Tematický blok: Já a moje mateřská škola
Zpíváme: Hymna MŠ
„Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte,
kamarádi. Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí, proto všichni
písničkou zaplavme zem celičkou.“
Zpíváme: Marjánko, Marjánko
„Marjánko, Marjánko, Marjánko má, zavaž mi šáteček na uzle dva. Zavaž,
zavaž, zavaž, dítě zlatý, aby se nemohl rozvázati.
Já bych Ti šáteček zavázala, jen kdyby paňmáma nebránila.
Ta naše paňmáma tuze brání, že nemáš peníze, pole žádný.“
Říkáme: Rozpočitadlo
Liška, šiška, pampeliška, zabloudila v lese myška.
Ten, ten, ten – vyvede ji z lesa ven!
Zpíváme: švec
Šili ševci, šili boty, sedlákovi do roboty, šili ševci, šili boty, sedlákovi do
roboty. Šili ševci, šili boty, sedlákovi do pole.
Šidli, šidli švec, zlámal kopytec. Zlámal kopyto, odpusťte mu to.
Říkáme: Kovářská básnička
Kovář ková podkovičky, pro klisny i pro koníčky. Ty, kováři, rychle kuj, ty,
koníčku, pěkně stůj.
Zpíváme:
Malý jako knoflíček roste v bříšku človíček. A pak se přihodí, že se
narodí. Nohy, ruce, prstíky, pod košilkou puntíky. Jaký je a co má?
Všechno to, co já. Břicho, záda, hlavička, prohlédni si človíčka.
S chutí si zakřičí, hlásek procvičí. Všechna malá miminka, když je chová
maminka, když najíst dostanou, křičet přestanou.

Tematický blok: PODZIM
Zpíváme: Hádaly se houby

Hádaly se houby, hádaly se v lese,
kterou z nich si houbař v košíku odnese.
A už kráčí lesem houbař kudrnatý,
nevzal ani jednu. Byly jedovatý.

Zpíváme: Měla babka
Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě,
dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně.
Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jupku,
pojď babičko na mazurku, já si s Tebou dupnu.

Zpíváme: Vzal si mrak
Vzal si Mrak černý frak, pozval paní Bouřku
na taneček na kopeček, točili se v kroužku.
Tančili, rejdili, až to v nebi hřmělo.
Setmělo se, blýskalo se, potom zapršelo.

Tematický blok: Kdo jsem a kde žiju
Zpíváme: Vláček usínáček
Jede vláček, usínáček, uhání.
Veze děti do postýlek ke spaní.
Ještě pusu na čelo mi rychle dej,
mašinka už houká a tak nasedej.

Po lávce už prošel bílý beránek,
zamkl tvoje víčka klíčkem na zámek.
Slepička svolává, svoje kuřátka,
Večerníček mává, končí pohádka.

Zpíváme: Nastartujte motory
Nastartujte motory, vyletíme nad hory, až ke slunci
poletíme, my se vůbec nebojíme. Nastartujte motory.
Raketa je naše loď. Neboj se a s námi pojď. Najdeme
tam kamarádi, co se mají také rádi. Raketa je naše
loď.

Tematický blok: VÁNOCE
Zpíváme: Čert a anděl

Čerti v pekle, ti se radujou,
celý den si jenom tancujou.
Když se vyspí do růžova, pod kotlem si zatopí.
Nemejou se, nečešou se, pořád se jen veselí.
Čerti v pekle, ti se radujou,
celý den si jenom tancujou.

Andílek když nebem letí, pozoruje hodné děti.
Kohopak to vidí z nebe, když se dolů dívá?
Vidí mě, a vidí tebe, na nás se usmívá.
Andílek když nebem letí, pozoruje hodné děti.
Zpíváme: Stromečku, vstávej
Stromečku, vstávej, ovoce dávej.
Umyj se, ustroj se, je Štědrý den.

