CHYTNEME SE ZA RUCE
Chytneme se za ruce,
uděláme kruh,
velkou radost mám,
že tu nejsem sám.
Co dělají rádi,
velcí kamarádi,
co dělají rádi, kamarádi?
Tancují, tancují, trala, la, la ,la, tancují, tancují, trala, la, la, la."
( a přitom se tancuje )
pak znovu
Chytneme se za ruce,
uděláme kruh,
velkou radost mám,
že tu nejsem sám.
Co dělají rádi,
Velcí kamarádi,
co dělají rádi, kamarádi??
skákají, tleskají, lochtají, mávají, dupají, ...a ukazuje se, co se zpívá.
KROKY
Velké kroky dělá táta (dělají se velké kroky),
malé kroky dělá máma (dělají se normální kroky),
a maličké dětičky, cupi, cupi, cupičky (jde se rychle po špičkách).
BUBLINA
Tiše děti, novina, přiletěla bublina.
(chytíme se za ruce, vytvoříme s dětmi kruh,
přiblížíme se všichni k sobě a šeptáme)
Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje,
(bublinu "nafukujeme" tak, že se od sebe vzdalujeme,
"letí" otáčíme se po směru kruhu)
přiletěla na náš dvůr, udělala bum.
(pustíme se, tleskneme a dřepneme si)
PROCHÁZKA S PEJSKEM
Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provázku,
pejsku zvedej nožičku a překračuj loužičku
(vedeme dítě vedle sebe za ruku.
a dítě velkými kroky překračuje "loužičku")
Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provázku,
pejsku pěkně zaštěkej, do domečku utíkej!
(vedeme dítě za ruku a ono štěká,
na "do domečku" se zastavíme rozkročíme.
nohy a dítě po čtyřech podleze)

BROUK
Leze leze brouk,
(Lezeme po kolenou)
vítr do něj fouk.
(foukneme)
Otáčí se dokola,
(otáčíme se na zadečku dokola)
zavolejte doktora,
převalil se brouk.
( potom se převalíme na záda a klepeme nohama a rukama)
OBLÉKÁNÍ
Punčocháče, ponožky oblečeme na nožky
ještě tričko,mikinu vyzrajeme na zimu
přes to všechno gaťata, ať jsme správná prťata
na hlavičku čepičku, na nožičky botičku.
ŠIJU BOTY
Šiju boty do roboty,
nemam chleba ani sejra,
kočka mi to všecko snědla,
udělala kšššššc.

