Chytneme se za ruce, uděláme kruh,
velkou radost mám, že tu nejsem sám.
Co dělají rádi velcí kamarádi, co dělají rádi, kamarádi?
Dupají, dupají, tralalalala
Dupají, dupají, tralalalala
(tleskají, skákají, lochtají, mávají, tancují...)
Velké kroky dělá táta,
malé kroky dělá máma
a maličké dětičky,
cupi, cupi, cupičky.
Kolo kolo mlýnský,
za čtyry rýnský,
kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác.
Vezmeme si hoblík, pilku,
zahrajem si ještě chvilku,
až to kolo spravíme,
tak se zatočíme.
Až já budu velká,
bude ze mě selka,
přijďte k nám,
já vám dám plný krajáč mléka.
Kyselého nemám,
sladkého vám nedám,
jděte pryč,
jděte pryč,
já vás vůbec neznám.
Žába skáče po blátě,
koupíme jí na gatě.
Na jaký,
na jaký?
Na zelený strakatý.
Žába leze po žebříku,
natahuje elektriku,
nejde to,
nejde to,
necháme to na léto.
Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém loese.
Já na ní dupy,dupy, dup.

Ona zas cupy, cupy, cup.
Houfem ovečky, seberte se všecky,
houfem ovečky, seberte se!
Byla velká novina,
nafoukla se bublina.
Bublina se nafukuje,
letí, letí, poletuje,
vyletěla nad náš dům,
udělala prásk a bum.
Zajíček v své jamce,
sedí a spí, sedí a spí,
ubožáčku, co je ti,
že nemůžeš skákati?
Chutě skoč a vyskoč.
Tiše, tiše, ježek spí,
ať ho nikdo nevzbudí.
Já mám doma berana,
můžu dupat do rána.
Já mám doma ovci,
můžu dupat, jak chci.
Ježku, ježečku, vstávej.
Žabička zelená, zjara celá blažená,
vypere si košiličku,
usuší jí na sluníčku.
Kvaky, kvak, kvaky, kvak,
je to žabka, je to tak.
Nožičky si protahuje,
na sluníčku poskakuje.
Kvaky, kvak, kvaky, kvak,
je to žabka, je to tak.
Když máš radost a víš o tom,
zatleskej, zadupej, zamávej, zatancuj,....
Hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos.
Takový, takový,
je závin makový.
Mńamy, mňamy, mňamy,
jen od mojí mámy.
Uválíme, naplníme, upečeme, potom sníme.

Vařila myšička kašičku,
na zeleným rendlíčku,
tomu dala,
tomu málo,
tomu nic a ten utíkal do komůrky a tam se napapal.
Šel pan učitel,
za ním ředitel,
zaklepal,
zazvonil,
očistil si boty, už tam byl!
Paci, paci, pacičky,
táta koupil botičky
a maminka pásek,
za myší ocásek.
A babička čepičku,
za tu černou slepičku.
A dědeček kabátek,
za těch deset prasátek.
A kmotříček kožíšek,
za lískový oříšek.
Řežu dříví na polínka,
ať má čím topit maminka,
řežu, řežu, polena,
až mě bolí ramena.
Až mě bolí celý kříž,
řízy, řízy, řízy, říz.
Kovej kovej kováříčku,
okovej mi mou nožičku.
Okovej ji hezky, dám ti čtyři český.
Okovej mně obě,
zaplatím já tobě.
Šiju boty do roboty,
nemám chleba ani sejra,
kočka mi to všechno snědla, kšššc!
Zlatá brána otevřená,
zlatým klíčem otevřená.
Kdo do ní vejde,
tomu hlava sejde.
Ať je to ten nebo ten,
praštíme ho koštětem.
Kutálí se ze dvora,
velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,
že tam někde ze zhora,
padá na ní závora,

Kam koukáš ty závoro?
Na tebe ty bramboro.
Kdyby tudy teď jel vlak,
byl by z tebe bramborák.
Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
za ním leze hadice,
má červené střevíce.
Bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Ty se bábo nelekej,
na kolena neklekej,
já jsem přeci hodný had,
já mám všechny děti rád.

Nursery Rhymes - Old McDonald.
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some ducks
with a quack quack here,
and a quack quack there,
here a quack, there a quack
everywhere a quack quack
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some pigs,
Ee i ee i oh!
With a oink-oink here,
And a oink-oink there
Here a oink, there a oink,
Everywhere a oink-oink
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some cows,
Ee i ee i oh!
With a Moo Moo here,
And a Moo Moo there,
Here a Moo, there a Moo,
Everywhere a Moo Moo
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some dogs,
Ee i ee i oh!
With a woof-woof here,
And a woof-woof-woof there
Here a woof, there a woof,
Everywhere a woof-woof
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some cats,
Ee i ee i oh!
With a meow- meow here,
And a meow -meow there
Here a meow , there a meow ,
Everywhere a meow -meow
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some horses,
Ee i ee i oh!

With a neigh-heigh here,
And a neigh-heigh there
Here a neigh, there a neigh,
Everywhere a neigh-neigh
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!

