
Kolo kolo mlýnský 
 
Kolo, kolo mlýnský 
za čtyry rýnský, 
kolo se nám polámalo, 
mnoho škody nadělalo, 
udělalo bác! 
Vezmeme si hoblík, pilku, 
spravíme to za chvilinku, 
až to kolo spravíme, 
tákhle se zatočíme! 
 

BUBLINA  
 
Pozor děti novina, 
přiletěla bublina! 
Bublina se nafukuje, 
letí, letí, poletuje, 
vyletěla nad náš dům, 
udělala prásk a bum. 

Kačátka se batolí 
 
Kačátka se batolí, batolí, 
to jdou asi do školy,  
do školy. 
Kač kač kač, kač kač kač, 
do školy a ne jinač. 
 

DRÁČEK 
 
Letí dráček, letí drak, 
vyletěl až do oblak. 
Pak si sednul do mráčků, 
udělal si houpačku. 
Vidí slunce, 
vítr honí, 
bác, a přistál na jabloni. 
 

MEDVĚD STAVÍ DŮM 
 
Brum,brum,brum, 
medvěd staví dům. 
Nejdřív stěny, 
potom střechu, 
pak zaleze do pelechu. 
 

Šel zahradník 
 
Šel zahradník do zahrady  
s motykou, s motykou, 
vykopal tam rozmarýnu, 
velikou, velikou. 
Nebyla to rozmarýna,  
byl to křen, byl to křen, 
vyhodil ho zahradníček, 
z okna ven, z okna ven. 
 



BRAMBORA  
 

Koulela se ze dvora 
takhle velká brambora. 
Neviděla, neslyšela, 
že odněkud ze zhora 
spadla na ni závora. 
 
Kam koukáš ty závoro? 
Na tebe ty bramboro. 
Kdyby tudy projel vlak, 
byl by z tebe bramborák. 
 

Jede, jede mašinka 
 
Jede, jede mašinka, 
kouří se jí z komínka. 
Jede, jede do dáli, 
veze samí veselí. 
Jede, jede do daleka,  
kde na děti radost čeká 
 

Zlatovláska 
 
Za lesem je zámek,  
na něm zlatá báň, 
v zámku Zlatovláska,  
hlídá ji zlá saň. 
Honza zlou saň zabil,  
princeznu si vzal, 
a tak se stal z Honzy  
v zlatém zámku král. 
 

Prší Prší… 
 
Prší! Prší! Schovejte se! 
Mrak si v konvi vodu nese. 
Komu, kdo hned neuteče, 
krápy, kráp už za  krk teče. 
Mrak ho kvůli pořádku, 
pokropí jak zahrádku. 
 

Co už umíme… 
 
Ukážeš mi malinký,jak dělají hodinky? 
Jak jsi velký, maličký?A co paci pacičky? 
Ty už toho umíš, sláva! Vaříš kaši, tak bučí kráva, 
pejsek dělá hafy haf. Schovej se mi! Pozor – baf! 
Tany tany dokola, než nás máma zavolá 
k večeři a potom spát. Neplač, zítra si zas budeš hrát! 
 



Letadlo 
 
My tak rádi létáme 
A přitom si zpíváme: 
 „Leť peříčko, leť větříčku, 
leť Janičko, leť Petříčku. 
Dejte pozor na zatáčku, 
ať nespadnem na hračku! 
 

 

 


