Písnička je pro děti

Letadlo

Písnička je pro děti,
všechny hrají zpaměti,
pěkně zpaměti.

Letí, letí letadlo,
jen aby nám nespadlo.
Bručí, vrčí jako vrak,
černý čmelák bombarďák.
Přistane nám na letiště,
rozkvetlého jeteliště,
rovnou dolů na maják,
na červený vlčí mák.

Muzikantů máme dost,
zpíváme si pro radost,
pěkně pro radost.
A kdo je rád veselý,
hned se s námi zpřátelí,
hned se spřátelí.

Na naší ulici
Na naší ulici
je velké haló,
Auta si tam jezdí,
není jich málo.
Pojedem z kopečka,
držte čepice,
točí se kolečka,
naše nejvíce.

Když medvědi tancujou,
Když medvědi tancujou,
tak bačkory obujou.
Když bačkory obujou,
tak se z toho radujou.
Přišlo jaro se sluníčkem
Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem.
Všechno se raduje,
zpívá a tancuje,
jaro vítá.
Petrklíč - rozpočítadlo

Vláček
U potoka roste kvítí,
říkají mu petrklíč.
Na koho to slovo padne,
ten musí jít z kola pryč.
Jede, jede bez silnice,
nevedou ho kolejnice,
//:jede vláček vlak,
malých batolat.://
Mašinka je učitelka,
jede vpředu, že je velká,
//:vzadu Anička,
že je maličká. ://
Jede, jede, nemá kola,
nic mu cestou neodolá.
//:Nebo je to drak?
A teď, babo, raď. ://

Ztratil kos píšťalku
Ztratil kos píšťalku, neměl novou,
[: došel si k potoku pro vrbovou :]
Dej vrbo, vrbičko, dej větvičku,
[: já si z ní udělám píšťaličku. :]
Vrba mu větvičku ráda dala,
[: píšťalka písničku zazpívala. :]
Hrála tu písničku pravou kosí
[: kos černou hlavičku pyšně nosí. :]

Ben, ben, ben
Leze ráček po potoce
Ben, ben, ben,
všechny blechy ven.
A vajíčka do košíčka
sem, sem, sem.
Ben, ben, ben,
jaro přišlo sem.
Zlatým klíčem petrklíčem
otevírá zem.

Rak/had leze z díry
Rak/had leze z díry,
vystrkuje kníry.
Haklice, bukvice,
červená čepice,
kopeček, lesejček,
čtyry voka ven!

Leze ráček po potoce,
leze, leze raček.
Koupíme mu na kabátek,
ušijeme fráček.
Ryby, ryby, rak, rak,
ryby, ryby, rak,
ryby, ryby, rak, rak, rak,
ryby, ryby, rak.
Skáče, kváká na potoce,
skáče kváká žába.
Kváká, že by ušila si
taky fráček ráda.
Kvaky, kvaky, kvá, kvá,
kvaky, kvaky, kvak,
kvaky, kvaky, kvak, kvak, kvak,
kvaky, kvaky, kvak.

Perpentykl
Skákala žabka
Skákala žabka, skákala
přes kameny přes potůček,
skákala žabka tam a zpět.

Koupil kapr hodiny, že nebyly vodní,
utopil je v rybníce, stály mu den po dni.
//: Tik tak ryba rak, tik tak ryba rak ://

Dej pozor, žabko, dej pozor,
ať nespadneš do potoka,
pojď radši s námi posedět.

Vzkázal kapr po sumci své tetičce
štice:
Prodám ti ty hodiny za čtyři bělice.
//: Tik tak ryba rak, tik tak ryba rak ://

Smála se žabka, smála se,
co by to bylo za žabku,
kdyby se bála vodičky.

Štika sčítá penízky v tůni u leknínu:
Nechci ty tvé hodiny ani za šupinu.
//: Tik tak ryba rak, tik tak ryba rak ://

Zujte si botky, pojďte si
se mnou skočit přes potůček,
vždyť přece máte nožičky.

Perpentykl uplaval, hrají si s ním mníci,
Kapr měří hodiny zas jen při měsíci.
//: Tik tak ryba rak, tik tak ryba rak ://

