
Situační říkanky a písničky 
 

Modelovací:  
 

Válím, válím žížalu, válím pěkně pomalu. 

Válím, válím hada, pohladím mu záda. 

 

Šnečku, šnečku vystrč růžky  

dám ti krejcar na tvarůžky 

a troníček na tabáček  

bude s tebe hajdaláček. 

 

Sněhuláček panáček má na hlavě plecháček. 

Nařídila paní zima, aby hlídal před našima, baráček. 

 

 

Čmárací: 
 

Klubíčko (sluníčko, jablíčko) se kutálí, vůbec ho to nebolí. 

Podívej se jak se koulí, nemá ani jednu bouli. 

 

Travička zelená to je moje potěšení. 

Travička zelená to je moje peřina. 

 

Kreslící: 
 

Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček. 

Na stolečku vázička, ve vázičce kytička. 

Před domečkem kočička, za domečkem myšička. 

Z komína se kouří, na obloze bouří. 

Sluníčko se schovalo, jenom trošku koukalo. 

 

Princeznička na bále, poztrácela korále.  

Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: 

„Honzíku, máš namále, přines nám ty korále.“ 

Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů. 

Vysypal je před krále: „Tady jsou ty korále. Větší už tam neměli, snědli je už 

v neděli“ 

 

Jede traktor z kopečka, vrzají mu kolečka. 

 

Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku. 

A pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř. 



Oblékací: 
 

Levá nožka, pravá nožka patří na ně ponožka. 

Pak obujem botičky, pro kluky i holčičky. 

 

Mámo, táto v komoře je myš. 

Pustíme tam kocoura, on tu myšku vyšťourá. 

Mámo, táto, už tam není nic. 

 

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 taneček, já si s tebou dupnu. 

 

 

Spinkací: 
 

Tam kde večer jasně svítí světlušky, tam kde za srdce tě berou berušky. 

Tam nás dneska večer možná čekají, pojďte po špičkách a potají. 

 

Spinkej můj maličký, máš v očích hvězdičky,  

dám ti je do vlasů, tak usínej, tak usínej. 

 

Když se večer stmívá, dříve než jdu spát. 

Na lávce sedávám vedle našich vrat. 

Hledím po nebíčku, hledám svou hvězdičku, 

Kde jsi, kde jsi, hvězdo má. 

Jako se usmívá na mě matička,  

líbezně se dívá moje hvězdička 

A mě tiše praví, její hlas laskavý,  

já jsem, já jsem hvězda tvá. 

 

 

Procházkové: 
 

Rak leze pozadu, má s tím velkou námahu, 

Paní Raková, ta sedí doma. 

 

Kolo, kolo kolečko, zatočím se maličko. 

Kolo, kolo dokola, zamotám se docela. 

 

Letí, letí letadlo, jen aby nám nespadlo. 

Letí, letí jako drak, černý čmelák bombarďák. 



Zpíváme a tancujeme u piána : 
 

Tů, tů, tů auto (traktor, kamion, hasiči, sanitka…) už je tu. 

Pojeď, mámo, pojeď s námi, za chvíli jsme za horami,  

Tů, tů, tů (brmbrm, dndn, hůhů) auto už je tu. 

 

Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji postaví, 

Starý pecař není doma a mladý to neumí. 

Zavoláme kominíka (na dědečka, na tatínka, na maminku, na babičku) 

ten má dobré nápady, strčí štětku do komína a už je to hotový. 

(ten má velké kladivo, dá do toho čtyři rány a už je to hotovo, ten má velkou 

lopatu, vykope to, zakope to má tu velkou robotu, ta má pěkný hrníček, uvaří 

nám na té peci bylinkový čajíček, ta má pěknou vařečku, zamíchá to, 

promíchá to, upeče nám vánočku). 

 

Já mám koně, vrané koně, to jsou koní mí. 

Když já jim dám jetele (jablíčko, travičku, chlebíček…), 

oni skáčou vesele (maličko, trošičku, jak míček…). 

 

Čáp, čáp, čáp do bláta si šláp, zobákem si nabírá, rybky žabky vybírá,  

čáp, čáp, čáp do bláta si šláp 

 

Čáry máry ententýky poletíme do Afriky, přidržte si čepice, hop a už jsme 

v Africe. 

Lvi a lvice pod palmami hrozitánsky špulí tlamy, loví myši v oáze, přibývají na 

váze. 

Sloni troubí na choboty od pondělka do soboty a pak zase pozpátku od 

pondělka do pátku. 

Paviáni křičí zdola, na žirafu, hej ty hola, jak se máš tam nahoře, dohlédneš až 

za moře. 

Žirafa jen mhouří víčka, strká hlavou do sluníčka, chodí k němu na táčky, 

okusuje obláčky. 

 

Zvířata (kočky, krávy, pejsci, slepice…) jak si vlastně povídáte, zvířata jakou 

máte řeč… 

Mńau, haf, koko…   

Děti, děti (jména přítomných dětí) jak si vlastně povídáme, děti, děti jakou 

máme řeč? 

Bla, bla, bla.. 

 


