Benjamínek
váš mateřský klub

Seznam našich básni
básniček
Pozdrav
Dobrý den, dobrý den,
to je ale krásný den,
nohy máme na běhání,
a ručičky na tleskání,
dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem,
ne ne ne.
Pekař
Pekař peče housky,
uždibuje kousky,
pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva.
Bleška
Skáče bleška po písku,
kouká kdo je na blízku,
kdo nejede na koni,
toho bleška dohoní.
Alík leží na břiše,
už má blešku v kožiše.
Dupy dupy
Dupy dupy klapy klapy
takhle dupou sloní tlapy.
Když ty nohy zadupou,
třesou celou chalupou.
Myši chodí velmi tiše,
mají tlapky jako z plyše.
Tiše myši, ši ši ší
ať vás nikdo neslyší.

Sluníčko lechtá žabky
Sluníčko lechtá žabky v kaluži
vrabec ten promokl až na kůži
žížala zívala
prý ten déšť zaspala.
Žába
Leze žába po žebříku,
natahuje elektriku,
nejde to,
nejde to,
necháme to na léto.
Letadlo
Letí letí letadlo,
jen aby nám nespadlo,
letí letí letí,
vozí samé děti.
Brambora
Koulela se ze dvora
velikánská brambora.
Nevšimla si, nekoukala
že už padá závora.
Kampak padáš, závoro?
Na tebe ty bramboro.
A buď ráda, že jsi celá!
Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák!
Tančila myška
Tančila myška tančila,
až se jí hlavička točila.
Lehla si, zdřímla si, ale jen málo.
Poslouchejte děti, co se jí zdálo.
Jak jsou stromy krásně velké,
a jak s nimi vítr láme.
Jak se velká kola točí
a s koníčky jede kočí.
V tom vám něco uhodilo,
a to myšku probudilo.

Medvěd
Brum brum brum,
medvěd staví dům,
nejdřív stěny,
potom střechu,
zaleze si do pelechu,
brum brum brum,
óó to bude dům.
Kováříček
Kovej kovej kováříčku,
okovej mi mou nožičku,
okovej mi obě,
zaplatím já tobě.
Prsty
Všechny moje prsty,
schovaly se v hrsti,
spočítám je hned,
jedna, dva, tři, čtyři, pět.
Mám
Mám dvě oči na koukání,
a dvě uši k naslouchání,
mám dvě nohy na chození
a dvě ruce na mazlení.
Paci, paci
Paci paci pacičky,
táta koupil botičky,
a mamince pásek,
za myší ocásek.
Levá, pravá
Levá pravá,
levá pravá,
tak se chodí do světa,
můj ty světe,
kdo to splete,
ten je velký popleta.

Na kole
Do kopečka jde to ztěžka,
ale zato z kopečka,
točí se nám kolečka.
Káva
Meleme meleme kávu, pro dědka a bábu,
jedno zrnko pryč, už tam není nic.
Zvedni prstík
Zvedni prstík do vzduchu,
poškrábej se na uchu.
Poškrábej se na nosu,
dej si prstík přes pusu.
Dej si prstík přes prstík,
polož dlaně na pupík.
Na pupík je dej
a pak si hezky zatleskej!
Řezání dřeva
Řízy řízy řízy,
řežu dříví z břízy,
řežu dříví na polena,
pomáhá mi naše Léna,
řízy řízy řízy,
už mám dříví z břízy.
Dopis babičce
Milá babičko,
máme doma křečka tečka,
křeček škrábe, štípe, tahá za vlásky,
lechtá, ale taky se tuze rád mazlí.
Dáme dopis do obálky,
nalepíme čtyři známky,
a šoupneme do poštovní schránky.

Písničky:
Pásla ovečky
Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ni dupy dupy dup,
ona zas cupy cupy cup,
houfem ovečky seberte se všecky,
houfem ovečky seberte se.
Kolo kolo mlýnský
Kolo kolo mlýnský,
za čtyři rýnský,
kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo udělalo bác.
Vezmeme si hoblík pilku,
zahrajem si ještě chvilku,
až to kolo zpravíme,
tak se pěkně zatočíme.
Zajíček
Zajíček své jamce sedí a spí,
sedí a spí,
ubožáčku co je ti,
že nemůžeš skákati,
hutě skoč a vyskoč.
Mazurka
Měla babka čtyři jabka,
a dědoušek jen dvě,
dej mi babko jedno jabko,
budeme mít stejně.
Měl dědoušek měl kožíšek,
a babička jupku,
pojď dědoušku na mazurku,
já si s tebou dupnu.

Had
Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
bába se ho lekla,
na kolena klekla,
jen se bábo nelekej,
na kolena neklekej,
ja jsem přeci hodný had,
co má všechny děti rád.
Skákal pes
Skákal pes přes oves,
přes zelenou louku,
šel za ním myslivec,
péro na klobouku.
Pejsku náš co děláš,
žes tak vesel stále,
řek´bych vám,
nevím sám,
hop a skákal dále.
Pampelišky
Pam pam pampelišky v žlutém klobouku,
prý si posedaly ráno na louku,
nakláněly k sobě zlaté hlavinky,
jsou to malé děti,
velké maminky.
Chytneme se za ruce
Chytneme se za ruce uděláme kruh,
co dělají rádi velcí kamarádi,
co dělají rádi kamarádi (tleskají, skákají, mávají, tancují...)
tralalalala (tleskají, skákají, mávají, tancují...) tralalalala.
Holka modrooká /zelenooká/ hnědooká
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooká nesedavej tam,
v potoce se voda točí,
podemele tvoje oči,
holka modrooká nesedávej tam.

Prší, prší
Prší prší jen se leje,
kam koníčky pojedeme,
pojedeme na luka,
až kukačka zakuká,
kuku kuku.
Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
ty kukačko nekukej,
má panenko neplakej.
Kalamajka
Kalamajka, mik mik mik
oženil se komeník
vzal si ženu Elišku
v roztrhaném kožíšku.
Kalamajka pěkná věc
když je zima šup za pec
když je teplo, šup dolů
kalamajku tancuju.
Travička zelená
Travička zelená to je moje potěšení,
travička zelená to je moje peřina,
když si smyslím na ni sednu,
když si smyslím na ni lehnu,
travička zelená to je moje peřina.
Dáme ruku (nohu, hlavu, bříško...) sem
Dáme ruku (...) sem,
dáme ruku (...) tam,
a dáme ruku (...) sem a tak s ní(m) zatřesem,
uděláme ruty šuty rotaci,
ať máme legraci.
Ovčáci čtveráci
Ovčáci, čtveráci,
vy jste naši vičku,i tu čočovičku vy-pá-sli.
To je lež jako věž, nebyla to vička ani čočovička,
byl oves.

Kočka leze dírou
Kočka leze dírou,
pes oknem pes oknem.
Nebude-li pršet nezmoknem,
nebude-li pršet nezmoknem.
A když bude pršet zmokneme,
zmokneme,
na sluníčku zase uschneme,
na sluníčku zase uschneme.

