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Ahoj, 

jmenuji se Zuzana a v Nové Trojce vedu již mnoho let cvičení pro 
rodiče s dětmi. Na základě podnětů některých maminek jsem  
se rozhodla vytvořit tento sborník říkanek, které používám jako doprovod 
k pohybovým aktivitám. Řazení říkanek jsem volila tematicky vzhledem 
k ročním obdobím v průběhu školního roku, tedy od podzimu po léto.

První říkanku - Sluníčko, zařazuji vždy na úvod lekce, proto je ve sborníku 
na čelním místě. Následují říkanky, které se v průběhu roku naučíme, 
každý týden vždy jednu novou. Může se stát, vzhledem k prázdninám, 
státním svátkům apod., že některé nestihneme, nebo naopak zařadím 
říkanku jinou, tímto si tedy vyhrazuji právo na případné změny.

Pohyby, které říkanky provází, v textu neuvádím, naučíme se je společně 
při našich lekcích. Jsou samozřejmě variabilní, vaši fantazii v tomto tedy 
nechci nikterak omezovat. Sborník si můžete stáhnout a vytisknout  
z webových stránek Nové Trojky, pokud tuto možnost nemáte, ráda vám
pomohu. Tuto cestu volím proto, abychom šetřili papírem a každý  
se mohl svobodně rozhodnout, zda si sborník stáhne, vytiskne, zkrátka 
jak kdo bude chtít. U každé říkanky je na stránce omalovánka, kterou si 
můžete společně vybarvit. 

Přeji vám mnoho krásných chvil, 
které se svými dětmi prožijete, 
a to nejen při cvičení.



SLUNÍČKO

Všichni dobře znáte
to sluníčko zlaté.

Každé ráno časně vstává,
vlídně na nás z výšky mává.

Celý den se z nebe směje
paprsky nás krásně hřeje.



MEDVÍDEK V LESE

Medvídek si hraje v lese,
košík hříbků domů nese.
Celý den si hraje, skáče,

spěchá k mámě na koláče.



TETA BARBORA

U naší tety Barbory
skáčou ve sklepě brambory.

Za noci nebo za dne,
některá na zem spadne.



JABLÍČKO

Koulí se jablíčko, koulí,
má z toho na čele bouli.
Koulí se jablíčko kutálí,
valí se na nás ze skály.

Kuli, kuli – BUM!



PODZIM

Přišel podzim, hrušky zrají,
jablíčka se červenají.

Plný koš jich natrhám,
každému z vás jedno dám.
Natáhnu se pro jablíčko,

natáhnu se pro hruštičku,
všechny srovnám do košíčku.



VÍTR

Fouká vítr, fouká,
potichu si brouká.

Zpívá stromům písničku,
pocuchá jim hlavičku.



POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Když na podzim vítr fouká,
bývá dětí plná louka.
Malí papíroví draci,

letí vzhůru jako ptáci.



VÍTR II.

Vítr fouká do strání,
větve korun naklání.

Pohrává si s listím stromů,
utíkejme rychle domů.



LISTOPAD

Listopad, listopad,
lísteček mi na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.



VLAŠTOVIČKA

Vlaštovičko, leť,
už je na tě čas.

Listí žloutne, poletuje,
po strništích vítr duje,

bude brzy mráz.



POLÍNKO

Šup s polínkem do kamen,
ať se pěkně zahřejem.
Přiložíme do ohníčku,

teplo bude za chviličku.



KULÍŠEK

Stromy už své listy ztrácí,
odlétají tažní ptáci.
V zimě teplý pelíšek
najde sova kulíšek.



ČERTE, ČERTE

Čerte, čerte, bububu,
já se tě bát nebudu.

Zastrč rohy, nos i drápky,
zaženu tě do pohádky.



CHUMELÍ SE, CHUMELÍ

Chumelí se, chumelí,
maminka jde pro jmelí.

A tatínek pro ovoce,
už se těším na Vánoce.

A kdy budou? Hnedle, hnedle,
v předsíni už stojí jedle.



JEŽÍŠEK

Narodil se Ježíšek,
koupíme mu kožíšek.

Pěkně dlouhý, chlupatý,
aby mu byl po paty.



BÍLÁ ZIMA

Mráz olízl kliku dveří,
mrak od rána dere peří.
Mete, mete metelice,

fujá, fujá fujavice.
Sotva vběhne na chodník

chundelatý černý psík,
sníh hned za ním utíká,

převleče ho za bílého pudlíka.



BRUSLE, SANĚ

Brusle, saně – honem na ně,
dokud máme sníh a led,

nenechme je zahálet.
Dokud máme sníh a mráz,

poletíme jako ptáci,
spadneme-li, vstanem zas,

bílí jako sněhuláci.



SLUNÍČKO NA ZIMNÍM NEBI

Slunce zebe
modré z nebe.

Je z té zimy
plno rýmy.

Já mu hodím rukavice,
sluníčko se zahřeje,

teplounce se usměje.



RAMPOUCH

Rampouch visí ze střechy
a vymýšlí neplechy.

Má však zmrzlé nožičky,
hlavičku i ručičky.

A tak jenom viset musí,
kdo chce, ať to také zkusí.



VĚŽ

Sněží snížek, sněží,
kolem starých věží.
Běž, Honzíčku, běž,

přines mi tu věž.
Věž je těžká, táto,

má na nohou bláto.
A na hlavě sníh,

těžko bych ji zdvih.



SNĚŽÍ

Sněží, sněží,
mráz kolem běží.
Zima je kočičce,
hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká,
bílá je louka.

Zima je pejskovi,
ke kamnům kouká.



VLOČKY

První vločka, druhá, třetí,
z nebe na zem právě letí.
Jedna vedle druhé sedá,
volné místo ještě hledá.

Na strom, střechu, silnici,
udělají čepici.



NA SANÍCH

Na kopci se třpytí sníh,
děti jezdí na saních.
Tváře mají červené,
nos i uši studené.
Nikomu to nevadí,

dál ve sněhu dovádí.



SNĚHULÁČEK

Sněhuláček panáček
na hlavě má plecháček.

Místo očí uhlíky
a až na zem knoflíky.

Stojí, stojí bos
a má tááákhle dlouhý nos.



VLOČKA

Spadla z nebe vločka,
chňapla po ní kočka.
Než se vločka nadála,
v tlapičce jí roztála.



JEŽEK

Kam se ježek v zimě schoval?
Neklouzal se, nesáňkoval,

zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.

Zahrabal se do země,
honem, děti, vzbuďte mě!



SNĚŽENKY

Máma volá Mařenku:
„Vidím první sněženku!“

Pak Mařenka volá:
„Mami!

Nasněžilo sněženkami!“



JARNÍ ÚKLID

Byl jeden domeček,
v tom domečku okýnko.
„Umyjem ho, maminko!“

Vypereme prádlo,
usušíme na sluníčku,

úklid bude za chviličku.



ZAJÍČEK

Běžel tudy zajíček,
houpy, houpy.

Nesl pytel žemliček,
houpy, houpy.

Počkej na mě, zajíčku,
houpy, houpy.

Dej mi jednu žemličku,
houpy, houpy.



ŽÍŽALKY

Když po dešti je mokrá zem,
žížalky hned lezou ven.

Všechny totiž láká,
jak voda pěkně cáká.



KOS

Zelená se louka,
z té louky něco kouká.

Má to černý fráček,
bude to asi kos.

Sedí tam a kouká,
rád by chytil brouka,

je jich plná louka
a kos má na ně nos.



KÁČÁTKA

Jdou kačenky spolu,
jedna za druhou.
Zpívají si k tomu,

hola hej, hola hou.



ZAJÍČEK II.

Zajíček jednou,
dvakrát dupne,

do své jamky hupne.
A co ve své jamce?
Přitulí se k mamce.



MOTÝLEK

Malý motýl třepetálek
přiletěl k nám z velkých dálek.

Vybírá si kytičku,
kam by složil hlavičku.



HYNEK

Hynek našel v lese květ.
Jeden, dva, tři, čtyři, pět.

Popíchal se o růžičky,
jak je trhal pro sestřičky.



VODNÍK

Skočím šipku do rybníka,
zahraju si na vodníka.

S úsměvem a v pohodě,
zaplavu si ve vodě.



VYDRÝSEK

Vydrýsek je stále hravý,
plavat v řece ho moc baví.

Ze své nory pod vrbami
potápí se za rybami.



JAHODA

Rosa padla na jahodu,
haló,

přinesla jsem vodu!
Jahoda se usmála,

pro radost nám uzrála.



ZAHRÁDKA

Takhle voní zahrádka,
když v ní spinká Agátka.

Takhle hřeje peřinka,
když v ní spinká Elinka.



Děláme vše pro to, aby Nová Trojka byla pro každého návštěvníka příjemným 
místem a máme velké a smělé plány na její neustálé vylepšování. Líbí se vám 
naše činnost a máte chuť nám pomoci a podpořit nás? 

MŮŽETE TO UDĚLAT NĚKOLIKA ZPŮSOBY:

FINANČNĚ
Pamatujte, žádná částka není malá. Náš bankovní účet: 178071228/0300.

NÁKUPY
Nakupujte ve svém oblíbeném e-shopu prostřednictvím portálu GIVT  
a přispějte nám, aniž zaplatíte cokoliv navíc. Více informací na givt.cz.

VĚCNÝM DAREM
Provoz našeho centra je spojen s nemalou spotřebou materiálu. Leží 
vám doma zbytečný výtvarný nebo drogistický materiál či sportovní nebo 
vzdělávací pomůcky? Darujte nám je, prosím. 

OSOBNÍM ZAPOJENÍM
Máte trochu volného času a chtěli byste ho smysluplně využít a věnovat  
nám ho? Moc rádi vás přivítáme do našeho týmu dobrovolníků. 

MEDIÁLNĚ
Podpořte nás článkem, kontaktem do rádia, televize či časopisu, 
zprostředkováním inzerce volných pracovních pozic, pořádaných seminářů 
a akcí, příměstských táborů.

DOPORUČTE NÁS
Pracujete-li v organizaci, která by nám mohla věnovat své produkty, věcný  
či finanční dar, mediální podporu nebo zapojení dobrovolníků, prosíme, 
doporučte nás.

Pro více informací kontaktujte Markétu Schwarzbeckovou, 
tel.: 777 586 095, email: marketa.schwarzbeckova@novatrojka.cz.



Podporují nás:

Rodinné a kulturní centrum 
Nová Trojka 

NOVÁ TROJKA, z.s.
Jeseniova 519/19, Praha 3, 130 00

Tel.: 222 589 404, 777 650 759
provoz@novatrojka.cz

IČ: 26594161

www.nova-trojka.cz


