Já jsem malý šroubek,
vyvrtám si vroubek,
já jsem malý šroubeček,
vyvrtám si vroubeček.

Bim bam zvoneček,
plave každý chlapeček,
bim bam rolnička,
plave každá holčička.

Vařila myšička kašičku,
na zeleném rendlíčku,
tomu dala, tomu víc,
tomu málo, tomu nic.

Dešťové kapičky,
dostaly nožičky,
běhaly po plechu,
dělaly neplechu.

Máchám, máchám prádlo,
které na zem právě spadlo.
Našem dětem do bláta,
když honily koťata.

Vezmi žlutou tužku,
namaluj mi hrušku,
a pod hruškou talíř,
sláva, ty jsi malíř.

Ruce, ruce, ručičky,
máte pěkné prstíčky,
máte pěkné dlaně,
zatleskáme na ně.

Jede, jede mašinka,
kouří se jí z komínka.
Jede, jede vláček,
malý motoráček.

Skáče blecha v kožichu,
když je pejsek potichu,
ale když pes zaštěká,
to se celá vyleká.

Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Bábo jen se nelekej,
na kolena neklekej.
Já jsem přeci malý had,
já mám všechny děti rád.

Letí, letí letadlo,
koho by to napadlo,
letí, letí, letí,
veze samé děti.

Namaluj mi Aničko,
namaluj mi srdíčko,
červené jak jablíčko.
Levá pravá maluje,
Anička se raduje.

Žába skáče po blátě,
koupíme ji na gatě,,
na jaké, na jaké,
na zelené strakaté.

První, druhá, třetí, čtvrtá,
na zahrádce krtek vrtá,
vrtá samé vývrtky,
vrtá tunel pro krtky.

Žába leze po žebříku,
natahuje elektriku.
Nejde jí to, nejde to,
necháme to na léto.

Každá ruka má prstíčky,
sevřeme je do pěstičky,
bum, bum na vrátka,
to je pěkná pohádka.

Po paloučku skáče kos,
celý černý, žlutý nos.
Hop a skok ani krok,
takhle skáče celý rok.

Tů, tů, tů, auto už je tu,
pojeď mámo pojeď s námi,
auto už je za horami.
Tů, tů, tů, auto už je tu.

Ruka plácá o vodu,
máme tady pohodu.
Kdo na vodu natáhne se,
radost najde, nebojte se.

Jede vláček Kolejáček,
frčí si to zatáček.
Jede, jede do daleka,
kde na děti máma čeká.

Jede, jede mašinka,
kouří se jí s komínka.

Válím, válím sud,
dupky, dupky,dup.

Éro letí nemá děti,
my je máme neprodáme,
sami si je vychováme.

To je, ale paráda ,
my si hrajem na hada.
Had ocáskem vrtí,
zkusíme to děti.
To je ale paráda,
my si hrajem na hada.
Malé ruce tlesky, tlesk.
Tlesknou vzad,
tlesknou vpřed,
stejně rychle jako blesk,
udělají vodě tlesk.
Melu, melu kávu,
pro dědka a bábu.
Jedno zrnko pryč, ...
... druhé zrnko pryč,
už tam není nic.
Kolo, kolo mlýnský,
za čtyři rýnský.
kolo se nám palámalo,
mnoho škody nadělalo
a udělalo bác.

Jede, jede do dálky,
veze vagón polárky.

Otočím se maličko,
překulím se na bříško.

V Americe při muzice,
tancovaly tři opice.
Jedna tak, druhá tak,
a ta třetí všelijak.

Voda, voda hodná je,
ručičky nám umyje,
umyje i pusinku
a pocáká maminku.

Ruce, ruce, ručičky,
máte pěkné prstíčky,
máte pěkné dlaně,
zatleskáme na ně.

Hastrmane, tatrmane,
dej nám kůži na buben.
My ti budem bubnovati,
až polezeš z vody ven.

Plave rybka po rybníčku,
nemá žádnou pokladničku.
Kam penízky ukládá?
Na bříško i na záda.

Takhle cvičí jedna ruka,
takhle cvičí druhá ruka,
takhle cvičí hlavička,
takhle roste travička.

Jede, jede mašinka,
pomalá a malinká,
kouř ji stoupá z kominka,
kola se ji točí,
ztráci se nám z očí.

Houpy, houpy
kočka snědla kroupy
a kocourek hrách, na kamnách
koťata se hněvala,
že jim taky nedala.
Houpy, houpy
byli všichni hloupí.
Halí belí, halí belí,
já mám slona pod postelí.
Je to slůně kapesní,
přesto toho hodně sní.
Halí belí, halí belí,
já mám slona pod postelí.
Jenom chobot kouká ven,
když mi dává dobrý den.
Měl jsem myšku tanečnici,
tančila si po světnici.
Byla černá a bílá,
každému se líbila.
Když jsem přišel ze dvorečka,
tancovala do kolečka.
Jednou sem a jednou tam,
točila se do všech stran.

