
Topol 

Topol štíhlý jako věž 

Kampak až brachu porosteš? 

Ještě výš a ještě výš,  

až můj vršek nespatříš. 

                        J. Čarek 

 

Javor 

Stojí javor osamělý, 

kdo ten javor rozveselí? 

Dáme mu tam ptačí budku, 

brzy bude po zármutku. 

                        J. Čarek 

 

Co je tráva 

Co je tráva, travička? 

Stéblo na něm travička 

A těch stébel tisíce 

a těch stébel na tisíc, 

liják ani vichřice 

nezmohou proti nim nic 

Snesou vodu, snesou prach,  

jenom z kosy mají strach. 

                      F. Hrubín 

 

Datel Drvoštěp 

Co to ťuká v našem lese 

- ťuky, klepy, ťuky, klep? 

Ať to klepá, nebojte se, 

Je to datel – drvoštěp. 

                    F. Hrubín 

 

Lesní studánka 

Znám křišťálovou studánku, 

kde nejhlubší je les, 

tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. 

Tam ptáci, laně chodí pít  

pod javorový kmen, 

ti ptáci za dne bílého, 

ty laně v noci jen. 

Když usnou lesy hluboké  

a ticho kolem jest,  

i nebesa i studánka 

jsou plny zlatých hvězd. 

  J. V. Sládek 

 

Hádanky  Věry Provazníkové 

Vodě češe vlásky, 

Dělá z ní provázky. 

                  (déšť) 

Dva černí berani 

Venku neprohání. 

Jen do sebe růžkem strčí, 

Hned z nich proudem voda crčí. 

                                 (mraky) 

 

Žabky v dešti 

Co dělají žabky, 

když padají kapky? 

Co dělají? To dělají: 

v blátě ťapky, capky! 

                           A. Mikulka 

 

Pampeliška 

Když jsem potkal pampelišku, měla slzy na 

krajíčku. 

Řekni lidem, prosím tě, že jsem ráda na světě. 

Ať se na mne podívají, ale ať mne netrhají 

Ať je ten hezký svět. 

 

Sedmikráska 

Sedmikrásko, ty jsi krásná, kolik že máš 

paprsků? 

Otáčíš se za sluníčkem, celý den se usmíváš 

a hodně květinových kamarádů kolem sebe 

v trávě máš. 

 

Kytky 

Jé pěstuji zvláštní kytky, dvě jsou moje a dvě 

Jitky. 

Až mi půjčí konvičku, pokropím jim sukničku. 

 

Zpíváme po žabácku 

1. skupina skokani: KOUR, KOUR, KOUR 

2. skupina rosničky: KRE, KRE, KRE 

3. skupina ropuchy: KRO, KRO, KRO 

4. skupina kuňky: HU, HU ,HU 

 

Slunce 

Vyšlo slunce, zasvítilo     (chůze) 

na nebi se otočilo         (ruce v bok,otáčení) 

Každá kytka maličká     (podřepy) 

radost má ze sluníčka.  (ruce v bok, otáčení) 

Ke slunci se naklání,     (úklony stranou ve 

vzpažení) 

listy z hlíny vyhání, 

 

Hra Na květiny 

Kdepak ty rosteš? 

Rostu u lesa. 

Jakou náš barvu? 

Mám barvu bílou. 

Jak ti říkají? 

Říkají mi sněženka. 

Sněženko, těší nás, pojď ty mezi nás. 

 

Kdepak ty rosteš? 

Rostu na louce. 

Jakou máš barvu? 

Mám barvu žlutou 

Jak ti říkají? 

Říkají mi petrklíč. 

Petrklíči, těší nás, pojď ty mezi nás! 

Kdepak ty rosteš? 

Rostu u vody. 

Jako máš barvu? 

Mám barvu modrou. 

Jak ti říkají? 

Říkají mi pomněnka. 

Pomněnko, těší nás, pojď ty mezi nás. 

 

 


