
ÚVOD 

 

Milé maminky,  

 

Dovolili jsme si pro Vás sepsat několik říkanek a písniček, 

které znáte, a přidat několik nových jako inspiraci a 

povzbuzení pro Vaší vlastní tvořivou fantazii. Přes léto je 

naše Poupátko zavřené a my bychom Vás rády povzbudily 

k hrám, říkankám a písničkám pro Vaše dětičky. Prožijte 

krásný a příjemný letní čas a na podzim se na Vás budeme 

opět těšit. 

 

Za Poupátko 

Jana Horáková (tel.: 605 567 474) 

Eva Ostřížková (tel.: 777 898 525) 



Travička zelená                                                                          Vítání dne 
  
Travička zelená, to je moje potěšení,           Slunko vstalo nad horami, 
travička zelená, to je moje peřina.              usmálo se na zemi. 
Když si smyslím na ni sednu, I mé vlásky pohladilo 
když si smyslím na ni lehnu, růžovými dlaněmi. 
travička zelená to je moje peřina. (říkanku doprovázíme pohyby rukou) 
  
Travička zelená, to je moje potěšení, Přáníčko před jídlem 
travička zelená, to je moje peřina.  
Jak jen z jara začne pučit, Semínko, semínko dobrý den, 
nechci já se doma mučit, jaký jsi dnes mělo sen? 
travička zelená to je moje peřina. Zdálo se mi o sluníčku 

 jak mě volá ven. 
 Dobrou chuť. 

 

Kukla 

 

Byla jedna kukla 

a ta kulka pukla. 

Vyletěl z v jarní svět 

motýl krásný jako květ. 

 

Potkala ho včelička, 

udivená celičká: 

Ach co ty jsi za stvoření, 

vždyť jsi jako kytička. 

 

Motýlek jí ale řek: 

Což některá z kytiček 

lítá, lítá jen se kmitá? 

Já jsem přece motýlek! 



Beran Kolo, kolo mlýnské 

  

Já mám doma berana, Kolo, kolo mlýnské 

můžu dupat do rána, za čtyři rýnské, 

já mám doma ovci, kolo se nám polámalo, 

můžu dupat jak chci. mnoho škody nadělalo, 

(doprovázíme dupáním nohou) udělalo BÁC! 

  

Dú, kravičky, dú Vezmeme si hoblík, pilku, 

 zahrajem si ještě chvilku. 

Dú, kravičky, dú, z pastvy dědinú. Až to kolo zpravíme, 

Co to ale značí, že se tuze mračí tááákhle se zatočíme. 

dneska k výčeru?  

Pásla ovečky  

Ach, co by chtílo, aby pršílo,  

to májové zlato, my prosíme za to, Pála ovečky v zeleném háječku, 

aby se lilo. pásla ovečky v černém lese. 

 Já na ni dupy dupy dup, 

Pověz ty mně ona zas cupy cupy cup. 

 Houfem ovečky seberte se všecky, 

Pověz ty mně, milý svatý Jane, houfem ovečky seberte se! 

pověz ty mně, milý svatý Jane,  

Káčátka kdy tvojeho narození bude? 

  

//:Bude mi ho za milého léta://, Káčátka se batolí, 

bude hojnost v celém světě květa. to jdou asi do školy. 

 Káč, káč, káč, 

//:bude růst žito i pšenička://, do školy jdou nejináč. 

bude zpívat ptáček, křepelička. Káč, káč, káč, 

 do školy jdou nejináč. 

  

  



BÁSNIČNKY PRO NAŠE DĚTIČKY ČERVENEC 
  

 PRANOSTIKY 
Brouk  

 4.července: Prokop 
Leze, leze brouk, „Déšť za Prokopa, zmokne každá kopa“ 
vítr do něj fouk.  

Zatočil ho dokola, 13.července: Markéta 
zavolejte doktora, „Svatá Markyta, hodila srp do žita.“ 
převalil se brouk. „Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.“ 

  
Mateřídouška 18.července: Kamil 

 „O svatém Kamilu slunce má největší sílu.“ 
Co ta mateřídouška  

 šeptá včelce do ouška? 22.července: Magdaléna 
Co jí šeptá, kdekdo hádá- „Na Maří Magdalénu očekávej jistý déšť.“ 
včeličko, já tě mám ráda. „V den Maří Magdalény poprchává, neboť svatého pána 

oplakává.“  

  
  
  

Na rybníčku  
  

Co to zvoní, co to cinká,  
na tom našem rybníčku?  

Hraje si tam s vlnkou vlnka  
na stříbrnou honičku.  

Tančí pěkně do kolečka, 26.července: Anna 
každá vlnka jak ovečka, „Svatá Anna-chladna z rána.“ 

na krku má rolničku. „Okolo svaté Anky-studené poránky.“ 
  
  



Ukolébavka ŘÍKANKY DO VODY 

  

 Hajej, spinkej, děťátko, 

Žába kolem je tak teplo, sladko, 

uspává tě bzukot much (tiše napodobujeme bzučení),  

voní tráva, voní vzduch (přivoníme ke vzduchu). Žába skáče po blátě, 

Podle F.Hrubína koupíme jí na gatě. 

 Na jaký, na jaký? 

 

Na zelený, strakatý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdíčka 

 

Vodo, vodo, vodičko, 

pohladím tě maličko. 

Pohladím tě po hladince 

a „Kačenku“ po pusince. 

 

 

 

 

 

  



 

RUČPRČKY TETY JANY 

 

Průsvit „Motýli“ 

Šablonu obkreslíme na čtvrtku nějaké letní barvy 

(např.žlutá,zelená,oranžová,……). Prostříháme, dáváme 

pozor na spojnice motýlků s okrajem a květem, aby 

obrázek držel „pohromadě“. Podlepíme hedvábným 

papírem, aby se barevností hodil k obrázku. Průstřihy 

motýlků můžeme podlepit třeba jinou barvou (použijeme 

lepidlo Herkules). Lepidlo nanášíme opatrně, bodově, aby 

se hedvábný papír nerozmáčel. Celý obrázek můžeme 

podlepit ještě pauzovacím papírem. Nakonec přilepíme na 

okno. 

 

 



  

Oženil se ptáček (prstová hra) „Sova z borové šišky, panenky ze šišek“ 

  

Oženil se ptáček, malý jarabáček.  Při procházkách lesem můžeme najít různé druhy šišek a 

vyrobit z nich dětem pro radost např.: (překřížíme palce obou rukou, pohybujeme ostatními prsty 

a napodobujeme tak ptáka)  

Přišla paní vrána, na housličky hrála.  Sovu: na šišku nalepíme oči, zobák a nohy vystříhané 

z filcu. Barevnost a tvar dle fantazie. Pro inspiraci viz.obr. (rozevřeme dlaň a postupně ťukáme na jednotlivé prsty, 

nyní ťukáme na palec)  

       

Přišel pan Jelínek, přinesl koš malinek. 

(ťukáme nyní do ukazováčku) 

Přišel pan Zajíček, přinesl koš vajíček. 

(do prostředníčku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malá pohádka na rychlé usnutí: 

 
 Povídám, povídám pohádku, 
Panenka ze šišek jak pes přeskočil hromádku. 
Šišku na horní části trochu navrtáme (nebozízkem), do 

otvoru zapíchneme párátko, špejli nebo dřívko. Na něj 

napíchneme dřevěný korálek (hlavičku), namalujeme očka, 

pusu, nos. Přilepíme vlásky z koudele nebo z blizen 

kukuřice (lze upevnit nit k zavěšení figurky jako ozdoby). 

Můžeme také panence udělat šáteček nebo mašličku pod 

krk (viz.obr.) 

Povídám, povídám druhou, 

že teče řeka struhou. 

Povídám, povídám třetí, 

že spaly na peci děti. 

A když se pěkně vyspaly, 

po kusu chleba dostaly. 



 Přáníčko před jídlem 

  

 Všechno co roste ze země 

 chutná a voní příjemně. 

 Sluníčko s deštěm den co den, rostlinky vytahuje ven. 

 Děkuje ti sluníčko, 

 že´s uzrálo zrníčko, 

BAŠTA PRO BŘÍŠKA děkujem ti země milá, 

 že´s to zrnko v sobě skryla. (dobrou chuť!) 

  Receptík na celkem zdravý a dobrý koláč, který můžete 

upéci s jakýmkoli ovocem, které vám vyroste na zahrádce 

či nasbíráte v lese. Zkrátka prožitek léta i s dalšími 

smysly. 

Přáníčko pro maminky  

(před jídlem) 

 

 Všechny světy, 

15 lžic celozrnné mouky (pšeničné, špaldové, popř. 

polohrubé) 

všechny bytosti, 

všechny věci 

špetka soli jezte s námi. 

prášek do pečiva Ať toto přání 

200 ml mléka letí do dáli 

2 žloutky (bílky si ušleháme zvlášť na sníh a ten pak do 

těsta vmícháme) 

a přinese všem 

požehnání.     

4 lžíce oleje 5 lžic hnědého cukru    

        

(František Drtikol) 

 

Ze všeho vytvoříme řídké těsto, poté vmícháme sníh. 

Nalijeme na pekáč, či do formy,posypeme 

ovocem(strouhanými jablky, borůvkami, jahodami, 

ostružinami,….) 

 

 

 

 

Pečeme v troubě do růžova při 150 C. Popřípadě 

posypeme drobenkou. 

 

  

Dobrou chuť!!!!! 



 SRPEN 
  
 PRANOSTIKY  

  
7.srpna: Kajetán  
„Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.“  

 „Svatý Kajetán je tady, odveze mandelů řady.“ 
  
 10.srpna: Vavřinec 
 „Vavřinec-první podzimec.“ 
 

„Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno 

míti.“ 
 
 

  
                                                              24.srpna: Bartoloměj 

                                               „Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.“ 
 „Svatý Bartolomí, létu hlavu zlomí.“ 
  
  
 
 
 
 

BÁSNIČKY PRO NAŠE  
                                             MALIČKÝ 
 

Hastrman 

 

Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben. 

Budeme ti bubnovati, až polezeš z vody ven. 

 

 

 

 



Tkanička ŘÍKANKY DO VODIČKY 

 Žabky v dešti 

Tkanička mi  leze z bot,  

vůbec mi to není vhod. Co dělají žabky, 

Utekla mi, „tralala“, když padají kapky? 

myslí,že je žížala. Co dělají? To dělají: 

(Zkoušíme uvazovat suk, smyčku nebo pro ty nejmenší 

děti stačí povídat, když zkouší protahovat tkaničku 

dírkami) 

v blátě ťapky, capky. 

 

Zvoneček 

  

Zedník Bim bam, zvoneček, 

 plave každý chlapeček. 

Jedna, dva, tři, teď, Bim bam, rolničky, 

postavíme zeď. plavou všechny holčičky. 

(dítě a dospělý stojí proti sobě, počítáme na prstech, na 

„teď“ tleskneme) 

 

Ukolébavky 

  

Bude to zeď veliká, Spi, miláčku, spi, 

máme na to zedníka. zavři očka svý, 

(veliké kruhy rukama) dám ti buben a housličky, 

 nedám tě za svět celičký, 

Cihla sem, cihla tam, spi, miláčku, spi. 

žádnou stranou nenechám.  

(ze stoje do dřepu dávat cihly z jedné i z druhé strany na 

hromadu uprostřed) 

(melodie si vymyslíme a tiše broukáme) 

 
   

 Cihly rovně postavit, 
 rovnou zeď pak budem mít. 
 (stavět cihly na sebe, ruce vzpažené, vysokánská zeď) 

 

 



  

  

  

 RUČPRČKY TETY JANY 

  
Kachnička ze slámy: základem je sláma splétaná v copánky, 
které prokládáme tenkým drátkem, kvůli ohebnosti. Slámu 
připravíme takto: stébla slámy s co nejmenším počtem kolínek 
svážeme volně do svazků a ponoříme na dvě hodiny do vlažné 
vody, aby byla vláčná a dobře se splétala. Jednotlivá vlákna 
zploštíme žehličkou nebo i rozpůlíme a rozžehlíme. 

 

 

 

 

 

 
Kachnička-stáčíme copánky v ovál a poté prodloužíme 

v hlavičku. Copánky sešíváme ihned při stáčení u stran 

drobnými stehy tak, jak vidíme na obrázku…… 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Kuřátko a obilí 
  
 

Jak to bylo, pohádko?  
Zabloudilo kuřátko.  

Za zahradou, mezi poli,  
pípá, pípá nožky bolí.  

 Pověz milý ječmínku, 
 jak mám najít maminku? 
 Ječmen syčí mezi vousy, 
 ptej se pšenic, vzpomenou si! 
 

Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic.  
Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to.  
Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé.  

 A na suchá strniska vítr tiše zapíská: 
 Vždyť jsi doma, za chalupou, 
 Slyšíš? V stáji koně dupou 

HOSTINA (PRSTOVKA) a tvá máma za vraty zob, zob, 
 zobá zrní s ostatními kuřaty. 

Tlusťoch palec sní bednu vajec, Děkuji ti žitné pole! 
(poklepeme na palec a pak ho necháme jíst „vajíčka“-

bříška prstů druhé ruky-mňam,mňam.) 
Pozdravuj tam ve stodole! 

Koho, milé políčko? 
šibal ukazováček olizuje máček, Zrno i to zrníčko, 

(poklepeme na ukazováček a přejíždíme jím dítěti po 

obočí) 
ať se ke mně z jara hlásí, 

vychovám z něj nové klasy. 
čahoun prostředníček dá si tvarožníček, A tak mámu za krátko našlo také kuřátko. 

(prostředníček poťukává na dětský nosík)  
fešák prsteníček dá si chlebíček,  

(prsteníček „okusuje“dítěti ouško) 

a ten malý malíček jenom bumbá čajíček. 

(ukážeme na malíček, mezi ukazováčkem a palcem druhé 

ruky prostrčíme bříško palce jako dudlík pro malíček) 

 



BAŠTA PRO BŘÍŠKO Přáníčko před jídlem 

  

Recept Hanky Zemanové: SEMÍNKO-OŘECHOVÉ 

HRUDKY S JAVOROVÝM SIRUPEM 

Sedlák zrno zasel 

 

 Sedlák zrno zasel, 

100g biomásla nebo biotuku + trocha na vymazání dostalo se pod zem. 

100 g javorového sirupu Sluníčko mu pomohlo, 

špetka soli aby zlatě uzrálo. 

100g hladké pšeničné mouky Mlynář mouku namlel, 

80g  jemně mleté špaldové celozrnné mouky pekař chleba upek, 

 my si chleba ukrojíme, 

100g semínek a na hrubo nasekaných ořechů (50g 

slunečnice + 50g vlašských ořechů, nebo 

lískové,mandle,…….) 

máslem pěkně namažeme, 

trošičku ho posolíme, 

dobrou chuť si popřejeme. (dobrou chuť!!!) 

1 čl mleté skořice nebo špetka mleté vanilky  

  

Troubu na 180 C, na plechy máznout trochou másla a 

dát pečicí papír. Utřeme máslo, přidáme pomalu 

javorový sirup rozmíchaný s pěti lžícemi vody a solí. 

Až se hmota začne srážet, vmícháme dvě lžíce hladké 

mouky a ještě trochu prošleháme. Potom vařečkou 

vmícháme zbytek pšeničné a špaldové mouky, ořechy 

a koření. Pokud je těsto příliš lepivé, přidat lžíci 

mouky. Pomocí dvou lžiček nebo rukama tvarovat malé 

hrudky. Péct v předehřáté troubě cca 20 min. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dobrou chuť!!! 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranostiky a hry na celý rok, Iva  Maráková ,Portál, Praha 

2006 

Radost nad radost, Jan Čarek, Státní nakladatelství dětské 

knihy, Praha 1954 

Hry pro maminky s dětmi, Jana Hanšpachová, Portál, 

Praha 1997 

Nápady pro maminky na mateřské dovolené, Hana 

Doležalová, Portál, Praha 1998 

Chléb sám tě neživí,motlitby a průpovědi ke stolu, 

uspořádal R.Hradil, Fabula, Hranice 2004 
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