Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den,
Ruce máme na tleskání
a nožičky na dupání,
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.

Klokánek
Klokánek k nám přiskákal,
aby nikdo neplakal,
Máme se tu všichni rádi,
jsou z nás dobří kamarádi.
Klokánkovi zamáváme
a do hry se rychle dáme.
Hřej, sluníčko, hřej
Hřej, sluníčko, hřej.
Hory, doly krej,
povyskoč si výše,
na té naší střeše,
kolo udělej.
Měla babka
Měla babka čtyři jabka
a dědoušek jen dvě.
Dej mi babko,
jedno jabko,
budeme mít stejně.
Jeden, druhý
Jeden druhý ani muk,
já jsem holka, ty jsi kluk.
Ty jsi kluk a já jsem holka,
dohromady malá školka.
Kdo nevěří, ať jde sem,
kdo k nám nechce z kola ven.
Honily se černé mraky
Honily se černé mraky
v dešti mezi paneláky.
Trvalo jen malou chvíli,
než do sebe narazily
Teď ví celá zeměkoule,
že i mraky mají boule.
Dešťové kapičky
Dešťové kapičky,
dostaly nožičky,
Běhaly po plechu,
dělaly neplechu.

Draku draku…
Draku, ty jsi vážně drak?
Hudry, hudry je to tak.
A máš zuby dračí?
Mám dva, to mi stačí.
A co těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou spíž.
Ach ty lháři, každý to ví,
že jsi jenom papírový.
Tiše, tiše
Tiše, tiše ježek spí,
ať ho nikdo nevzbudí.
Já mám doma ovci,
můžu tleskat jak chci.
Já mám doma berana,
můžu dupat nohama.
Foukej, foukej
Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě.
budou sladké obě dvě.
Přiletěla vrána
Přiletěla vrána,
sedla na trní.
Přiletěla druhá,
sedla vedle ní.
A ta třetí na špičku,
zazpívala písničku.
Co to chodí kolem nás
Co to chodí kolem nás,
je to člověk nebo ďas,
Je to celý chlupatý,
ocas má až na paty.
Hádej, hádej je to žert
nebo je to z pekla čert.
Mik, miku…
Mik, miku, mik, miku Mikuláš
přišel s čertem na koláč.
Mik, miku, mik, miku Mikuláš,
přinesl nám zimní čas

.

