
POHYBY S ŘÍKADLY: 

 

Dupy, dupy, dupáníčko (silně dupeme) 

to je malé zlobeníčko. 

Jako čerti v pekle, 

chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble ble) 

 

  

 

Teď si pěkně lehneme (leh na zem) 

už se ani nehneme. 

Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole) 

dojedeme ke škole. 

Tam se pěkně posadíme (sed na zemi) 

a hezky se pohladíme. (hladíme vedle sedícího kamaráda) 

čerty v pekle necháme, 

tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskání od piana po forte) 

  

Jak to bylo pohádko? 

Bylo jedno děťátko (sed na bobeček) 

Začlo chodit do školky (chůze na místě) 

a bez svojí maminky, objevilo svět. 

 

Učilo se kreslit, zpívat (pomyslné kreslení prstem) 

svět okolo sebe vnímat. 

Našlo si i kamarády (chytneme se všichni za ruce) 

vědělo si se vším rady. 

A jak končí pohádka? 

A co naše děťátka? 

Už vyrostla (z bobečku jdeme do stoje, ruce nahoru), půjdou do školy (chůze na místě) 

naučí se číst, psát a dělat úkoly. (pomyslné psaní do vzduchu prstem) 

  

 

 

To je zima, to to zebe, (stoj, ruce hladí tělo) 

když padají vločky z nebe. (dřepy) 

Obléknem si rukavice, (stoj, třít ruce) 

bundy, šály i čepice, (ukazovat na část těla) 
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vyjdem mezi paneláky, (chůze) 

budem stavět sněhuláky. (stoj, ruce jako sněhulák) 

  

 

Válím koule sem a tam, (v lehu na zádech miminko kolébáme ze strany na stranu) 

na velikou, malou dám, (vezmeme ručičky a zlehka je vzpažíme a zase zpět) 

a ke kouli nos, (pošimráme na nosíku) 

sedne si tam kos. (zamáváme ručičkama dítěte) 

  

První vločka, druhá, třetí (počítání na rukou) 

z nebe na zem právě letí. (ruce napodobují padající sníh) 

Jedna vedle druhé sedá, (dřep) 

volné místo ještě hledá. (otáčení hlavou) 

Na strom, střechu, silnici (vztyk) 

udělají čepici. (rukama dělat střechu) 

  

Klekneme si na kolena, 

(na kolena, paže podél těla) 

řežeme dříví na polena. 

(napodobení řezání dříví) 

křivá záda narovnáme, 

(rozkročit nohy, ruce podél těla) 

Všechny špalky nasekáme. 

(ruce spojit nad hlavou a švihnout vpřed do předpažení) 

Jeden špalík, druhý, třetí, 

(poskoky na místě) 

Zameteme všechno smetí. 

(Jako když zametáme) 

 

 

  

 

Přišel dárek pod stromeček, (chůze po třídě) 

sedl si tam na bobeček, (sedneme si do dřepu) 

potichoučku pěkně seděl, (sedíme v dřepu + ukazováček před pusou „psss“) 

do všech stran jen smutně hleděl. (v dřepu, díváme se do stran) 
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V očích lesknou se mu slzy, (v dřepu, utíráme si oči rukama) 

přišel totiž hrozně brzy, (chůze na místě) 

a teď pod tím stromečkem, (stoj rozkročný, ruce spojit nad hlavou – stromek) 

je tím prvním dárečkem. (stoj snožmo, palec ukazuje jedna) 

 

   

  

 

Letí vločka z nebe, (běh po špičkách) 

nos ji hrozně zebe, (běh + držíme si nos) 

vše se změní rázem, (zastavit, hlava „ANO“) 

až dopadne na zem. (rychle do dřepu) 

 

Tam si pěkně lehne (lehneme si na zem) 

a ani se nehne, (ležíme) 

a až vloček přibude, (ležíme) 

zima už jí nebude. (ležíme + ruce a nohy ve vzduchu)  

 

  

Na procházku jdou hvězdičky 

(chůze ve dvojicích) 

a drží se za ručičky, 

(chůze ve dvojicích) 

 

na všechno se dívají, 

(chůze ve dvojicích + otáčíme hlavou do stran) 

při tom pozor dávají, 

(chůze ve dvojicích po špičkách) 

neštěstí by bylo rázem, 

(držíme se za ruce + točíme se dokola) 

kdyby nějaká spadla na zem. 

(pustíme se a lehneme si na zem)  
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Králík dělá drobné skoky, 

(poskakujeme v dřepu) 

kohout zase dlouhé kroky, 

(dlouhé kroky) 

 

kočka tiše našlapuje, 

(chůze po špičkách) 

pes se zrovna protahuje, 

(protahujeme se na místě) 

kachničky se kolébají 

(„kachní chůze“ v podřepu) 

a dál už to všichni znají, 

(stojíme na místě) 

jak že chodí zvířátka? 

(na místě +ruka kreslí otazník) 

  

 

Všichni, když si ruce dáme, 

velké kolo uděláme, 

a pak když už ho umíme, 

společně se zatočíme. 

  

 

Střecha to je klobouk domu, 

(stoj rozkročný + ruce spojené nad hlavou) 

ještě komín patří k tomu, 

(stoj + ruce připažené) 

 

protože dům bez střechy, 

(stoj rozkročný + ruce spojené nad hlavou) 

moh’ by dělat neplechy. 

(poskoky snožmo) 
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Pastelkou si čmáráme, 

(stoj + ukazujeme čmárání rukou) 

dlouhé čáry děláme 

(stoj + ruka ze strany na stranu) 

 

a za jednu chvilku pouhou, 

(stoj + ukazujeme „jedna“) 

střídá krátká čára dlouhou, 

(stoj + ukazujeme krátkou a dlouhou) 

pak obrázek nakreslíme, 

(stoj + kreslíme kolečko rukou ve vzduchu) 

pastelkami vybarvíme. 

(stoj + kreslíme kolečko druhou rukou) 

  

Svítí, svítí hvězdička,       (dlaně sevřít a hned zase otevřít – blikání) 

do každého hnízdečka.     (na špičkách, ruce znázorňují hnízdečko) 

Čimčarárá, čim, čim, čim (skáčeme snožmo) 

co se dneska naučím?     (poklona dle fantazie) 

  

Sluníčko se probudilo,   ( dřep do stoje snožmo, ruce kruh před tělem ) 

paprskama zasvítilo,     ( stoj snožmo, ukazujeme na všechny strany ) 

pohladilo kytičky,     ( stoj snožmo, úklony hlavy stranou ) 

zvířátka i dětičky.      ( pohladíme kamaráda ) 

To vše udělalo jen,    ( stoj snožmo, mírný předklon ) 

Aby měli hezký den.   ( poskoky snožmo, tleskat ) 

 

  

Podívej se támhle v trávě,    ( dřep, rozhlížet se ) 

Kytička vyrostla právě,       ( z dřepu do stoje ) 

čechrá si zelenou sukýnku,    ( stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem ) 

protahuje si barevnou hlavinku.   ( stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu ) 

javascript:void(0)


K sluníčku lístky natahuje,   ( stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou ) 

ještě se ospale protahuje,     ( stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou ) 

na louce není jediná,          ( stoj snožmo, hlavou „Ne“ ) 

protože jaro už začíná.      ( stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem ) 

 

 

 


