
BROUSEK PRO TVŮJ JAZÝČEK



A je auto  

B je buben  

C je cihla  



D je děda 

                    čtete, děti, čtěte dále, 
                    
                    je tam celá abeceda.



A 
AUTO

Auto jede, sláva, sláva!
Táta mává, máma mává.
Auto jede tú tú tú,
táto, mámo, už je tu. 



B 
BUBÍNEK

Bubnujeme na buben,
pojďte, děti, pojďte ven!
Bubnujeme bum bum,
budeme mít nový dům.
A kdo s námi nepůjde,
ten v něm bydlet nebude.



C 
CIHLY A ZEDNÍCI

Na ulici byly cihly,
u těch cihel zedníci.
Pokládali cihlu k cihle,
na ně maltu po lžíci.

Postavili z cihel domy
a v těch domech světnice,
a už je tam místo cihel
celá nová ulice.



Č
ČISTOTNÁ KOČKA

Naše bílá kočka čilá
na stoličku vyskočila.
Pak si očka vyčistila,
aby byla celá bílá.

Černá čichá pod pokličku,
očichává, co je v mlíčku.
Uskočila poklička,
kočka spadla do mlíčka.



D
DO VODY

Půjdeme do vody,
to budou závody!
Tonda nás povede,
ten plavat dovede.

Olda se nedal,
doplaval nejdál.



DĚDOVY LODĚ

Děda dělá dětem lodě,
děti s nimi chodí k vodě.

Dívají se za lodí,
jak na vodě závodí.



E
EMANOVO POČÍTADLO

Ene bene, Emane,
kdo tu babu dostane?
Ten to není, ten to je,
ten už s námi nehraje!



F
FOUKÁ, FOUKÁ

Fouká venku, fouká,
Haf se z boudy kouká.
Fanda volá na Hafa,
ať vstane a zahafá.
Hafá Haf, že nevstane,
až to foukat přestane.



G
GUMOVÝ MÍČ

Gusta má míč gumový.
Kdo má také takový?
Dává góly, ten to umí!
Gusta je kluk jako z gumy.



H
HOP KONÍČKU

Hop koníčku, hejsa, hejsa,
pojedeme do Brandejsa.

Hop koníčku, ouha, ouha,
nebude to cesta dlouhá.

Hop koníčku, houpy hou,
je to kousek za Prahou.



CH
CHECHTAVÁ

Chachacha chachacha chichu chichu,
copak je ti, Honzo, k smíchu?

Jakpak bych se nechechtal,
když mě táta polechtal.

Polechtal mě na zádech,
smíchem sotva chytám dech.



I
IVÁNKOVA UKOLÉBAVKA

Ivánku milý,
den už se chýlí
ke spánku.
Spinkej už, spinkej,
maminčin milý
Ivánku.

Měsíc kouká do okýnka,
Ivánek už pěkně spinká.



J
JABLÍČKA

Jenda sedí pod jabloní,
jablíčka až k němu voní.

Jedno spadlo, hned je zvedl.
To je pěkné, jemine!
Ještě jedno nedojedl
a už má chuť na jiné.



K
KUKAČKA

Kája kouká na kukačku
na vysokém buku.
Volá na ni: „Kuku, kuku!“
Ona na něj: „Kluku, kluku!“



L
LÍNÝ ŠNEK

Líně leze šnek,
Luděk se ho lek.
Nebuď Luďku lekavý, 
šnek je louda loudavý.



M
MALÍ POMOCNÍCI

Mnoho máku, mnoho mouoky,
máma dělá s mákem vdolky.

A my mámě pomáháme,
mákem vdolky posypáme.

Už ty vdolky máme,
my vám taky dáme.



N
NEHODA

Hana má panenku,
chodí s ní po venku.
Panenka upadne,
nechce vstát, ne a ne.

Hana panenku napomene:
„Nemáš kopat do kamene!“



O
OKLAMANÝ KOCOUREK

Okolo stolečku,
okolo stolu,
kočka a kocourek
honí se spolu.

Ona ho volala,
že na něj počká,
potom mu utekla.
Falešná kočka.



P
PODZIM

Padá lupen po lupenu,
Pepa stojí pod lípou:
„Pojďte, děti, pojďte chytat,
penízky se posypou!“

Pod lípou je kupa dětí,
pomáhají Pepovi!
Pak u něho nakupují 
za penízek lípový.



R
RAČÍ PROCHÁZKA

Rak leze z rákosí
navečer za rosy,
rak leze z díry
a má dlouhé kníry.

Večer se prochází 
po trávě na hrázi,
kroutí vousy,
klepeta brousí.



KRÁKY KRÁK

U hradu je stará brána,
sedí na ní černá vrána.
Vrána kráká kráky krák,
letí k hradu černý mrak.
Mrak usedá na bránu,
je to hejno havranů.



Ř
ŘÍKANKA PRO KATEŘINKU

Řežu, řežu dříví,
už jsem celý křivý.
Řežu dříví z ořechu,
narovnám je pod střechu.
Řežu dříví na polínka,
kaši vaří Kateřinka.

ŘÍKANKA KUCHAŘSKÁ

Z komína se kouří,
večeře se vaří.
Kuchařka si přitom říká:
„Pro Mařenku, pro Jiříka,
i pro toho Řehoře,
co tam křičí na dvoře.“



S
SOVA V LESE

Sova sedí sama v lese,
za celý den nepohne se.
V noci houká: „Vstávej, sýčku!“
Potom spolu při měsíčku
slídí po lese.

Když se měsíc za les schová,
očima si svítí sova,
jídlo shánět začíná.
Pak se sýčkem místo spaní
zasedají ke snídani.
To je hostina.



Š
ŠVADLENA 

Šiju, šiju košiličku,
ušiju ji za chvillku.

Pak ušiju kabátek
naši Dáši na svátek.

A co ještě?
Plášť do deště.



JAK SE LIŠČÍ TÁTA STARÁ O LIŠČATA

Po pěšině k lesíčku
nese lišák mošničku.
Čeká liška s liščaty,
co dostanou od táty.

Volá lišák na lišku,
aby vyšly z pelíšku,
že jim našel v houštině
žlutou kobližku.



T
TETINY POKLADY

Teto, teto,
copak je to?

To jsou nitky,
to jsou kvítky,
to jsou látky
na kabátky.



TĚŽKÁ PRÁCE

Malé kotě 
sedí v botě,
tiše kouká
na pavouka,
jak si v bytě
sítě souká.

Potom chytí
klubko nití,
zapletlo se - 
už je v síti!



U
UKAŽ, CO TO MÁŠ

Ukaž, ukaž, Pepíku,
co to neseš v košíku!
Já jdu domů z nákupu,
dám ten nákup na kupu.
Takhle chodím do krámu
nakupovat pro mámu.



V
VYKOUPANÁ PANENKA

Véno, Véno, podej vanu,
vykoupáme malou pannu.

Tu je voda, tu je vana,
už je panna vykoupaná.



Z
ZAJÍC V ZELÍ

Zalezl zajíc do zelí,
zavolej na něj, Zdeňku!

Zavolal Zdeněk zajíce,
zajíc je ze zelí venku.



ZVĚDAVÝ ZAJÍC 

Za vesnicí pod lesem 
u zelené meze
leze, leze jezevec,
zelí z pole veze.

Za  jezevcem dívá se
zajíc u meze,
kam ten tlustý jezevec
zelí zaveze.



Ž
ŽABÁK A LOUPEŽNÍK

Žába leží v kaluži,
má veliký žal,
měla dlouhou žížalu,
tu jí žabák vzal.

Žába leží v kaluži,
pláče ze žalu,
žabák má v žaludku
celou její žížalu.



JEŽEK A UŽOVKA

Žene ježek užovku
po pěšině k potoku.

Běží za ní, co jen může,
než mu žbluňkne do kaluže.

Vzal si boty kožené,
že užovku dožene.


