
Básničky a říkadla pro děti 
 

1. V Americe při muzice tancovaly tři opice, jedna tak, druhá tak a ta třetí všelijak. 

2. Máchám, máchám prádlo, které na zem spadlo, i s Aničkou do bláta, když honila kůzlata. 
Až vymáchám, pověsím, vítr na něj foukne, do vodičky šplouchne. 

3. Bim bam zvoneček, plave každý chlapeček, cinky linky rolničky, plavou všechny holčičky. 

4. Namaluj mi Aničko, na hladinu srdíčko, levá prává maluje, Anička se raduje. 

5. Jede jede autíčko, svítí na něj sluníčko, vrčí, troubí, zatáčí, kola se mu otáčí.  

6. Tú, tú, tú, auto už je tu, pojeď, mámo, pojeď s náma, auto už je za horama, tú, tú, tú, auto 
už je tu. 

7. Co se to tu stalo v trávě, malý brouček narodil se právě. Až vyrostu, umínil si, tak až k nebi 
zaletím si. Vyletěl výš, výš a ještě, zkropily ho kapky deště. 

8. Měl jsem micku tanečnici, tancovala po světnici, byla černá a bílá, každému se líbila. Když jsem 
přišel ze dvorečka, točila se do kolečka, jednou tam a jednou sem, práskla fouskem pod nosem. 

9. Jede, jede vláček, jede, jede vlak, rychle milé děti, rychle nasedat. Pojedeme k babičce, 
strýčkovi i tetičce, jede, jede vláček, jede, jede vlak. 

10. Jede jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede jede do daleka, kde na děti voda čeká. 

11. Měl dědeček kolotoč, snědl mu ho červotoč, snědl mu i figurky, teď prodává okurky. 

12. Bim bam hodiny, chlouba naší rodiny, taťka klíčem zatočí, v hodinách to zavrčí, 
bim bam bim bam… 

13. Had leze z díry, vystrkuje kníry, bába se ho lekla, na kolena klekla, mě se bábo, nelekej, 
na kolena neklekej, já jsem přece hodný had, já mám všechny děti rád. 

14. Vrána letí, nemá děti, my je máme, neprodáme, sami si je vychováme, protože je rádi máme. 

15. Jedna dvě, Honza jde, nese pytel mouky, mamka se raduje, že bude péct vdolky, mamka vdolky 
nepekla, Honza skočil do pekla, mamka vdolky pekla, Honza skočil z pekla. 

16. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká, kukačka 
už zakukala, má panenka zaplakala, kukačko, už nekukej, má panenko neplakej. 

17. Prší, prší, voda kape, starý medvěd bláto šlape. 

18. Leze žába po žebříku, natahuje elektriku, nejde to, nejde to, necháme to na léto. 

19. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. Když já jim dám obroku, oni skáčou do skoku. 
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám 
koně, vraný koně, to jsou koně mí. Když já jim dám jetele, oni skáčou vesele. Já mám koně, 
vraný koně, to jsou koně mí. 

20. Leze, leze brouk, vítr na něj fouk, překulil ho na záda, takhle kopal nohama. Kopy kopy kopy. 

21. Kalamajka mik mik mik, oženil se kominík, vzal si ženu Elišku, v roztrhaným kožíšku. 
Kalamajka pěkná věc, když je zima šup na pec, když je teplo šup dolů, kalamajku tancuju. 

22. Čarovala ryba, aby byla chyba, čarovala rybička, aby byla chybička, čaroval rak, aby bylo tak. 

23. Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká nesedávej tam, v potoce je velká voda, 
vezme-li Tě, bude škoda, holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele 
Tvoje oči, holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá Tě za copánek, 
holka modrooká, nesedávej tam. 



24. Spadla lžička do kafíčka, udělala žbluňk. 

25. Skákal pes, přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku, pejsku náš, 
co děláš, žes tak vesel stále, řek bych vám, nevím sám, hop a skákal dále. 

26. Radili se kuchaři, co dobrého uvaří, rozhodli se pro čočku, byl to oběd pro kočku. 

27. Jede jede poštovský panáček, jede jede poštovský pán, vpředu má trubičku, vzadu má truhličku, 
jede, jede do Rokycan. 

28. Kovej, kovej kováříku, okovej mi mou nožičku, okovej ji hezky, dám Ti čtyři český, okovej 
mi obě, zaplatím já Tobě. 

29. Leze žába do bezu, já tam za ní polezu, kudy žába tudy já, budeme tam oba dva. 

30. Kolo kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác. 
Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ještě chvilku, až to kolo spravíme, tákhle se zatočíme. 

31. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá, na zahradě krtek vrtá, vrtá samé vývrtky, vrtá tunel pro krtky. 

32. Halí belí, já mám slona pod postelí, je to slůně kapesní, přes to toho hodně sní. 

33. Houpy, houpy, co si žabák koupí, koupí on si za kačku, velikánskou klouzačku. 
Po klouzačce do rybníčka, veze klobouk pro vodníčka. 

34. Kolíbala bába čerta, na pařízku dubovým, hajej dadej můj čertíčku, já to na Tě nepovím. 

35. Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede, jede do daleka, kde na děti voda čeká. 

36. Ruce, ruce, ručičky, máme hbité prstíčky, máme hebké dlaně, zatleskáme na ně. 

37. Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím, 
na ní sednu, když si smyslím, na ní lehnu, travička zelená to je moje peřina. 

38. Antonín, veze kmín, veze Káču na trakáču, šup s ní za komín. 

39. Antoši, Antoši, máš kocoura na koši, kocour skočil z koše, porazil Antoše. 

40. Skákejte skokani, hopky hopky hopky hop. Čáp už vás dohání hopky hopky hopky hop. 

41. Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená, kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, 
ať je to ten nebo ten, konvičkou ho polejem.. 

42. Skáče bleška po písku, hledá kdo je nablízku, kdo nejede na koni, toho bleška dohoní… 
Alík leží na bříšku, už má blešku v kožíšku. 

43. Koulela se ze dvora, velikánská brambora, neviděla, neslyšela, spadla na ní závora… 
Kam koukáš, ty bramboro, na tebe ty závoro, kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák. 

44. Leze žába po žebříku, natahuje elektriku, nejde to, nejde to, necháme to na léto. 

45. Jedu ve svém autíčku, vybírám si cestičku, pořádně se rozhlížím, do nikoho nevrážím. 

46. Máme malý rybníček a v něm bydlí vodníček, jsou v něm také rybičky, zdraví všechny dětičky. 

47. Vaří se voda na vařiči, to to bublá, to to syčí… Pozor žáby čápi jdou, schováme se pod vodou… 
Veze parník veze náklad voda za ním musí cákat. 

48. Děti to je novina, přiletěla bublina, bublina se nafukuje a přitom si vykračuje, přeletěla přes náš 
dvůr, udělala prásk a bum, podívejte děti, jak bublina letí. 


