
w
w
w
.efko.cz

Obsah 
- 12 karet s říkankou a obrázkem
- 12 tvarových kartiček

Povídání  
Říkanky s  obrázky jsou připraveny tak, aby 
mohly růst s dítětem. 
Podle toho, jak se Vaše dítě vyvíjí a  jaké má 
znalosti, můžete s  ním pracovat a  využívat 
možnosti výrobku:
- Nejmenší děti je třeba více vést:  Přednášejte 

říkanku tak, aby dítě co nejvíce zaujala, po-
hyby dělejte společně s ním. Ukazujte mu 
barevné obrázky, aby se je naučilo rozpo-
znávat a udrželo chvíli pozornost.

- Starší děti mohou pohyby naznačovat samy, 
mohou vyhledávat obrázky, které patří k té 
určité říkance. 

- Větší děti ať si vyhledají básničku, kterou se 
chtějí naučit nazpaměť. Mohou také využít 
obrázkových tvarových kartiček do ruky na 

poznávání barev. Mohou vyhledávat stejné 
barvy ve svém okolí nebo přiřazovat siluety 
k říkankovým kartičkám. Viz. ukázka:

- U říkanek je zvýrazněno slovo, kterým za-
číná název obrázku na kartě (např.obrázek 
„ryby“ – v říkance je zvýrazněno slovo 
„Ryba“) 

Říkanky můžete vzít s sebou kamkoliv, do če-
kárny k  lékaři nebo na „povídací“ návštěvu. 
Můžete je začlenit do běžného života – bás-
ničku o zoubkách říkat při večerním čištění, 
při oblékání zase jinou…

Jak na to?
Kartu s  říkankou držte tak, aby dítě vidělo 
na obrázek. Čtěte nebo se říkanku naučte na-
zpaměť a společně s dítětem předvádějte čin-
nost podle nápovědy pod verši. Improvizace 
je vítána. Každý rodič ví nejlépe, co jeho dítě 
umí a dělá nejraději. Kartičky s obrázky může 
dítě držet v rukou a prohlížet si je během čte-
ní říkanky místo napodobování. 

Říkanky umožňují dětem  
- aktivně nebo pasivně se pohybovat, prota-

hovat, uvolňovat, radovat se z pohybu 
- zažít a užít si blízký kontakt s milující oso-

bou
- vnímat rytmus, intonaci, variabilitu řeči 
- bavit se, napodobovat a smát se

Bonus  - říkanky pro vás navíc !!!
Při umývání: 

Oči, pusa, bradička, kulatá je tvářička.
(básnička při mytí obličeje)  

To jsou ruce, to jsou dlaně,
(ukážeme ruce, dlaně)
voda s mýdlem patří na ně.
(naznačujeme umývání rukou)
A po mýdle dobré jídlo, 
(předvádíme, jak jíme)
a po jídle zase mýdlo.
(naznačujeme umývání rukou)

Při oblékání: 
(když chceme, aby dítě zasunulo ruku do 
rukávu)
Do tunelu jede vlak
pomaličku, tak a tak
kudy, kudy cestička,
už je venku pěstička!
(nebo nožička, když se oblékají kalhoty)

Kdo to, kdo to dupe v lese?
(ukazováčkem ukazujeme na všechny strany) 

Je to JEŽEK, nebojte se.
(pošťuchujeme dítě ukazováčkem) 

Je to ježčí matička, 
na zádech má jablíčka. 

(pohladíme záda) 

3

HLAVA
Šel pán po schodech 

(ukazováčkem a prostředníkem 
pochodujeme po tváři) 

Zaklepal
(zaklepeme na čelo ukazovákem) 

Zazvonil
(zazvoníme na nos) 

Otevřel
(naznačíme otevírání dveří na uchu) 

A je tam!
(prst do pusy) 

6

Plave RYBKA po rybníčku,
nemá žádnou pokladničku.

(rukou naznačujeme ploutvičku)

Kam penízky ukládá?
Na bříško a na záda. 

(pohladíme dítě po bříšku a po zádech)

9

ŽÁBA leze po žebříku, 
natahuje elektriku,

(naznačujeme prsty lezení po zádech)

nejde to, nejde to, 
(kýváme  ukazováčkem 

a kroutíme hlavou ne-ne)

necháme to na léto. 
(tleskáme   do rytmu)

12

V naší kuchyni tikají HODINY, 
tik tak, tik tak…

(naznačujeme pohyby kyvadla ukazováčkem  
nebo celou rukou či hlavou)

Letí, letí LETADLO, 
jen aby nám nespadlo.

(roztáhneme  ruce a děláme  úklony do boku ) 

Šiju BOTY do roboty, 
nemám chleba ani sýra, 

kočka mi to všecko snědla kšc!
(motáme  rukama – „mlýnek“) 2

Paci, paci, ručičky,
(plácáme  rukama)

ťapy, ťapy, nožičky.
(ťapeme nohama)

Ten, kdo dobře nohy zvedá, 
může si hrát na medvěda! 

(zvedáme nohy)

Pojďte, děti, brum, brum, brum,
zabručet všem MEDVĚDŮM!

(zvedneme pokrčené ruce 
a kolébáme se vpravo vlevo) 5

RUCE, ruce, ručičky, 
máte pěkné prstíčky, 

máte pěkné dlaně, 
zatleskáme na ně.

(ukážeme  ruce, prstíky, dlaně a zatleskáme) 

Takhle cvičí pravá ruka, 
takhle cvičí levá ruka, 
takhle cvičí hlavička, 
takhle roste travička.

(ukážeme pravou ruku, levou ruku, 
zakýváme  hlavou  a oběma 

rukama naznačíme růst trávy) 
8

VRÁNA LETÍ, nemá dětí.
My jich máme jako smetí.

(překřížíme  ruce dlaněmi vzhůru a zaklesneme  
je do sebe za palce, ostatními prsty pohybujeme)

My je máme, neprodáme,
(odmítavě zakroutíme hlavou)

protože je rádi máme.

My je máme, neprodáme, 
dobře si  je vychováme!

(pohoupáme, dáme pusu dítěti, obejmeme je)
11

Ťuká ťuká deštík 
na barevný DEŠTNÍK.

Ťuká ťuká prstíkem, 
kdo je pod tím deštníkem?

(ťukáme prstem dítěti na hřbety rukou)

„To jsem já, panenka, 
máčí se mi sukénka.

(společně s dítětem ukážeme na dítě nebo sebe)

Tebe nechci kapičko, 
já chci radši sluníčko.“

(ukazováčkem ukážeme  „ne ne ) 

Zdroj: Michal Černík „Knížka pro děti od dvou do pěti“ 1

Čistím ZOUBKY řízy, řízy,
ať jsou bílé jako břízy, 
čistím každý zoubek,

ať je jako doubek.
(naznačujeme čištění zubů) 

Vyčistíme Pepíka, 
Lukáška i Patrika.

(sáhneme jemně na jednotlivé zoubky 
a pojmenujeme je) 

4

Kdepak, už se nebojím.
(naznačíme rukou ne-ne)

Potmě usnu v pokoji
(zakryjeme si oči dlaněmi) 

a se mnou se vyspinká
(ruce dlaněmi k sobě a položíme 
pod ucho – naznačíme usínámí)

POLŠTÁŘEK a PEŘINKA.
(naznačíme natřepávání peřinky)

Zdroj: Michal Černík „Knížka pro děti od dvou do pěti“ TMA 7

SLUNÍČKO se probudilo, 
(otevřeme oči dokořán)

na oblohu vyskočilo, 
(nadskočíme)

umylo se v ranní rose,
 zamrkalo a protáhlo se.

(naznačíme mytí obličeje a protáhneme se) 

10
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Obsah 
- 12 karet s říkankou a obrázkem
- 24 obrázkových kartiček (detaily z obrázků 

u říkanek)

Povídání  
Říkanky s  obrázky jsou připraveny tak, aby 
mohly růst s dítětem. 
Podle toho, jak se Vaše dítě vyvíjí a  jaké má 
znalosti, můžete s  ním pracovat a  využívat 
možnosti výrobku:
- Nejmenší děti je třeba více vést:  Přednášejte 

říkanku tak, aby dítě co nejvíce zaujala, po-
hyby dělejte společně s ním. Ukazujte mu 
barevné obrázky, aby se je naučilo rozpo-
znávat a udrželo chvíli pozornost.

- Starší děti mohou říkat básničku a pohyby 
naznačovat samy. 

- Větší děti ať si vyhledají básničku, kterou se 
chtějí naučit nazpaměť. 

- Na kartách s  říkankou si mohou děti pro-

hlížet detaily obrázku a hledat je na malých 
obrázkových kartičkách. 

- U obrázku je zvýrazněno písmenko, kterým 
začíná název obrázku na kartě (např. Kře-
ček – v  říkance zvýrazněno písmeno „K“) 
– děti se mohou s tímto písmenkem sezna-
movat a vyhledávat jej v textu básničky. 

- Šikovné děti si mohou zahrát pexeso – dvoji-
ci tvoří vždy dvě obrázkové kartičky detailu 
ze společného obrázku.  Viz příklad:

Říkanky můžete vzít s sebou kamkoliv, do če-
kárny k  lékaři nebo na „povídací“ návštěvu. 
Můžete je začlenit do běžného života – bás-
ničku o zoubkách říkat při večerním čištění, 
při oblékání zase jinou…

Jak na to?
Kartu s  říkankou držte tak, aby dítě vidělo 
na obrázek. Čtěte nebo se říkanku naučte na-
zpaměť a společně s dítětem předvádějte čin-
nost podle nápovědy pod verši. Improvizace 
je vítána. Každý rodič ví nejlépe, co jeho dítě 
umí a dělá nejraději. Kartičky s obrázky může 
dítě držet v rukou a prohlížet si je během čte-
ní říkanky místo napodobování. 

Říkanky umožňují dětem  
- aktivně nebo pasivně se pohybovat, prota-

hovat, uvolňovat, radovat se z pohybu 
- zažít a užít si blízký kontakt s milující oso-

bou
- vnímat rytmus, intonaci, variabilitu řeči 
- bavit se, napodobovat a smát se

Bonus  - říkanky pro vás navíc !!!
ROZPOČÍTADLA:

Zimní 
Zima, zima, samá rýma,
až to bude lepší,
uděláme hepčí.
A kdo nemá kapesník,
ten udělá jenom pšík.

Broučkovo:
Leze, leze brouček,
leze na klobouček.
Pozdraví tě, dobrý den
a ty musíš z kola ven.

Sýrové:
Kolo, kolo sýra
a v něm samá díra.
Kdo ho vrtal celý den,
provrtá se z kola ven.

Bratříčkovské:
Jedna, dvě, tři, milí bratři,
jeden je tu mezi námi,
co se schoval do té slámy,
vylez ven, vylez ven,
přetáhnu tě pometlem! 

SLUNÍČKO a MOST

Na výlet my jdeme spolu,
do KOPCE a z kopce dolů.

(začínáme v podřepu, přešlapujeme na místě 
a při tom se zvedáme do stoje „do kopce“

a opačně „z kopce“)

Utíkáme z kopce klusem,
jak když jedem autobusem.

Utíkáme, utíkáme, 
na nikoho nečekáme.

(rozběhneme se po místnosti)

Z výletu už nemůžeme, 
nožičkám my pomůžeme.
Jeden krok a druhý krok, 
takhle půjdem domů rok.

(předkloníme se, chytíme nohy za kotníky 
a takto chodíme po místnosti) 

3

BRAMBORA

Milá babičko
(předvádíme, že píšeme dopis na záda) 

Posílám ti KŘEČKA, tečka.
(tečku předvedeme důrazněji) 

Křeček škrábe, kouše,
(škrábeme, koušeme) 

štípe,
(štípáme prsty) 

dělá láčky.
(nakreslíme loužičku) 

Dáme ho do obálky,
(kreslíme obdélníček)  

obálku zalepíme,
(naznačíme křížek) 

nalepíme dvě známky
(2x plácneme) 

a šup s ním do schránky!
(mírně odstrčíme dítě od sebe) 6

ZÁVIN

Jdeme, jdeme na procházku, 
máme PEJSKA na provázku,

pejsku, zvedej nožičku 
a překračuj loužičku!

(vedeme dítě vedle sebe za ruku
a dítě velkými kroky překračuje „loužičku“)

Jdeme, jdeme na procházku, 
máme pejska na provázku,

pejsku, pěkně zaštěkej, 
do domečku utíkej!

(vedeme dítě za ruku a ono štěká,
na „do domečku“ se zastavíme, 

rozkročíme nohy a dítě po čtyřech podleze) 
9

BUBLINA

TRAKTORISTA to je pán
Oře pole, oře sám.

(sedíme, natřásáme se a točíme volantem)

Je to dřina veliká
zavoláme Daníka.

(setřeme si pot z čela a ukážeme na dítě)

Brambory i obilí
sklidí spolu za chvíli.

(sedíme, natřásáme se a točíme volantem)

Jaro léto , podzim, zima 
s traktorem je pořád príma. 

(nadskakujeme a tleskáme)
12

MYŠKA

Vařila MYŠKA k obědu vločky,
(kroužíme ukazováčkem po rozevřené dlani)

kaši a polívku pro naše kočky.
(při „kaši“ zmáčkneme  palec, na „polívku“ ukazováček, zahý-

beme prostředníčkem, prsteníčkem a malíčkem)

Vařila, vařila,
(kroužíme po dlani)

všechno to spálila,
(zblízka se podíváme  na  rozevřenou dlaň)

na záhon vylila.
(položíme ručičku dítěte dlaní na hlavu)

V zahrádce pod oknem
spal kocour pantáta.
(zlehka chytíme za nosánek)

Kaši měl na hlavě,
(jedním prstem  pohladíme  po špičce nosu)

smála se koťata.
(hýbeme všemi prsty na ruce) 2

4 a 4 PRSTÍČKY

4 a 4 PRSTÍČKY
(ukážeme prsty bez palců)

jsou neposlušné dětičky,
(pohybujeme jimi)

k tomu 2 palečky
(ukážeme sólo palce)

to jsou 2 babičky.
(pokrčujeme palce a přibližujeme a vzdalujeme od sebe ruce)

Dlouho se neviděly, šly, aby se navštívily.
(naznačíme „ne“ se zdviženým ukazováčkem)

Ruce si podaly a dlouho a dlouho si povídaly: 
(různé polohy dlaní i propletením prstů)

O jablíčku červeném, o košíčku pleteném, 
o strnadím hnízdečku, o slepičím vajíčku. 

(naznačíme kulaté jablíčko 
a košíček a pak zobání prstíky u nosu jako zobáček)

O holoubcích, jak stejně a stejně v jednom 
hejně poletují, pak na políčka sedají a zrníčka 

zobají: zob, zob, zob. 
(předvádíme mávání křídly a zobání z dlaně) 5

KDYŽ JÁ SE ...

KDYŽ JÁ SE natáhnu, 
vysoko dosáhnu,

když já se natáhnu, 
veliký jsem.

Když já se přikrčím, 
hned zase vyskočím,
když já se přikrčím, 

udělám hop!
Když já se zatočím, 
celý svět roztočím,
když já se zatočím, 

roztočím svět.
(říkanku doplníme uvedenými pohyby)

8

KOŤATA

Bumtarata na vrata,
máme čtyři KOŤATA.

(plácáme rukama do stehen nebo můžete taky tleskat)

První mňouká,
(pošimráme na pravé dlani a uděláme „mňau“)

druhé přede,
(pošimráme  na levé dlani 

a napodobíme předoucí kočku)

třetí spinkat nedovede.
(pošimráme na levé nožce a povzdechneme si)

A to čtvrté prská,
(pošimráme na pravé nožce a zaprskáme)

ocáskem si mrská.
(hýbeme  pravým palečkem a smějeme se) 

11

KOPEC
1

Ika tika gymnastika,
(poloha na zádech nebo v sedu: chytíme ručičky dítěte, natahujeme 

jemně do vzpažení a přikládáme k hrudníku – 2x) 
zhluboka se dobře dýchá.

(totéž do upažení – 2x) 
Raz - dva,  raz – dva,

(držíme dítě za kotníky a krčíme nožičky v kolínkách, tlačíme jemně k 
bříšku a natahujeme – 2x nebo střídavě saháme na kolínka a na nárty) 

na poli je brázda.
(totéž 2x) 

Křepelka v ní skotačí,
(pokrčování a narovnávání střídavě pravé a levé nožičky) 

pak se hbitě otočí.
(přetočíme dítě  na bříško)

Vysoko je SLUNÍČKO,
(masírování zádíček) 

hluboko je zrníčko, 
(totéž) 

nad řekou je MOST,
(totéž) 

cvičili jsme dost.
(převalování – pohoupání 

z boku na bok nebo zatleskání) 

KŘEČEK

Koulela se ze dvora
(motáme rukama „klubíčko“)

takhle velká BRAMBORA.
(zvedneme ruce nad hlavu)

Neviděla, neslyšela,
(rukama si nejdříve zakryjeme oči, pak uši)

spadla na ni závora.
(mávneme rukou shora dolů)

„Kam koukáš, ty závoro?“
(uděláme „ty, ty, ty“)

„Na tebe, ty bramboro!
(ukážeme na dítě)

Kdyby tudy projel vlak,
(celýma rukama děláme mašinku)

byl by z tebe bramborák!“
(dlaněmi plácáme do stehen) 4

PEJSEK

Takový, takový, 
bude ZÁVIN makový,

hami, hami, hami, od té naší mámy.
(dítě si lehne na záda a my jako 

„hněteme těsto“)

Vyválíme, naplníme, upečeme, 
nakrájíme a pak sníme.

(pohyby naznačujeme popsané úkony,

„vyválíme“ - jako jezdíme válečkem po bříšku,

„naplníme“ - ťukáme rukama na bříško,

„upečeme“ - přitiskneme ústa na bříško 
a foukáme teplý vzduch...)

7

TRAKTORISTA

Tiše děti, novina, 
přiletěla BUBLINA.

(chytíme se za ruce, přiblížíme se 
k sobě a šeptáme)

Bublina se nafukuje, 
letí, letí, poletuje,

(bublinu „nafukujeme“ tak, že se od sebe 
vzdalujeme, „letí“ otáčíme se)

přiletěla na náš dvůr, udělala bum.
(pustíme se, tleskneme a skrčíme se) 

10

Kdo to, kdo to dupe v lese?
(ukazováčkem ukazujeme na všechny strany) 

Je to JEŽEK, nebojte se.
(pošťuchujeme dítě ukazováčkem) 

Je to ježčí matička, 
na zádech má jablíčka. 

(pohladíme záda) 

3

HLAVA
Šel pán po schodech 

(ukazováčkem a prostředníkem 
pochodujeme po tváři) 

Zaklepal
(zaklepeme na čelo ukazovákem) 

Zazvonil
(zazvoníme na nos) 

Otevřel
(naznačíme otevírání dveří na uchu) 

A je tam!
(prst do pusy) 

6

Plave RYBKA po rybníčku,
nemá žádnou pokladničku.

(rukou naznačujeme ploutvičku)

Kam penízky ukládá?
Na bříško a na záda. 

(pohladíme dítě po bříšku a po zádech)

9

ŽÁBA leze po žebříku, 
natahuje elektriku,

(naznačujeme prsty lezení po zádech)

nejde to, nejde to, 
(kýváme  ukazováčkem 

a kroutíme hlavou ne-ne)

necháme to na léto. 
(tleskáme  se do rytmu)

12

V naší kuchyni tikají HODINY, 
tik tak, tik tak…

(naznačujeme pohyby kyvadla ukazováčkem  
nebo celou rukou či hlavou)

Letí, letí LETADLO, 
jen aby nám nespadlo.

(roztáhneme  ruce a děláme  úklony do boku ) 

Šiju BOTY do roboty, 
nemám chleba ani sýra, 

kočka mi to všecko snědla kšc!
(motáme  rukama – „mlýnek“) 2

Paci, paci, ručičky,
(plácáme  rukama)

ťapy, ťapy, nožičky.
(ťapeme nohama)

Ten, kdo dobře nohy zvedá, 
může si hrát na medvěda! 

(zvedáme nohy)

Pojďte, děti, brum, brum, brum,
zabručet všem MEDVĚDŮM!

(zvedneme pokrčené ruce 
a kolébáme se vpravo vlevo) 5

RUCE, ruce, ručičky, 
máte pěkné prstíčky, 

máte pěkné dlaně, 
zatleskáme na ně.

(ukážeme  ruce, prstíky, dlaně a zatleskáme) 

Takhle cvičí pravá ruka, 
takhle cvičí levá ruka, 
takhle cvičí hlavička, 
takhle roste travička.

(ukážeme pravou ruku, levou ruku, 
zakýváme  hlavou  a oběma 

rukama naznačíme růst trávy) 
8

VRÁNA LETÍ, nemá dětí.
My jich máme jako smetí.

(překřížíme  ruce dlaněmi vzhůru a zaklesneme  
je do sebe za palce, ostatními prsty pohybujeme)

My je máme, neprodáme,
(odmítavě zakroutíme hlavou)

protože je rádi máme.

My je máme, neprodáme, 
dobře si  je vychováme!

(pohoupáme, dáme pusu dítěti, obejmeme je)
11

Ťuká ťuká deštík 
na barevný DEŠTNÍK.

Ťuká ťuká prstíkem, 
kdo je pod tím deštníkem?

(ťukáme prstem dítěti na hřbety rukou)

„To jsem já, panenka, 
máčí se mi sukénka.

(společně s dítětem ukážeme na dítě nebo sebe)

Tebe nechci kapičko, 
já chci radši sluníčko.“

(ukazováčkem ukážeme  „ne ne ) 

Zdroj: Michal Černík „Knížka pro děti od dvou do pěti“ 1

Čistím ZOUBKY řízy, řízy,
ať jsou bílé jako břízy, 
čistím každý zoubek,

ať je jako doubek.
(naznačujeme čištění zubů) 

Vyčistíme Pepíka, 
Lukáška i Patrika.

(sáhneme jemně na jednotlivé zoubky 
a pojmenujeme je) 

4

Kdepak, už se nebojím.
(naznačíme rukou ne-ne)

Potmě usnu v pokoji
(zakryjeme si oči dlaněmi) 

a se mnou se vyspinká
(ruce dlaněmi k sobě a položíme 
pod ucho – naznačíme usínámí)

POLŠTÁŘEK a PEŘINKA.
(naznačíme natřepávání peřinky)

Zdroj: Michal Černík „Knížka pro děti od dvou do pěti“ TMA 7

SLUNÍČKO se probudilo, 
(otevřeme oči dokořán)

na oblohu vyskočilo, 
(nadskočíme)

umylo se v ranní rose,
 zamrkalo a protáhlo se.

(naznačíme mytí obličeje a protáhneme se) 

10
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