
STRAŠIDELNÉ BÁSNIČKY 
 

CO POTŘEBUJETE:  
Text všech básniček, příjemné a klidné místo na jejich učení a trénování.  

 

POSTUP:  
Nejdříve si všechny básně přečtěte a snažte se pomalu učit text. Básničku povídejte a současně 

znakujte. S učením začínejte pomalu, postupně, nejdříve po dvou verších a poté přidávejte 

další a další. Nemusíte hned umět celý text. Básničky se snažte často opakovat, vždy když máte 

chvilku přes den nebo na příklad čekáte s maminkou na tramvaj, v obchodě apod. Díky tomu 

vám čas rychleji uteče a navíc si básničky lépe zapamatujete. 

 

Dýňová miminka 

Kutálí se líně pomalý mlýn z rukou, znak „líný“ 

velikánská dýně. znak „velká dýně“ 

V bříšku má sto semínek, znaky „břicho“, „sto“ a „semínko“ 

malých dýních miminek. znaky „malý“, „dýně“ a „miminko“ 

Chudák dýní maminka, znaky „dýně“ a „maminka“ 

než spočítá miminka, znaky „počítat“ a „miminko“ 

skončí podzim, bude mráz, znaky „konec“, „podzim“ a „zima“ 

kam semínka uschováš? znaky „semínko“ a „schovat“ 

 

 
  



Čarodějnice Elvíra 

Vyrobíme z papíru, stoj 

čarodějku Elvíru. stoj, vytleskáme 

Děti ihned napadá, stoj, ukazujeme na děti 

jak že vlastně vypadá. stoj, ťukneme se prstem do čela 

 

„Vlasy černé jako kos, stoj, hladíme se po vlasech 

zahnutý má velký nos, stoj, ukazujeme na nos 

otrhané šaty má, stoj, ukazujeme na šaty 

na hlavu si klobouk dá. stoj, velké kruhy rukama před tělem 

 

Je jí nejmíň 500 let, stoj, ukazujeme na rukou 

už viděla celý svět.“ stoj, velké kruhy rukama před tělem 

A víte jak, milé děti? stoj v mírném předklonu 

Létá totiž na koštěti! stoj, ruce jako křídla 

 

A co ještě musí mít? stoj 

Bez kocoura nesmí být. stoj, ruce i hlava ukazuje „NE“ 

Nápady už všechny známe, stoj, ťukneme si prstem do čela 

do práce se tedy dáme. stoj, vytleskáme 

 

Až ji spolu dokončíme, uděláme společný kruh 

všem lidem se pochlubíme, chůze do kruhu 

jak jsme zvládli z papíru, chůze z kruhu 

čarodějku Elvíru. stoj, vytleskáme 

 



Vodník 
Na topole nad jezerem znaky „strom“ a „jezero“ 
seděl vodník podvečerem: znaky „sedět“, „vodník“ a „večer“ 
„Sviť, měsíčku, sviť, znaky „světlo“ a „měsíc“ 
ať mi šije niť. znak „šít“ 
 
Šiju, šiju si botičky, znaky „šít“ a „boty“ 
do sucha i do vodičky. znaky „sucho“ a „voda“ 
Sviť, měsíčku, sviť, znaky „světlo“ a „měsíc“ 
ať mi šije nit. znaky „šít“ 
 
Dnes je čtvrtek, zejtra pátek, znaky „dnes“, „čtvrtek“, „zítra“ a „pátek“ 
šiju, šiju si kabátek: znaky „šít“ a „kabát“ 
sviť, měsíčku, sviť, znaky „světlo“ a „měsíc“ 
ať mi šije niť. znaky „šít“ 
 
Zelené šaty, botky rudé, znaky „zelená“, „šaty“, „boty“ a „červená“ 
zejtra moje svatba bude. znaky „zítra“ a „svatba“ 
Sviť, měsíčku, sviť, znaky „světlo“ a „měsíc“ 
ať mi šije niť.“ znaky „šít“ 

 
 
Znaky: 
Dýně, líný, miminko, břicho, sto, semínko, malý, maminka, počítat, konec, podzim, zima, 

schovat, semínko, vodník, strom, jezero, sedět, večer, světlo, měsíc, šít, boty, sucho, voda, 

dnes, čtvrtek, zítra, pátek, kabát, zelená, šaty, červená, svatba. 

 
Znaky k říkankám najdete také v aplikacích Znakujte s Tamtamem nebo Spread The Sign. 



 

CO PROCVIČUJETE:  
Budete zdokonalovat jak krátkodobou, tak i dlouhodobou paměť. Potrénujete také slovní 

a znakovou zásobu, porozumění i vyjadřování se. V neposlední řadě protáhnete tělo a budete 

rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. 
 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Na úplném začátku se přesvědčte, že děti rozumí nejen všem slovům, ale také obsahu 

básničky. V případě potřeby vše vysvětlete. Básničky často opakujte. Všímejte si, které pasáže 

jsou pro děti jednodušší a proč. 

 
ZDROJ BÁSNIČEK:  https://vseprojesle.cz/halloweenska-party-ve-skolce/ 

 https://mszbraslav.cz/upload/OM4-obr3.jpg 

 https://czechtongue.cz/karel-jaromir-erben-vodnik/ 
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