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Říkanky 
pro nejmenší



FIALKA

Kdo je velká parádnice
a plete si věneček?
V ouškách z květů náušnice
v ruce pěkný košíček?
Hádanka je velmi lehká,
je to přece fialenka.





SNEŽENKA

Když poslední snížek taje,
skřítuška se roztancuje.
Sněženky jí květy hrají,
že je jaro, radost mají.
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PIVONKA

Z květů pivoňky vyhlíží skřítuška.
Když přiletí motýlek, zašeptá mu do ouška.
Jaké je to mávat křídly,
kudy létá a kde bydlí?
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BLEDULE

Brzy ráno skřítulenka za bledulkou zašla,
na kvítečku zavěšenou, kapku rosy našla.
Do vlásků ji dát si chtěla,
že to nejde, nevěděla.





TULIPÁN

Každý večer tulipánku
zpívá skřítek uspávanku.
Když se snese černá tma,
spinkají už oba dva.





RUŽE 
STOLISTÁ

Pokropená jemnou vůní,
skřítuška se v květu sluní.
Než celičký rozkvete,
má peřinku z poupěte.
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KONVALINKA

Svými kvítky tiše cinká,
na zahradě konvalinka.
Skřítuška je rozehraje,
když si nožky rosou myje.





LILIE

Když rozkvetou lilie,
kolem plno vůně je.
Do květu nahlédne skřítuška trošičku
a hned má pyl, na celém nosíčku.





KOSATEC

Jako meče listy stojí,
květy krásně barevné.
Skřítek si z nich loďku strojí,
na stožárek plachty pne.
Když větříček zaduje,
na jezírko vypluje.





MACEŠKA

V zahrádce okatá skřítuška sedí,
něžně květy macešky hladí.
Velice se ale diví,
že je každý lístek jiný.





NARCIS

Jsem skříteček od narcisky,
jeho kvítek žlutě září
a všem kolem hrdě hlásí,
že je jaro v kalendáři.





POMNENKA

Jemné modré kvítky, pomněnku vždy krášlí,
na zahradě u babičky, také jsme ji našli.
Skřítuška se chlubí, já jsem krásná holčička,  
protože já od pomněnky, 
modručké mám očička.
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SEDMIKRÁSKA
CHUDOBKA

Skřítuška si dělá vrásky,
zvadlý je květ sedmikráky.
Zaleje jej rosou ranní
hned kvíteček celý zkrásní.





HREBÍCEK

Zdaleka už krásně voní,
ten hřebíček zahradnický.
Skřítek k němu hlavu skloní,
přivonět chce jako vždycky.
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OMALOVÁNKA PRO SKŘÍTKY
Vezměte si pastelky, inspirujte se kytičkami ze zahrádky 

u babičky nebo v okolí a vymalujte skřítušku.



DOMALOVÁNKA PRO SKŘÍTKY
Vezměte si pastelky, inspirujte se v blízké zahrádce 

a nakreslete kytičku podle vlastní fantazie.

Když budete chtít, namalujte obrázek na volný list 
papíru A4 a pošlete nám ho na adresu LÍSKY. 

Náš skřítek Lískáček se už teď těší.
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