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Sluní ko se probudilo,                                     č na oblohu vysko ilo,č  
umylo se v ranní rose,                              zamrkalo, protáhlo se.

Vyšlo slunce, zasvítilo, (ch ze)                          na nebi se oto ilo, ů č (ruce v bok, 

otá ení)č                                                  každá kytka mali ká (pod epy) radost máč ř  
ze sluní ka. č (ruce v bok /  Ke slunci se naklání, listy z hlíny  vyhání.
Nejd ív malé semínkoř  povyrostlo malinko. 
Rostlo, rostlo, ím dál více, až zč  n j byla borovice.ě  
A te  jeď  tu strom, velký jako hrom.

Než vyroste kyti ka,č  nejprve je mali ká,č  
roste, roste pomali ku, až vyroste ke sluní ku.č č

Te  je to poupátkoď ,(sev ít ruce )ř  bude to kyti ka.č (rozev ít dlan )ř ě  
Uslyšíme bz, bz, bz,(ukazová kem to it )č č  až jí najde v eli ka!č č (p istát na druhé ruce)ř

Poskakuje vrabe ekč , hledá, kde je drobe ek,č  /poskakujeme /.  
 Už ho našel, už ho má. Drobe k  se nazobá.č ů  (v d epu ukáme prsty do zem )ř ť ě
Po trávníku ská e kos,č  erný kabát, žlutý nos,č  
ská e sem a ská e tam, ská e ani neví kam.č č č

Skok a skok, žádný krok, kos tak ská e celýč  rok. (Poskoky, malá k idélka.)ř   
Vesele si poskakuje, (Poskoky,  s otá ením.)č  po žížale pokukuje, (Otá ení hlavy)č  
 zobákem ji vytahuje. (Hluboké d epy, vztyk se vzp ímením.)ř ř
Zlatá brána otev enář , zlatým klí em odem ená. Kdo do ní vejde, tomu hlavač č  
sejde. A  je to ten nebo ten, praštíme ho košt tem.ť ě
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Had leze z díry, vystrkuje kníry, za ním leze hadice, má ervené st evíce, bábač ř  
se jí lekla, na kolena klekla, nic se bábo nelekej, na kolena neklekej, já jsem 
hodný had, já mám d ti rádě  .


