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Inspirativním pramenem pro vznik této knížky, vztahující se ke 

konkrétnímu ročnímu období, byly pro mě děti předškolního věku. 

Básničky či veršovánky nejsou jen produktem současnosti, ale 

i osvědčené mojí dlouholetou praxí s cílem podpořit dětský rozumový 

a jazykový rozvoj. Jsou vhodné nejen pro rodiče nejmladší věkové 

skupiny dětí, ale i pro pedagogy mateřských škol a mladšího školního 

věku. 

Najdete zde verše s krátkým a jednoduchým textem, snadné pro 

zapamatování, ale i trochu náročnější, aby si mohl vybrat každý. 

Obrázky k říkankám kreslily moje vnučky Anetka, Karolínka a Adélka 

ve věku 5 až 12 roků a děti z mateřské školy v Chomutově. 

 

Jiřina Nováková 



Zimní pohádka 

Vločky se k zemi snášejí, 

napadal bělostný sníh. 

Děti se ze sněhu radují, 

jedou na bobech i na saních. 

 

Zvířátka nemají zimní boty, 

do sněhu vtisknou své bosé stopy. 

 

Doma je teplíčko, 

venku vládne zimní čas. 

A tu zasněţenou pohádku 

pro děti na okna nakreslil mráz. 



Jízda na bobech 

Kopce, stráně zasněţené, 

padá, padá bílý sníh. 

Kdo má boby, sedne na ně, 

Umí to snad někdo líp? 

 

Z kopce dolů jedeme, 

"hádejte, co vezeme?" 

Zimu, radost, dětský smích, 

na bobech i na saních. 

 



Vrány na sněhu 

Krákorala černá vrána 

ţe ji zebou nohy, 

ţe nepůjde brzy zrána 

do té nepohody. 

 

Bratr havran stěţuje si, 

ţe je doba nelehká. 

Pole uţ jsou zasněţená, 

copak do zobáčku dá? 

 



Sněhulák 

Mrazem ztuhlý sněhulák  

chválí zimu kdoví jak.  

Hrnec místo čepice –  

s ním se chlubí velice.  

Knoflíky má z uhlíků:  

"Spočítej je ve mţiku!"  

Pročpak se tak vystrojil?  

Aby zimu pozdravil.  

Je s ní velký kamarád,  

chladný sníţek, ten má rád. 
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