
OBŘÍ 
XYLOFON

Veselý zpěvníček s písničkami 
v češtině i angličtině



Fisher-Price 
obří xylofon

Nechte se s vašimi malými hudebníky unést do kouzelného světa písniček a melodií, 

které si snadno zahrajete a zazpíváte s OBŘÍM XYLOFONEM od Fisher-Price.

V zábavném zpěvníčku na vás čekají písničky pro snadné zpívání a několik známých 

českých i anglických písniček pro veselé hraní s dětmi. 

Co na děti s xylofonem čeká?
8 podsvícených kláves ukrývá na 60+ písniček, různých zvuků a frází, které stačí jen 

zmáčknout a zábavné učení abecedy, tvarů i čísel začíná.  Velká rukojeť xylofonu 

padne přesně do malých ruček a malí muzikanti tak mohou svůj oblíbený hudební 

nástroj snadno přesunout, kam zrovna potřebují. Xylofon je vybaven technologií 

Smart Stages, kdy hračka roste společně s  děťátkem. Hovoří česky, slovensky, 

anglicky, maďarsky a polsky.

Přejeme vám s obřím xylofonem obří zábavu!

Váš Fisher-Price
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1. ÚROVEŇ 
Pozorně poslouchejte 

a zpívejte s obřím xylofonem.

První písničky
pro malé hudebníky

A B C D E F G,
H CH I J K, L M N O P,

Q R S, T U V,
W, X Y a Z!

Xylofonová abeceda, od A do Z.
Nauč se ji se mnou hned!

Všude je spousta barviček,
tvoří duhy oblouček, oblouček.

Je to duha z písniček.
Červená, oranžová,

žlutá, zelená, modrá.
Modrá a fialová.

Krásně září barvy duhy,
úžasné pruhy duhy,

všechny barvy duha zpívá zas a znova.
Je to duha z písniček.



Fialová/purple,
modrá/blue,

zelená/green,
žlutá/yellow,

oranžová/orange,
červená/red,

procvičuj prakticky, barvičky anglicky!

Počítej!
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm.

Osm tónů spočítej.
Zkus to znova... 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm….
Wow! Vesele se usmívej.

2. ÚROVEŇ 
Společně se naučíme počítat

i první anglická slůvka.

3. ÚROVEŇ 
Velký hudební koncert právě začíná.  

Zahrajte si s dětmi na xylofonu několik 
oblíbených českých a anglických písniček.



Skákal pes přes oves

Skákal pes přes oves,

přes zelenou louku,

šel za ním myslivec,

péro na klobouku.

Pejsku náš, co děláš,

žes tak vesel stále?

Řek bych vám, nevím sám!

Hop a skákal dále.

Ská - kal     pes     přes     o - ves,     přes     ze - le - nou     lou - ku, 

Šel     za     ním     my - sli - vec,     pé - ro     na     klo - bou - ku.



Já do lesa nepojedu

Já do lesa nepojedu,

já do lesa nepůjdu.

Kdyby na mně hajný přišel,

on by mě vzal sekyru.

Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar,

kdyby na mně hajný přišel,

on by mně to všecko vzal.

Já    do    le - sa    ne - po - je - du,    já    do    le - sa    ne - půj - du.

Kdy - by    na    mě    haj - ný    při - šel,    on    by    mě    vzal    se - ky - ru.

Se - ke - ra    je    za    dva    zla - tý    a    to - půr - ko    za    to - lar,

kdy - by    na    mě    haj - ný    při - šel,    on    by    mě    to    všec - ko vzal.



Běží liška k táboru

Běží liška k Táboru,

nese pytel zázvoru,

ježek za ní pospíchá,

že jí pytel rozpíchá.

Běž zajíčku, běž za ní,

pober jí to koření.

Liška se mu schovala,

ještě se mu vysmála.

Bě - ží    liš - ka    k  Tá - bo - ru,    ne - se    py - tel    zá - zvo - ru.

je - žek   za   ní   po - spí - chá,   že   jí   py - tel   roz - pí - chá.



Row, row, row, your boat

Row   row   row   your   boat.   Gen - tly   down   the   stream.   Mer - ri - ly,

mer - ri - ly,   mer - ri - ly,   mer - ri - ly.   Life   is   but   a   dream.

Row row row your boat. 

Gently down the stream. 

Merrily, merrily, merrily, merrily. 

Life is but a dream.

Row row row your boat. 

Gently down the stream.

If you see a crocodile,

Don´t forget to scream.

Row row row your boat. 

Gently down the stream.

If you see a dinosaur,

Don´t forget to roar!



Twinkle, twinkle

Twinkle, twinkle, little star. 

How I wonder what you are.

Up above the world so high. 

Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star 

How I wonder what you are.

When the blazing sun is gone 

When he nothing shines upon

Then you show your little light 

Twinkle, twinkle, all the night.

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Good night, baby.

Up  a - bove   the   world   so   high.   Like   a   dia - mond   in   the   sky.

Twin - kle,  twin - kle,  lit - tle  star.  How  I  won - der  what  you  are.

Twin - kle,   twin - kle,   lit - tle   star.   How   I   won - der   what    you   are.



Mary had a little lamb

Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. 

Mary had a little lamb whose fleece was white as snow

and everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, 

everywhere that Mary went the lamb was sure to go.

It followed her to school one day school one day, school one day, 

It followed her to school one day, which was against the rules. 

It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play,

it made the children laugh and play to see a lamb at school.

whose  fleece  was  white  as  snow  and  e - very - where  that  Ma - ry  went,  Ma - ry

went,  Ma - ry  went,  e - very - where  that  Ma - ry  went  the  lamb  was  sure  to  go.

Ma - ry  had  a  lit - tle  lamb,  lit - tle  lamb,  lit - tle  lamb.  Ma - ry  had  a  lit - tle  lamb


