
Zábavný 
tahací xylofon

Hrajte si a zpívejte 
s vaším dítětem



Fisher-Price 
Zábavný tahací xylofon
Zábavný tahací xylofon si děti zamilují. A  to jak holky, tak 

i kluci. Osm barevných kláves pomáhá rozvíjet nejen jejich 

hudební kreativitu. Děti se učí spojovat barvy s tóny a jejich 

hudební schopnosti se prohlubují. Sledováním barev 

dokážou časem zahrát opravdovou skladbu. Pomocí šňůrky 

xylofon snadno přesunou z jednoho místa na druhé. 
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Kočka leze dírou
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Kočka leze dírou

pes oknem, pes oknem.

Nebude-li pršet nezmoknem,

nebude-li pršet nezmoknem. 

A když bude pršet 

zmokneme, zmokneme.

Na sluníčku zase uschneme

na sluníčku zase uschneme.

Koč - ka   le - ze   dí - rou,   pes   ok - nem,   pes   ok - nem,

Ne  -  bu  -  de  -  li         pr  -  šet        nez  -  mok  -    nem,

Ne  -  bu  -  de  -  li         pr  -  šet        nez  -  mok  -    nem,



Adámku náš

Adámku náš, copak děláš,

děti jdou do školy, tys ještě v posteli 

na nic nedbáš, na nic nedbáš.

Adámek vstal boty hledal, nevěděl, kam boty, 

kabátek, kalhoty, včera si dal, včera si dal.

A  -  dám  -  ku      náš,                 co  -  pak      dě  -  láš,

dě - ti     jdou     do     ško - ly,     tys     ješ - tě     v pos - te - li 

na     nic     ne - dbáš,                 na     nic     ne - dbáš.



Pec nám spadla

Pec nám spadla, pec nám spadla

kdopak nám ji postaví?

Starý pecař není doma

a mladý to neumí. 

Zavoláme na dědečka 

ten má velké kladivo 

dá do toho čtyři rány 

a už je to hotovo! 

Pec      nám      spad - la,      pec      nám      spad - la      kdo - pak

nám     ji    po - sta - ví?          Sta - rý    pe - cař    ne - ní    do - ma

a       mla  -  dý       to       ne  -  u  -  mí.



Travička zelená

Tra-vič-ka  ze-le-ná,  to  je  mo-je  po-tě-še-ní.  Tra-vič-ka  ze-le-ná,

to  je  mo-je  pe-ři-na.         Jak jen z ja-ra zač-ne pu-čit, ne-chci já

se do-ma mu-čit.         Tra-vič-ka ze-le-ná, to je mo-je pe-ři-na.

Travička zelená, to je moje potěšení
Travička zelená, to je moje peřina
Jak jen z jara začne pučit,
nechci já se doma mučit
Travička zelená, to je moje peřina 

Travička zelená, to je moje potěšení
Travička zelená, to je moje peřina
Když si smyslím, na ni sednu,
když si smyslím na ni lehnu.
Travička zelená, to je moje peřina



Spi děťátko spi, zavři očka svý,

Pánbůh bude s tebou spáti,

andělíčci kolébati,

spi děťátko, spi.

Spi, andílku, spi, zamhuř očka svý,

až se vzbudíš za chviličku,

dá ti mamička kašičku,

spi, miláčku, spi.

Spi       dě  -  ťát -  ko       spi,       za  -  vři       oč  -  ka       svý,

Pán       Bůh       bu  -  de       s te  -  bou       spá  -  ti,

an - dě - líč - ci     ko - lé - ba - ti,     spi     dě - ťát - ko,     spi.

Spi, děťátko, spi




