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        Postavíme se do kroužku 
Hádej Hádej ukazujeme rukama směrem k hlavě 
co to je ? střídavě dáme ruce před sebe dlaněma nahoru 
je to věc ukazujeme rukama čtvereček 
ta nám nedá pokoje uděláme ze sebe písmeno A, spojíme ruce nad hlavu, vznikne stříška 
Začíná to na písmeno A písmeno A písmeno A písmeno A     uděláme ze sebe písmeno A, 
spojíme ruce nad hlavu, vznikne stříška 
……..sluníčko 
Ne ne ne ,tohle Ne ne ne, tohle Ne ne ne, tohle ne špatně? tak ukazujeme ukazováčky ne ne ne 
 
Na A začíná Alois     opět utvoříme ze sebe písmeno A a pomalu se otáčíme dokola 
Na A začíná Azor 
Na A začíná Ahoj          
….tak se zdraví přátelé     čelem vzad, vystrčíme zadeček a pěkně s ním zavrtíme 
 
všechny pohyby se opakují kromě jednotlivých písmen  
 
Hádej Hádej 
co to je ? 
je to věc 
ta nám nedá pokoje 
Začíná to na písmeno E písmeno E písmeno E písmeno E   uděláme ze sebe písmeno E, dáme 
před sebe obě ruce jednu výš a jednu nohu, a máme E 
……..aerobic 
Ne ne ne ,tohle Ne ne ne, tohle Ne ne ne, tohle ne 
 
Na E začíná Eva žena z ráje vyhnaná, kterou Adam kamarád vzal si s sebou na zem hrát 
 
Hádej Hádej 
co to je ? 
je to věc 
ta nám nedá pokoje 
Začíná to na písmeno I písmeno I písmeno I písmeno I    uděláme ze sebe písmeno I, spojíme 
nad hlavou obě ruce nad sebe s vystrčenými ukazováčky a máme I – jako anténku 
 ……..jablíčko 
Ne ne ne ,tohle Ne ne ne, tohle Ne ne ne, tohle ne 
 
Na I začíná Indián, od mala je stepí pán, pak na stezkách válečných odchází do lovišť 
věčných. 
 
Hádej Hádej 
co to je ? 
je to věc 
ta nám nedá pokoje 
Začíná to na písmeno O písmeno O písmeno O písmeno O    uděláme ze sebe písmeno O, 
spojíme obě ruce co nejdál před sebou, že by se nám tam vešel kamarád a máme O 
 ……..balóóón 


