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Já jsem muzikant a přicházím k vám hrát , já umím hrát       sledujeme animátora 
Nač umíš hrát ???    ptáme se nač umí hrát 
Hraji na piano : pia pia piano piano piano 
pia pia piano pia piano   ukazujeme hru na piano 
 
stejně je to v celé písničce, jen se mění nástroje a můžeme pochodovat do kola běhat tam a 
zpět 
 
Já jsem muzikant a přicházím k vám hrát , já umím hrát 
Nač umíš hrát ??? 
Hraji na trombon : umba umba umbaba, umbaba, umbaba……, pia pia piano piano piano 
pia pia piano pia piano  ukazujeme hru na piano a trombon 
 
Já jsem muzikant a přicházím k vám hrát , já umím hrát 
Nač umíš hrát ??? 
Umím i na dudy :  na nananana….. umba umba umbaba, umbaba, umbaba ……, pia pia piano 
piano piano pia pia piano pia piano ukazujeme hru na piano, trombon a dudy 
 
Já jsem muzikant a přicházím k vám hrát , já umím hrát hrát 
Nač umíš hrát ??? 
Pískám na píšťalku : tup tup tup tuduptup tup tu………….nanananananananana…. ….. umba 
umba umbaba, umbaba, umbaba ..…, pia pia piano piano piano pia pia piano pia piano   
ukazujeme hru na piano, trombon, dudy  a píšťalku 
 
 
 
Já jsem muzikant a přicházím k vám hrát , můžu vám hrát 
Nač umíš hrát ??? 
Na meluzínu :  ná ná ná ná ná ná ná… tup tup tup tuduptup tup tu…...nanananananananana 
….. umba umba umbaba, umbaba, umbaba ……, pia pia piano piano piano pia pia piano pia 
piano   ukazujeme hru na piano, trombon a dudy, píšťalku a hučíme a plachtíme jak meluzína 
s roztaženýma rukama 
 
 
 
Jdeme hrát, jdeme hrát jdeme hrát Jdeme hrát, jdeme hrát jdeme hrát 
Jdeme hrát, jdeme hrát jdeme hrát Jdeme hrát, jdeme hrát  
Jdeme hrát, jdeme hrát jdeme hrát Jdeme hrát, jdeme hrát jdeme hrát 
A já jsem muzikant. Hej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


