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PTÁ EK – ZPÍVÁM

Hudba je jednou z možností, jak d ti mohou vyjad ovat své pocity. Je sou ástí jejich života a my jim 
m žeme pomáhat rozvíjet cit pro rytmus a melodii. N kte í z nich mohou p i svých hudebních projevech i odbourat 
trému z vystupování p ed publikem…

Motivace:

„Ahoj d ti, volá ptá ek …… Už jsem se na vás dnes moc t šil! Jestlipak víte, co d lám nejrad ji? … 
Nevíte? Tak poslouchejte: la la la la (zanotuje t eba Tancovala žížala). Ano, to je ono. Moc rád zpívám! A víte, co to 
bylo za písni ku? Správn ! A myslíte, že umím hodn  písni ek? P ipravil jsem pro vás dnes s instruktory hru Hudební 
hádanky a jsem moc zv davý, kolik toho uhádnete a hlavn  – jestli také umíte n jakou písni ku zazpívat.“

Legenda:

Hudební nástroj (kytara,  étna, harmonika, xylofon… ) a p edm ty pro udávání rytmu (bubínek, 
tamburína, Orffovy nástroje, plechovka napln ná rýží, pokli ky, d ívka, starý hrnec, zvone ek…), karti ky z tvrdého 
papíru, na každé je napsaných pár slov písn , nap .: Šly panenky silnicí, Na tý louce zelený, B ží liška k Táboru, atd. 
Každou píse  zvláš  vložit do obálky, karti ky pomíchané.

Tužka, papír.

K tomuto metodickému listu je pracovní list U5A.

Pot eby:

Hudební hádanky

D ti sedí v kruhu na zemi na polštá cích. Každá polovina kruhu tvo í jedno družstvo. Vedoucí hry za pomoci  étny, 
kytary, xylofonu, apod. vybrnkává melodii jednoduchých písni ek. Které družstvo ji d íve pozná, získává bod. 

Metodická poznámka: Vždy, když n kdo písni ku pozná, zazpívá vedoucí hry její první verš ostatním na p ipomenutí 
a zeptá se, kdo všechno písni ku zná… (m že t eba zvednout ob  ruce nad hlavu, zk ížit ruce na hrudi a uklonit se, 
apod.) a hra pokra uje. Na záv r si jednu nebo dv  písni ky, které zná nejvíce d tí, spole n  zazpívejte.

Kdo víc?

Pokra ujeme v kruhu na zemi. D ti obou družstev jmenují st ídav  další písni ky, které zatím nezazn ly. Instrukto i je 
zapisují pod sebe na proužek papíru. Vít zí družstvo, jehož soupe  si už nevzpomene na další písni ku, nebo které jich 
má v daném asovém limitu více (nastavíme nap . zvonek p ipomínky, minutovník nebo stopky na mobilu).

Metodická poznámka: Na proužku papíru jsou už p edem zapsány názvy písni ek z p edcházející hry. Soupis pak 
m žeme pov sit t eba na nást nku a postupn  si z n ho n které písni ky na dalších sch zkách zazpívat.

Nejdelší píse

Pom cky: karti ky z tvrdého papíru, na každé je napsaných pár slov písn , nap .: Šly panenky silnicí, Na tý louce 
zelený, B ží liška k Táboru, atd. Každou píse  zvláš  vložit do obálky, karti ky pomíchané.

Skládací ást: /5 min/

D ti rozd líme do n kolika skupin, každá dostane jednu obálku. Úkolem je v daném limitu (2—3 min.) správn  složit 
co nejdelší text písn .

Metodická poznámka: U každé skupinky pomáhá jeden dosp lý – pokud je to pot eba – s etbou slov. Místo n kterých 
slov m žeme zkusit namalovat jednoduchý obrázek. Obm na: Všechny písn  mohou být pomíchané na zemi, úkolem 
skupin bude složit co nejvíce r zných úryvk . Vít zí skupina s nejv tším po tem správn  složených ástí písni ek.

Nácviková ást: /10 min/

Skupiny d tí si rozeberou r zné p ipravené „nástroje“ a jejich úkolem bude nacvi it vystoupení a za doprovodu 
nástroj  svou píse  „na pódiu“ zazpívat.

Metodická poznámka: Upozorníme d ti na opatrné zacházení s r znými hudebními pom ckami a nástroji – šet íme 
je, aby se nerozbily.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, ob anská.

Rozvoj spontánního hudebního vyjád ení, rozvoj citu pro rytmus a melodii, odbourávání trémy 
z vystupování p ed ostatními.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

80 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

Upozorn te d ti, aby zacházely s hudebními nástroji opatrn .Pozor na:

Jedinci s dysmúzií mívají problémy s vnímáním rytmu a melodie, to však 
tolerujte a nechte je zapojit do zp vu kolektivu.

Pokud se n které z d tí nechce zú astnit hudebního provedení svého družstva, nenu te je a nechte ho sledovat 
p edstavení jako diváka, aby své kamarády povzbuzoval, nap . vytleskáváním rytmu (pokud s tím nemá problémy).

I p estože pokusy dysgra  k  o zapsání i namalování oddílové písni ky do pracovního listu nebudou dokonalé, veškeré 
snahy odm te t eba sladkostí (lentilky atd.).

D ti asto snadn ji než lidové písni ky poznávají písni ky z pohádek a ve erní k .

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Je vhodné, m že-li každá skupina nacvi ovat program v odd leném prostoru.

Vystoupení: /15 min/

Vystoupení. Vít zí družstvo, jehož píse  se ostatním nejvíce líbila.

Práce s pracovním listem — zpívám

Úkoly:
1. D ti si vybarví omalovánku písni ky. Kdo p ijde na to, jaká je to písni ka?
2. Má-li oddíl svoji oddílovou písni ku, mohou si ji d ti do ráme ku namalovat nebo zapsat.
3. Domaluj, co ješt  pot ebuješ ke h e na housle a basu?
4. D ti si mohou vyzkoušet namalovat houslový klí  a basový. Mohou spojit obrázek houslí s houslovým klí em 

a obrázek basy s basovým klí em.
5. Navíc si d ti mohou vyzkoušet do notových linek napsat n kolik houslových i basových klí  nebo n kolik 

celých, p lových a tvr ových not.

Sch zku je možné ukon it tak, že vložíme naše slova do úst ptá kovi ……..: „Dneska jsme m li p j ené r zné hudební 
nástroje. Kdo si pamatuje, jak se máme ke spole ným v cem chovat? … Ano, správn , takto nám budou ješt  dlouho 
sloužit. … A ty si dáš p íšt  už pozor, vi  Pet e? … A t ch písni ek, co umíte, skoro víc než já. Musím vás teda moc 
pochválit!!!“

Nakonec si ješt  znovu zazpíváme písni ku, která se d tem nejvíc líbila.

Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti hudba.


