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3 HUDOBNÁ ROZPRÁVKA – POLDENNÝ A CELODENNÝ INTEGRATÍVNY 

   HUDOBNO-EDUKAČNÝ PROJEKT  

 

3.1 Ako obláčik po oblohe putoval 

 

  Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Ako obláčik po oblohe putoval 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Rozsah projektu: poldenný projekt 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Veková kategória: podľa výveru učiteľky 

Výchovno-vzdelávací cieľ projektu:1 

Prežívať zážitok z kooperácie v tíme prostredníctvom hudobnej sebarealizácie. 

 synchrónne vokálne rytmizovať slová a slovné spojenia v 2/4 takte hrou  na tele; 

 spievať pieseň v rozsahu c1 – a1 intonačne čisto a rytmicky presne; 

 spievať pieseň charakterovo výstižne; 

 pomenovať hudobné nástroje (ozvučné paličky a činelky), hrať jednoduchý 

inštrumentálny sprievod k piesni; 

 sluchom vnímať a identifikovať zvuk dažďa; 

 chôdzou a pohybom rúk imitovať bociana. 

Metódy: imitačná, demonštračná, problémová, rozprávanie, rozhovor, vysvetľovanie,  

               inscenačná ,improvizácia, interpretácia 

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy 

 

 Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

 Integrácia hudobných činností: rytmické, vokálne, hudobno-pohybové, percepčné. 

 Integrácia vzdelávacích oblastí: Umenie a kultúra – hudobná výchova, výtvarná 

výchova; Jazyk a komunikácia -jazyková výchova, literárna výchova; Človek a svet 

práce – pracovná výchova;  Človek a príroda – prírodné javy; Zdravie a pohyb – 

pohybové a zdravotné cvičenie. 

 Projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov: 

 Umenie a kultúra - hudobná výchova 

Vokálne činnosti: 

 Výber hudobného materiálu: 

 Prší, prší – slovenská ľudová, 

                                                           
1 V integratívnom hudobno-edukačnom projekte sa integrujú všetky jeho aspekty. Každá zastúpená vzdelávacia oblasť a jej 

podoblasti si vyžadujú stanovenie samostatných cieľov. Vzhľadom na to, že dominantné postavenie v projekte má hudobná 

výchova, v úvodnej časti každého projektu uvádzame len výchovno-vzdelávací cieľ pre hudobnú výchovu. Vytýčenie cieľov 

v ďalších vzdelávacích oblastiach a podoblastiach vyplýva z jednotlivých metodických pokynov, uvedených pri každej 

z nich. 
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 Slniečko sa zobudilo. 

Rytmické činnosti: 

 rytmizácia slov a slovných spojení, 

 prostriedky rytmizácie – hra na tele; rytmické hudobné nástroje; mikroténové vrecúško. 

Percepčné činnosti: 

 Slniečko sa zobudilo, 

 Napodobňovanie a percepcia zvuku dažďa. 

Hudobno-pohybové činnosti: 

 chôdza – pomalá; s dvíhaním nôh (napodobňovanie chôdze bociana),  

 chôdza po kruhu, 

 pohyb rúk (napodobňovanie zobáka bociana). 

 Pomôcky a didaktická technika: 

 notový zápis dychovej rozcvičky (príloha č. 1) , 

 notový zápis hlasovej rozcvičky (príloha č.2), 

 notový zápis piesne Prší, prší(príloha č. 3), 

 notový zápis príkladov rytmizácieslov a slovných spojení (príloha č. 4) , 

 partitúra k piesni Prší, prší (príloha č. 5), 

 hudobné nástroje: keyboard (klavír), ozvučné paličky, detské činelky, zvonček, 

 košík s rozstrihnutými mikroténovými vrecúškami – obrúsky. 

 CD-nosič: nahrávky zvukov dažďa rôznej intenzity; nahrávka piesne Slniečko sa 

zobudilo, 

 CD-prehrávač. 

 Metodické pokyny: 

Pre realizáciu integrácie zvolených hudobných činností je nevyhnutné, aby už boli pre deti 

prirodzené, to znamená, že už tvoria neoddeliteľnú súčasť ich vlastnej hudobnej 

sebarealizácie v predchádzajúcich hudobných vzdelávacích aktivitách. Aby sa podporila 

zážitkovosť projektu v jeho realizačnej fáze, predpokladáme, že piesne majú deti osvojené po 

hudobnej aj textovej stránke. Všetky hudobné činnosti je potrebné realizovať formou hry a na 

základe riešenia divergentných úloh – úloh s viacerými možnosťami riešenia. 

  Umenie a kultúra - výtvarná výchova 

 Pomôcky a materiál: 

 4 kusy tenkého kartónu rozmeru A 3, 

 temperové farby, 

 plochý štetec. 

 Rekvizity: 

 tri makety obláčika veľkosti cca 40x30cm, 

 maketa slniečka. 

 Metodické pokyny: 

Deti v rozhovore určujú žltú farbu (slnko) a učia sa rozlišovať odtiene modrej farby 

(obláčiky) – svetlomodrá, tmavomodrá až sivá. 

Učiteľka vopred vyhotoví: 

Makety obláčika– bledomodrý, sivý, tmavosivý – zafarbiť temperovými farbami. 
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Maketa slniečka – zafarbiť žltou farbou. 

 Jazyk a komunikácia- literárna výchova 

 Literárny materiál: 

 Viktor Hujík: Kráča bocian – motivačná riekanka, 

 Anonym: Dobré ráno – motivačná riekanka, 

 Elena Čepčeková: Dažďové korálky, 

 Ernest Petrík: Nenarastieš – motivačná básnička, 

 rámcový príbeh o putovaní obláčika (text je súčasťou scenára). 

 Roly: 

Deti - bocian, dážď, dažďové kvapky, vietor, obláčik, speváci, orchester;  

Učiteľka – rozprávač, obláčik, slniečko. 

 Metodické pokyny: 

Roly detí a učiteľky sa striedajú v dialógu v rámci plynutia príbehu. Rekcie detí môžu byť 

rôzne, čím sa rozhovor a plnenie úloh modifikuje. 

 Jazyk a komunikácia– jazyková výchova 

 Metodické pokyny: 

Rozhovorom vedieme deti, aby slovnými spojeniami pomenovali rôznu intenzitu dažďa: slabý 

dážď – dáždik; silný dážď; lejak... Otázky musia byť formulované tak, aby odpoveďou boli 

charakteristické slová. Napr.: Keď vonku len jemne prší, ako nazveme taký dážď? Dáždik, 

slabý dážď, len trochu prší.... Deti priraďujú vlastnosti predmetom a javom – adjektíva ku 

substantívam. Súčasne, v integrácii s výtvarnou výchovou, deti pomenúvajú farby a ich 

odtiene. 

 Človek a príroda- prírodné javy 

 Metodické pokyny: 

Počas pobytov vonku (vychádzka, pobyt detí na školskom dvore) upriamiť pozornosť detí na 

to, ako vyzerá obloha, čo na nej vidia (je čistá, svetlomodrá; na oblohe sú malé biele oblaky; 

obloha sa zatiahla tmavými oblakmi...). Na základe pozorovaní si deti uvedomia, že veľkosť 

a farba oblakov predpovedá aj zmenu počasia. V priamej vzdelávacej aktivite tejto 

vzdelávacej podoblasti, na základe rozhovoru, si deti uvedomujú, že pokiaľ je obloha bez 

oblakov je pekné počasie; obloha môže meniť farbu; je sivá, slnko nesvieti – slnko prekryli 

oblaky; zmena farby oblohy na tmavosivú, s veľkými oblakmi znamená dážď, ktorý môže byť 

rôznej intenzity. 

 Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

 Pohybové prvky: 

 chôdza, 

 pohyb rúk v predpažení, 

 uvoľnené dýchanie. 

 Metodické pokyny: 

Pohybové cvičenia obsahovo korešpondujú s príbehom. Aktívny pohyb je potrebné striedať 

s uvoľnením. 
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 Realizačná fáza projektu - scenár projektu 

 

Legenda ku scenáru: 

Deti(ich roly sú vyjadrené priamo v realizačnej fáze – hráme sa na...): bocian, dážď, dažďové 

kvapky, vietor, obláčik, speváci, orchester;  

U – učiteľka;UR – učiteľka rozprávač; US – učiteľka slniečko; UO – učiteľka obláčik; 

 

 Organizácia a úprava triedy: 

Pre potreby realizácie tohto projektu nie je potrebné špeciálne meniť prostredie triedy. Je 

dôležité, aby bol stredný  priestor herne voľný na realizáciu jednotlivých aktivít 

v organizačných fázach denného poriadku. Odporúčame upraviť len priestor vedľa 

keyboardu. Hudobný nástroj musí byť otočený „čelom“ ku deťom, aby dobre videli na 

učiteľku. Pokiaľ je umiestnený pri stene, tak nad keyboard upevníme maketu obláčika a vedľa 

neho maketu slniečka (na magnetickú alebo filcovú tabuľu). V škatuli, vedľa keyboardu, budú 

uložené rôzne rytmické hudobné nástroje. 

 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Keďže realizácia tejto organizačnej formy denného poriadku nastáva po bezprostrednom 

príchode všetkých detí do materskej školy, učiteľka zavolá deti ku sebe a privíta ich 

motivačnou básničkou: 

 

Dobré ráno milý chlapček, 

dobré ráno milá slečna, 

berte hračku hneď na plecia. 

Mamke ste už božtek dali, 

do triedy sa ponáhľali. 

 

Deti si vyberú hračku podľa záľuby a chvíľu sa spontánne hrajú. Po chvíli učiteľka 

niekoľkokrát zazvoní na zvončeku. Tým upúta pozornosť detí a vyzve ich, aby hračky uložili 

na svoje miesto. Opäť zazvoní. 

U: Sadá si na koberec, chrbtom ku keyboardu. Deti,  posadajte si ku mne na koberec. Vedie 

rozhovor. Zbadali ste v našej triede niečo nové? Nie, áno, neviem...Dobre sa pozrite na steny. 

Čo ste zbadali? Obláčik, slniečko. Akej farby je obláčik? Modrý. Máte pravdu, ale aká je tá 

modrá farba – svetlá, tmavá? Svetlá. Áno. Náš obláčik je svetlomodrý. Akej farby je obláčik? 

Svetlomodrý. A akej farby je slniečko? Žlté. A ja vám teraz prezradím, prečo sú  slniečko 

a obláčik v našej triede. Sú tu preto, lebo dnes si všetci zahráme v príbehu, v rozprávke Ako 

obláčik po oblohe putoval. Motiváciou ku hre bude úvodná časť príbehu: 

UR: Jedného rána sa obláčik zobudil, keď ho pošteklili lúče slniečka. Učiteľka sa postaví 

pred makety slniečka a obláčika, aby upriamila pozornosť detí na rozhovor, ktorý sa odohrá. 

Súčasne, podľa obsahu prebiehajúceho dialógu, ukazuje striedavo na slniečko a obláčik. 

US: Veselo. Hej, ty, spachtoš, vstávaj. Už je deň a ty ešte spíš! 
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UO: Prekvapene. Ó, naozaj, už je biely deň. Musím sa poponáhľať, lebo je už načase vydať 

sa na cestu. 

U: Deti, zatiaľ nevieme, kam sa obláčik chystal a nevieme, akú cestu mal pred sebou.  

 

Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

U: Obláčik sa už zobudil, ale bol ešte zaspatý a pretieral si očká. Pomôžeme mu, aby sa 

konečne prebral? Áno. Aby sa mu lepšie putovalo, ukážeme mu, ako sa chodí najprv pomaly. 

Postavíme sa, urobíme kruh a budeme kráčať pomaly, ako na prechádzke. Chrbátiky 

vystrieme, aby sme chodili tak, ako sa má, tak rovno ako rovný aj strom na našom dvore. 

Učiteľka je súčasťou kruhu a svojou chôdzou určuje jej tempo. Kráča v smere pohybu 

hodinových ručičiek. Pochopiteľne, deti začnú kráčať vlastným tempom. Aby sa tempo 

zjednotilo, učiteľka synchrónne s tempom krokov vlastnej chôdze tlieska. Deti, pridajte sa ku 

mne a tlieskajte tiež. Učiteľka sa zastaví, čím sa zastaví aj pohyb detí po kruhu. 

UR: Deti, náš obláčik už spolu s nami, pomaly putuje po oblohe. Zrazu sa pozrel sa na zem 

a čo vidí. Pri rybníku si vykračuje ako kráľ bocian.  Deti, ale my poznáme básničku 

o bocianovi. Povieme si ju? Áno. Deti stoja v kruhu a deklamujú  riekanku. 

 

Kráča bocian, kráča, 

v mláke nohy máča. 

Každú chvíľu naďabí, 

na ryby a na žaby. 

 

U: Deti ,ukážte mi, ako chodí bocian?  

D: Deti najprv napodobňujú rôznu chôdzu. Pokiaľ učiteľka zbadá, že niektoré dieťa pri 

chôdzi dvíha vysoko nohy vyzve ho, aby tento pohyb predviedol aj ostatným. Deti môžu, 

paralelne s chôdzou, deklamovať riekanku Kráča bocian. 

U: Deti, bocian má dlhé nohy, kráča pomaly a dvíha ich vysoko tak, ako vám to ukázal Ferko. 

Úloha: Tak sa teraz aj my zahráme na bociany. 

Učiteľka zmení smer pohybu v protismere hodinových ručičiek. Ale bocian má aj dlhý zobák. 

Viete rukami ukázať, ako zobák otvára a zatvára? Ruky sú v predpažení tak, že jedna ruka je 

„spodná“ a druhá „vrchná“. Deti kráčajú, vysoko dvíhajú nohy a synchrónne s každým  

krokom v predpažení ruky tliesknu (dlaň „spodnej“ ruky o dlaň „vrchnej“ ruky). Na jeden 

krok ruky tliesknu, na druhý krok sa ruky oddelia. Takto deti prejdú obvod celého kruhu.  

U: Obláčik sa zastavil, zastavme sa aj my. Po dlhej chôdzi sa vydýchame. Ľahnite si na 

koberec, rúčky si položte vedľa seba, zavrite očká a pokojne dýchajte. Obláčik sa bude na vás 

pozerať a možno aj on bude teraz oddychovať. Keďže sú deti veľmi hravé, tak navodenie fázy 

stíšenia a relaxácie môže chvíľku trvať. 

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne 

U: Relaxáciu učiteľka preruší jemným zazvonením zvončeka. Deti, určite ste už aj vyhladli a 

je čas, aby sme si umyli rúčky. Kto sa ku mne pripojí? Učiteľka začne v miernom tempe 
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deklamovať deťom známu riekankou a predpokladáme, že sa deti pripoja a deklamujú spolu 

s ňou. Súčasne sa všetci plynule presúvajú do umyvárne: 

 

Kto sa dobre nenaje,  

ten ostane malý, 

toho žabka preskočí, 

toho kura zvalí. 

 

Po jedle sa deti vracajú do herne a víta ich zvuk dažďa (nahrávka z CD). Príbeh kontinuálne 

pokračuje ďalej. 

 

 Hudobná vzdelávacia aktivita 

Percepčné činnosti– motivácia – zvuk dažďa: 

U: Deti, vezmite si svoje vankúšiky a šikovne si  posadajte predo mňa. Učiteľka stojí pred 

keyboardom pred deťmi. Deti si vezmú svoje podložky, či vankúšiky z kútika. Teraz tichučko 

seďte, pozorne počúvajte a potom mi poviete, čo ste počuli. Predpokladáme rôzne odpovede. 

Niektoré deti môžu odpovedať skôr popisne: akoby padal dážď, akoby pršalo, prší...a pod. 

Počúvali ste naozaj veľmi pozorne. Bol to naozaj zvuk dažďa. Ale my tiež dokážeme 

napodobniť, ako šuští dáždik. Vezmite si z košíka obrúsky.  

Úloha: Teraz sa zahráme na dáždik. 

Chyťte obrúsky na konci oboma rúčkami a šúchajte obrúsok o seba. Každý tak, ako chce.Aby 

ste dáždik mohli počuť, tak musíte byť úplne tichučko a len počúvajte. Učiteľka nechá deti, 

aby zisťovali, aký zvuk obrúsok vydáva. Potom demonštruje – trie mikroténový obrúsok 

o seba. Deti zistia, že zvuk, ktorý vzniká je podobný šušťaniu dažďa. Z bezpečnostných 

dôvodov je veľmi dôležité, aby boli mikroténové vrecúška rozstrihnuté tak, že sa tým vytvorí 

tvar obrúska. 

Vokálne činnosti: 

 Dychová rozcvička (príloha č. 1): 

U:Keď sme putovali, spolu s obláčikom, slniečko svietilo a bolo už aj horúco. Obláčik sa 

napil vody z rybníka. Pil, pil, ale odrazu, ako tak vypil veľa vody, sa jeho farba zmenila na 

akú farbu? Učiteľka čiastočne prekryje maketu slniečka obláčikom sivej farby tak, aby bolo 

slnko čo najviac zakryté. Deti odpovedia – na sivú. Áno, obláčik zmenil farbu na sivú. Ako 

tak putoval, zakryl aj slniečko a začal fúkať vetrík.  Obláčik videl, že všetko je už veľmi 

suché, kvietky od smädu skláňali svoje hlavičky, vtáčiky už boli tiež unavené a skrývali sa 

v tieni.  Prišlo mu to veľmi ľúto, a tak si povedal: 

UO: No, už je veru načase, aby som trochu zapršal.  

UR: Ako to povedal, tak sa aj stalo. Z oblohy začali padať dažďové kvapky. Jedna spadla aj 

na našu rúčku.  

Úlohy: My sa zahráme na vetrík a budeme kvapôčku z rúčky odfukovať. Teraz sa však 

postavíme. 

a) Ako fúka slabý vetrík? Deti improvizujú. Učiteľka ich upozorní, že sa treba nadýchnuť 

a fúkať jemne.  
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U: Fúkame ako slabý vetrík, takto. Učiteľka sa nadýchne a jemne fúka na chrbát ruky, akoby 

sfukovala kvapku vody. Potom trikrát model opakuje spolu s deťmi. Keby sme takto slabo 

fúkali, kvapku by sme asi neodfúkli. 

b) Ako fúka silný vietor?  

Postup je identický, ale učiteľka už demonštruje silný výdychový prúd. Tak a teraz sa nám už 

kvapku podarilo odfúknuť. Tancovala, krútila sa vo vzduchu ako tanečnica a dopadla na 

kvietok. 

U: Deti, sadnite si a počúvajte, čo sa dialo ďalej. Učiteľka sa posadí ku keyboardu 

a dramatizovaným hlasom zarecituje básničku E. Čepčekovej: 

 

Nad hlavou nám oblak pláva, 

dáždik z neho poprcháva. 

Joj, ty oblak deravý, 

nelej nám to na hlavy! 

 

Radšej poprš na halúzku,  

takú, ako nitka úzku. 

Navleč kvapky do radu,  

aby mali holé kríky korálkovú parádu. 

 

 Hlasová rozcvička (príloha č. 2): 

U: Po recitácii urobiť malú pauzu. Dažďové kvapky polievali kvietky, stromy, lúky, zem, 

vtáčiky sa tešili, že sa môžu napiť vodičky. Ale kvapkyvo vzduchu nielen tancovali, ale si aj 

pospevovali. Počúvajte, ako.  

1. model – motivácia: 

Kvapôčka tancovala a takto si pritom pospevovala: 

Úloha: Zahráme sa na dažďovú kvapku a spievajme spolu s ňou. Demonštrácia modelu 

učiteľkou. 

2. model – motivácia: 

Obláčik sa pozeral, ako dažďové kvapky tancujú. Veľmi sa mu to páčilo. Zrazu počul aj túto 

melódiu a pridal sa spevom k nim. Počúvajte, čo si spievali. Demonštrácia modelu učiteľkou. 

Každý model učiteľka demonštruje tak, že hrá na keyboarde a paralelne model spieva. Deti 

opakujú, učiteľka spieva stále s nimi. 

U: Deti, kto si pamätá, akú pesničku sme sa o dáždiku naučili? Deti hádajú a predpokladáme, 

že niektoré si pieseň pamätajú. Zvyčajne ju však nazvú veršom prvej strofy. Áno, uhádli ste, 

Naša pesnička sa volá Prší, prší. 

♫ Spev piesne Prší, prší deťmi, bez hudobného sprievodu(príloha č. 3): 

Úloha: Tak sa pochytáme za ruky, zahráme sa na spevákov a spoločne si pesničku 

zaspievame.  

Keďže je učiteľa v kruhu s deťmi, nemôže súčasne hrať klavírny sprievod. Je možné 

postupovať dvoma možnými spôsobmi. Buď začne učiteľka spievať v hlasovej polohe detí 
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a ony sa ku nej pridajú, alebo použije hudobný podklad ku piesni z CD. Všetci spievajú 

a točia sa po kruhu.  

U: Deti, pamätáte si, o čom sa spievalo v pesničke? Deti vyjadrujú vlastné postrehy – mačička 

bola v okne,; niekto volal, aby sa skryla, lebo zmokne;, zmokne jej bundička... A keďže 

z obláčika stále prší, poďme sa aj my skryť, aby sme nezmokli. Schováme sa pod striešku. 

Učiteľka deti vyzve, aby si posadali na vankúšiky. 

Rytmické činnosti – vokálna rytmizácia slov a slovných spojení–  integrácia s literárnou a 

jazykovou výchovou(príloha č. 4): 

Úlohy: O čom sa spievalo v pesničke? Spieva o tom, že prší, o mačičke, že je zmokne 

bundička. Akým slovom vieme inak povedať slovo prší? Deti pravdepodobne neuhádnu. Tak 

to poviem inak. Čo prší z oblohy? Ako to nazveme? Dážď. Výborne. Tak si to slovo 

zatlieskame a budeme ho pritom hovoriť. Ako nazveme dážď, ktorý prší len slabo? Dáždik. 

Nasleduje identická rytmizácia slova. Rozhovorom a vhodne formulovanými otázkami 

privedieme deti ku vytvoreniu slovných spojení: silný dážď, slabý dáždik a pod. a synchrónne 

ich spolu s deťmi, prostriedkami hry na tele, rytmizujeme – tlieskaním alebo plieskaním. 

Vokálne a inštrumentálne činnosti: 

♫ Spev piesne Prší, prší s inštrumentálnym sprievodom (príloha č. 5): 

Úloha: A teraz si pesničku zaspievame ešte raz, ale zahráme sa aj na hudobníkov, na 

orchester. Budeme hrať na paličkách a činelkách, a pritom si veselo zaspievame, aby sa 

dažďovým kvapkám lepšie tancovalo, kým dopadnú na zem.  

Najprv si všetky deti osvojujú rytmus každého hudobného nástroja synchrónnou rytmizáciou 

v spojení: vokálna rytmizácia pomocného slova + tlieskanie. Potom učiteľka vyberie 

hudobníkov a postupne sa jednotlivé nástroje pridávajú ku spevu ostatných detí. 

U: Pozrite sa deti, čo sa stalo. Prestalo pršať a opäť vyšlo slniečko. Učiteľka zvesí z tabule 

sivý oblak a vedľa slnka pripevní biely obláčik. 

 

 Evalvačná fáza projektu 

U: Deti, musím vás pochváliť, ako pekne ste sa zahrali v rozprávke Ako obláčik po oblohe 

putoval. Nasleduje stručný rozhovor: 

Ako pršal dážď? Slabo, silno... 

Akú pesničku sme zasievali mačičke? Prší, prší. 

Na čo sme sa zahrali, aby sa dažďovým kvapkám veselšie padalo na zem? Na hudobníkov. 

Aké hudobné nástroje sprevádzali našu pesničku? Paličky, činelky. 

Hral aj klavír? Áno. 

Doma porozprávajte rodičom ako sme sa zahrali v rozprávke a čo všetko sa udialo, keď sme 

putovali s obláčikom po krajine. Pesničku aj zaspievajte a možno sa ju naučia aj vaši rodičia 

alebo braček, či sestrička. A teraz si už všetci zaslúžite dobrý obed.  

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne, obed 

U: Dobre poznáme básničku o tom, čo sa môže stať, keď nebudeme jesť? Áno. Tak si ju ešte 

raz povedzme: 
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Kto sa dobre nenaje,  

ten ostane malý, 

toho žabka preskočí, 

toho kura zvalí. 

Tak a teraz si už  poďme umyť rúčky. Učiteľka exponuje z CD, v primeranej intenzite, pieseň 

Slniečko sa zobudilo. 

 

3.1.1Prílohy k hudobnej rozprávke Ako obláčik po oblohe putoval 

 

Príloha č. 1 

Dychová rozcvička– sfukovanie kvapôčky 

 

Príloha č. 2 

Hlasová rozcvička 

 

Transponovať o jeden celý tóndo D-dur a späť. 

 

Príloha č. 3 

Prší, prší 

(detská verzia textu) 

  Mierne                                                                                                          slovenská ľudová 
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Príloha č. 4 

Rytmické činnosti – vokálna rytmizácia slov a slovných spojení 

 

 

 

Príloha č. 5 

Prší, prší 

(partitúra) 

          Mierne                                                                                                   slovenská ľudová 

 

 

 

3.1.2 Zoznam použitých bibliografických odkazov a zvukových príloh 

 

ČEPČEKOVÁ, E.: Dažďové korálky. Dostupné na internete: 

http://najmama.aktuality.sk/aktivity/riekanky-a-basnicky/potok-voda-dazd/ 

LYSÁKOVÁ, M – KOPINOVÁ, Ľ. – PODHORNÁ, A. 1989. Piesne, hry 

 a riekanky detí predškolského veku. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 

067-006-89 PHA, s. 143. 

PETRÍK, Ernest: Nenarastieš. In: KARDOŠ, D.: Pomôžeme slávikovi.Piesne pre spev 

a klavír. Bratislava: Slovenská hudba, 1958. 

Slniečko sa zobudilo: Dostupné na internete: 

https://www.youtube.com/watch?v=VbiOSE37MGM&index=6&list=PLcO4QY8HqwbI53_7

KTWAiI_EXEkJFI3Er 

 

 

 

 

http://najmama.aktuality.sk/aktivity/riekanky-a-basnicky/potok-voda-dazd/
https://www.youtube.com/watch?v=VbiOSE37MGM&index=6&list=PLcO4QY8HqwbI53_7KTWAiI_EXEkJFI3Er
https://www.youtube.com/watch?v=VbiOSE37MGM&index=6&list=PLcO4QY8HqwbI53_7KTWAiI_EXEkJFI3Er
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3.2 Ako sa žabky na koncert pripravovali  

 

 Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Ako sa žabky na koncert pripravovali 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Rozsah projektu: poldenný projekt 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Veková kategória: podľa výberu učiteľky 

Výchovno-vzdelávací cieľ projektu: 

Uvedomovať si význam hudby v živote a prežívať radosť z hudobnej produkcie. 

 vokálne rytmizovať citoslovcia, slová a slovné spojenia v 2/4 takte; 

 hrať k piesni  rytmický sprievod; 

 spievať pieseň v rozsahu e1 – g 1 intonačne čisto, rytmicky presne, s vyjadrením jej 

charakteru;  

 hrať jednoduchý rytmický sprievod k piesni prostriedkami rytmizácie - kastanety a hra 

na tele; 

 napodobňovať zvuky zvieratiek hlasom a výberom vhodných hudobných nástrojov; 

 pohybom vyjadriť, imitovať pohyb zvieratiek – žabky, rak; 

 znázorniť improvizovaným pohybom a dramatizáciou zvieratká. 

Metódy: imitačná, problémová, demonštračná, inscenačná, dramatizácia, improvizácia,  

               interpretácia, rozhovor, rozprávanie. 

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy 

 

   Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

 Integrácia hudobných činností: rytmické, vokálne, hudobno-pohybové, percepčné,  

hudobno-dramatické.  

 Integrácia vzdelávacích oblastí: Umenie a kultúra – hudobná výchova, výtvarná  

  výchova; Jazyk a komunikácia - jazyková výchova, literárna výchova; Človek a svet  

       práce –pracovná výchova; Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie. 

 Projektové plánovanie a aplikácia integratívnych aspektov: 

 Umenie a kultúra - hudobná výchova 

Vokálne činnosti: 

 Výber hudobného materiálu: 

 Skáče žaba po blate– slovenská melodizovaná riekanka. 

 Pomôcky a didaktická technika: 

 notový zápis rytmických modelov (príloha č. 1), 

 notový zápis dychovej rozcvičky (príloha č. 2), 

 notový zápis hlasovej rozcvičky (príloha č. 3), 

 notový zápis piesne Skáče žaba po blate (príloha č. 4), 
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 partitúra k piesni Skáče žaba po blate (príloha č. 5), 

 rytmické hudobné nástroje –paličky, triangel, prstové činelky, detské kastanety. 

 Umenie a kultúra – výtvarná výchova; Človek a svet práce – pracovná výchova; 

 Pomôcky a materiál: 

 kartón veľkosti A 5, 

 výkresy, 

 mastný pastel, 

 temperové farby, 

 štetce, 

 klobúková guma, 

 nožnice, 

 1 zelená rukavica – palčiak, 

 1 hnedá rukavica – prstová, 

 2 väčšie žlté gombíky, 

 2 biele menšie gombíky. 

 Rekvizity: 

 maňušky -2 rukavice (palčiaky):  

žabka Skákalka – rukavica zelenej farby – „palčiak“, 

rak – prstová rukavica hnedej farby, 

 škrabošky – žabie oči. 

 Metodické pokyny: 

Výroba maňušiek – pripraví učiteľka alebo niektorá mamička dieťaťa. 

Žabka Skákalka: Na hornú stranu rukavice prišijeme 2 žlté gombíky – oči žabky. Keď sa 

prsty ohnú smerom ku dlani, vytvorí sa „tvár“ žabky. Pohyb palcom a prstami ku sebe navodí 

rozprávanie maňušky. 

Rak: Palce na rukavici – prostredník a prstenník zošijeme ku sebe, ale tak, aby sa prsty dali do 

nich navliecť. Na tieto prsty, z vonkajšej strany (na konci článkov prstov) prišijeme v hornej 

časti po jednom bielom gombíku na prostredník a prstenník – oči raka. Tieto prsty navodia 

predstavu „tváre“ raka a ukazovák a malíček predstavu klepiet. 

Výroba  tvárových masiek- škrabošiek - žabie očká: 

Činnosť učiteľky: Učiteľka z kartónov vystrihne škrabošky, primeranej veľkosti tváre detí vo 

veku 3 – 4 roky. Na bokoch urobí nožnicami dierky na prevlečenie klobúkovej gumy. Potom 

vystrihne dostatočné veľké otvory pre oči. 

Výtvarná aktivita detí: 

Vo výtvarnej vzdelávacej  aktivite si deti rozhovorom pripomenú rozprávkový príbeh 

a učiteľka ich motivuje k tomu, že v rozprávke budú vystupovať aj ony ako žabky, a preto si 

vyrobia  masky žabky. Pripravené škrabošky deti vyfarbia zelenou mastnou pastelkou.  

Pracovná aktivita detí: 

Na vyfarbené škrabošky deti navliekajú klobúkovú gumu – prevliekajú z nevymaľovanej 

strany na vymaľovanú, do oboch dierok – každý koniec gumy do inej dierky.  
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Učiteľka na vyfarbenej strane urobí na gumkách uzlíky tak, aby sa nedali cez dierku 

prevliecť. Je potrebné prispôsobiť veľkosť gumy obvodu hlavy každého dieťaťa tak, aby 

škraboška z hlavy nepadala. 

  Jazyk a komunikácia  – literárna výchova 

 Literárny materiál: 

 Hus – hádanka, 

 Anonym: Išla žabka - motivačná básnička, 

 Božena Balcárová: Ako sa žabky na koncert pripravovali. 

Rozprávka Ako sa žabky na koncert pripravovali: 

Bolo krásne ráno. Slniečko svietilo, vtáčiky poletovali a veselo si vyspevovali. Na konci 

dediny, na kraji rybníka, sa zobudila aj žabka Skákalka. Otvorila oči, poobzerala sa okolo 

seba, ponaťahovala si nožičky a pomyslela si: „Ach, aký je dnes krásny deň“. Odrazu zbadala, 

ako po rybníku pláva mamka húska a za ňou, pekne, poslušne v rade, plávajú aj jej detičky, 

malé, žlté húsatká. Húsatká šťastne gagotali: „Gá-gá-gá“. Žabka si smutne pomyslela: 

„Vtáčiky spievajú, húsatká gagotajú a nikto nevie, že som tu aj ja, nikto si ma ani nevšimol, 

nikto ma ani nepočuje. Ale aj ja som tu.“ A tak sa smutná žabka posadila na kameň a začala 

kvákať: „Kvá-kvá-kvá, kvak-kvak-kvak.“ „Dobré ráno, žabka, Skákalka“ – pozdravil ju rak, 

ktorý sedel na ďalšom kameni. „Dobré ráno, ráčik“ – odzdravila mu žabka. „Si tak ticho, že 

som si ťa ani nevšimla“  - povedala žabka. „Ale ja som si ťa všimol, lebo si krásne spievala“. 

„Naozaj? Tebe sa môj spev páčil?“ – opýtala sa žabka ráčika. „Áno, páčil. Aj húskam sa 

páčil. Však, húsky?“ a húsky prikyvovali hlavami: „Áno, áno.“ „Vieš ty čo, žabka Skákalka, 

čo keby si zaspievala večer pri rybníku?“  - zvolal sa ráčik. „Ale ja? Ja sama?“ – povedala 

žabka prekvapene. Chvíľku rozmýšľala a odrazu povedala: „Ja už viem, čo urobím. Zavolám 

si na pomoc aj moje kamarátky a skúsime si nacvičiť nejakú peknú pesničku.“ „To je skvelý 

nápad“ – potešil sa ráčik. „Tak si tu večer urobíme žabí koncert. Súhlasíš?“ Žabka sa usmiala 

a povedala. „Súhlasím. Ale teraz už idem za mojimi kamarátkami, lebo čas ubehne veľmi 

rýchlo a my sa na ten koncert potrebujeme poriadne pripraviť“. Ako povedala, tak aj urobila. 

Skočila do rybníka a na rybníku sa hneď urobili vlnky a žblnkali: „Žblnk, žblnk, žblnk“. 

Odrazu sa začali diať veľké veci. Z rybníka, jedna za druhou, vyskakovali žabky a sadali si na 

kamene na brehu. Posledná vyskočila žabka Skákalka. „Tak, sestričky, žabky. Už sme asi 

všetky. Mám pre vás jedno prekvapenie. Dnes večer budeme koncertovať.“ „Koncertovať? 

A to je čo?“ – opýtala sa najmenšia žabka.“ „No, to je, keď sa naučíme peknú pesničku 

a potom ju zaspievame, najlepšie, ako vieme, poslucháčom“ – vysvetľovala jej. „A, to je kto, 

poslucháči?“ – vyzvedala malá žabka. „To budú všetci naši priatelia, ktorí si náš koncert prídu 

vypočuť“ – a Skákalka začala menovať, kto všetko ich príde počúvať.„Húska s detičkami, 

ráčik s jeho kamarátmia zaspievame každému, kto bude večer pri rybníku. Teraz už 

rozumieš?“ – opýtala sa Skákalka malej žabky, „Áno, už tomu rozumiem. My urobíme pre 

našich kamarátov koncert.“ – veselo zvolala. „Áno, ale nebude to len taký obyčajný koncert, 

ale žabí koncert“ – hrdo vysvetľovala žabka Skákalka. „Aby sme večer pekne zaspievali, tak 

si musíme veľmi dobre pripraviť naše hlásky.“ Ako žabka povedala, tak aj urobila. „Posadajte 

si predo mňa, aby ste na mňa dobre videli“. Žabky si posadali na kamene pred Skákalku a boli 

zvedavé, čo budú robiť. Skákalka si sadla oproti nim a začala spievať. „Kvá-kvá, kvaki-kvaki, 
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kvá-kvá. A teraz opakujte so mnou. Žabky veselo opakovali. Veľmi sa im to páčilo a naozaj 

sa snažili spievať čo najkrajšie. „Tááák, hlásky máme pripravené a teraz vás naučím pesničku. 

Pozorne počúvajte“ a Skákalka začala spievať pesničku: „Skáče žaba po blate, kúpime jej na 

gate. Na aké, na také, na zelené strakaté“. Žabky sa k nej postupne pripájali, až sa pesničku 

naučili. „Spievate naozaj krásne“ – zvolal ráčik, ktorý ich celý čas počúval a veselo im 

zatlieskal. „Ďakujeme, ďakujeme“ – zvolali žabky. „Ale“ – zamyslene povedala žabka 

Skákalka. „Niečo mi k tomu spevu chýba. Len za nič na svete si neviem spomenúť, čo by to 

mohlo byť. Kamarátky, porozmýšľajte, či niečo nevymyslíme.“ Žabky sa zamysleli a odrazu 

najmenšia žabka zvolala: „Ja už viem, čo nám chýba. Nemáme orchester!“ „Orchester?“ – 

začudovane krútili hlavami ostatné žabky. „Máš pravdu, nemáme orchester“ – smutne 

povedala Skákalka. „Ale kde ho máme vziať? Kto nám ku našej pesničke zahrá?“ Všetci 

stíchli. Vtom sa Skákalka pozrela na ráčika a zvolala: „Ráčik, kamarát, veď ty nám môžeš 

zahrať.“ „No, ale jaaaa?“ – začudoval sa ráčik. „Áno, práve ty. Veď tvoje klepetá tak krásne 

klepocú. Vieš čo? My budeme spievať a ty nám do rytmu klepotaj.“ A tak sa aj stalo. Žabky 

spievali a ráčik im pekne do rytmu hral svojimi klepetami. Znelo to nádherne.  

Pomaly sa zvečerievalo. Žabky sa išli do rybníka poumývať, aby boli čisté a pekné, ráčik si na 

kameni brúsil klepetá, aby mu na koncerte pekne hrali a straka rapotačka lietala ponad rybník 

a volala: „Všetci sem, všetci sem, pri rybníku bude koncert, všetkých pozývam.“ Odrazu sa na 

brehu začalo schádzať obecenstvo. Prišla húska s húsatami, rybky vystrkovali hlávky 

z rybníka, prišli aj ráčikovi kamaráti....Keď sa žabky postavili, ráčik sa k nim pridal a zrazu 

všetci stíchli.  Koncert sa začal. Žabky veselo spievali, ráčik im hral do rytmu. Keď skončili, 

tak, ako sa patrí, poklonili sa. Diváci im tak silno tlieskali, že sa to ozývalo až do neďalekého  

lesa. A všetci si medzi sebou hovorili: „To bol krásny koncert“. Húska sa opýtala: „Žabky 

a budete koncertovať aj nabudúce? Mne aj mojim húskam sa to veľmi páčilo.“ Skákalka sa 

usmiala a povedala: „Pravdaže budeme a môžete sa tiež k nám pripojiť.“ „Áno, áno“ – zvolali 

malé húsatká: „Aj my chceme na budúce koncertovať!“  

Na oblohu sa vykotúľal mesiačik, a to bolo znamenie, že sa treba vrátiť domov. Ale dnes to 

nebol len taký obyčajný návrat. Každý si niesol v srdiečku radosť z hudby. „Dobrú noc 

a pekné sníčky, zvieratká.“ – zakýval im mesiačik a zasvietil na rybník. 

 Roly: 

Deti  - rak, húsky, vlnky Žblnky, vietor, žabky; 

Učiteľka – žabka Skákalka, rak. 

 Metodické pokyny: 

Vo vzdelávacej aktivite v rámci literárnej výchovy odporúčame text príbehu deťom prečítať, 

urobiť jeho rozbor so sústredením sa na dej a jeho priebeh, postavy príbehu a ich konanie, aby 

v hudobnej vzdelávacej aktivite tento príbeh deti hudobne realizovali. Súčasne je potrebné 

naučiť deti hravým spôsobom spamäti hádanku Hus. 

 Jazyk a komunikácia – jazyková výchova 

 výslovnosť citosloviec, 

 pochopiť význam slov: obecenstvo, poslucháči, koncert, koncertovať. 
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 Metodické pokyny: 

Paralelne s literárnou výchovou, pri analýze textu rozprávky, je potrebné hneď integrovať aj 

jazykovú zložku, ktorá je zameraná na výslovnosť nových, neznámych pojmov a súčasne na 

pochopenie ich obsahu. Príbeh tieto slová (koncert, koncertovať, obecenstvo, poslucháči) 

priamo vysvetľuje. Je však nevyhnutné, aby si deti význam týchto slov aj osvojili. 

 Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

 Pohybové prvky: 

 predklon, 

 poskoky znožmo, 

 dvíhanie rúk vzpažmoa voľné spúšťanie vedľa tela  - paralelné uvoľnené dýchanie, 

 pomalá chôdza vzad. 

 

 Organizácia a úprava triedy: 

Poldenný projekt sa realizuje v triede – v herni. Môže byť uspôsobená ako zvyčajne, avšak je 

dôležité, aby bol keyboard umiestnený na vhodnom mieste tak, aby mali deti dostatočný 

priestor na aktivity a súčasne, aby mali dobrý výhľad na učiteľku a ona na deti. 

 

  Realizačná fáza projektu - scenár projektu: 

 

Legenda ku scenáru: 

Deti (ich roly sú vyjadrené priamo v realizačnej fáze – hráme sa na...): rak, húsky, vlnky 

Žblnky, vietor, žabky;  

U – učiteľka; UR – učiteľka rozprávač; ŽS – žabka Skákalka; R – ráčik; H – húska; M – 

mesiačik. 

 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Riadená činnosť: 

UR: Dobré ráno deti. Tak, už sme tu všetci. Posadajte si ku mne na koberec. Deti si sadajú do 

polkruhu ku učiteľke. Dnes zažijeme v našej triede dobrodružstvo. Budeme sledovať príbeh 

o jednom zvieratku. Tak pozorne počúvajte rozprávku o tom Ako sa žabky na koncert 

pripravovali.  Naša rozprávka sa práve začína. Ale nebude to len rozprávka. My ju už 

poznáme. Teraz však budeme v tejto rozprávke aj hrať ako skutoční herci.Učiteľka rozpráva 

pokojným hlasom, využíva dramatizované rozlišovanie postáv. 

     Bolo krásne ráno. Slniečko svietilo, vtáčiky poletovali a veselo si vyspevovali. Na konci 

dediny, na kraji rybníka, sa zobudila aj žabka Skákalka. Navlečie si rukavicu – žabku na ruku 

a pohybuje ňou pri replikách žabky – palec a ostatné 4 prsty v rukavici synchrónne s replikou 

odťahuje, alebo spája, čo navodí otváranie úst žabky.  

 

 Hudobná vzdelávacia aktivita 

Rytmické činnosti –vokálna rytmizácia citosloviec, slov a slovných spojení, integrácia 

s jazykovou výchovou (príloha č. 1): 
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Otvorila oči, poobzerala sa okolo seba, ponaťahovala si nožičky a pomyslela si: „Ach, aký je 

dnes krásny deň“. Vyzve deti, aby si, spolu so žabkou, ponaťahovali rúčky a nôžky. Odrazu 

zbadala, ako po rybníku pláva mamka hus a za ňou, pekne, poslušne v rade, plávajú aj jej 

detičky, malé, žlté húsatká. Húsatká šťastne gagotali: „Gá-gá-gá“.  

Rozhovor: 

Ako sa volala žabka? Skákalka. 

Kto plával po rybníku? Hus. 

Ako sa volajú malé husi? Húsky, húsatká. 

Úloha: Deti, pripojme sa aj my k mamke husi a húskam, zahráme sa na húsky.Deti 

napodobňujú zvuk gá-gá niekoľkokrát za sebou. A teraz budeme aj gágať, aj tlieskať. 

Synchrónna rytmizácia citoslovca prostriedkom hry na tele – tlieskanie. 

Rytmizácia slovných spojení:  

Akú farbu má mamka hus? Bielu.  

Rytmizácia: Mamka hus, biela hus. 

Akú farbu majú malé húsky? Žltú.  

Rytmizácia: Malé žlté húsky; malé žlté húsatá. 

UR: Výborne, deti. Ale naša rozprávka pokračuje ďalej.  

Žabka si smutne pomyslela: „Vtáčiky spievajú, húsatká gagotajú a nikto nevie, že som tu aj 

ja, nikto si ma ani nevšimol, nikto ma ani nepočuje. Ale aj ja som tu.“ A tak sa žabka sa 

posadila na kameň a začala kvákať: „Kvá-kvá-kvá, kvak-kvak-kvak.“ 

Rozhovor: 

U: Ako „robia“ žabky? Kva-kva. 

Úloha: Výborne, tak mi teraz našej žabkeSkákalke pomôžeme a zahráme sa na žabky. 

Pokračuje rytmizácia citosloviec a slovných spojení: kvá-kvá; kvá-kvá, kvaki-kvaki; zelená 

žabka; žabka Skákalka. 

 

Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

UR: Lenže žabka nebola na brehu sama. „Dobré ráno, žabka, Skákalka“ – pozdravil ju ráčik, 

ktorý sedel na ďalšom kameni. „Dobré ráno, ráčik“ – odzdravila mu žabka. „Si tak ticho, že 

som si ťa ani nevšimla“  - povedala žabka. „Ale ja som si ťa všimol, lebo si krásne spievala“. 

„Naozaj? Tebe sa môj spev páčil?“ – opýtala sa žabka ráčika. „Áno, páčil. Žabka sa potešila 

a začala poskakovať na zadných nôžkach. Aj my sme teraz malé žabky a budeme skákať ako 

ony. Učiteľka vyzve deti, aby sa postavili a na mieste, v stoji znožnom poskakujú. Výborne. 

Teraz sa nadýchneme, dvihneme ruky a vydýchneme. Pri výdychu úklon a spustiť voľne ruky. 

Niekoľkokrát opakovať.  

U: Ale my vieme, že tam bol aj ráčik. Viete, ako chodí ráčik? Učiteľka čaká na reakcie 

detí. Pokiaľ neuhádnu, vysvetlí. Predstavte si, že rak kráča dozadu.  

Úloha: Tak a teraz sa zahráme na rakov, malých ráčikov. Budeme pomaly kráčať dozadu, 

ale nikto sa nesmie obzrieť za seba. Ani ráčik to nerobí. Deti, spolu s učiteľkou, postupujú 

krok za krokom dozadu po kruhu. Súčasne môžu sledovať ostatné deti a zisťujú, ako to 

zvládajú. Pre uľahčenie pohybu sa deti môžu oboma rukami držať ramien dieťaťa, ktoré majú 

pred sebou. Výborne, ráčik z vás má určite veľkú radosť.  
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 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne 

U: Ale asi sme už aj vyhladli. Húsky sa kúpu v rybníku a my si pôjdeme umyť rúčky. Ale 

nepôjdeme do umyvárne len tak, obyčajne. My už poznáme jednu hádanku o husi. Pamätáte si 

ju? Keďže sa hádanku naučili predtým, predpokladáme, že si na ňu deti spomenú. Pokiaľ nie, 

učiteľka začne deklamovať len prvé slová: Ide, ide panáčik...Deti si spomenú. 

Teraz budeme malé húsky, budeme si hovoriť hádanku a pekne v rade „doplávame“ až do 

umyvárne.  

 

Ide, ide panáčik, 

má on žltý zobáčik.  

Kde vodička zurčieva, 

tam zobáčik strčieva. 

Čo je to? (Hus). 

 

Deti deklamujú riekanku, improvizovaným pohybom napodobňujú plávanie a pomaly sa 

presúvajú do umyvárne. 

 

 Hudobná vzdelávacia aktivita 

Vokálne činnosti: 

 Dychová rozcvička (príloha č. 2): 

Po návrate z jedálne učiteľka vyzve deti, aby si posadali na vankúšiky (alebo podložky, ktoré 

zvyčajne používajú) do polkruhu pred keyboard. 

U: A zase sme pri našom rybníku a rozprávka o žabke Skákalke pokračuje. 

Počúvajte.Učiteľka si navlečie maňušku žabky na jednu ruku a maňušku raka na druhú ruku. 

Maňušky sú uložené v škatuli vedľa keyboardu, spolu s hudobnými nástrojmi. 

UR: „Páčil sa mi tvoj spev, žabka Skákalka. Aj húskam sa páčil. Však, húsky“ – povedal 

ráčik a húsky prikyvovali hlavami: „Áno, áno.“ „Vieš ty čo, žabka Skákalka, čo keby si 

zaspievala večer pri rybníku?“  - opýtal sa ráčik. „Ale ja? Ja sama?“ – povedala žabka 

prekvapene. Chvíľku rozmýšľala a odrazu zvolala: „Ja už viem, čo urobím. Zavolám si na 

pomoc aj moje kamarátky a skúsime si nacvičiť nejakú peknú pesničku.“ „To je skvelý 

nápad“ – potešil sa ráčik. „Tak si tu večer urobíme žabí koncert. Súhlasíš?“ Žabka sa usmiala 

a povedala. „Súhlasím. Ale teraz už idem za mojimi kamarátkami, lebo čas ubehne veľmi 

rýchlo a my sa na ten koncert potrebujeme poriadne pripraviť“. Ako povedala, tak aj urobila. 

Maňušky zložiť z rúk a postaviť ich na stoličku vedľa keyboardu. Skočila do rybníka a na vode 

sa hneď urobili vlnky a žblnkali: „Žblnk, žblnk, žblnk“.  

Úloha: Zahráme sa aj my na vlnky Žblnky. Nadýchneme sa a budeme hovoriť „žblnk, žblnk, 

žblnk“. Učiteľka potom pokračuje ďalšími modelmi, najprv demonštruje a deti opakujú. 

Motivácia ku ďalším modelom: fúka slabý vetrík – na rybníku sú malé vlnky; fúka silnejší 

vetrík – na rybníku sú väčšie vlny. 

 Hlasová rozcvička, integrácia s jazykovou výchovou(príloha č. 3): 

U: Deti, teraz si posadajte a počúvajte, čo sa stalo, keď žabka skočila do rybníka. 
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UR: Odrazu sa začali diať veľké veci. Z rybníka, jedna za druhou, vyskakovali žabky a sadali 

si na kamene na brehu. Posledná vyskočila žabka Skákalka. „Tak, sestričky, žabky. Už sme 

asi všetky. Mám pre vás jedno prekvapenie. Dnes večer budeme koncertovať.“ „Koncertovať? 

A to je čo?“ – opýtala sa najmenšia žabka.“ „No, to je, keď sa naučíme peknú pesničku 

a potom ju zaspievame, najlepšie, ako vieme, poslucháčom“ – vysvetľovala jej. „A, to je kto, 

poslucháči?“ – vyzvedala malá žabka. „To budú všetci naši priatelia, ktorý si náš koncert 

prídu vypočuť. Húska s detičkami, ráčik s jeho kamarátmi a zaspievame každému, kto bude 

večer pri rybníku. Teraz už rozumieš?“ – opýtala sa Skákalka malej žabky, „Áno, už tomu 

rozumiem. My urobíme pre našich kamarátov koncert.“ – veselo zvolala. „Áno, ale nebude to 

len taký obyčajný koncert, ale žabí koncert“ – hrdo vysvetľovala žabka Skákalka. „Aby sme 

večer pekne zaspievali, tak si musíme veľmi dobre pripraviť naše hlásky ako žabky v tejto 

básničke“: 

 

Išla žabka z mláky 

ako majster dáky. 

Do rozhlasu spievať, 

svetom sa rozliehať. 

 

Najprv hrdlo brúsi, 

potom, že to skúsi. 

A že mocne vdýchla, 

do rozhlasu kýchla. 

 

Deti a tak, ako žabka povedala, tak aj urobila. „Posadajte si predo mňa, aby ste na mňa dobre 

videli“. Žabky si posadali na kamene pre Skákalku a boli zvedavé, čo budú robiť. Skákalka si 

sadla oproti nim a začala spievať.  

U: A my sa teraz k žabkám pridáme. Chcete byť aj vy žabky, ktoré budú spievať na koncerte? 

Áno. Výborne. Premeníme sa všetci na žabky. Dáme si na hlavičky žabie očká, masky, ktoré 

sme si tento týždeň urobili. Deti si vzájomne pomáhajú, pomáha aj učiteľka. Učiteľka si tiež 

založí masku na tvár. 

UŽS: „Vítam vás žabky na príprave nášho koncertu. Aby sme pekne zaspievali, tak si 

rozcvičíme naše hlásky. Kvá-kvá, kvaki-kvaki, kvá-kvá. A teraz opakujte so mnou.“ Žabky 

veselo opakovali. Veľmi sa im to páčilo a naozaj sa snažili spievať čo najkrajšie. Učiteľka 

spevom demonštruje model v intervale KU-KU s paralelnou hrou na keyboarde. 

Motivácia ku ďalším modelom: gágame ako húsky; čvirikáme ako vrabce. 

♫ Spev piesne Skáče žaba po blate (príloha č. 4): 

U: Aby sa žabky z rybníka mohli večer koncertovať, tak my žabky zo škôlky, ich tú pesničku 

naučíme, lebo my ju už vieme. Učiteľka si sadá ku keyboardu, hrá posledné 4 takty piesne 

ako predohru. Najprv vyzve deti, aby sa postavili pred keyboard. Deti spievajú so sprievodom 

hudobného nástroja. 

UŽS+UR: Učiteľka vstupuje do role žabky a raka, na ruky si natiahne obe maňušky. 

„Spievate naozaj krásne“ – zvolal ráčik, ktorý ich celý čas počúval a veselo im zatlieskal. 
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Posadajte si, žabky. Deti si sadajú na koberec. „Ďakujeme, ďakujeme“ – zvolali žabky. „Ale“ 

– zamyslene povedala žabka Skákalka. „Niečo mi k tomu spevu chýba. Len za nič na svete si 

neviem spomenúť, čo by to mohlo byť. Kamarátky, porozmýšľajte, či niečo nevymyslíme.“ 

Žabky sa zamysleli a odrazu najmenšia žabka zvolala: „Ja už viem, čo nám chýba. Nemáme 

orchester!“ „Orchester?“ – začudovane krútili hlavami ostatné žabky. „Máš pravdu, nemáme 

orchester“ – smutne povedala Skákalka. „Ale kde ho máme vziať? Kto nám ku našej pesničke 

zahrá?“ Všetci stíchli. Vtom sa Skákalka pozrela na ráčika a zvolala: „Ráčik, kamarát, veď ty 

nám môžeš zahrať.“ „No, ale jaaaa?“ – začudoval sa ráčik. „Áno, práve aj ty. Veď tvoje 

klepetá tak krásne klepocú. Vieš čo? My budeme spievať a ty nám do rytmu klepotaj.“ 

Percepčné činnosti – zvuky rytmických hudobných nástrojov: 

Úloha: Deti, v tejto škatuli máme hudobné nástroje. Aby mohol ráčik hrať ku pesničke, tak 

vy mu vyberiete hudobný nástroj, ktorý bude najviac pripomínať klepotanie klepiet raka. 

V škatuli sú paličky, triangel, prstové činelky a detské kastanety. Učiteľka vyberie tri deti. 

Každé najprv chvíľku hrá na hudobnom nástroji, ktorý si vyberie zo škatule. Po hre na 

všetkých nástrojoch sa učiteľka znova opýta: 

Ktorý hudobný nástroj „najlepšie“ klepotal? Pravdepodobne deti vyberú paličky a detské 

kastanety. Deti, koľko klepiet má rak? Dobre sa naňho pozrite. Učiteľka dvihne ruku 

s maňuškou raka. Prostredník a prstenník sú zložené v dlani (na nich sú gombíky – oči raka), 

ukazovák a malíček sú vztýčené – znázorňujú klepetá. Dobre ste sa pozerali, má dve klepetá. 

A teraz počúvajte, ako budú klopať. Dieťaťu, ktoré hralo jednou rukou na kastanetoch, 

učiteľka vloží do druhej ruky ešte jedny. Janka, teraz zahraj ešte raz. Dieťa hrá a učiteľka 

príde k nemu a priloží ruku s maňuškou raka vedľa neho. Pokiaľ si deti vyberú paličky, potom 

inštrumentálny sprievod ku piesni budú hrať paličky. 

Vokálne a inštrumentálne činnosti (príloha č. 5): 

♫ Spev piesne Skáče žaba po blate s inštrumentálnym sprievodom: 

U: Žabky, kto chce byť ráčik? Vyberie jedno dieťa. Ale ráčikovi treba pri hre aj pomôcť. 

Potrebuje ešte jedného pomocníka, lebo keby hral sám pri toľkých žabkách, tak by ho nebolo 

vôbec počuť. Učiteľka vyberie dve deti. Ale žabky, nebojte sa aj vy budete hrať, ale rúčkami. 

Budete spievať pesničku a všetko, čo budete spievať budete aj tlieskať. Ale aby to pekne 

znelo ako hudba, tak si budete tlieskať na „chrbátik“ druhej ruky, takto: učiteľka zaspieva 

prvé dva takty piesne a synchrónne s rytmom piesne tlieska pravou rukou na „chrbát“ ľavej 

ruky. Ráčik a dvaja pomocníci vy nebudete spievať, ale  si budete potichu hovoriť slovo ŽAB 

– KA a bude hrať na tomto hudobnom nástroji, volá sa kastanety. Budú hrať ako ráčikove 

klepetá. Kastanety hrajú k rytmu piesne jej metrickú pulzáciu v 2/4 takte. Nácvik 

inštrumentálneho sprievodu realizujeme imitačnou metódou. 

Učiteľka odloží maňušky a hrá sprievod ku piesni na keyboarde. 

 

 Evalvačná fáza projektu 

UŽS: Tak žabky a ráčikovia. Pekne sme sa pripravili. Ale naša rozprávka ešte nekončí. 

UR: Pomaly sa zvečerievalo. Žabky sa išli do rybníka poumývať, aby boli čisté a pekné, ráčik 

si na kameni brúsil klepetá, aby mu na koncerte pekne hrali a straka rapotačka lietala ponad 

rybník a volala: „Všetci sem, všetci sem, pri rybníku bude koncert, všetkých pozývam.“ 
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Odrazu sa na brehu začalo schádzať obecenstvo. Prišla húska s húsatami, rybky vystrkovali 

hlávky z rybníka, prišli aj ráčikovi kamaráti. Žabky, čo keby sme pozvali aj našich kamarátov 

z vedľajšej triedy a urobili im koncert? Deti budú určite súhlasiť. Po dohode s kolegyňou, 

učiteľka zavolá deti z vedľajšej triedy. Postavia sa do polkruhu v dostatočnej vzdialenosti od 

keyboardu tak, aby neprekážali účinkujúcim. Medzitým učiteľa postaví účinkujúcich tvárou ku 

poslucháčom a keyboard otočí naproti účinkujúcim. Posadí sa za keyboard a prehovorí 

k deťom. 

U: Deti, naša trieda dnes bola v rozprávke, ktorá sa volá Ako sa žabky na koncert 

pripravovali. A naše žabky a ráčikovia vám teraz predvedú, čo sa naučili. Pozorne počúvajte. 

Koncert sa začína. Učiteľka zahrá posledné 4 takty piesne ako predohru. Po nej, spolu 

s deťmi, spieva pieseň a súčasne hrá, deti - žabky rytmizujú tlieskaním a deti – ráčikovia 

hrajú na kastanetoch. Po dospievaní piesne učiteľka zahrá posledné 2 takty piesne ako dohru. 

Predpokladáme, že poslucháči deťom zatlieskajú a učiteľka vyzve účinkujúcich, aby sa 

poklonili. 

U: Ďakujeme za potlesk a veríme, že nabudúce nás aj vy pozvete na váš koncert. Dovidenia, 

deti. Pozvané deti z vedľajšej triedy odchádzajú. 

UR: Deti, na oblohu sa vykotúľal mesiačik, a to bolo znamenie, že sa treba vrátiť domov. Ale 

dnes to nebol len taký obyčajný návrat. Každý si niesol v srdiečku radosť z hudby. „Dobrú 

noc a pekné sníčky, zvieratká.“ – zakýval im mesiačik a zasvietil na rybník. 

U: Deti spievali a hrali ste veľmi pekne. Aj deti z druhej triedy vám zatlieskali. Učiteľka  

vyzve deti, aby si masky dali dole z tváre a za odmenu si ich môžu vziať domov a urobiť 

koncert svojim rodičom a súrodencom. 

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne, obed 

U: Ale, určite ste už aj vyhladli. A panie kuchárky vás už čakajú s dobrým obedom. Tak si 

umyjeme rúčky a pôjdeme sa naobedovať. 

 

 

3.2.1 Prílohy k hudobnej rozprávke Ako sa žabky na koncert pripravovali 

 

Príloha č. 1 

Rytmické modely: 

1. model 

 

2. model 
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3. model 

 

 

 

Príloha č. 2 

Dychová rozcvička 

 

 

Príloha č. 3 

Hlasová rozcvička 

 

 

 

Príloha č. 4 

Skáče žaba po blate 

  Mierne                                                                                                          slovenská ľudová 
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Príloha č. 5 

Skáče žaba po blate 

(partitúra) 

          Mierne                                                                                                  slovenská ľudová 

 

 

 

 

3.2.2 Zoznam použitých bibliografických odkazov 

 

Anonym: Išla žabka. In: RUSNÁK, F. 1978. Rytmizovanie hovoreného slova v hudobnej 

výchove na materskej a základnej škole. Prešov: Krajský pedagogický ústav, Kabinet 

hudobnej výchovy. s. 23 
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3.3  Ako sa psíček a mačička na orchester chceli hrať  

 

  Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Ako sa psíček a mačička na orchester chceli hrať 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Rozsah projektu: poldenný projekt 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Veková kategória:  podľa výberu učiteľky 

Výchovno-vzdelávací cieľ projektu: 

Prežívať radosť a uspokojenie z tvorivej hudobnej produkcie. 

 vokálne rytmizovať slová, slovné spojenia a pieseň v 2/4 takte prostriedkami hry na 

 tele a rytmickými hudobnými nástrojmi; 

 spievať pieseň v rozsahu d1 – a1 intonačne čisto a rytmicky presne; 

 hrať jednoduchý inštrumentálny sprievod, pomenovať rytmické hudobné nástroje – 

paličky, činelky triangel; 

 aktívne počúvať hudobnú skladbu, prežívať ju; 

 improvizáciou a dramatizáciou znároniť charakter postáv v príbehu. 

Metódy: imitačná, problémová, demonštračná, inscenačná, improvizácia, dramatizácia, 

                interpretácia, rozhovor 

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy 

 

  Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

 Integrácia hudobných činností: rytmické, vokálne, inštrumentálne, percepčné, hudobno- 

  dramatické.  

 Integrácia vzdelávacích oblastí: Umenie a kultúra - hudobná výchova, výtvarná  

        výchova; Jazyk a komunikácia - literárna výchova; Človek a svet práce -pracovná  

   výchova; Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie. 

 Projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov: 

 Umenie a kultúra - hudobná výchova 

Vokálne činnosti: 

 Výber hudobného materiálu: 

 Václav Bláha: Stretol psíček mačku. 

Percepčné činnosti: 

 Camille Saint Seäns:  Akvárium - z cyklu Karneval zvierat. 

 Pomôcky a didaktická technika 

 námety rytmizácie slov a slovných spojení (príloha č. 1), 

 dychová rozcvička (príloha č. 2), 

 hlasová rozcvička (príloha č. 3), 

 notový zápis piesne Stretol psíček mačku (príloha č. 4), 
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 partitúra k piesni Stretol psíček mačku(príloha č. 5), 

 keyboard,  

 rytmické hudobné nástroje – ozvučné drievka (paličky), prstové činelky, triangel,  

 CD prehrávač,  

 notebook s napojením na externé reproduktory.  

 Metodické pokyny: 

Poldenný projekt je zameraný na hudobnú expresiu detí v oblasti integrácie najmä 

rytmických, vokálnych a inštrumentálnych činností. Ako už vyplýva zo stanovených cieľov, 

deti si majú upevňovať poznatky o rytmických hudobných nástrojoch a ich charakteristických 

vlastnostiach a zvuku. Môžeme predpokladať, že sa s nimi pravidelne stretávajú, manipulujú 

nimi, ale aj realizujú inštrumentálne činnosti už od nástupu do materskej školy. Pokiaľ je 

tomu tak, potom sa projekte treba zamerať na upevňovanie a precvičovanie techniky hry, na 

pozadí rytmických činností, paralelne s vokálnym prejavom – so spevom. Pokiaľ by sa deti 

systematicky nerealizovali v inštrumentálnych činnostiach 2 , potom bude nevyhnutné 

predstaviť jednotlivé hudobné nástroje po všetkých stránkach v hudobnej vzdelávacej aktivite, 

ktorá sa bude realizovať priamo v procese projektu, alebo v istom časovom predstihu. 

Z uvedeného vyplýva, že aj nácvik inštrumentálneho sprievodu k piesni bude pre deti úplne 

novou skúsenosťou a nemusí byť hneď na prvýkrát úspešný. V nami navrhnutom projekte 

však predpokladáme, že sa deti v inštrumentálnych činnostiach aktivizujú systematicky. 

Učiteľka si pripraví súbor hudobných problémových úloh, ktoré sa stanú prirodzenou 

súčasťou dialógu medzi deťmi a ňou.  

  Umenie a kultúra – výtvarná výchova alebo Človek a svet práce – pracovná výchova 

 Pomôcky a materiál: 

 kartón s rozmerom cca 100x100 cm, 

 škatuľa od banánov, 

 farebný lepiaci papier A4 alebo väčší, 

 špongia na vlhčenie lepiaceho papiera, 

 rovné pravítko pre každé dieťa, 

 mäkké ceruzky. 

 Rekvizity: štylizované scénické fragmenty: 

 plyšové hračky: psíček a mačička, 

 veľká šatka, 

 plachta alebo tenká deka. 

 Štylizované scénické fragmenty: 

 psia búda. 

 Metodické pokyny: 

Výroba psej búdy: príprava je možná aj niekoľko dní pred vlastnou realizáciou projektu. Vo 

výtvarnej alebo pracovnej vzdelávacej aktivite majú deti za úlohu premeniť škatuľu od 

banánov na domček - psiu búdu. Motiváciou môže byť krátky rozhovor o príbehoch, ktoré 

                                                           
2Žiaľ, často sme svedkami veľmi nelichotivej situácie, že hudobné nástroje zapadajú prachom v kabinete materskej školy 

a deti sa s nimi zoznámia až v základnej škole! 
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zažívali psíček a mačička (viď. metodické pokyny v literárnej výchove). Úlohou teda bude 

urobiť domček - psiu búdu, ktorá však nebude len pre psíka, ale aj pre mačičku, lebo sa majú 

veľmi radi a chcú bývať v spoločnom domčeku. Keďže ju budú vyrábať zo škatule od 

banánov tak predpokladáme, že podstavou bude širšia strana obdĺžnika škatule. Na béžový 

a hnedý papier, na jeho zatiaľ suchej lepiacej strane a po jeho výške, deti „rysujú“ – ťahajú 

čiary zhora nadol, popri šírke pravítka, čo im potom uľahčí strihanie po stope ceruzky, čím 

vznikne mnoho pásikov. Už táto činnosť zaberie deťom dosť času, a preto v príprave psej 

búdy bude vhodné pokračovať v ďalšom dni. Učiteľka deťom demonštruje, ako sa farebný 

pásik navlhčí – zľahka ním prejde lepiacou stranou po navlhčenej špongii. Úlohou detí bude – 

lepiť striedavo tmavohnedé a béžové pásiky najprv na dno škatule (v reáli bude predstavovať 

zadnú stranu psej búdy) a potom aj po stranách. Tým sa navodí predstava búdy, ktorá je 

stlčená s nerovnakých dosiek. 

Aby bol domček veselý, môžu deti z farebného papiera vystrihovať rôzne obrazce, napr. 

kvietky a rovnakou technikou ich lepiť na škatuľu. Predtým však učiteľka vedie rozhovor 

o tom, čo by ešte bolo vhodné doplniť, aby bol domček naozaj pekný, veselý ale tak, aby na 

ňom nebolo hocičo. Je to jeden z prostriedkov, akým sa utvárajú základy estetickej 

gramotnosti aj v oblasti výtvarného prejavu. 

 Jazyk a komunikácia - literárna výchova 

 Literárny materiál: 

 autorský rozprávkový príbeh; 

Dôležitou súčasťou príbehu v jeho priebehu je využívanie dramatických prvkov – 

dramatizácia, improvizácia, mimika, gestikulácia, aby sa navodila atmosféra konkrétnej 

dejovej situácie, čo je súčasne aj efektívny prostriedok motivácie. Dej rozprávky sa môže 

obohatiť o ďalšie nové situácie, ktoré vzniknú v realizačnej fáze projektu. 

 Roly: 

Deti –rôzne zvieratká, speváci, hráči v orchestri; 

Učiteľka – facilitátor, rozprávač, víla Amálka, psíček, mačička; 

 Metodické pokyny: 

Príbeh je inšpirovaný súborom známych rozprávok českého spisovateľa Jozefa Čapka 

O pejskovi a kočičce.3  Pokiaľ aspoň niektoré z nich učiteľka deťom čítala, alebo niektoré 

môžu deti poznať aj z čítania v rodine, tak je možné, napr. už v etape zhotovovania domčeka - 

psej búdy, upriamiť pozornosť na mnohé situácie, do ktorých sa hlavní aktéri dostali, čo 

všetko chceli urobiť, prečo sa im niečo podarilo a prečo nie. V momente, keď sa začne 

odohrávať príbeh vo forme hudobnej rozprávky, postavy psíka a mačičky budú deťom už 

dôverne známe. Optimistický záver, že dokázali vytvoriť orchester a spolu s ním aj spievať 

bude vhodným prostriedkom motivácie aj do ďalších, budúcich aktivít. 

  Jazyk a komunikácia - jazyková výchova 

V procese vokálnej rytmizácie slov a slovných spojení deti pomenúvajú domáce zvieratá 

pojmami, z ktorých potom tvoria pomenovanie zdrobneninami. Pôvodné pojmy 

                                                           
3 Dostupné v preklade do slovenského jazyka. 
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a zdrobneniny spájajú s ďalšími slovami, pojmom priraďujú vlastnosti (adjektíva) a vytvárajú 

celé slovné spojenia. 

 

 Realizačná fáza projektu – scenár projektu 

 

Legenda ku scenáru: 

Deti – zvieratká, speváci, hudobníci, orchester; 

U – učiteľka, facilitátor; UvA– učiteľka-víla Amálka; Up– učiteľka-psíček; Um – učiteľka-mačička. 

 

 Organizácia a úprava triedy: 

Deti musia zaregistrovať zmenu prostredia už pri príchode do triedy. Jeden hrací kútik 

predstavuje tajomnú komnatu, je zakrytý veľkou plachtou, alebo je oddelený paravánom 

z pomaľovaného kartónu. V kútiku sú ukryté hudobné nástroje (na malom stolčeku, ktorý je 

zakrytý peknou šatkou). Vedľa kútika je umiestnený keyboard. V ďalším kútiku, alebo inde, 

na vyvýšenom mieste je domček - psia búda, pred ňou sú umiestnené plyšové hračky – psíček 

a mačička.  

 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

V čase postupného príchodu detí do materskej školy ich učiteľka privíta a vyzve, aby sa 

pozdravili s kamarátmi a zahrali sa spolu podľa vlastného výberu. K dispozícii majú rôzne 

hračky a niektoré hracie kútiky. Je dôležité upozorniť ich, aby sa pri kútiku, ktorý je oddelený 

kartónom nehrali, pretože tam je ukryté tajomstvo, ktoré sa teraz nemôže prezradiť. Je 

pochopiteľné, že práve takáto „trinásta komnata“ bude deti veľmi lákať, čím sa navodí 

atmosféra očakávania a tajuplnosti. 

 

Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

Už v tejto fáze deti vstupujú do príbehu rozprávky. 

U: Deti, keď ste dnes ráno prišli, určite ste si všimli, že sa v našej triede niečo zmenilo (vedie 

rozhovor, čo je v triede inak, ako po iné dni). Ale dnes to nie je obyčajná trieda. V jednom 

kútiku je domček, ktorý ste si nedávno sami urobili. Pre koho je? Pre psíčka a mačičku. A sú 

teraz v domčeku? Áno. A kde sa nachádza psia búda napríklad pri rodinnom dome? Na dvore. 

A keď je dom na dedine, aké zvieratká tam môžu ešte žiť? (Deti vymenúvajú rôzne domáce 

zvieratká.) 

UR: Je krásne ráno, ale pozrite sa. Psíček a mačička tam nejako podriemkávajú. Poďme ich 

prebrať. Budeme sa hrať na zvieratká a možno sa psíček a mačička konečne zobudia.  

 

 Hudobná vzdelávacia aktivita 

Rytmické činnosti (príloha č. 1) 

V rytmických činnostiach sa bude realizovať rytmizácia slov a slovných spojení, ktoré 

z hľadiska výberu textu korešpondujú s príbehom. Deti najprv sledujú pokyny učiteľky, 

napodobňujú jej deklamáciu slov a spôsob rytmizácie. Potom samé vokálne rytmizujú 
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pomenovania zvieratiek – jedno dieťa vždy predvedie vzor, ostatné imitujú. Takto sa môžu 

vystriedať všetky deti, alebo len niekoľko. Rytmizácia sa rozšíri o celé slovné spojenia. 

U: Deti, aby sa psíček a mačička rozveselili, tak im zatlieskame tak, ako to už vieme. 

Úloha: Zahráme sa na zvieratká. Kto je v domčeku? Psík. Ako sa volá toto zvieratko, keď je 

veľké? Pes. A vedeli by sme toto slovo povedať ešte krajšie, jemnejšie? Psíček. Výborne, tak 

si to slovo psíček zatlieskame. Vedel by to niekto vytlieskať sám? Predpokladáme, že po 

tomto pokyne začnú tlieskať a deklamovať takmer všetky deti. Učiteľka ich pochváli, avšak: 

U: Deti, ale my sme urobili veľký rámus, a to by asi psíčka a mačičku nerozveselilo. Tak 

teraz zatlieska napríklad Jurko. Psí-ček. Výborne a teraz všetci. Deti deklamujú slovo psíček 

a súčasne synchrónne vytlieskávajú rytmus. Takto sa postupne rytmizuje niekoľko 

pomenovaní zvierat, najprv v pôvodnom tvare slova, napr. mač-ka, potom deti tvoria 

zdrobneniny pomenovaní zvierat a rytmizujú ich – ma-čič-ka; ko-zako-zič-ka...Výber 

pomenovaní zvieratiek ponecháme deťom, len je vhodné upozorniť ich, aby to boli zvieratká, 

ktoré žijú na dvore. Jednotlivé slová sa rozširujú aj o celé slovné spojenia. Ako prostriedok 

rytmizácie môžeme ponechať tlieskanie, ale môže sa meniť aj z dôvodu vyjadrenia charakteru 

zvieratiek, napr. plieskanie o ramená alebo o stehná. V rytmizácii dupanie nie je vhodné, 

pretože deti ešte dostatočne neovládajú koordináciu nôh (navyše môžu sedieť na stoličkách, 

alebo na podložkách či vankúšikoch) a rytmizácia by nebola presná a nenaplnila by 

sledovaný cieľ. 

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne 

U: Od rána sme však vyhladli, tak sa najprv posilníme. Deti spontánne odchádzajú do 

umyvárne, a potom si sadajú ku stolom s desiatou. Keď sa najedia, opäť si umyjú ruky 

a presunú sa ho priestoru herne. 

 

Vokálne činnosti: 

 Dychová rozcvička (príloha č. 2): 

 U: Deti, predtým, než ste sa išli najesť, ste veľmi pekne tlieskali, plieskali, pomenovali ste 

domáce zvieratká, ale zdá sa mi, že psíček a mačička si nás stále ani nevšimli. Tak teraz 

vyskúšame niečo iné. Deti, ako sa húska prechádzala po dvore, stratila pierko. Predstavte si, 

že ho máme na dlani a budeme ho pomaly odfukovať. Potom skúsime aj silnejšie. Učiteľka 

každý model dychovej rozcvičky demonštruje a deti opakujú, imitujú. 

 Hlasová rozcvička– hra na otázku a odpoveď (príloha č. 3): 

U: Už vieme presne pomenovať, ako sa volajú domáce zvieratká a ako by sme ich 

pomenovali jemnejšie, krajšie. Teraz som zvedavá, či ste nezabudli, aké zvuky tieto zvieratká 

vydávajú. Ja sa vás opýtam hudbou a vy mi hudbou odpoviete (didaktická hra na otázku 

a odpoveď).Učiteľka spieva model v intervale KU-KU, súčasne hrá na keyboarde a deti 

v rovnakom intervale v zodpovedajúcom rytme odpovedajú. 

Percepčné činnosti – v integrácii s relaxáciou a oddychom: 

U: Zahrali sme sa na zvieratká. Teraz si ľahneme na dvorčeku na trávu, uvoľníme sa, môžete 

si zatvoriť očká, pokojne dýchajte a pritom aj počúvajte. Učiteľka s CD-prehrávača exponuje 

v primeranej intenzite skladbu: 
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Camille Saint Seäns: Akvárium - z cyklu Karneval zvierat.  

Počas znenia skladby učiteľka potichu vyberie psíka a mačičku z domčeka, každú hračku do 

jednej ruky, aby mohli spolu „komunikovať“. Po odznení skladby začína dialóg. Sama si zvolí 

repliky psíka a mačičky, text primerane dramatizuje zmenou hlasu a jeho rytmom reči.  

Up: Mačička, pozri sa, máme návštevu. Drží psíka v jednej ruke a je otočný k mačičke. Na 

psíkovu repliku sa mačička otočí smerom k nemu. 

Um: Skrúšene, neisto. Čo budeme robiť? Prišla návšteva, je tu kopa detí a my sme si pre nich 

nič nepripravili. 

Up: Vieš ty čo? My dvaja si urobíme orchester a zahráme im. 

Um: Kamarát, to je skveléééé. Deti, poďte bližšie k nám. 

Učiteľka vyzve deti rukou, v ktorej drží mačičku, aby prišli bližšie a vedie s nimi dialóg. 

U: Pozrite sa, ako sa psíček a mačička prebrali, konečne sa zobudili. Chcú vás rozveseliť. Čo 

chcú pre vás pripraviť? Chcú hrať, chcú urobiť orchester...My však poznáme pesničku 

o psíčkovi a mačičke. Kým si zvieratká pripravia hudobné nástroje, tak im zatiaľ pripravíme 

aj my darček. Urobíme im koncert a pesničku pekne zaspievame. Učiteľka počas repliky 

kladie hračky opäť do domčeka, čelom k deťom a sadá si vedľa za keyboard. Mačička 

a psíček budú určite pozorne počúvať. 

♫ Spev piesne Stretol psíček mačku so sprievodom keyboardu (príloha č. 4): 

Učiteľka hrá posledné 4 takty piesne ako predohru. Pieseň spieva spolu s deťmi. Posledné 2 

takty sú aj  dohrou. Opäť berie do rúk psíka a mačičku.  

Vokálne, rytmické a inštrumentálne činnosti: 

Up, Um: Strieda repliky psíka a mačičky. Deti, vy ste spievali veľmi pekne. A my vám za 

odmenu teraz zahráme. Vy ste speváci a my budeme orchester. Jéééj, čo to, (otáčať psíkom 

a mačičkou, akoby niečo hľadali), ale veď my nemáme na čom hrať. Veď my nemáme žiadne 

hudobné nástroje. A to sme si chceli hrať, chceli sme urobiť orchester. To je ale hanba. Čo len 

teraz budeme robiť! Učiteľka položí hračky do domčeka.  

U: Deti, čo by sme teraz mali urobiť? Musíme nájsť hudobné nástroje. Výborne. Poobzerajte 

sa, kde by mohli byť. Postupne sa presúva do vedľajšieho kútika, ktorý je zakrytý kartónom. 

Deti sa spontánne presúvajú za učiteľkou. Aha, tu by mohlo niečo byť. Ale to je asi nejaká 

tajomná komnata. Ale nemáme k nej kľúč. Akoby sme ju mohli otvoriť. Deti uvažujú 

o niekoľkých možnostiach a možno niekto aj navrhne nejaký „hudobný kľúč“. Pokiaľ nie tak 

učiteľka pokračuje.  

Úloha: Skúsme pesničku zaspievať ešte raz tak, že sa postavíte do kruhu, budete spievať, ale 

aj tlieskať, alebo plieskať o nohy. Každý nech robí to, čo sa mu najviac páči. Určite sa to bude 

páčiť aj psíčkovi a mačičke. Teraz deti spievajú bez sprievodu keyboardu tak, že spievať (v 

zodpovedajúcej tónine) aj rytmizovať začne učiteľka a deti sa k nej pripoja. Spôsob rymizácie 

ponecháme na cítení detí. Niektoré budú rytmizovať synchrónne – v zhode s rytmom piesne, 

niektoré budú rytmizovať vyjadrením metrickej pulzácie. 

♫ Opakovaný spev piesne s jej rytmizáciou tlieskaním: 

U: Tak a teraz už môžete do komnaty vstúpiť. Odhrňte dvere. Deti odsunú kartón a zbadajú 

na stolčeku uložené hudobné nástroje. Tak tu boli ukryté. Teraz si už psíček a mačička môžu 

urobiť orchester. Deti, vezmite hudobné nástroje a ideme ich ukázať psíkovi a mačičke. Deti 
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berú hudobné nástroje a vracajú sa ku kútiku s domčekom. Deti je potrebné upozorniť, aby 

zatiaľ na hudobných nástrojoch nehrali a položili ich na koberec pred domček. Učiteľka berie 

do rúk psíka aj mačičku. 

Up, Um:  Učiteľka opäť strieda repliky psíčka a mačičky. Udivene: My sa vám deti, musíme 

s niečím priznať. My takéto hudobné nástroje vôbec, ale vôbec nepoznáme. Nebudeme vedieť 

na nich ani hrať. 

U: Otočí sa ku deťom. Ale vy tie hudobné nástroje poznáte. Tak teraz psíčkovi a mačičke 

dokážeme, čo všetko už vieme.  

Úloha: Učiteľka vyberie jedno dieťa a dá mu pokyn, aby hudobný nástroj vzalo do ruky 

a ukázalo ho ostatným. Deti postupne jednotlivé hudobné nástroje pomenujú a vždy niektoré 

dieťa demonštruje improvizáciou hru – deti sa v hre striedajú. 

U: A teraz si spomeňme na našu pesničku. Povedzte mi, ktoré hudobné nástroje by mohli hrať 

hudobný sprievod k tejto pesničke? Je pochopiteľné, že každé dieťa bude mať iný názor. Tu je 

možné postupovať napr. vo dvoch variantoch. 

1. variant – improvizácia - hra inštrumentálneho sprievodu ku piesni: 

Aby sa deti neškriepili, kto a na akom hudobnom nástroji bude hrať, tak jedno z detí bude 

vystupovať v úlohe rozhodcu. Prikryje nástroje šatkou. Aby bol výber budúcich hudobníkov 

spravodlivý, tak sa deti postavia do kruhu, rozhodca je v jeho prostriedku. Deklamuje 

vyčítanku, ktorú dobre pozná a synchrónne s rytmom deklamácie (ukazuje na deti prstom), 

vylučovacou metódou, vyberie toľko detí, koľko hudobných nástrojov je pod šatkou 

k dispozícii. Vybrané deti budú pristupovať ku stolíku a spod šatky si vyberú hudobný nástroj. 

Pokiaľ si niekto vytiahne jedno ozvučné drievko, tak rozhodca mu podá aj druhé. Podobný 

postup bude aj pri výbere triangla, či prstových čineliek. 

U: Psíček a mačička, teraz dobre počúvajte.  

Úlohy: Máme už hudobníkov - orchester, ale máme tu aj spevákov. Hudobníci, teraz 

pristúpte ku mne, lebo aj ja budem s vami hrať a speváci (ostatné deti, ktoré nehrajú) vy sa 

postavte pred nás. Orchester začne hrať spolu so mnou tak, ako každý hudobník chce. Ale 

pozor. Aby to bolo pekné a v rytme našej pesničky. Speváci začnú spievať, až keď vám 

kývnem hlavou, ale pri speve môžete aj tlieskať alebo plieskať. Tááák, a koncert môže začať. 

Učiteľka , spolu s deťmi, hrá štvortaktovú predohru a ukončia tou istou dohrou. Dá sa 

predpokladať, že improvizovaný sprievod môže byť zo začiatku chaotický, ale pokiaľ sú deti 

pravidelne aktivizované v tejto činnosti, tak ich hra je tvorivá, môže byť zaujímavá a deťom 

prinesie radosť a uspokojenie. Aby sa speváci necítili „ukrátení“ o hru, v ďalšom dni, či 

dňoch sa roly hudobníkov a spevákov vymenia. 

2. variant – hra hudobnej úpravy inštrumentálneho sprievodu ku piesni (príloha č. 5) 

Tento variant sa odvíja na podklade hudobnej úpravy piesne učiteľkou pre detské hudobné 

nástroje. 

U: Deti, psíček a mačička sú už veľmi zvedaví, ako vieme hrať.  

Úlohy: Spomeňte si na našu pesničku a skúste k nej vybrať tie hudobné nástroje, ktoré by sa 

hodili k tejto pesničke. Výber bude určite rôznorodý, avšak učiteľka ho usmerňuje na ozvučné 

drievka – 3 páry, prstové činelky a triangel. 

Ozvučné drievka – paličky: 
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V našom orchestri budú hrať tak, ako speváci spievajú a pritom môžete spievať aj vy. Je to 

synchrónny rytmus s rytmom piesne a paličky hrajú počas spevu celej piesne. 

Prstové činelky: 

Činelky na začiatku pesničky nebudú hrať, budú mať dovolenku. Nastúpia, až keď speváci 

začnú spievať: na tú našu Micku, Micka hop na piecku. Ale nebudete si spievať, ale potichu si 

budete hovoriť slovo Mic – ka.  (Sú to dve štvrťové noty.)Všetci si teraz vytlieskame, ako 

budú hrať činelky. Deti deklamujú slovo Mic-ka a súčasne synchrónne tlieskajú.  

Triangel: 

V našom orchestri bude hrať aj triangel. On má ale veľmi zvláštnu úlohu. Zahrá až na konci 

pesničky teda, keď speváci dospievajú. Vyskúšajme si to. Deti spievajú s učiteľkou a triangel 

hrá až po zaspievaní posledného slova – Micka hop na piecku. → cink.  

U: Tak. Orchester už vie, ako bude hrať. Ja hrám na keyboarde, hrajú paličky, činelky 

a triangel. Speváci  budú spievať. Psíček a mačička, vy ste teraz diváci a poslucháči. Učiteľka 

hrá štvortaktovú predohru, hlavou dá deťom pokyn na spev a hru, na keyboarde dohrá aj 

dohru. Predohru a dohru môžu hrať aj deti → paličky pred spevom hrajú synchrónne a deti 

vyslovujú slová na tú našu Micku, Micka hop na piecku - 4takty, činelky hrajú a deti 4x 

vyslovia slovo Mic-ka = 4 takty, triangel v predohre ani v dohre nehrá.. Podobne nacvičíme 

s deťmi aj dohru = 2takty. Aby to bolo jednoduchšie, tak dohrou môžu byť celé 4 takty tak, 

ako boli aj predohrou. 

♫ Spev piesne Stretol psíček mačku s inštrumentálnym  sprievodom  

 

 Evalvačná fáza projektu 

Up, Um: Z domčeka berie do rúk psíčka a mačičku a vedie medzi nimi dialóg. To bolo 

krásne. To bol krásny koncert. Keby sme aj i my vedeli takto hrať a spievať. Deti, urobili ste 

nám veľkú radosť. My budeme tiež trénovať, aby sme sa to naučili. Ďakujeme, že ste nás 

navštívili na našom dvore. Tak dovidenia nabudúce, deti! Učiteľka uloží hračky do domčeka.  

U: Deti, zatlieskajme si, že sa nám to podarilo. Učiteľka vedie stručný riadený rozhovor, ktorý 

je zameraný na reštrukturalizáciu jednotlivých hudobných aktivít a spôsob ich realizácie 

deťmi. Uvádzame aj predpokladané možné odpovede: 

Čo si chceli urobiť psíček a mačička? Orchester. 

Prečo ho urobiť nemohli? Lebo nemali hudobné nástroje a nevedeli na nich ani hrať. 

Dokázali ste urobiť orchester vy? Áno. 

Prečo? Lebo sme našli hudobné nástroje a vieme na nich aj hrať. 

Na akých hudobných nástrojoch ste hrali hudobný sprievod ku pesničke? Na paličkách, 

činelkách a triangli. 

Aj ja som bola členkou orchestra. Na akom hudobnom nástroji som hrala? Na 

klavíri(keyboarde). 

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne, obed 

U: Tak si teraz umyjeme ruky a pôjdeme sa naobedovať. Nasadať do vláčika! Deti sa stavajú 

do radu za seba, položia si ruku na rameno pred dieťaťa pred ním.  Vláčik ide do umyvárne a 

my si po ceste môžeme zaspievať našu pesničku. Deti spievajú a presúvajú sa do umyvárne 
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3.3.1 Prílohy k hudobnej rozprávke Ako sa psíček a mačička na orchester chceli hrať 

 

Príloha č. 1 

 

Vokálna rytmizácia slov a slovných spojení: 

 

1. model 

 

2. model 

 

 

 

Príloha č. 2 

 

Dychová rozcvička: 

 

 

a) Fúkame jemne, aby sa nám pierko na dlani len hýbalo. Model zopakovať 3x. 

b) Fúkame silno, aby sa pierko krásne rozletelo po dvore. Model zopakovať 3x. 

 

 

Príloha č. 3 

Hlasová rozcvička: 
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Príloha č. 4 

Stretol psíček mačku 

   Mierne                                                                                           hudba a text: Václav Bláha 

 

 

2. Micka, tá sa krčí, 

            psíček dole vrčí. 

       „Poďže, Micka, dolu, 

       zahráme sa spolu!“ 

 

 

Príloha č. 5 

Stretol psíček mačku 

(partitúra) 

 

           Mierne                                                                                   hudba a text: Václav Bláha 
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http://www.youtube.com/watch?v=u6RBf_j5Y7A
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3.4. Ako si deti snehuliaka postavili   

 

  Expozičná a organizačná fáza projektu – zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Ako si deti snehuliaka postavili 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Rozsah projektu: celodenný projekt 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Veková kategória: podľa výberu učiteľky 

Výchovno-vzdelávací cieľ: 

Vnímať a prežívať radosť zo zimných radovánok prostredníctvom hudby. 

 vokálne rytmizovať slová, slovné spojenia, riekanky a piesne 2/4 takte, realizovať 

rytmický sprievod k riekankám a piesňam prostriedkom hry na tele; 

 spievať piesne a riekanky v tónovom rozsahu d1 – h1intonačne čisto, rytmicky presne a 

interpretovať vo vzťahu k ich charakteru a sémantike; 

 hrať inštrumentálny sprievod k piesni rytmickými hudobnými nástrojmi; 

Metódy: imitačná,  demonštračná, inscenačná, rozhovor, vysvetľovanie,  

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy a školský dvor 

 

 Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

 Integrácia hudobných činností: rytmické, vokálne, hudobno-pohybové, inštrumentálne, 

hudobno-dramatické. 

 Integrácia vzdelávacích oblastí: Umenie a kultúra – hudobná výchova, výtvarná 

výchova; Jazyk a komunikácia – jazyková výchova, literárna výchova; Človek 

a príroda – prírodné javy; Človek a svet práce – pracovná výchova; Zdravie a pohyb – 

pohybové a zdravotné cvičenie. 

 Projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov: 

 

 Umenie a kultúra – hudobná výchova 

Vokálne činnosti: 

 Výber hudobného materiálu: 

 Prišiel k nám biely kôň – slovenská ľudová hádanka, melodizácia B. Balcárová, 

 Alojz Čobej: Už k nám prišla zima, 

 Alojz Čobej: Urobím si snehuliaka. 

Rytmické činnosti: 

 rytmizácia slov a slovných spojení, 

 rytmizácia hádanky. 

Hudobno-pohybové činnosti: 

 chôdza v miernom tempe, 

 točenie po kruhu. 
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Inštrumentálne činnosti: 

 hra inštrumentálneho sprievodu k melodizovanej hádanke Prišiel k nám biely kôň, 

 improvizácia – vyjadrenie fujavice, metelice detskými hudobnými nástrojmi, 

 hra inštrumentálneho sprievodu k piesni Urobím si snehuliaka. 

Hudobno-dramatické činnosti: 

 dramatizácia obsahu piesne Urobím si snehuliaka, 

 scénické a pohybové stvárnenie obsahu piesne Urobím si snehuliaka. 

 Pomôcky a didaktická technika: 

 notový zápis melodizovanej hádanky Prišiel k nám biely kôň(príloha č. 1), 

 notový zápis rytmizácie slov a slovných spojení (príloha č. 2), 

 notový zápis dychovej rozcvičky (príloha č. 3), 

 notový zápis hlasovej rozcvičky - notový zápis piesne Už k nám prišla zima 

   (príloha č. 4), 

 notový zápis piesne Urobím si snehuliaka (príloha č. 5), 

 partitúra k piesni Urobím si snehuliaka (príloha č. 6), 

 hudobné nástroje: keyboard, 

 detské hudobné nástroje – drevený blok, detské prstové činelky, rolničky (vo fáze 

improvizáce všetky ďalšie hudobné nástroje Otffovho inštrumentára), 

 škatuľa na hudobné nástroje. 

 Metodické pokyny: 

Predpokladáme, že sa deti už od vstupu do materskej školy, v hudobných vzdelávacích 

aktivitách, pravidelne zoznamujú s rytmizáciou slov a slovných spojení vo fázach rytmických 

činností. Melodizovanú hádanku Prišiel k nám biely kôň, piesne Už k nám prišla zima a 

Urobím si snehuliaka je potrebné nacvičiť imitačnou metódou v dostatočnom časovom 

predstihu. Po dokonalom osvojení melódie, rytmu a textu piesne Urobím si snehuliaka, 

pristúpime ku osvojovaniu inštrumentálneho sprievodu imitačnou metódou. Základným 

východiskom je vokálna rytmizácia rytmu každého hudobného nástroja v spojení so 

synchrónnym tlieskaním všetkými deťmi. V realizačnej fáze však budú hrať deti s najlepšími 

nástrojovými zručnosťami. 

 Umenie a kultúra – výtvarná výchova 

  Pomôcky a materiál: 

 4 kusy mäkšieho kartónu, 

 temperové farby, 

 ploché a okrúhle štetce, 

 obojstranná lepiaca páska. 

  Rekvizity: 

 biela tenisová loptička. 

 Metodické pokyny: 

Učiteľka z kartónu vystrihne 3 kruhy od najväčšieho po najmenší  - budúci snehuliak. Podľa 

rozmeru najmenšieho kruhu vystrihne aj tvar hrnca. S takto pripraveným základným  

materiálom pracujú deti vo výtvarnej vzdelávacej aktivite. Pracujú v štyroch skupinách. Tri 

skupiny natierajú plochými štetcami kruhy bielou farbou, štvrtá skupina vyfarbuje hrniec 
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farbou, ktorú si sama zvolí. Keď kruhy zaschnú, guľatými štetcami maľujú čiernou farbou 

„gombíky“ pod seba – každé dieťa v skupine namaľuje jeden a štetec si potom podávajú. 

Skupina, ktorá maľovala hrniec môže zatiaľ v umyvárni umyť ploché štetce. Keď všetok 

materiál vyschne, učiteľka (napr. počas popoludňajšieho odpočinku detí) nalepí na opačnú 

stranu dostatočné množstvo obojstrannej lepiacej pásky tak, aby sa potom kartón udržal 

prilepený na tabuli. Páskou navrch sa kartóny uložia na vrchnú časť skrinky a použijú sa až 

v realizačnej fáze projektu. 

  Jazyk a komunikácia – jazyková výchova 

 Metodické pokyny: 

Vo vzdelávacej aktivite si paralelne, v integrácii s rytmickými činnosťami, deti osvojujú 

pojmy – substantíva, ktoré korešpondujú so sémantikou piesní v projekte. K substantívam 

tvoria ich zdrobneniny (snehuliak – snehuliačik; sneh – sniežik; zima – zimička a pod.). 

K substantívam priraďujú zodpovedajúce vlastnosti, adjektíva (biely snehuliak; veľká zima; 

silná fujavica, víchrica a pod.). V realizačnej fáze slová a slovné spojenia deklamujú 

a paralelne hrou na tele synchrónnou vokálnou rytmizáciou - tlieskaním. 

 Jazyk a komunikácia – literárna výchova 

  Literárny materiál: 

 Prišiel k nám biely kôň – slovenská ľudová hádanka, 

 príbeh Ako si deti snehuliaka postavili - je kontinuálnou súčasťou celej realizačnej fázy 

projektu. 

 Roly: Deti – sú prirodzenou súčasťou príbehu; učiteľka – rozprávač. 

 Metodické pokyny: 

V tejto vzdelávacej aktivite je potrebný nácvik hádanky Prišiel k nám biely kôň spamäti 

imitačnou metódou. Pri nácviku deti riekanku najprv deklamujú, a potom recitujú s využitím 

dramatizovaného rečového prejavu. 

 Človek a príroda – prírodné javy 

 Metodické pokyny: 

Pri téme ročné obdobia, je potrebné sústrediť sa na obdobie zimy, vystihnúť jej základné 

znaky – zmena počasia, sneh, vietor až fujavica, kratšie dni, dlhšie noci – ráno sa budíme do 

tmy a často odchádzame z materskej školy, keď je opäť tma. Výchovne využiť význam 

ochrany zdravia dostatočne teplým obliekaním. 

 Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

 pomalá chôdza, 

 chôdza s vysoko zdvihnutými kolenami, 

 ruky vbok, 

 vzpažovanie a rozpažovanie rúk v ľahu. 

 Metodické pokyny: 

Uplatnené pohybové prvky v projekte je možné obmeniť, alebo rozšíriť o ďalšie, ale takým 

spôsobom, aby motivácia k nim korešpondovala s témou príbehu. 
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 Realizačná fáza projektu – scenár projektu 

 

Legenda ku scenáru: 

V projekte sa na podklade príbehu uplatňuje prirodzená komunikácia detí s učiteľkou. 

Z uvedeného dôvodu v texte rozlišujeme dialógy len rôznym typom písma – deti – kurzíva. 

Deti - (ich roly sú vyjadrené priamo v realizačnej fáze – hráme sa na...). 

 

 Organizácia a úprava triedy: 

Tento projekt si nevyžaduje špeciálnu úpravu triedy. Je dôležité, aby bol keyboard 

umiestnený pri stene, vedľa tabule (obyčajnej alebo magnetickej a pod.) a aby mali deti 

dostatočný priestor na pohyb pred keyboardom. Detské hudobné nástroje sú umiestnené vedľa 

keyboardu v škatuli.  

 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Po príchode detí do triedy sa voľne hrajú podľa vlastného záujmu. Potom učiteľka zazvoní 

rolničkami a upriami pozornosť detí na nasledujúcu činnosť. 

Výtvarná vzdelávacia aktivita 

Deti, teraz pozorne počúvajte, poviem vám hádanku a verím, že uhádnete. Počúvajte: 

 

Prišiel k nám biely kôň,  

zaľahol nám celý dvor,  

na každom kolíčku  

nechal nám trošičku. 

Čo je to? Sneh. 

 

Uhádli ste, veď sme sa túto hádanku učili aj spievať a aj dnes si ju ešte zaspievame. Kedy 

padá sneh? V zime. Ako je v zime? Chladno, padá sneh, fúka silný vietor...Čo všetko môžeme 

robiť v zime? Sánkovať sa, lyžovať, korčuľovať, guľovať sa...Áno, toto všetko nás čaká aj túto 

zimu. 

Deti, povedali ste, že si môžeme stavať aj snehuliaka a my si ho dnes postavíme, ale nielen na 

dvore, ale aj v našej triede. Minule sme si vyfarbili na bielo kruhy, z ktorých bude snehuliak. 

Dnes si snehuliaka dokončíme. Učiteľka dá deťom na 4 stoly (práca v štyroch skupinách) 

jednotlivé kruhy a maketu hrnca (všetko z kartónu). 

Úloha: Každá skupinka má pred sebou jednu časť snehuliaka. Tie deti, ktoré majú najväčšie 

snehové gule, namaľujú do stredu pod seba gombíky čiernou farbou. Tie deti, ktoré majú 

najmenšiu guľu, namaľujú snehuliakovi oči a ústa čiernou farbou. Akou farbou budete 

maľovať nos z mrkvy? Červenou. Výborne. A deti, ktoré majú hrniec ho namaľujú akou 

farbou? Deti si samé zvolia farbu. Učiteľka chodí pomedzi stoly a usmerňuje činnosť detí. 

Odnesieme kruhy a hrniec na koberec pred tabuľu, aby farba dobre vyschla. Počas 

popoludňajšieho odpočinku detí učiteľka na zadnú stranu kruhov a hrnca nalepí obojstrannú 

lepiacu pásku. 
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 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne 

Po práci ste už určite vyhladli. Umyjeme si rúčky a pôjdeme sa do jedálne posilniť, aby sme 

mohli pokračovať. Pritom si môžeme spievať našu hádanku o snehu. Som zvedavá, kto sa ku 

mne pridá. Učiteľka začne spievať hádanku Prišiel k nám biely kôň, deti sa určite pridajú 

a spolu s učiteľkou sa presúvajú do umyvárne. 

 

Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

Keď sa deti vrátia do triedy, začína sa príbeh, ktorého súčasťou sa stávajú. Deti, posadajte si 

na vankúšiky a pozorne počúvajte. Rozpoviem vám jeden príbeh o tom, ako si deti chceli 

snehuliaka postaviť.  

Jedného rána sa deti prebudili a uvideli, že celá krajina je biela ako perina. Všetko bolo biele, 

všetko bolo pokryté mäkkým bielym páperím, snehom. Už sa tešili na to, ako si budú 

vykračovať po snehu cestou do materskej školy. Pomysleli si presne to, čo aj vy dnes. Tak  

a teraz budeme putovať spolu s deťmi. 

Postavíme sa, urobíme kruh (učiteľka je v kruhu s deťmi) a vyberieme sa za deťmi. Deti 

chvíľu chodia voľným krokom. Ale čo to! Napadalo tak veľa snehu, že sa musíme cez neho 

prebrodiť a vyšliapať tak cestičku, aby po nej mohli prejsť aj ďalšie deti. Aby sa nám to 

podarilo, budeme nohy dvíhať vysoko, kolená dohora, ako keď chodí bocian po kraji jazierka. 

Učiteľka demonštruje typ chôdze a deti chôdzu napodobňujú a chodia po kruhu. Výborne, len 

či by sme dokázali takto chodiť a mať pritom aj ruky vbok! Dokážeme. Tak teraz zmeníme 

smer, ruky vbok a vykračujeme, kolená vysoko, aby sme sa prebrodili cez sneh. Tak, 

a cestička je už vychodená.  

Keď napadne veľa snehu, robíme si snehové gule a guľujeme sa. Ja jednu takú guľu mám. 

Teraz ukážete svoju šikovnosť. Budete si podávať guľu, ale dávajte pozor, aby nikomu 

nevypadla z rúk. Podávajte si ju rýchlo, vždy susedovi vedľa seba, po svojej pravej strane. 

Každý si teraz pravou rukou tľapne na pravú nohu, aby som videla, že viete, ktorá je pravá 

strana. Učiteľka kontroluje a usmerňuje deti, ktoré majú ešte problém s uvedomovaním si 

strán. Pozor, guľa už putuje, ja začínam.  

Teraz si ľahneme na koberec, rúčky si voľne položíme na bruško, zatvoríme očká a budeme 

voľne dýchať, ako keď spíme. Ale nieže zaspíte, lebo máme pred sebou ešte veľa 

zaujímavých hier. Učiteľka nechá deti chvíľu odpočívať. Otvoríme očká a počúvajte.  

Keď sme sa s deťmi prebrodili snehom, deti z nášho príbehu si ľahli na sneh. Nebojte sa, 

neprechladia sa, lebo sú teplo oblečené tak, ako aj vy budete, keď pôjdeme popoludní na 

školský dvor. Tak si deti ľahli na sneh a začali na snehu robiť anjelov. Kto vie ako sa to robí? 

Kto to už skúšal? Predpokladáme, že niektoré z detí to už skúšalo s rodičmi. V takom prípade 

bude pohyb rukami demonštrovať dieťa. Výborne. Videli ste, ako sa to robí? Tak ležíme, ruky 

máme vystreté nad hlavou (učiteľka demonštruje v stoji, aby deti na ňu dobre videli). A teraz 

budeme rukami hýbať po koberci ako keby sme lietali a naše ruky budú ako krídla. Deti tento 

pohyb realizujú niekoľkokrát. Teraz ste určite prekvapené, že nevidíte anjelov. Nebojte sa, 

uvidíte, akí krásni budú, keď to urobíme na snehu. Pohyb rukami je možné synchronizovať aj 

s paralelným, rovnakým pohybom nôh. 
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 Hudobná vzdelávacia aktivita 

Rytmické činnosti: 

Synchrónna vokálna rytmizácia slov a slovných spojení hrou na tele – tlieskaniev integrácii 

s jazykovou výchovou(príloha č. 2): 

Teraz už vieme, čo všetko môžeme robiť v zime. A počuli sme, že aj deti v našom príbehu si 

chcú postaviť snehuliaka. Teraz poviem slovo a vytlieskame si ho: sne-hu-liak. 

Úlohy: Ak je snehuliak malý, ako ho nazveme? Snehuliačik(+rytmizácia). 

Keď chceme jemne povedať slovo zima, ako to povieme? Zimička a pod. 

Aký môže byť snehuliak? Biely, krásny, veľký, malý...(deti tvoria vlastné slovné spojenia, 

vokálne ich rytmizujú a paralelne synchrónne tlieskajú). Podobným spôsobom učiteľka 

nastoľuje tvorbu ďalších slovných spojení napr. aká môže byť zima; aký je vietor a pod.  

Vokálne činnosti: 

 Dychová rozcvička(príloha č. 3): 

Keď sa deti vracali zo školského dvora do materskej školy, zrazu začal z oblohy opäť padať 

sneh.  

Úloha: Zahráme sa na snehové vločky, ktoré padajú z oblohy na zem. Ako padajú? Deti 

začnú znázorňovať pohybom rúk smer zhora nadol, pričom paralelne pohybujú aj prstami 

oboch rúk. Výborne. Nadýchneme sa tak, že pritom pomaly dvíhame ruky a potom budeme 

pomaly vydychovať, ruky spúšťať dolu, až nám budú visieť a pritom budeme slabučko 

vyslovovať „ssss“. Učiteľka najprv demonštruje, deti opakujú 2 – 3-krát. 

Odrazu začal fúkať silný vietor a strhla sa metelica. 

Úloha: Ako fúka silný vietor? Deti napodobnia na slabiku fúúúú. Tak sa teraz nadýchneme 

a zahráme sa na poriadnu fujavicu. 

Deti sa ponáhľali do materskej školy. Keď prišli do šatne, tak ich ruky oziabali a chceli si ich 

ohriať. Dali si dolu rukavice a začali... 

Úloha: Deti, ukážte, ako si môžeme zohriať ruky našim dychom. Deti demonštrujú. 

Postupujeme identicky, ako v 1. a 2. úlohe. 

  Hlasová rozcvička (príloha č. 4): 

Keď sa deti vyzliekli, prišli do triedy a veľmi sa tešili z toho, že padá nový sneh, že si urobili 

na školskom dvore  anjelov. Od radosti si začali spievať pesničku, ktorú aj my dobre 

poznáme. Je to pieseň Už k nám prišla zima. Posadajte si na vankúšiky pred keyboard. 

Úloha: zahráme sa na spevákov a zaspievame si ju, 

Deti spievajú 1. slohu piesne v miernom tempe so sprievodom hudobného nástroja vo 

východiskovej tónine C-dur. Druhú slohu je potrebné transponovať do tóniny D-dur. 

Inštrumentálne činnosti: 

Krásne ste to zaspievali. Ale ja som zvedavá, či ste nezabudli, ako fúkal silný vietor, keď bola 

vonku fujavica. Deti spontánne vydychujú ako v 2. úlohe pri dychovej rozcvičke. Naozaj ste to 

nezabudli. Ale ja mám teraz pre vás pripravenú jednu úlohu. Vedeli by ste urobiť fujavicu aj 

tu v triede, ale s hudobnými nástrojmi? Deti budú určite súhlasne vykrikovať.  

Tak sa teraz zahráme na orchester, ktorý hrá fujavicu. Ale pozor. Každý si vyberie len jeden 

hudobný nástroj, bude ho mať v rukách, ale zatiaľ nesmie na ňom hrať, lebo každý orchester 

má dirigenta. Ja budem teraz dirigent a keď ukážem, až vtedy začnete hrať. Každé dieťa si 
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vyberie jeden hudobný nástroj a sadá si späť na vankúšik, alebo dá učiteľka pokyn, aby ostali 

stáť v polkruhu pred ňou. Pokiaľ si deti vyberú paličky alebo prstové činelky, učiteľka ich 

upozorní, že musia mať po dva kusy. Súčasne vyberá deťom paličky, ktoré deti budú 

potrebovať pri hre na drevenom bloku a kovové paličky pre hru na triangli. 

Úloha – inštrumentálna improvizácia: 

a) Najprv začína fúkať len slabučký, tichý vetrík. Je dôležité, aby deti dodržiavali 

dynamiku. Pokiaľ hrajú hlučne, tak ich učiteľka zastaví a hra začína odznova. 

b) Teraz sa vietor zosilnil. Identický metodický postup. 

c) Zrazu nastala skutočná fujavica, až víchrica. Vietor fúkal ostošesť. Identický  

metodický postup. Vznikne veľký „rámus“, ale nesmie trvať dlho.  

Donútiť deti prestať hrať nebude jednoduché, ale je nevyhnutné pokračovať v príbehu. 

Fujavica už tíchne. Tak stišujeme, nehráme silno, až úplne stíchneme. Na pokyn  

učiteľky – dirigentky, deti naraz skončia. 

Zahrali ste hudobnými nástrojmi poriadnu fujavicu, až mi z nej skoro bola zima. Vietor 

prestal fúkať a hudobné nástroje vrátimespäť do škatule.  

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne, obed a  

      odpočinok 

Určite ste už poriadne vyhladli. Urobíme si hada, chytíme obomi rukami suseda za ramená 

a pôjdeme si pred obedom umyť ruky. Ja začínam spievať hádanku Prišiel k nám biely kôň 

a komu sa chce spievať, môže sa ku mne pridať. Predpokladáme, že deti sa spontánne pripoja 

ku spevu učiteľky. 

 

 Hudobná vzdelávacia aktivita – integrácia s pracovnou výchovou 

Vidím, že ste si dobre oddýchli tak, ako aj deti z nášho príbehu. Ale deti nezabudli na to, že si 

chcú postaviť snehuliaka. A my ho predsa máme, len je nejaký neúplný. Leží na koberci, ale 

nevyzerá tak, akoby mal. Deti, čo keby sme si postavili teraz snehuliaka tu, v triede? Áno. 

Ktorá guľa zo snehu sa stavia ako prvá? Veľká, najväčšia. Ale, my tu nemáme gule, ale kruhy. 

Aj z nich si však vieme snehuliaka postaviť. Učiteľka vyberie dve deti, zodvihnú najväčší kruh 

z kartónu a upevnia ho na tabuľu (na spodnej strane je obojstranná lepiaca páska) tak, aby 

boli gombíky zvislo. A pokým deti budú stavať snehuliaka, ostatní im zaspievame. Spieva sa 

len 1. časť prvej slohy piesne: 

♫ Spev piesne Urobím si snehuliaka a stavanie snehuliaka (príloha č. 5): 

Deti spievame. Učiteľka začne, nemôže hrať na keyboarde, pretože pomáha dvom deťom 

s umiestňovaním kruhu na tabuľu. Ostatné deti sa ku spevu pripoja: 

1. Urobím si snehuliaka na najbližšom brehu,  

urobím si snehuliaka z bielučkého snehu.  

Výborne. Ktorú guľu postavíme teraz? Prostrednú. A potom? Najmenšiu. Učiteľka vyberie 

ďalšie štyri deti, ktoré dostavajú snehuliaka a ostatní spievajú, spolu s učiteľkou, druhú 

a tretiu časť prvej slohy piesne: 

Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám  

a už stojí snehuliačik a už stojí tam. 
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Čo dáme snehuliakovi na hlavu? Hrniec. Učiteľka si vyberie ďalšiu dvojicu, pomáha im 

s upevnením hrnca na hlavu snehuliaka a pritom s ostatnými deťmi spieva 2. slohu piesne: 

2. Košieľku má snehuliačik čistučkú a svetlú, 

Nos má z mrkvy, oči z uhlia, miesto ruky metlu. 

A keď deti uvidia ho, povedia si tak: 

„Pozrite sa, aký je to krásny snehuliak!“ 

Naozaj je krásny. Krásne ste ho vyfarbili a čo ste mu primaľovali? Gombíky, oči, ústa a nos 

a ešte sme mu vymaľovali aj hrniec na hlavu. Snehuliačik je ako zo zimnej rozprávky.  

Úloha: A aby mal aj on takú radosť, akú máme aj my, tak mu nielen zaspievame, ale aj 

zahráme tak, ako to už vieme. Učiteľka rozdá hudobné nástroje (drevený blok, 1 pár detských 

prstových čineliek a rolničky.)Teraz snehuliačik uvidí, akí sme šikovní speváci a muzikanti. 

Ja budem hrať tiež. Muzikanti, postavte sa ku mne a speváci predo mňa tak, aby na vás 

snehuliak aj videl. Pozor, začíname. Muzikanti hráme aj predohru (posledné 4 takty piesne). 

♫ Spev piesne Urobím si snehuliaka s inštrumentálnym sprievodom (príloha č. 6): 

Deti spievajú a hrajú tak, ako si to osvojili v predchádzajúcich hudobných vzdelávacích 

aktivitách. 

Výborne, deti, zatlieskajme si, bolo to naozaj krásne. 

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne, olovrant 

Určite ste už vyhladli, tak si šikovne umyjeme rúčky, najeme sa, lebo potom si vonku 

postavíme naozajstného snehuliaka. A prezradím vám, že pani kuchárka nám požičala aj 

hrniec na snehuliakovu hlavu a dala nám aj mrkvu, z ktorej urobíme snehuliakovi nos.  

 

 Pobyt vonku - presun do šatne a na školský dvor 

Deti sa obliekajú na pobyt vonku, učiteľka dozrie, aby boli poriadne oblečené. Presun na 

školský dvor. 

Pobyt vonku – integrácia vokálnych činností a pracovnej výchovy 

Deti stavajú snehuliaka, pracujú v skupinkách, pri gúľaní gulí sa striedajú. Učiteľka dáva 

pozor, aby gule neboli príliš veľké, pretože by potom deti nedočiahli na hlavu snehuliaka. 

Potom pomáha stavať gule na seba. Nakoniec mu deti dajú na hlavu hrniec, z kamienkov mu 

urobia gombíky, oči, ústa a zastoknú mrkvu ako nos. 

 

 Evalvačná fáza projektu 

Snehuliak je naozaj prekrásny, podarilo sa vám to. A teraz sa pochytáme za ruky a 

zaspievame mu našu pesničku Urobím si snehuliaka. Spev piesne vonku je možný len za 

predpokladu, že nefúka vietor a nie je silný mráz. Učiteľka sa postaví ku deťom do kruhu, deti 

spievajú a súčasne voľne v kruhu kráčajú v rytme piesne okolo snehuliaka. 

Kto chce, tak si teraz nájde miesto, kde nie je pošliapaný sneh. Preto nebehajte, aby ste sneh 

nepošliapali, poobzerajte sa okolo seba, každý si nájde svoje miesto. Ľahnite si na chrbát 

a urobte rukami a kto chce aj nohami anjela. Keď už deti ležia na snehu a pohybujú rukami 

a nohami, učiteľka ich upozorní: Aby sa anjel nepokazil, opatrne si sadnite, opatrne vstaňte 

a pozrite sa za seba. Uvidíte krásneho anjela. Deti túto aktivitu určite s nadšením privítajú. Na 
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vetrovkách a nohaviciach nám ostal sneh. Tak si vzájomne pomôžeme, oprášime si sneh 

z oblečenia.  

 

 Postupný odchod detí z materskej školy 

Deti priebežne odchádzajú domov. V prípade, že sa pobyt vonku skráti len na nevyhnutný čas, 

vracajú sa späť do triedy, kde si ich vyzdvihnú rodičia. 

Evalvačná fáza pokračuje aj na druhý deň, keď si formou rozhovoru učiteľka s deťmi 

pripomenie priebeh celého predchádzajúceho dňa a pokiaľ sa snehuliak neroztopil, môžu sa 

deti naňho pozrieť cez okno. Potom si pesničku Urobím si snehuliaka môžu zaspievať so 

sprievodom keyboardu. 

 

 

3.4.1 Prílohy k hudobnej rozprávke Ako si deti snehuliaka postavili 

 

Príloha č. 1 

 

Prišiel k nám biely kôň 

                                                                                                           slovenská ľudová hádanka 

  Veselo                                                                                       melodizácia: BoženaBalcárová 

 

 

 

Príloha č. 2 

Vokálna rytmizácia slov a slovných spojení 

 

a) 

 

 

b) 
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Príloha č. 3 

Dychová rozcvička 

 

1. model                                                     2. model 

3. model 

 

 

 

Príloha č. 4 

Hlasová rozcvička 

 

Už k nám prišla zima 

    Mierne                                                                                                                Alojz Čobej 

 

 

 

2. Keď sa biely sniežik sypať začína, 

celý svet je ako veľká zmrzlina. 

Slnko si ju líže zo stromov a striech, 

to je ale krása, keď sa sype sneh! 

 

Prvá sloha v C-dur, druhá sloha v D-dur. 



109 
 

Príloha č. 5 

Urobím si snehuliaka 

 Veselo                                                                                                                      Alojz Čobej 

 

 

 

 

2. Košieľku má snehuliačik čistučkú a svetlú, 

nos má z mrkvy, oči z uhlia, miesto ruky metlu. 

A keď deti uvidia ho, povedia si tak: 

„Pozrite sa, aký je to krásny snehuliak!“ 

 

 

Príloha č. 6 

Urobím si snehuliaka 

(partitúra) 

       Veselo                                                                                                               Alojz Čobej 
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3.5 Ako sa v kráľovstve Muzikusovo hudba stratila4 

 

Projekt uvádzame v rozsahu realizácie na celý deň pobytu detí v materskej škole. Avšak 

vzhľadom na bohatú náplň činností je možné rozdeliť ho na dva poldenné projekty, ktoré 

budú realizované kontinuálne dva dni za sebou takým spôsobom, že popoludňajšia časť 

projektu sa presunie na dopoludnie v ďalšom dni. Z uvedeného dôvodu bude nevyhnutné 

v druhom dni doplniť projekt o ďalšie organizačné fázy denného poriadku. 

 

  Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Ako sa v kráľovstve Muzikusovo hudba stratila 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Rozsah projektu: celodenný projekt 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Veková kategória: podľa výberu učiteľky 

Výchovno-vzdelávací cieľ projektu: 

Uvedomovať si význam a reálne napĺňať  vzájomnú spolupatričnosť a pomoc v živote, 

socializovať sa v integrovaných hudobných a ďalších umeleckých aktivitách. 

 vokálne rytmizovať slová, slovné spojenia a piesne prostriedkom hry na tele; 

 spievať piesne v tónovom rozsahu c1 – a1 intonačne čisto, v zodpovedajúcom rytme 

a s vystihnutím charakteru sémantiky piesne; 

 hrať jednoduchý inštrumentálny sprievod k piesni na rytmických hudobných 

nástrojoch; 

 vyjadriť zážitky z počúvanej hudby slovne, symbolmi a vlastnou aktívnou hudobnou 

činnosťou; 

 realizovať rôzne formy pohybu (chôdza, otáčanie okolo vlastnej osi, poskočný krok, 

podupy) a spájať jednotlivé tanečné prvky do jednoduchej tanečnej kreácie 

kultivovaným pohybom; 

 vyjadriť obsah piesní dramatizáciou; 

Metódy: imitačná, demonštračná, problémová, inscenačná, dramatizácia, interpretácia, 

               rozhovor, rozprávanie 

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy 

  Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

 Integrácia hudobných činností: vokálne, rytmické, inštrumentálne, percepčné, 

      hudobno-pohybové, hudobno-dramatické. 

                                                           
4  Pôvodná, kratšia verzia projektu, štrukturovaná ešte podľa ŠVP ISCED 0, vyšla v časopise Predškolská výchova. 

Január/február, 2013/2014. Roč. LXVII. ISSN 0032-7220, s.12-17. 
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 Integrácia vzdelávacích oblastí: Umenie a kultúra - hudobná výchova, výtvarná 

výchova; Jazyk a komunikácia -  literárna výchova; Zdravie a pohyb – pohybové 

a zdravotné cvičenie; Človek a spoločnosť–dopravná výchova. 

 Projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov: 

 Umenie a kultúra - hudobná výchova 

 Výber hudobného materiálu: 

Vokálne činnosti: 

 Ide, ide vláčik – slovenská ľudová, 

 dve piesne podľa výberu detí, 

 Vŕšok dolina – slovenská ľudová, 

 Bola babka – slovenská ľudová. 

Percepčné činnosti: 

 zvuk pískajúceho vlaku, 

 nahrávky detských piesní na CD (podľa výberu učiteľky), 

 Petr Hapka: Motív lásky; Zámok Perinbaby.  Hudba k filmovej rozprávke Perinbaba;  

 Karel Svoboda: Tri oriešky pre Popolušku. Hudba k rovnomennej filmovej rozprávke, 

 Antonio Vivaldi: Jar – 1. časť z cyklu Štyri ročné obdobia, 

 Jason Hayes: Elwynn Forest. Hudba k počítačovej hre  World of Warcraft, 

 Peter Iljič Čajkovskij: Trepak – ruský tanec z baletu Luskáčik. 

Rytmické činnosti: 

 synchrónna vokálna rytmizácia: hra na tele – tlieskanie. 

 Pomôcky a didaktická technika: 

 notový zápis piesne Ide, ide vláčik (príloha č. 1), 

 notový zápis piesne Vŕšok, dolina (príloha č. 2), 

 partitúra k piesni Vŕšok, dolina (príloha č. 3) 

 notový zápis piesne Bola babka (príloha č. 4), 

 keyboard,  

 detské hudobné nástroje – drevené paličky, drevený blok, triangel, prstové 

činelky, detské činely, zvonček, 

 CD-prehrávač,  

 CD-nosič s hudobnými nahrávkami: zvuk pískajúceho vlaku,  piesne a skladby v poradí, 

v akom sa budú exponovať v realizačnej fáze projektu. 

 Metodické pokyny: 

Vzhľadom na rozsah rôznorodých integrovaných hudobných činností predpokladáme, že 

nácvik piesní sa realizuje v dostatočnom časovom predstihu, aby deti mali dostatočne 

upevnenú ich melódiu, rytmus a texty. Inštrumentálny sprievod nacvičujeme priamo 

v realizačnej fáze projektu, keďže vychádzame z predpokladu, že je pre deti táto činnosť 

prirodzená (za predpokladu, že ju realizujú už od najmladšej vekovej kategórie).  

 Umenie a kultúra - výtvarná výchova 

  Pomôcky a materiál: 

 niekoľko výkresov A4 a A3, 

 temperové farby alebo voskový pastel, 
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 zlatá farba, 

 široké a tenké štetce, 

 kusy bieleho kartónu, 

 červená alebo modrá plachta, 

 ľahký jednofarebný záves, 

 farebné písmená veľkej abecedy, 

 obojstranná lepiaca páska. 

Rekvizity a štylizované scénické fragmenty: 

 maňuška kráľa Muzikusa, 

 maňuška víly Dobromily, 

 trón, 

 obrázky – hudobný nástroj, nota, tancujúci pár, 

 smutné „smajlíky“, 

 reflexné „smajlíky“ alebo reflexné pásy, 

 modrá plachta, 

 väčšia šatka, 

 záves. 

  Metodické pokyny: 

Výroba loga pre stanice v jednotlivých mestečkách: na jednotlivé kartóny sa prilepia 

farebnými písmenami veľkej abecedy nápisy mestečiek – stanice: SPIEVANKOVO + znak 

noty+smajlík s otvorenými ústami - spieva, ORCHESTROVO+obrázok hudobného 

nástroja+smajlík - hrá na nejakom hudobnom nástroji, TANCULIENKOVO+obrázok 

tancujúceho páru+smajlík s „roztancovanými“ nohami. POČÚVADLOVO+nepoužívateľný 

kompaktný disk+smajlík s ušami. Smajlíky musia byť odnímateľné. Na ich zadnej strane je 

nalepená obojstranná lepiaca páska. 

Výroba maňušiek: predpokladáme, že v každej materskej škole sú nejaké maňušky. 

Maňuška – kráľ Muzikus: na „mužskú“ maňušku upevníme kráľovskú korunu, vyhotovenú 

z výkresu a nafarbenú zlatou farbou a kúsok modrej látky, pod krkom zapínacím špendlíkom, 

upevníme ako  kráľovský plášť. 

Maňuška – víla Dobromila: na „ženskú“ maňušku rovnakým spôsobom upevníme kúsok 

látky, ktorý je však zošitý, aby vytvoril dojem dlhých šiat. 

Príprava trónu:použijeme detskú stoličku, ktorá je prikrytá modrou plachtou, na operadle je 

upevnená (veľkými stehmi prišitá) kráľovská koruna z výkresu. 

Príprava „vstupnej brány“ do kráľovstva Muzikusovo: na dvere triedy, z vnútornej strany, 

upevníme záves, na ktorom je písmenami veľkej abecedy nápis KRÁĽOVSTVO 

MUZIKUSOVO. Na bočných stranách dvier sú upevnené dve stuhy a záves je po oboch 

stranách do nich uviazaný mašľou. 

 Jazyk a komunikácia – literárna výchova 

 Literárny materiál: 

 Dnes je veľká paráda – detská riekanka, ľudová pieseň (príloha č.3), 

 autorský rozprávkový príbeh – je kontinuálnou súčasťou projektu. 
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 Roly:  

Deti – pátrači, cestovatelia, speváci, spevácky zbor, hudobníci, tanečníci, poslucháči; 

Učiteľka – rozprávač; 

 Zdravie a pohyb- pohybové a zdravotné cvičenie 

 Pohybové prvky: 

 pochod, 

 chôdza – celým chodidlom; na špičkách; so zmenou polôh rúk, 

 poskočný krok. 

 Človek a spoločnosť – dopravná výchova 

Uplatní sa v závere projektu, keď kráľ Muzikus poďakuje deťom za to, že vyslobodili jeho 

Kráľovstvo Muzikusovo, do ktorého sa znovu vrátila hudba. Daruje im reflexné prvky – 

smajlíky alebo reflexné pásy. 

 

 

 Realizačná fáza projektu – scenár projektu 

 

Legenda ku scenáru: 

Deti– pátrači, cestovatelia, speváci, spevácky zbor,  hudobníci, tanečníci, poslucháči; 

Učiteľka - UR – učiteľka rozprávač; UkM– kráľ Muzikus; UvD – učiteľka, víla Dobromila; 

 

 Organizácia a úprava triedy: 

Deň pred realizáciou projektu, po odchode detí z materskej školy, učiteľka postaví rozložené 

kartóny pred jednotlivé hrové kútiky, čím ich čiastočne zakryje. Na kartónoch, na ich hornej 

časti, budú upevnené nápisy „miest“ z farebných písmen abecedy, alebo bude každý nápis 

odlíšený inou farbou: SPIEVANKOVO – vedľa nápisu znak noty, ORCHESTROVO- vedľa 

nápisu obrázok hudobného nástroja, TANCULIENKOVO – vedľa nápisu obrázok 

tancujúceho páru. Kartón s nápisom mestečka POČÚVADLOVO (vedľa nápisu napr. 

znehodnotený CD-nosič) sa umiestni pred spálňu (pokiaľ sa herňa mení na spálňu  

rozkladaním ležadiel, potom sa umiestni až po ich rozložení) čelom k ležadlám. Pod nápisom 

sú na obojstrannej lepiacej páske prilepené  „smutné smajlíky“ so spustenou pusou. 

V realizačnej fáze ich deti vymenia za vymaľované „veselé smajlíky“. Na dverách triedy bude 

zavesený obojstranný, rozhrnutý záves a na ňom pripevnený nápis z farebných písmen veľkej 

abecedy KRÁĽOVSTVO MUZIKUSOVO. Keyboard, CD-prehrávač a trón sú umiestnené 

buď v centrálnej zóne triedy tak, aby sa deti mohli pohybovať po jej priestore a súčasne, aby 

mohli realizovať hudobné činnosti v polkruhu pred učiteľkou, alebo niekde pri stene, pod 

oknom a pod. Detské hudobné nástroje sú uložené na podlahe, pred stanicou 

ORCHESTROVO a prikryté šatkou. 

 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Priebežne, počas postupného príchodu detí do triedy, znejú detské pesničky vo funkcii 

zvukovej kulisy, ale s cieľom navodiť radostnú atmosféru – nahrávky na CD podľa výberu 

učiteľky. Deti sa zatiaľ hrajú podľa vlastného výberu v priestore triedy. 
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Keď sú už všetky deti v triede, učiteľka zazvoní na zvonček, čím upúta pozornosť detí.  

 

Výtvarná vzdelávacia aktivita 

UR: Deti, posadajte si okolo mňa na koberec a poobzerajte sa po triede. Čo sa v nej zmenilo? 

(Deti popisujú zistené skutočnosti). Naša trieda už nie je obyčajná, ale zmenila sa na zázračnú 

krajinu. Aby sme ju spoznali, aby sme zistili, prečo je neobyčajná, prečo je zázračná, tak sa 

všetci musíme pripraviť na dnešné dobrodružné putovanie. Obyvateľom krajiny, ktorú 

pôjdeme navštíviť, pripravíme aj malé darčeky.  Budú to tieto smajlíky, ale sú len biele a 

treba ich pekne vymaľovať. Pustíme sa do maľovania? V tejto fáze sa deti môžu rozdeliť do 

skupiniek a vymaľovávať logá jednotlivých mestečiek, Biele kruhy vymaľujú farbou podľa 

vlastného výberu. 

Percepčné činnosti – hudobná kulisa ku výtvarnej aktivite: 

Perinbaba - Motív lásky, Zámok Perinbaby; Tri oriešky pre Popolušku. Učiteľka z CD 

exponuje hudobné nahrávky inštrumentálnej filmovej hudby v uvedenom poradí, hudba znie 

v príjemnej intenzite počas výtvarnej aktivity detí. 

U:Vypnúť hudbu. Deti, obrázky ste krásne vymaľovali. Zatiaľ vôbec nevieme komu patria, ani 

na čo slúžia. Deti si posadajú do polkruhu na koberec. Hovorila som vám, že dnešný deň 

bude neobyčajný, pretože... ( dlhšia pauza - tajuplne) a teraz – pozorne počúvajte.  

UR: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina – kráľovstvo Muzikusovo, v ktorom bolo veľa 

miest a mestečiek, v tých mestách žili ľudia a celej krajine kraľoval múdry a veselý kráľ 

Muzikus.Svoje kráľovstvo a ľudí v ňom mal veľmi rád. Preto boli ľudia šťastní a veselí. 

Vždy, keď skončili svoju prácu,  spievali si, hrali na hudobných nástrojoch, tancovali alebo 

počúvali nádhernú hudbu. Jedného dňa však kráľovstvo Muzikusovo zosmutnelo, hudba 

v ňom stíchla, tanec sa vytratil, lebo kráľ Muzikus ochorel.  Ľudia  prestali spievať, tancovať, 

hrať a počúvať hudbu. Učiteľka si v priebehu poslednej repliky na ruku navlečie maňušku 

kráľa Muzikusa a vedie monológ.  

UkM: Ááááách, ja úbohý kráľ. Musím ležať v posteli, všade je také ticho. Ľudia v mojom 

kráľovstve sú smutní a ja im neviem pomôcť. Na druhú ruku si učiteľka navlieka maňušku 

víly Dobromily. 

UvD: Víla hovorí tajuplne, s nádejou v hlase. Kráľ Muzikus, čo to vidím? Čo to počujem? 

Samé nariekanie. Neboj sa vyzdravieš, ale prestaň už smútiť. 

UkM: Ja nesmútim kvôli sebe, ale kvôli ľuďom v mojom kráľovstve. Stalo sa niečo veľmi, 

veľmi zlé. Ľudia ma aj chceli rozveseliť, ale (dôrazne slabikovať) za-bud-li spievať, tancovať, 

hrať, nevedia už  hudbu ani počúvať! Smutno, plačlivo. Ááááách ja úbohý Muzikus, už som 

dokraľoval, už som domuzikusoval! Čo len bude s mojím kráľovstvom. Ruky maňušky si 

zakryjú tvár ako pri plači. 

UvD: No tak, (rázne) kráľ Muzikus! Králi nenariekajú! Vieš, že som víla. Víla Dobromila. 

Mierne, upokojujúco.  A my, víly, vieme to, čo vy králi a ani ďalší ľudia neviete. Ja poznám 

to tajomstvo, ako sa môže tvoje kráľovstvo zo smútku oslobodiť. 

UkM: Ruky maňušky preč z tváre. Nedočkavo, naliehavo. Ako, ako? Povedz mi to! 

UvD: V tvojom kráľovstve sa znova bude spievať, počúvať hudba, tancovať a hrať len vtedy, 

ak sa nájdu také šikovné deti, ktoré by našli tvoje kráľovstvo. A keď ho nájdu, potom môžu 
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tvoje smutné kráľovstvo Muzikusovo oslobodiť svojou hudbou, svojím spevom a tancom, 

svojou hrou a vtedy aj ty, kráľ môj, vyzdravieš. 

UkM: Neveriacky. No... len či sú niekde na svete také deti. Keby boli, bol by som 

najšťastnejším kráľom Muzikusom a toto by bolo najveselšie kráľovstvo v ríši rozprávok. 

Učiteľka miernym pohybom sníma obidve maňušky z rúk, kladie ich na trón a pritom hovorí: 

U: Deti, pôjdeme hľadať kráľovstvo kráľa Muzikusa? Pomôžeme kráľovi aj ľuďom v 

kráľovstve? Nájdeme a oslobodíme stíchnutú hudbu? Deti určite vyjadria nadšený súhlas. 

 

Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

U: Tak a teraz sa pripravíme na cestu do kráľovstva Muzikusovo. Najprv budeme putovať 

pešo. Janko, ty budeš hrať na bubienku tak, aby sme mohli pochodovať. Deti pochodujú do 

kruhu, za sebou. Učiteľka usmerňuje tempo pochodu – tlieska spolu s bubienkom a udržiava 

metrum. Uvedený postup upevňuje hudobnú schopnosť pre metrickú stránku hudobného 

metrorytmu. Zastaviť, stáť. Vidím, že sme ďaleko  nedošli. Asi sú naše ruky a nohy ešte 

lenivé. Tak ich prebudíme. V rámci cvičenia sa strieda chôdza na špičkách, chôdza s rôznymi 

polohami paží, poskočný krok. Táááák a teraz si trochu oddýchneme. Ľahneme si do trávy, 

zavrieme očká budeme úplne tíško. Deti uvoľnene dýchajú.  

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne 

U: Vyskákali sme sa a určite sme pri putovaní aj vyhladli. Urobíme si hada a pred jedlom si 

pôjdeme umyť ruky. Deti prechádzajú do umyvárne a pritom deklamujú riekanku Dnes je 

veľká paráda. Riekanku, pokiaľ už poznajú jej melódiu,  môžu aj spievať. 

Dnes je veľká paráda, 

my sa hráme na hada. 

Hustým lesom preliezame,  

cestu chvostom zametáme. 

Dnes je veľká paráda, 

my sa hráme na hada. 

Podobne sa vracajú aj ku stolom s jedlom. Počas jedenia učiteľka spustí záves na dverách 

triedy - rozviaže mašle, záves sa tak spojí a je vidieť nápis KRÁĽOVSTVO MUZIKUSOVO. 

Keď deti dojedli, znova sa umyjú. 

 

 Hudobná vzdelávacia aktivita 

Vokálne činnosti: 

 Dychová rozcvička v integrácii s percepčnými činnosťami (príloha č. 1): 

U: Pozrite sa, kam sme došli pri pochodovaní a skákaní. Učiteľka dovedie deti pred dvere 

triedy. Veď tu je niečo napísané (dôrazne prečíta text) - Kráľovstvo Muzikusovo!  

Učiteľka prehráva z CD zvuk pískajúceho vlaku.  

Pri zvuku spozornie. Deti, čo to bolo? Áno, vlak. To je super kráľovstvo. Tu chodia aj vlaky. 

Zapískajme aj my ako vlak. Deti imitujú zvuk na jednom vysokom tóne na hlásku „úúú“. 

Učiteľka usmerňuje a výdychový prúd strieda – prerušovane, dbá na správny nádych: úúú – 

úúú – úúú, potom sa výdychový prúd predlžuje – úúúúúúúúúú... Deti, niekde tu nablízku bude 
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asi stanica. Už nemusíme putovať pešo. Nastúpime do vlaku. Jedno z detí ide dopredu ako 

rušňovodič a pažami bude napodobňovať pohyb kolies lokomotívy. Deti, nastúpime do 

vagónikov, vagóniky musia byť dobre spojené. Postavíme sa za seba a každý sa chytí rukami 

ramien kamaráta pred sebou. 

U: Aký zvuk vydáva stará parná lokomotíva? Už sme sa na ňu hrali. Deti napodobnia š-š-š-š-

š... vagóniky sú spojené a teraz, všetci spoločne, vláčik naštartujeme. Vlak zatiaľ stojí. 

Učiteľka začne prerušovane vyslovovať v pravidelnom tempe hlásku „š“, deti sa pridajú 

a postupne sa  plynule tempo zrýchľuje. Aj v tomto dychovom cvičení strieda prerušovaný 

a plynulý výdychový prúd (š-š-š; šššššššš...). Pán rušňovodič, už sa pohneme. Deti, zapískajme 

na odchod! Úúúúúúúúúúú. 

 Hlasová rozcvička (príloha č. 2): 

♫ Spev piesne Ide, ide vláčik  

Deti, my sme nasadli do veselého vláčika, tak si po ceste zaspievame. Naším výpravcom bude 

hudba. Ja budem hrať na klavíri a po predohre, ja vám kývnem hlavou, sa vláčik pohne 

a začíname spievať pesničku Ide, ide vláčik. Pán rušňovodič si pripravený? Áno. Deti spievajú 

a v rytme piesne kráčajú, putujú po triede. Pieseň sa spieva v miernom tempe a okrem 

základnej funkcie, ktorú bude v projekte predstavovať – putovanie vláčikom po kráľovstve, 

spĺňa aj funkciu hlasového modelu v hlasovej rozcvičke. Melódiu spievame dvakrát, pričom 

po druhý raz sa melódia  transponuje o tón vyššie. Východisková tónina je C-dur, 

transpozícia do D-dur. 

Po speve sa vláčik, na základe usmernenia  učiteľky, zastaví v mestečku SPIEVANKOVO. 

U: Pozrite sa, kde sme docestovali. Prišli sme do stanice, a tam je napísané ... Vedel by to 

niekto z vás prečítať?(pokiaľ nie, učiteľka slabikuje a potom vysloví ešte raz plynule názov) 

Spie-van-ko-vo. Spievankovo! Deti, musíme byť ticho, počúvajte! Počujete niečo? Nie. 

Z mestečka sa neozýva žiadny spev.  

Úloha: Tak a máme pred sebou prvú úlohu – musíme oslobodiť toto smutné mestečko, 

v ktorom ľudia zabudli spievať. Ako to urobíme? Môžeme predpokladať, že deti prídu na 

myšlienku – spevom. Vy ste to vylúštili. Áno, mestečko oslobodíme pesničkou.  

Posadajme si pred stanicou, zahráme sa na spevákov a začneme spievať. (Deti sedia 

v polkruhu pred stanicou Spievankovo tak, aby videli na učiteľku, ktorá sedí pri keyboarde). 

Ktorá pesnička to bude? Bolo by dobré, keby sme zaspievali tú, ktorú vieme najlepšie. Deti si 

zvolia pieseň, učiteľka hrá na keyboarde a spieva spolu s deťmi. Po skončení určite nastane 

rozpačité ticho. 

U: Deti, počúvajte, ozýva sa už spev z mestečka? Nie. Tak musíme pokračovať. Teraz však 

budú spievať pieseň, na základe výberu učiteľkou. 

U: Ale náš spev bude teraz iný. My poznáme pesničku, v ktorej sa spieva o pekných 

slovenských dievčatách a mládencoch. Ako sa volá? Vŕšok, dolina. Dobre ste si zapamätali. 

♫ Vŕšok dolina – spev piesne v spojení so synchrónnou vokálnou rytmizáciou hrou na tele 

(príloha č. 3): 

U: Pamätáme si aj to, ako sme pieseň spievali a hrali k nej rukami hudobný sprievod? Ak si 

nepamätáte, tak ja vám to pripomeniem. V prvej časti pesničky Vŕšok, dolina, pekná rovina, 

spievame a pritom všetko čo spievame, teda rytmus pesničky, plieskame o kolená. V druhej 
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časti, keď budeme spievať tie slovenské dievčence sú ako malina, všetko čo spievame budeme 

aj tlieskať. Spev piesne v spojení so synchrónnou rytmizáciou prostriedkami hry na tele – 

plieskanie a tlieskanie. Uvedený postup upevňuje hudobnú schopnosť pre rytmickú stránku 

hudobného metrorytmu. Po zaspievaní si učiteľka deti pochváli a súčasne si vyžiada ticho 

a deti vyzve. Teraz počúvajme, či sa niečo zmenilo!  

Percepčné činnosti: 

Detská pieseň z CD – výber učiteľkou (z úvodnej časti projektu) 

U: Čo ste počuli? (Niekto spieva pesničku.)Výborne, deti, mestečko Spievankovo ste už 

oslobodili. Zaspievajme si spolu s obyvateľmi Spievankova. Učiteľka vyberie pieseň, ktorú 

deti dobre ovládajú po hudobnej aj textovej stránke.Deti spievajú spolu so 

zvolenou nahrávkou, pokiaľ ju má učiteľka k dispozícii. Po zaspievaní piesne učiteľka donesie 

vymaľovaného smajlíka s otvorenými ústami. Aby kráľ Muzikus vedel, že v Spievankove sa 

už opäť spieva, tak na stanicu prilepíme tohto veselého smajlíka a smutného dáme preč. Dve 

deti vymenia smajlíkov na kartóne. Zatlieskame mestečku a rozlúčime sa. Treba sa nám 

poberať ďalej.  

Pán rušňovodič, pripravte vláčik na odchod! Deti nastupovať do vagónikov! Deti opäť urobia 

vláčik. Pán rušňovodič, ste pripravený? Áno. Tak si na odchod zapískajme. Úúúúúúú... Vláčik 

putuje po triede, deti spievajú pesničku Ide, ide vláčik a učiteľka rad detí navedie pred  

mestečko ORCHESTROVO. 

Inštrumentálne činnosti (príloha č. 4): 

U - v spolupráci s deťmi: Deti, vystupovať. Došli sme do ďalšieho mestečka. Zisťovanie 

jeho názvu je identické, ako pri mestečku Spievankovo. Posadíme sa pred stanicu (deti si 

v polkruhu sadajú a pred stanicou je „tajuplná“ kôpka – detské hudobné nástroje, ukryté pod 

väčšou šatkou). Ale, aha, tu, pred stanicou je niečo schované. Čo to len môže byť?! Deti sa 

pokúšajú uhádnuť. Zistíme to? Áno. Mirko, nože daj dolu šatku z tejto tajomnej kôpky. Dieťa 

sníme šatku. Deti, čo to tu vlastne máme? To sú hudobné nástroje. Áno, vy ste to uhádli. Kráľ 

Muzikus ani netuší, aké šikovné deti prišli oslobodiť jeho kráľovstvo. Deti, neviete, prečo tu 

ľudia nechali tieto hudobné nástroje? Deti vyjadrujú rôzne možnosti, až ich učiteľka 

v rozhovore dovedie ku: Ľudia boli takí smutní z toho, že ich kráľ Muzikus ochorel, že 

schovali všetky hudobné nástroje, od žiaľu nechceli na nich hrať. Ale my oslobodíme aj toto 

mestečko. Súhlasíte? Áno. 

Úloha: Len či vieme, ako sa tieto hudobné nástroje volajú! Učiteľka berie do rúk nástroj po 

nástroji a pýta sa detí na ich názov - drevené paličky, drevený blok, triangel, chrastidlá, 

prstové činelky. Ste naozaj šikovní, spoznali ste všetky hudobné nástroje. Vezme do ruky 

detské prstové činelky a dá ich dieťaťu. Skús na činelkách jemne vyhrávať. Dieťa udiera 

činelky o seba. Asi to v mestečku nepočujú. Deti, vezmite si hudobné nástroje a hrajte, aby sa 

obyvatelia mestečka rozveselili. Kto nemá hudobný nástroj, môže napodobňovať pohybom 

hru na trúbke, flaute, klavíri, bubnoch...(pohybová improvizácia). Nasleduje inštrumentálna 

improvizácia – kakofónia tónov a rôznych zvukov až neúnosnej intenzity.  

U: Dooooosť! Stačííííí! Zvolá učiteľka a súčasne rázne udrie drevenou paličkou na detský 

činel. Deti, čo sme to urobili. Toto malo rozveseliť ľudí v mestečku Orchestrovo? Bola to 

hudba? Áno, nie?! Hudba to bola, ale nie taká, aby nám bolo pri nej veselo. My sme zahrali 
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veľký rámus, hluk. A my sme v akom kráľovstve? V kráľovstve Muzikusovo. Áno, tak tu musí 

znieť skutočná a pekná hudba.  

Úloha: Tak poďme to urobiť tak, aby sme hrali ako naozajstný orchester, zahráme sa na 

hudobníkov, ktorí hrajú v orchestri. Zaspievame si a zahráme  hudobný sprievod k našej 

pesničke Vŕšok, dolina. Orchester hrá tak, ako sme to už hrali, keď sme sa pesničku učili. 

Teda takto: 

Ozvučné paličky (tri páry, hrajú tri deti):  budú hrať počas spevu pesničky všetko, čo 

spievame (synchrónna rytmizácia s rytmom piesne a tieto deti súčasne spievajú.) 

Drevený blok a detské činelky: budú hrať až v druhej časti piesne, keď spievame ...tie 

slovenské dievčence sú ako malina tak, že si potichu budete hovoriť slovo DIEV - ČA.Tieto 

hudobné nástroje hrajú 2 štvrťové hodnoty v takte, čím vyjadrujú a udržujú metrickú pulzáciu 

piesne v 2/4 takte.Deti – hudobníci nespievajú, pretože musia udržať metrum tichým 

deklamovaním pomocného slova „diev-ča“. 

Triangel:zahrá vždy na konci slohy. Dieťa súčasne spieva. 

Teraz si rozdáme hudobné nástroje. Deti, ktoré budú na nich hrať budú hudobníci, orchester, 

ale aj ja, lebo budem hrať na keyboarde a ostatné deti budú speváci, veľký spevácky zbor. 

Spevácky zbor bude spievať, plieskať a tlieskať tak, ako sme to robili v mestečku 

Spievankovo. Muzikanti poďte ku mne z jednej strany a z druhej strany sa postavia speváci. 

Tak a teraz už určite ľudí v Orchestrove rozveselíme.Deti, ja zahrám predohru(posledné 2 

takty) a keď vám kývnem hlavou, speváci začínajú spievať a orchester hrať. Každý vie, ako 

má hrať? Speváci viete, ako budete spievať? Áno.  

Po skončení spevu so sprievodom detských hudobných nástrojov, učiteľka deti pochváli, dá im 

pokyn, aby si posadali a trochu si oddýchli. Môžu si ľahnúť na koberec.  

Percepčné činnosti:  

A. Vivaldi: Jar – 1. časť z cyklu Štyri ročné obdobia 

Keď sa deti utíšia,  z CD zaznie úryvok skladby. Učiteľka po chvíli stišuje hudbu a do nej 

hovorí: 

U: Deti, počuli ste niečo? Aj v mestečku Orchestrovo sa už radujú a ako veselo vyhrávajú. 

Určite sa už kráľ Muzikus cíti lepšie. Peťko, vymeň smajlíka na stanici, nech každý, kto tu 

príde vie, že je už vo veselom mestečku Orchestrovo, v ktorom jeho obyvatelia znova hrajú a 

spievajú. Dieťa vymení smutného smajlíka za smajlíka - muzikanta. Zatlieskajme mestečku. 

Deti, ktoré mestečká sme už vyslobodili zo smútku? Spievankovo a Orchestrovo. 

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne, obed 

U: Splnili sme dve veeeeľmi dôležité úlohy. Ale tak sa mi zdá, že sme pritom vyhladli. 

Musíme sa posilniť, a preto sa najprv naobedujeme. Čo však ešte musíme urobiť? Musíme si 

umyť ruky. Tak, poďme vláčikom do umyvárne. Nasadať! Deti sa zoradia a spievajú pesničku 

Ide, ide vláčik... 
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Príprava na odpočinok, prípadne na spánok 

 

Percepčné činnosti: 

U: Deti, nasadať do vláčika, lebo kráľovstvo kráľa Muzikusa nie je ešte celé veselé. 

Zapískajme na odchod. Úúúúú. Vláčik po zaspievaní piesne Ide, ide vláčik...dorazí do 

mestečka POČÚVADLOVO – do spálne. Deti, čo myslíte, je aj tu ticho? Nezistia, kým samy 

nestíchnu. Je to súčasne spôsob percepcie na rozlišovanie obsahu pojmov „ticho“ a „zvuk“. 

Ak chceme zistiť, či je mestečku naozaj ticho, musíme byť úplne ticho aj my! Dajme si prst 

na pusu. Učiteľka urobí to isté a chvíľu všetci zotrvajú v absolútnom tichu. Deti, čo sme 

zistili? Nič nepočujeme. Nepočuli sme ani tón, ani zvuk. Deti, sme v mestečku Počúvadlovo, 

ale je v ňom ticho, je to veľmi podozrivé. Hm, že Počúvadlovo. Čo robia ľudia v tomto 

mestečku najradšej? Počúvajú hudbu. Už je to raz tak. Ale čo budú počúvať, keď žiadnu 

hudbu nemajú? Ešteže sme na to mysleli. Tak sa šikovne prezlečte do pyžamiek a ľahnite si. 

Keď už deti ležia, učiteľka pokračuje mäkkým, tichším a upokojujúcim hlasom. Dnes 

nebudeme spať len v obyčajnej materskej škole. Učiteľka umiestni kartón s nápisom 

POČÚVADLOVO čelom k ležadlám. Vieme, že nás vláčik doviezol do mestečka 

Počúvadlovo. Učiteľka stišuje intenzitu hlasu a spomaľuje tempo reči.Teraz tíško ležte, 

(pauza), zatvorte očká (pauza) a..... počúvajte. 

Jason Hayes: Elwynn Forest 

Skladba môže znieť dvakrát za sebou, po druhýkrát učiteľka hudbu plynule stišuje a necháva 

deti postupne zaspať. Je pochopiteľné, že nie všetky deti budú spať, avšak je dôležité, aby 

odpočívali. Hudobná ukážka predstavuje bezprostrednú percepčnú skúsenosť, ktorá bude 

pokračovaním percepčných činností po spánku.  

Keď sa deti postupne zobúdzajú, učiteľka prehráva skladbu v miernej intenzite ešte raz, bez 

akéhokoľvek komentára, deti ešte ležia. 

U: Deti, oddýchli ste si, niektorí si aj pospali a počujete niečo? Počujeme hudbu. Kedy sme ju 

počuli? Pamätáte sa? Počuli sme ju, keď sme išli spať. Áno, dobre si ju pamätáte. Počúvajme 

ju ešte raz, lebo aj keď sme si pospali, dobre si oddýchli, spali sme predsa v kráľovstve 

chorého a nešťastného kráľa Muzikusa. A viete kde teraz sme? Ja vám to pripomeniem, 

v mestečku Počúvadlovo. Aby sme mestečko odkliali, aby jeho obyvatelia vedeli hudbu 

znovu počúvať, musíme im ukázať, ako sa to robí. Pokojne ležte a počúvajte. 

Jason Hayes: Elwynn Forest 

Skladba znie od začiatku. Po jej odznení učiteľka vedie rozhovor o skladbe: 

Páčila sa vám táto hudba? Áno; nie; neviem... 

Aká bola? Taká ako na spanie; pomalá; pekná.... 

Čo sa vám v nej najviac páčilo? Bola taká zvláštna; taká rozprávková... 

Vy ste ale šikovní. A viete, čo sa stalo? Vy ste tak pozorne počúvali, že ste oslobodili aj 

mestečko Počúvadlovo. Nože, Alenka, vezmi veselého smajlíka s veľkými uškami (leží na 

zemi vedľa „stanice“) vymeň ho a daj preč smutného smajlíka.  
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 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne, olovrant 

U: A vy ostatní, šup, šup, pyžamky dolu, obliecť sa, lebo pani kuchárka už na vás netrpezlivo 

čaká s olovrantom. 

Počas olovrantu učiteľka premiestni trón s maňuškami kráľa Muzikusa a víly Dobromily pred 

záves na dverách triedy.  

 

Vokálne a hudobno-pohybové činnosti: 

U: Deti, vyspali sme sa, najedli. Poobzerajte sa pozorne po našom kráľovstve a povedzte mi, 

ostalo nejaké mestečko v kráľovstve kráľa Muzikusa, ktoré sme ešte neoslobodili od smútku? 

Deti sa obzerajú po triede a zistia, že ešte neboli na jednom mieste. Tak, rýchlo, nastupovať  

do vláčika, lebo ak mestečko neoslobodíme, kráľ Muzikus nevyzdravie. Deti opäť urobia vlak 

a spievajú pieseň Ide, ide vláčik. 

U: Zapískajme na odchod a vláčik fičí do neznámej stanice. Úúúúú... tak, ale toto mestečko 

má veľmi dlhý názov. Ja ho prečítam, ale pozrite sa najprv na obrázok. Čo robia ľudia po 

práci v tomto mestečku? Tancujú.  Uhádli ste, je to Tan-cu-lien-ko-vo. TANCULIENKOVO. 

Vieme aj my tancovať? Vieme!  

Úloha: Tanečníci, spomeňme si na pesničku Bola babka. Budeme ju spievať a pritom si aj 

zatancujeme. Možno takto aj toto mestečko oslobodíme. 

♫ Bola babka – spev piesne v spojení s jednoduchou tanečnou choreografiou (príloha č. 5) 

Z CD znie pieseň s inštrumentálnym sprievodom. Deti spievajú a tancujú tanec, ktorý si 

nacvičili v hudobnej vzdelávacej aktivite ešte v období prípravnej fázy projektu – 

choreografia je autorstvom učiteľky. Je dôležité, aby bola jednoduchá, aby tancovali všetky 

deti. Ďalšou možnosťou je využitie improvizovaného pohybu každého dieťaťa ako prirodzená 

reakcia na percipovanú pieseň. V tejto piesni je možné integrovať tanec – v 1. časti 

s dramatizáciou obsahu 2. časti piesne. 

Autorská choreografia: 

Základné postavenie – deti stoja v kruhu a držia sa za ruky. 

1. časť piesne: 1.– 4. takt → chôdza po kruhu v rytme piesne 

2.  časť piesne: 5. – 8. takt → dramatizácia obsahu refrénu – deti sa pustia, stoja čelom do 

kruhu a na text cupi, lupi, cupi, lupi...v každej slohe dupocú nohami na mieste, alebo sa točia 

aj okolo vlastnej osi.  

Počas medzihry na CD, alebo hrá učiteľka na keyboarde, sa opäť chytajú za ruky, aby mohli 

pokračovať v tanečnej chôdzi po kruhu. Priestorové usporiadanie a pohyb je identický vo 

všetkých troch slohách. 

U: Deti, začíname tancovať a pritom si môžeme aj spievať. Tanec so spevom. Tak ste krásne 

tancovali, že je mestečko Tanculienkovo úplne oslobodené. Teraz si posadajte  pred stanicu a 

po tanci oddychujte a počúvajte: 

Percepčné činnosti: 

P. I. Čajkovskij: Trepak – ruský tanec z baletu Luskáčik 

Učiteľka počas hudby pošle potichu jedno dieťa, aby prilepilo na „stanicu“ smajlíka 

s roztancovanými nohami. Hudbu po chvíli stišuje a hovorí:  
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UR: Tak, a hudba sa do kráľovstva asi vrátila. Počas tohto textu odchádza ku dverám, z trónu 

berie maňušku kráľa Muzikusa a navlečie si ju na ruku. 

UkM: Čo je to, čo sa to stalo, veď (deti sa sústredia na maňušku, maňuška sa vrtí, akoby sa 

kráľ naťahoval, otáčal a pod.). Veď ja som vyzdravel, už sa môžem hýbať, ba, aha, aj 

tancovať (maňuška napodobňuje tanec). To znamená, že do mojej krajiny Muzikusovo sa 

hudba opäť vrátila. Sláááávaaaaa! Ale....(váhavo, neurčito), kto vyslobodil moje kráľovstvo? 

(Maňuška krúti začudovane hlavou). 

U: Deti, prezradíme kráľovi Muzikusovi, kto to bol? Áno, boli sme to my, deti, škôlkari.  

UkM: No ale toto (uznanlivo a radostne), tak predsa sú na tomto svete šikovné a nebojácne 

deti. Ja vám veeeeeľmi, veeeeeľmi pekne ďakujem za celé moje kráľovstvo, za všetkých ľudí. 

Znova tu bude veselo, znova budeme spievať, tancovať, hrať a počúvať krásnu hudbu.  

Človek a spoločnosť - dopravná výchova 

UkM: Ďakujem vám, deti! A za to, že som vďaka vám a vašej hudbe vyzdravel, (pauza) tak 

vám dám za odmenu malý darček. Poďte ku mne. Deti, to nie je obyčajný darček. Veľmi som 

si vás obľúbil, a preto vám ho dávam, aby vás na cestách chránil. Vždy, keď pôjdete s rodičmi 

vonku a bude sa už stmievať, prilepte si smajlíka na bundičku (pokiaľ je to reflexný pásik, 

nech si ho založia na bundu na ruku). Učiteľka druhou rukou dáva každému dieťaťu 

reflexného smajlíka, alebo pásik a rukou maňušky kráľa Muzikusa každé dieťa pohladká. 

Rozhovor učiteľky s deťmi: 

Vedel by mi niekto povedať, prečo je dôležité mať večer na bundičke svietiaceho smajlíka, 

alebo svietiaci náramok? Aby nás bolo vidieť aj v tme.  

A kedy je tma? V zime, večer. 

Kde by mohli byť ešte umiestnené také svetielkujúce vecičky? Babka má na kabelke, ocko na 

prednom aj zadnom kolese bicykla,my máme nalepeného smajlíka aj na zadnej kapote auta.... 

Máte pravdu. Ak sme takto označení, každý šofér aj chodec nás zavčasu uvidí a dá si veľký 

pozor. 

 

 Evalvačná fáza projektu 

U: Učiteľka odloží maňušku, poďakuje deťom a vyzve ich, aby si oddýchli a posadili sa na 

koberec. S deťmi vedie stručný rozhovor ako prostriedku spätnej väzby. 

Páčilo sa vám dnes v materskej škole? Ako sa volalo kráľovstvo, ktorým sme putovali? 

Ako sa volal kráľ? Ako sa volali mestečká v jeho kráľovstve? Čo sa mu stalo? Keď kráľ 

ochorel, čo sa stalo s ľuďmi? Ako sme oslobodili mestečko Spievankovo? Opakuje sa pri 

všetkých mestečkách, súčasne si deti vybavujú aj jednotlivé hudobné aktivity a spomínajú si 

na piesne ktoré spievali a hrali k nim hudobný sprievod. 

     Deti, stanice mestečiek teraz odložíme, kto chce, môže mi pomôcť. Ostatní si vezmite 

hračky a zahrajte sa, kým po vás rodičia neprídu. Doma  porozprávajte rodičom, aj svojim 

súrodencom, aké hudobné dobrodružstvo ste dnes zažili. 
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 Postupný odchod detí z materskej školy 

 

Evalvačná fáza - musí pokračovať hneď na ďalší deň po realizácii projektu. Je vhodné zvoliť 

formu rozhovoru s deťmi, v ktorom sa pripomenie dej rozprávky, jej zápletka a dôvody, prečo 

sa kráľovstvo oslobodilo a kráľ vyzdravel. Retrospektíva dejovej línie, pri ktorej deti opakujú 

repliky, ktoré si zapamätali, sa integruje s pamäťou pre hudobné činnosti. Vybavenie názvu 

mestečka evokuje vybavenie a popis hudobnej činnosti, ktorú deti realizovali, deti si vybavujú 

aj piesne, ktoré spievali, alebo hrali k nim inštrumentálny sprievod a tancovali. Vedieme ich 

k zisteniam, kde všade sa už stretli s hudbou. V závere je dôležité upriamiť ich pozornosť na 

skutočnosť, že bez hudby by sme si náš život nevedeli ani predstaviť. 

 

 

 

3.5.1 Prílohy k hudobnej rozprávke Ako sa v kráľovstve Muzikusovo hudba stratila 

 

Príloha č. 1 

 

Dychová rozcvička 

 

1. model – vlak 

 

2. model – parný rušeň:  
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Príloha č. 2 

 

Hlasová rozcvička 

(Spev piesne v C-dur a transpozícia do D-dur.) 

 

Ide, ide vláčik 

 

  Mierne                                                                                                          slovenská ľudová 

 

 

 

Príloha č. 3 

 

Vŕšok, dolina 

 Mierne                                                                                                           slovenská ľudová 

 

 

2. Vŕšok, dolina, pekná rovina. 

            Tí slovenskí mládenci sú jak garafia. 
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Príloha č. 4 

Vŕšok, dolina 

(partitúra) 

         Mierne                                                                                                   slovenská ľudová 

 

 

 

 

Príloha č. 5 

Bola babka 

   Mierne                                                                                                         slovenská ľudová 

 

 

2. Poslala ho na kopačku, 

            cupi, lupi, cupilupi, 

            na kopačku. 

 

3. Doniesol jej prázdnu kapsu, 

           cupi, lupi, cupi, lupi, 

           prázdnu kapsu. 
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3.6 Ako v Tanečnom kráľovstve tancovať zabudli5  

 

 Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Ako v Tanečnom kráľovstve tancovať zabudli  

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Veková kategória: podľa výberu učiteľky 

Rozsah projektu: celodenný projekt 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Výchovno-vzdelávací cieľ projektu: 

Emocionálne a esteticky prežívať integrované umelecké elementy prostredníctvom vlastnej 

umeleckej expresie. 

 vokálne rytmizovať, prežívať a reprodukovať rytmickú a metrickú stránku piesní; 

 spievať piesne intonačne čisto, rytmicky presne v 2/4 takte a s v vystihnutím charakteru 

sémantiky piesne; 

 hrať jednoduchý inštrumentálny sprievod k piesni rytmickými hudobnými nástrojmi; 

 aktívne prežívať a uvedomovať si charakter hudobných skladieb na základe kontrastu; 

 spájať jednotlivé tanečné prvky do jednoduchej tanečnej kreácie prostredníctvom 

kultivovaného pohybu; 

 improvizáciou a dramatizáciou vyjadriť dejové situácie. 

Metódy: imitačná, demonštračná, problémová, inscenačná, interpretácia, rozhovor, 

                rozprávanie 

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy6 

 

  Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

 Integrácia hudobných činností: vokálne, inštrumentálne, percepčné, hudobno- 

   pohybové, hudobno-dramatické. 

 Integrácia vzdelávacích oblastí: Umenie a kultúra - hudobná výchova; Jazyk 

a komunikácia -literárna výchova; Človek a svet práce – pracovná výchova; Zdravie 

a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie. 

 Projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov: 

  Umenie a kultúra - hudobná výchova 

Vokálne činnosti: 

 Výber hudobného materiálu: 

 Spievajme si, spievajme – česká ľudová. 

Percepčné činnosti: 

                                                           
5Uvedená hudobná rozprávka je doplnenou a prepracovanou verziou, ktorá bola v pôvodnej verzii publikovaná in: Inspiromat 

proučitelky mateřských škol. 2015. Praha: FORUM, s.r.o.: Proč v Tanečním království zapomněly tancovat. Hudební 

pohádka – dopolední integratívní hudebně-edukační projekt v mateřské škole (preklad do českého jazyka autorka).  
6Tento konkrétny projekt je vhodný na realizáciu v období nepriaznivého počasia. Z uvedeného dôvodu organizačná fáza dňa 

pobyt vonku absentuje.  
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 detské piesne na CD podľa výberu učiteľky, 

 Petr Hapka: Motív lásky. Hudba k filmovej rozprávke Perinbaba, 

 Petr Hapka: Kvetinový sneh. Hudba k filmovej rozprávke Perinbaba. 

Rytmické činnosti: 

 synchrónna vokálna rytmizácia: hra na tele – tlieskanie. 

Hudobno-pohybové činnosti: 

 chôdza po kruhu, 

 chôdza vzad, 

 držanie za ruky v kruhu, 

 dvíhanie držaných rúk. 

 Pomôcky a didaktická technika: 

 notový zápis hlasovej rozcvičky (príloha č. 1), 

 notový zápis piesne Spievajme si, spievajme (príloha č. 2), 

 hudobné nástroje – keyboard, zvonček, tamburína, 

 nahrávka klavírneho sprievodu na CD-nosiči k piesni Spievajme si, spievajme, 

 nahrávka hudobnej ukážky Motív lásky na CD-nosiči, 

 nahrávka hudobnej ukážky Kvetinový sneh - na CD-nosiči, od 21. sekundy.  

 CD-prehrávač. 

 Metodické pokyny: 

Realizácia projektu využíva už nadobudnuté poznatky. Predpokladáme, že deti majú 

skúsenosť so systematicky realizovanou hlasovou rozcvičkou v hudobných vzdelávacích 

aktivitách. Pieseň Spievajme si, spievajme je potrebné nacvičiť v dostatočnom časovom 

predstihu, aby ju deti zvládali po stránke hudobnej aj textovej, aby s ňou boli identifikované. 

V závere dopoludňajšej časti realizácie projektu sa ako nový prvok hudobno-pohybových 

činností nacvičuje jednoduchá choreografia. Príprava pohybových prvkov je integrovaná aj do 

pohybových a zdravotných cvičení. Kvôli lepšej kooperácii učiteľky s deťmi v procese 

realizácie projektu, odporúčame klavírny sprievod ku piesni a hudobné ukážky Motív lásky a 

Kvetinový sneh vopred nahrať za sebou na CD-nosič. 

  Človek a svet práce – pracovná výchova 

 Pomôcky a materiál: 

 krepový papier rôznych farieb, 

 niekoľko metrov gumy – šírka cca 5 mm, 

 niekoľko metrov klobúkovej gumy, 

 lepidlá, 

 nožnice, 

 zapínacie špendlíky, 

 košíky, 

 rôzne škatuľky (od syrov, z krémov a pod.), 

 1 škatuľa napr. od banánov. 

Štylizované kostýmové prvky: 

 sukničky z krepového papiera, 

 motýliky z krepového papiera. 
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Rekvizity: 

 šatka na hlavu, 

 väčšia šatka, 

 záves (látkový, korálkový...). 

Štylizované scénické fragmenty: 

 ozdobné reťaze z krepového papiera. 

 Metodické pokyny: 

V pracovných vzdelávacích aktivitách deti zhotovujú ozdobné reťaze, sukničky a motýliky. 

Učiteľka ich motivuje ubezpečením, že tieto veci budú potrebovať, keď budú hrať v jednej 

peknej rozprávke, a preto si ich musia pripraviť dopredu. Výrobu každej kostýmovej súčasti 

najprv deťom demonštruje. Na príprave materiálu sa podieľajú všetky deti. Tu je vhodné 

vytvoriť samostatné skupinky dievčat a chlapcov. 

Výroba ozdobných reťazí: krepový papier rôznych farieb je nastrihaný na cca 15 cm dlhé 

prúžky so šírkou cca 2 cm. Prúžky majú deti uložené v košíku uprostred pracovného stola. 

Každé dieťa má vlastné „tužkové“ lepidlo. Deti si vyberú prúžok, na jednom konci ho potrú 

lepidlom a druhý koniec zalepia. Vznikne krúžok. Druhý prúžok prevlečú cez pôvodný 

a postupujú rovnako. Výber farby učiteľka ponechá na deti. Niektoré budú farby striedať, iné 

deti sa možno rozhodnú pre jednofarebnú reťaz. Dĺžka reťazí závisí od priestoru, kde ich chce 

učiteľka, spolu s deťmi, v realizačnej fáze projektu umiestniť.  

Výroba sukničiek: Učiteľka, alebo niektorá z mamičiek detí rozstrihá krepový papier  na šírku 

cca 30 cm a dĺžku cca 1 meter. Keďže sú rolky krepového papiera dostatočne široké, je 

jednoduchšie celú rolku rozstrihnúť na polovicu a až potom strihať metrové pruhy. Na jednej, 

širšej strane sa obdĺžnik prehne cca 3-4 cm a širokým stehom sa v spodnej časti záhybu 

prišije. Vznikne tak otvor, priestor na navlečenie gumy. Dievčatá majú v košíkoch na stoloch 

nastrihané gumové pásy dĺžky cca 50 cm, na konci ktorých je guma napichnutá v zatváracom 

špendlíku. Na kraji stola naukladané krepové obdĺžniky jednej farby (každá skupinka dievčat 

má inú farbu). Pomaly prevliekajú špendlík s gumou cez dutý otvor na sukničke. Keď skončia 

na opačnej strane, gumu povytiahnu a vyberú špendlík. Zatvoria ho a vložia do škatuľky  na 

stole. Potom učiteľka zaviaže konce gumy podľa šírky pása každého dievčatka. Nesmie ich 

tlačiť, ale nesmie byť ani príliš voľná, aby pri tanci nepadala. Sukničky deti jemne uložia do 

škatule od banánov. Z bezpečnostných dôvodov je dôležité upozorniť deti, že špendlík musia 

ihneď po navlečení zavrieť a odložiť. 

Výroba motýlikov: chlapci majú na stoloch v košíku pruhy krepového papiera rôznych farieb 

dĺžky cca 15 cm a šírky cca 8 cm. V druhom košíku je nastrihaná klobúková guma dĺžky cca 

30 cm. Chlapci si vyberú prúžok gumy a po dĺžke ho rozprestrú na stole. Prstami krepový 

prúžok stlačia v jeho prostriedku. Potom priložia na približný stred gumy už stlačený stred 

krepového prúžku zvisle. Chytia oba konce gumy, vo vzduchu gumu prevlečú a vzniknutý 

uzol zaťahujú dovtedy, kým sa stred krepového papiera úplne nestiahne. Vznikne tak 

mašlička – motýlik. Potom urobia ešte jeden uzol, aby sa papier z gumy nevyvliekol. 

Nakoniec učiteľka zviaže konce gumy tak, aby sa vzniknutý kruh dal ľahko prevliecť cez 

hlavu. 
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 Jazyk a komunikácia - literárna výchova 

 Literárny materiál: 

 autorský rozprávkový príbeh – je kontinuálnou súčasťou scenára. 

 Roly: 

Deti – trubači, speváci, tanečníci;  

Učiteľka – rozprávač, starenka. 

 Metodické pokyny: 

V takto projektovanej hudobnej rozprávke nie je potrebná špeciálna príprava detí. Avšak je 

nesmierne dôležité, v celej realizačnej fáze, motivovať deti, zdôrazňovať význam ich úloh 

v rozprávke. 

 Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

 Pohybové prvky: 

 chôdza v miernom tempe, 

 polohy rúk – ruky voľne vedľa tela; ruky vbok, 

 prísunný krok vpravo a vľavo. 

 

 Realizačná fáza projektu – scenár projektu 

Legenda ku scenáru: 

Deti– trubači, speváci, tanečníci;  

U – učiteľka, UR – učiteľka rozprávač; US– učiteľka starenka. 

 

 Organizácia a úprava triedy: 

Na vnútornú stranu dvier triedy učiteľka upevní záves (z látky, z korálkov, z nastrihaného 

igelitu a pod.) z dvoch častí a po bokoch ho upevní stuhami. Usporiadaním stoličiek do 

veľkého kruhu vytvorí „tanečnú sálu a parket“. Akonáhle vstúpi do triedy posledné dieťa, 

učiteľka spustí záves. Navodí slávnostnú atmosféru. 

 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

V tejto fáze denného poriadku učiteľka umožní deťom voľné hry podľa ich výberu. Priebežne, 

už pri príchode detí do triedy, znejú detské pesničky vo funkcii zvukovej kulisy, ale s cieľom 

navodiť radostnou atmosféru (nahrávky na CD sú podľa výberu učiteľky). 

Učiteľka zazvoní na zvončeku a deti vyzve, aby si sadli na koberec v polkruhu pred ňou. 

U:Deti, dnes nie sme v obyčajnej škôlke, dnes ste prišli do rozprávky. Sme v rozprávkovej 

krajine. Keď ste sa hrali, počúvali ste aj  pekné pesničky, ale odrazu je tu také zvláštne ticho. 

To je ale čudné, pretože viete kde sme teraz? Tak ja vám to prezradím.  

UR: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno veselé kráľovstvo, Tanečné kráľovstvo. Žila v ňom aj 

princezná Tancomila, ktorá bola veľmi veselá a kedy len mohla, stále tancovala. A keďže bola 

veselá, veselé bolo aj kráľovstvo. Ľudia si po práci zaspievali, zatancovali si. Ale jedného dňa 

princezná Tancomila ochorela. Celé kráľovstvo stíchlo. Nikto nespieval, nikto netancoval.  

U: A my sme dnes prišli do tohto kráľovstva. Najprv sme počuli hudbu. Ale teraz je tu 

zvláštne ticho. Učiteľka v úlohe starenky – zaviaže si na hlavu šatku. 
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US: Ach, jaj! Ach, jaj! Je tu ticho, pretože naša princezná Tancomila ochorela. A keď 

ochorela, všetci v kráľovstve zabudli spievať a tancovať. Ale ja viem, čo by mohlo pomôcť. 

Princeznú Tancomilu a celé Tanečné kráľovstvo môžu uzdraviť len deti, ktoré majú rady 

hudbu, ktoré ju vedia počúvať, spievať, ale aj na ňu tancovať. Ááááách! Učiteľka si zamyslene 

zloží šatku z hlavy.  

U: Deti, ale veď vy to všetko viete. Čo poviete. Uzdravíme princeznú a oslobodíme 

kráľovstvo zo smútku? Áno. 

 

Zdravie a pohyb – pohybové a zdravotné cvičenie 

U: Deti, ale keď to chceme urobiť, keď chceme ľuďom v Tanečnom kráľovstve ukázať, ako 

sa tancuje, tak sa teraz trochu rozcvičíme. Postavte sa do kruhu a budeme kráčať pekným 

tanečným krokom. Pekne sa vystrieme, dievčatá budú mať ruky vbok a chlapci ruky vedľa 

tela. Aby sa nám lepšie kráčalo, budem hrať rytmus na tamburínke. Učiteľka udáva hrou 

mierne tempo. 

Teraz sa otočíme, chytíme sa za ruky a budeme tancovať tak, že urobíme dva kroky do jednej 

strany a dva kroky do druhej strany. Učiteľka je v kruhu s deťmi a určí tak smer pohybu. Aby 

bol pohyb jednotný, udáva tempo pokynom – raz, dva. Úkroky sa realizujú striedavo vpravo 

a vľavo. 

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne 

U: Aby sme však mohli celé kráľovstvo rozveseliť, tak sa musíme aj posilniť. Umyjeme si 

ruky a pôjdeme sa najesť. 

 

 Hudobná vzdelávacia aktivita 

Percepčné činnosti: 

U: Deti, najedli sme sa a teraz si posadajte na stoličky. Seďte tichučko, pozorne počúvajte a 

rozmýšľajte o tom, ako by sme mohli uzdraviť princeznú Tancomila celé Tanečné kráľovstvo 

znovu naučiť tancovať. 

Petr Hapka: Motív lásky. 

Hudba znie v príjemnej intenzite.  Deťom je určite známa z rozprávky Perinbaba. 

U:Učiteľka vedie s deťmi rozhovor – aká bola hudba (krásna, pomalá, smutná….), prečo bola 

taká (v kráľovstve je smútok, nikto netancuje ani nespieva…).  

Vieme už, čo musíme urobiť pre uzdravenie princeznej a záchranu Tanečného kráľovstva? 

Budeme tancovať a spievať. Vy ste to uhádli. Tak a teraz z nás budú najprvspeváci. 

Vokálne činnosti: 

 Hlasová rozcvička(príloha č. 1): 

Učiteľka hrá na keyboarde, každý model najprv spevom a hrou demonštruje a deti po nej 

opakujú. 

U: 1. model: Deti, ako by sme mali spievať, aby sme princeznú a ľudí v Tanečnom kráľovstve 

rozveselili? Veselo, radostne. Presne tak. A preto si zaspievame takto: Učiteľka demonštruje - 

smerom nahor na text -  veselo si spievame, smerom nadol na text – s radosťou tancujeme. 
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2.model: V každom kráľovstve sú trubači, ktorí oznamujú fanfárami, čo sa bude na zámku 

diať. Aby ich bolo počuť v celom kráľovstve, tak stoja na hradbách. Niektorí na vyšších 

a niektorí na tých najvyšších. Motivácia je prirodzeným zdôvodnením transpozície modelu. 

A teraz budeme všetci kráľovskými trubačmi. Počúvajte, ako budeme oznamovať, že sa 

v kráľovskom zámku bude konať tanečná slávnosť. Učiteľka demonštruje - spieva durový 

kvintakord na citoslovcia: tram-ta-tá. Teraz už celé Tanečné kráľovstvo vie, že bez hudby je 

na svete smutno.  

♫ Spev piesne Spievajme si, spievajme: 

U: Na každej slávnosti je orchester, ktorý hrá do tanca, spievajú speváci a samozrejme, že sa 

aj tancuje. A my sme teraz speváci. Veľmi dobre poznáme pesničku Spievajme si, spievajme. 

Postavte sa predo mňa, ja budem hrať a spievať spolu s vami. Učiteľka hrá jednoduchý 

sprievod k piesni na keyboarde (predohra a dohra – posledné 2 takty piesne) a spieva spolu s 

deťmi. 

Hudobno-pohybová výchova – nácvik jednoduchej choreografie  (autorská choreografia): 

Pesničku ste spievali veľmi pekne, ale teraz nám ešte niečo chýba. Čo ešte musíme urobiť? 

Tancovať. Správne. Tak a teraz zase budeme tanečníci a  naučíme sa jeden pekný  tanček. Pri 

nácviku si deti spolu s učiteľkou spievajú jednotlivé časti piesne v pomalšom tempe. 

Základné postavenie – deti stoja v kruhu a držia sa za ruky. 

1. časť piesne:  1.-4. takt → plynulá tanečná chôdza po kruhu v miernom tempe piesne  

jedným smerom; 

5.-8. takt → zmena smeru – na slovo „radi“ sa deti chytia za ruky; 

2. časť piesne:  9.-11. takt → postupujú voľne, tanečným krokom do stredu kruhu; 

12. takt → zdvihnú držiace ruky dohora (ruky všetkých detí sa teraz dotýkajú); 

13.- 15. takt → postupujú cúvaním späť do veľkého kruhu, ruky postupne 

klesajú k telu, ale deti sa stále držia za ruky; 

16. takt → na text „rozveseľ zem celučkú“ si ruky pustia a v rytme tohto textu 

deti synchrónne (v zhode s rytmom)tlieskajú. 

 

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - presun do umyvárne a jedálne, obed, 

     odpočinok 

U: Milí speváci a tanečníci, príprava tanečnej slávnosti sa vám naozaj vydarila. Aby však 

bolo všetko tak, ako má byť, tak sa teraz naobedujeme a za obedom si trochu oddýchneme. 

Po fáze oddychu sa deti naolovrantujú a začína príprava na realizáciu integrovaných 

hudobných činností formou hry. 

 

Tanečná slávnosť 

U: Deti, oddýchli sme si a teraz už môžeme vstúpiť do kráľovskej tanečnej sály. Aby sme 

princeznú Tancomilu uzdravili a konečne oslobodili Tanečné kráľovstvo od smútku, taksa 

oblečieme ako sa na tanečnú slávnosť patrí. Učiteľka donesie do stredu triedy škatuľu so 

sukničkami a škatuľu s motýlikmi. Sľúbila som vám, že tieto sukničky a motýliky budeme 

potrebovať v rozprávke. Ako dobre, že ste si ich už dopredu pripravili. Teraz sa šikovne 

oblečiete. Aby sa dievčatkám sukničky nepotrhali, budete si pri obliekaní pekne pomáhať vo 
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dvojiciach. Jedno dievčatko zdvihne ruky hore a druhé jej opatrne natiahne sukničku cez 

hlavu. Potom sa vystriedate. Chlapci to majú ľahšie, motýliky si môžete založiť na krk aj 

sami. Ale tiež dávajte pozor, aby sa vám neroztrhali. Dievčatká si obliekajú krepové sukničky 

a chlapci si na krk navlečú krepové motýliky. Pochopiteľne, učiteľka pomáha deťom všade 

tam, kde je to potrebné. 

U: Chlapci, teraz budete najprv trubačmi. Zatrúbite fanfáry tak, aby každý vedel, že sa 

tanečná slávnosť práve začína. Ukážte, ako vyzerá trubač, keď trúbi? Chlapci dramatizujú 

pohybom rúk držanie trúby. Učiteľka hrá kvintakord v D-dur a spolu s chlapcami ho spieva 

nahor a nadol na citoslovcia „tram-ta-tá, tram-ta-tá“. Model zopakujú 2x. 

Vokálne činnosti a hudobno-pohybová výchova: 

♫ Spev piesne Spievajme si, spievajme s tancom 

Je výhodné, ak má učiteľka nahrávku hudobného sprievodu na keyboarde ku piesni na CD-

nosiči. Usmerní deti, postavia sa do kruhu, držia sa za ruky, učiteľka spustí nahrávku a počas 

predohry ku piesni sa postaví medzi deti. Keďže je tanček veľmi jednoduchý, tak učiteľka 

môže hrať sprievod sama, spievať s deťmi a deti tancujú samé. 

U: Bravóóó. Deti, zaspievali a zatancovali ste to prekrásne. Zatlieskajme si. Po stíchnutí 

potlesku učiteľka upozorní deti. Budeme chvíľku ticho, aby sme zistili, či sa už princezná 

Tancomila uzdravila.  

Percepčné činnosti a hudobno-pohybová výchova: 

Po chvíľke ticha exponuje nahrávku – nahraná na CD hneď za sprievodom ku piesni: 

Petr Hapka: Kvetinový sneh 

U: Deti, počujete to? V Tanečnom kráľovstve sa už veselia. Princezná sa uzdravila. Vy ste ju 

svojím spevom a tancom uzdravili. Tak si teraz všetci na kráľovskej slávnosti veselo 

zatancujeme.  Teraz sa už roztancuje celé kráľovstvo a my tiež. Každý nech tancuje tak, ak to 

vie, tak,  ako to cíti. Počúvajte hudbu  a aj sa ku vám pridám.  

Tanečná improvizácia na znejúcu hudbu: 

Učiteľka teda exponuje ukážku znova.Po tanci začne tlieskať a detisaurčite s radosťou 

pripoja.  

 

 Evalvačná fáza projektu 

Učiteľka deti pochváli a odporučí, aby doma porozprávali, čo dnes v škôlke zažili, v akom 

kráľovstve boli a ako uzdravili princeznú Tancomilu a rozveselili Tanečné kráľovstvo. Potom 

vyzve deti, aby pesničku Spievajme si, spievajmedoma zaspievali a skúsili si s rodičmi aj 

zatancovať. 

 

 Postupný odchod detí z materskej školy 

 

Evalvačná fáza pokračuje aj na druhý deň. V oddychovej fáze, je potrebné znova sa 

ku projektu vrátiť. Vhodnou formou je rozhovor o prežitom predchádzajúcom dni: 

V akom kráľovstve sme včera boli? 

Ako sa volalo kráľovstvo? 

Ako sa volala princezná? 
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Prečo bolo kráľovstvo smutné? 

Čo sme urobili, aby  sa princezná uzdravila a aby sa kráľovstvo rozveselilo? 

Akú pesničku sme jej zaspievali na tanečnej slávnosti? 

Čo sme pri speve ešte robili?.... 

Zároveň si pieseň môžu zaspievať a pritom aj zatancovať už osvojenú choreografiu. 

 

 

3.6.1 Prílohy k hudobnej rozprávke Ako v Tanečnom kráľovstve tancovať zabudli 

 

Príloha č. 1 

 

Hlasová rozcvička 

1. model 

 

Model transponovať po celých tónoch po E-dur a späť. 

 

2. model 

 

Identická transpozícia. 

 

 

 

Príloha č. 2 

Spievajme si, spievajme 

 

                                                                                                                     česká – anonym 

Mierne                                                        preklad do slovenského jazyka Božena Balcárová 
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  Pieseň v českom origináli: 
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