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4  HUDOBNÁ ROZPRÁVKA – SCÉNICKÉ PROJEKTY 

 

     Ako aplikačný terén pre scénický druh integratívneho hudobno-edukačného projektu sme 

zvolili monotematický prístup, tému Vianoc. Táto téma je snáď najviac využívaná v každej 

materskej škole, kedy sa pred Vianocami konajú tzv. Vianočné besiedky.  

Tri scénické integratívne hudobno-edukačné projekty, po jednom v každej vekovej kategórii 

detí, predstavujú malý vianočný príbeh, ktorý sa odohráva formou miniatúrnej hudobnej 

rozprávky. Jej príbeh je tvorený hudbou – piesňami, inštrumentálnymi sprievodmi k nim, 

pohybom a tancom, v integrácii s hovoreným slovom. Výtvarná stránka je vyjadrená 

scénickými prvkami a kostýmami detí. 

      Integrovaný hudobno-edukačný projekt využíva jednotlivé integratívne aspekty, v ktorých 

sa vo fáze procesu jeho prípravy realizujú vzdelávacie aktivity v spektre integrovaných 

vzdelávacích oblastí. Každá jedna oblasť aj so svojimi podoblasťami je špecifická. Uvedená 

skutočnosť tak determinuje výber a aplikáciu špecifických metód, foriem a prostriedkov 

edukácie, vo vzťahu ku konkrétnej vekovej skupine detí. Z uvedeného dôvodu, v úvodnej 

časti scenára, pri časti „metódy“, uvádzame len kľúčovú metódu verejnej prezentácie projektu 

- metódu interpretácie, ako metódu výsledného produktu celého procesu prípravy. Práve ona 

je výsledkom predchádzajúceho výberu a aplikácie množstva čiastkových metód. 

     Realizácia scénického integratívneho hudobno-edukačného projektu s deťmi 

predškolského veku, v ktorom má hudba dominantné postavenie, si vyžaduje dôslednú 

prípravu v premyslení každého detailu. Kompetencie učiteľky materskej školy by mali byť na 

takej kvalitatívnej úrovni, že dokáže profesionálne zvládnuť naplnenie a metodické postupy v 

jednotlivých vzdelávacích aktivitách, pri  napĺňaní cieľov v jednotlivých vzdelávacích 

oblastiach a podoblastiach. Len za tohto predpokladu je možné jednotlivé realizačné výstupy 

detí skĺbiť do zmysluplného celku a vytvoriť scénický integratívny hudobno-edukačný 

projekt, ktorý bude v jeho realizačnej fáze verejne prezentovaný. 

     Skúsené učiteľky veľmi dobre vedia, že deti je pred prezentáciou potrebné pozitívne 

naladiť. Súčasne, keďže jadro projektu tvorí spev a pohyb, je potrebné deti hravým spôsobom 

rozospievať. Verejná prezentácia je však aj situáciou, keď sa deti obliekajú do kostýmov, 

alebo len ich štylizovaných súčastí, prípadne budú pracovať aj s rekvizitami. Staršie deti si 

môžu pri obliekaní vzájomne pomáhať, mladším deťom pomáha učiteľka a je veľkou 

pomocou, ak túto aktivitu realizuje aj v kooperácii s niekoľkými mamičkami detí. Aby však 

prezentácia pred rodičmi nebola prvou premiérou, aby deti nadobudli istotu pri interpretácii 

jednotlivých hudobných, pohybových, či slovných vstupov, teda spektra interpretovaných 

umeleckých elementov, a to paralelne s pohybom po scéne, odporúčame realizovať aj 

„predpremiéru“ - prezentáciu detí formou hry „samy sebe“. To znamená, že všetky deti 

materskej školy (všetky triedy) budú účinkujúcimi a súčasne aj divákmi. Keďže každá veková 

skupina má svoj vlastný projekt, tak je vhodné, aby sa učiteľky dohodli aj označení scény, na 

farbe ako aj tvare značiek na podlahe (napr. najmladšie deti – červené krúžky, 4-5-ročné deti 

– zelené trojuholníčky a najstaršie deti napr. žlté štvorčeky). Uvedený postup má svoje 

opodstatnenie, pretože deťom uľahčí pohyb po scéne vo vlastnej fáze verejnej prezentácie, 

keďže si už vo fáze nácviku v prostredí vlastnej triedy zvykajú na „svoje“ značky, na „svoju“ 

farbu. 

    Nemenej dôležitou súčasťou verejnej prezentácie projektu je aj fáza po bezprostrednej 

prezentácii jednotlivých čiastkových projektov Keďže sa realizuje v predvečer Vianočných 

sviatkov, odporúčame, aby v spolupráci s rodičmi, učiteľky pripravili pre účinkujúce deti ako 

odmenu malé občerstvenie. Je to zároveň aj čas na neformálne rozhovory medzi rodičmi 

a učiteľkou, medzi rodičmi navzájom. Je to čas očakávania najkrajších sviatkov v roku. 
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4.1 Pri vianočnom stromčeku  

 

  Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Pri vianočnom stromčeku 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Druh projektu: scénický projekt  

Veková kategória: podľa výberu učiteľky 

Výchovno-vzdelávací cieľ: 

Vnímať a intenzívne prežívať predvianočný čas, primerane veku si postupne uvedomovať 

posolstvo Vianoc. 

Verejne prezentovať nadobudnuté zručnosti, schopnosti zo spektra integrovaných 

vzdelávacích oblastí. 

Metódy: interpretácia ←→ imitačná, demonštračná, problémová, improvizácia, inscenačná,  

               dramatizácia, rozhovor, vysvetľovanie 

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy – verejná prezentácia 

 

  Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

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

percepčné, hudobno-dramatické.  
 Integrácia vzdelávacích oblastí: Umenie a kultúra – hudobná výchova, výtvarná 

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

výchova. 

 Projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov: 

  Umenie a kultúra - hudobná výchova 
Vokálne činnosti: 

 Výber hudobného materiálu: 

 Alojz Čobej: Vyrástol nám stromček, 

 Božena Balcárová: Vianočný stromček. 

Rytmické činnosti: 

 rytmizácia piesne, 

 prostriedky rytmizácie - hra na tele; rytmické hudobné nástroje. 

Hudobno-pohybové činnosti: 

 chôdza – pomalá, 

 otáčanie okolo vlastnej osi. 

Percepčné činnosti: 

 vianočné detské piesne (CD) podľa výberu učiteľky, 

 upevňovanie charakteru zvuku jednotlivých rytmických hudobných nástrojov vlastnou 

hrou a percepciou. 

Hudobno-dramatické činnosti 

 pohybová dramatizácia obsahu piesní. 

 Pomôcky a didaktická technika: 

 notový zápis piesne Vyrástol nám stromček (príloha č. 1), 

 partitúra k piesni Vyrástol nám stromček (príloha č. 2), 

 notový zápis piesne Vianočný stromček (príloha č. 3), 

 partitúra k piesni Vianočný stromček (príloha č. 4), 

 rytmické hudobné nástroje – zvonček, triangel, paličky, pandeiro, rolničky, 
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 keyboard, 

 CD-prehrávač. 

 Metodické pokyny: 

V scénickom projekte deti spievajú dve piesne a hrajú k nim aj inštrumentálny sprievod. 

V hudobných vzdelávacích aktivitách si piesne osvojujú imitačnou metódou. Pieseň Vyrástol 

nám stromček je vhodné zaradiť ako sprievodnú hudbu k výtvarným aktivitám pri 

zhotovovaní vianočných ozdôb. Pokiaľ budú mať deti pieseň „napočúvanú“ už vo výtvarných 

vzdelávacích aktivitách, jej nácvik bude jednoduchší. Je dôležité, aby dokonale ovládali 

hudobnú aj textovú stránku oboch piesní. Piesne deti rytmizujú hrou na tele a až potom sa 

pristupuje ku nácviku inštrumentálneho sprievodu. Pri nácviku využijeme didaktickú hru na 

spevákov, na orchester a pod. Pri osvojovaní inštrumentálneho sprievodu hudobné nástroje 

pomenúvame, aby si deti stále upevňovali ich názvy. Najprv im umožníme, prostredníctvom 

improvizácie, hrať sprievod ku piesni tak, ako to samé cítia. Pochopiteľne, že vznikne hluk, 

možno až chaos. To je dôvod na to, aby sme deti viedli k tomu, že hudba nemôže byť taká 

hlučná a umožníme im, aby hrali sprievod maximálne tri deti. Výsledná úprava piesne tak 

bude na základe vlastného námetu detí. Je veľmi dôležité, aby pri oboch piesňach 

permanentne znel aj hudobný sprievod v znení, v akom sa bude pieseň prezentovať – Vyrástol 

nám stromček – nahrávka na CD aj s medzihrami a pieseň Vianočný stromček hrou učiteľky 

na keyboarde. Deti si zafixujú medzihry a ich dĺžku trvania. Toto je veľmi dôležitý moment, 

keďže sa počas medzihier mení postavenie detí v priestore scény a menia sa aj činnosti. Po 

osvojení piesní aj so sprievodom rytmických hudobných nástrojov, sa deti hrajú „na divadlo“ 

a postupne si osvojujú pohyb okolo stromčeka, uvedomujú si priestor a postavenie v priestore, 

„nacvičujú“ aj ozdobovanie stromčeka. Celý tento proces musí byť pre deti zábavnou 

a zaujímavou hrou. Motiváciou je ukázať rodičom, ako pekne vedia spievať, hrať, recitovať. 

  Umenie a kultúra – výtvarná výchova a Človek a svet práce – pracovná výchova 
 Pomôcky a materiál: 

 farebný papier, 

 lepidlo, 

 nožnice, 

 mäkký biely papier, 

 výkresy, 

 mastný pastel, 

 biela niť, 

 obojstranná  (kobercová) lepiaca páska. 

 Scénické prvky a rekvizity: 

 vianočný stromček, 

 ozdoby na stromček, 

 snehové gule. 

 Metodické pokyny: 

Vo dvoch, troch výtvarných alebo pracovných vzdelávacích aktivitách deti zhotovujú 

vianočné ozdoby. Paralelne pri činnosti, v primeranej a nerušivej intenzite, počúvajú vianočné 

piesne pre deti z CD podľa výberu učiteľky. Jednou z nich je aj pieseň Vyrástol nám stromček 

(o dôvodoch jej zaradenia sa zmieňujeme vyššie, v metodických pokynoch pre hudobnú 

výchovu). 

Výroba reťazí – v košíkoch na stoloch majú deti nastrihané pásiky z farebného papiera 

s dĺžkou 15 cm a šírkou 2 cm a niekoľko „ceruzkových“ lepidiel. Učiteľka deťom  

demonštruje postup – na koniec jedného prúžka naniesť lepidlo a druhý koniec prúžka 

zalepiť, prstom pritisnúť. Vznikne kruh, cez ktorý sa prevlečie ďalší prúžok a postup sa 

opakuje. Vzhľadom na to, že deti budú reťaze vešať na stromček, nesmú byť veľmi dlhé. 
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Väčšina detí už vie počítať do desať, tak im učiteľka môže dať pokyn, aby mala reťaz len 10 

alebo aj menej krúžkov. Výber farieb a ich kombinácií prenechá na deti. 

Výroba vianočných hviezdičiek – deti majú v košíkoch pripravené hviezdičky z bieleho 

výkresu, s priemerom cca 5 cm a mastný pastel. Na jednom cípe  hviezdičiek je už dierka na 

prevlečenie nite. Deti vymaľujú celú plochu hviezdičky z oboch strán. Súčasne im učiteľka 

zadá problémovú úlohu – aké farby by sme mohli použiť tak, aby bolo hviezdičku na 

stromčeku dobre vidieť. Na ilustráciu vyfarbí jednu hviezdičku zelenou farbou a hviezdičku 

priloží ku vianočnému stromčeku v triede. Deti zistia, že hviezdičku nie je dobre vidieť. Tým 

ich učiteľka navodí na voľbu iných, svetlejších farieb. V ďalšej vzdelávacej aktivite 

dokončíme ozdoby – deti cez dierku navliekajú niť do každej hviezdičky a kladú do ďalšieho 

košíka. Učiteľka počas popoludňajšieho oddychu detí nite spojí uzlíkom. 

Výroba snehových gulí – deti majú na stoloch mäkký biely papier a oboma rukami ho stláčajú 

do tvaru gule. Gule ukladajú do škatule, budú sa neskôr lepiť na obojstrannú kobercovú 

lepiacu pásku a vo fáze prezentácie projektu vytvoria oddelený priestor javiska od hľadiska. 

 Jazyk a komunikácia - literárna výchova 

 Výber literárneho materiálu: 

 Čo to cinká – báseň. 

 Metodické pokyny: 

Keďže dlhšie obdobie pred realizáciou projektu sa jednotlivé vzdelávacie aktivity realizujú 

prostredníctvom témy Vianoc, motiváciou pre osvojenie básničky je krátky rozhovor 

o Vianociach. Pred recitáciou učiteľka zazvoní na zvončeku a báseň prednesie s výrazom a so 

zdôraznením jej hlavnej myšlienky. Postupne, imitačnou metódou, si text deti osvojujú. 

Pokiaľ učiteľka prednesie báseň naozaj dramaticky, tak už pri nácviku vedie deti nielen ku 

osvojovaniu samotného textu, ale aj k jeho dramatickému prejavu. Deti sa naučia celý text 

a potom sa úlohy rozdelia, pretože posledné dva verše recituje učiteľka. Pri nácviku priebehu 

celého projektu, si deti osvojujú aj postavenie na scéne počas recitácie. 

 

 

 Realizačná fáza projektu 

Scenár 

 

Legenda: D – deti; U – učiteľka. 

Popis scény z pohľadu diváka: 
Ústredným scénickým prvkom je vianočný stromček, ktorý je len čiastočne vyzdobený, 

zvyšok ozdôb – papierové reťaze a hviezdičky deti vešajú na stromček počas inštrumentálnej 

verzie prvej úvodnej piesne Vyrástol nám, stromček – len predohra a 1. sloha. Stromček je 

umiestnený v strede, v zadnej časti scény tak, aby sa deti mohli pohybovať aj okolo neho. Nie 

je ešte rozsvietený. Scéna je od hľadiska oddelená snehovými, papierovými guľami, ktoré sú 

prilepené, jedna, vedľa druhej, na zemi, na obojstrannej lepiacej páske. Pred radom gulí, 

v strede scény je na zemi zvonček. Rytmické hudobné nástroje sú uložené pod stromčekom. 

 

Príprava detí na realizáciu projektu: 

Deti sú oblečené civilne, sviatočne. Pred realizáciou projektu ich učiteľka upokojí, pochváli 

ich, aké sú pekné, sviatočne oblečené a vyzve ich, aby si najprv spoločne zaspievali. Zvolí 

jednoduchú pieseň, ktorú deti dobre poznajú. Spev piesne predstavuje aspoň minimálnu 

hlasovú rozcvičku. Pred začiatkom vystúpenia deti upokojí, povzbudí a ubezpečí ich, akú 

radosť budú mať ich rodičia, keď ich uvidia spievať a tancovať pri vianočnom stromčeku. 

Presunú sa do triedy, v ktorej sa bude projekt realizovať. Učiteľka rozdelí deťom vianočné 

ozdoby – reťaze a hviezdičky. Každé dieťa má jednu reťaz a jednu hviezdičku. 
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Predpokladáme, že projekt pre tieto 3 - 4-ročné deti bude súčasťou projektu väčšieho rozsahu, 

v ktorom sa budú prezentovať všetky vekové kategórie detí materskej školy. 

  Vlastná prezentácia projektu 

Zo zákulisia znie inštrumentálna verzia piesne Vyrástol nám stromček, a to predohra 

a melódia ku 1. slohe. Deti spolu s učiteľkou prichádzajú počas hudby z pravej strany (z 

pohľadu diváka)  na scénu. Učiteľka ich privedie ku stromčeku a deti vešajú ozdoby na 

stromček.  

(príloha č. 1) 

Keď už ozdoby visia, jedno dieťa zodvihne zvonček a zazvoní. Znova znie predohra ku piesni, 

deti počas nej vytvoria kruh okolo stromčeka, držia sa za ruky. Paralelne so spevom 1. slohy 

chodia okolo stromčeka v rytme piesne a spievajú: 

 

♫ Spev piesne Vyrástol nám stromček (príloha č. 1): 

 

1. Vyrástol nám, stromček  v izbe pod oknom, 

ihličím a sviatkom vonia celý dom. 

[: Striebro hviezdičiek sa na ňom ligoce, 

aby každý vedel, že sú Vianoce. :] 

 

V závere 1. slohy sa deti, pod vedením učiteľky, postavia pred stromček. Spievajú a súčasne 

pohybom dramatizujú obsah 2. slohy piesne: 

2. Aké sú to zvesti, aké noviny, 

roztrhli sa v mrakoch biele periny. 

           [: Keď vám hlávky nôcka spánkom omoce, 

           bude sa nám snívať, že sú Vianoce. :] 

 

Aké sú to zvesti, aké noviny,– zodvihnú ruky a pohybom prstov a palca, ich spájaním  

a rozpájaním napodobňujú blikajúce svetlo. 

roztrhli sa v mrakoch biele periny. – rozpažia ruky a mierne nimi kmitajú ako krídelkami. 

Keď vám hlávky nôcka spánkom omoce, – spojenými dlaňami sa opierajú o líce –   

                                                                      napodobňujú spánok. 

bude sa nám snívať, že sú Vianoce. – spojené dlane preložia na opačné líce.. 

 

Počas nasledujúcej medzihry vopred určené deti vezmú spod stromčeka hudobné nástroje, 

učiteľka im pomáha. Deti ostávajú naďalej v polkruhu. Začínajú spievať opäť 1. slohu, hrať 

rytmický sprievod k piesni a súčasne, deti ktoré nehrajú, vytlieskávajú rytmus synchrónne 

s rytmom piesne (príloha č. 2). 

1. Vyrástol nám, stromček  v izbe pod oknom, 

ihličím a sviatkom vonia celý dom. 

[: Striebro hviezdičiek sa na ňom ligoce, 

Aby každý vedel, že sú Vianoce. :] 

Počas spevu refrénu sa vianočný stromček rozsvieti, jedno dieťa zvoní zvončekom. Po jeho 

doznení deti recitujú básničku: 

D: Čo to cinká, čo to zvoní? 

     Čože je to za krása? 

     Zvoní zvonček a náš stromček  

     v celej kráse jagá sa. 
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U: Učiteľka súhlasne prikyvuje, usmieva sa a ukončí recitáciu: 

     Celý žiari, celý svieti,  

     Pozdravme ho piesňou, deti. 

 

♫ Spev piesne Vianočný stromček (príloha č. 3) 

Okamžite znie predohra ku piesni, ktorú hrá druhá učiteľka na keyboarde. Je to melódia celej 

jednej slohy. Počas nej si deti vymenia hudobné nástroje. V poslednom takte piesne jedno 

dieťa zvoní zvončekom. Hudobníci zostávajú v strede a všetky ostatné deti sa pochytajú za 

ruky a v utvorenom kruhu, počas spevu prvej slohy, chodia okolo stromčeka a okolo skupiny 

inštrumentalistov: 

 

1. Keď vianočný zvonček zvoní, 

          čakáme už nedočkaví. 

          [: Mamka dvere otvorí, 

          v srdiečkach nám zahorí. :] 

 

Medzihrou je refrén piesne (4 takty). Počas nej sa kruh otvorí a deti opäť stoja v polkruhu, 

inštrumentalisti ostávajú v jeho strede a všetci spievajú 2. slohu: 

 

2. Svieti stromček ligotavý, 

           v izbičke už pekne žiari. 

           [: Tešíme sa, detičky, 

           na Vianoce, darčeky. :]  - počas posledného verša piesne znie zvonček. 

 

Na pokyn učiteľky sa deti poklonia a odchádzajú do vedľajšej triedy, kde ich učiteľka pochváli 

za pekné vystúpenie. Druhá možnosť je, že deti odchádzajú ku svojim rodičom a spolu s nimi 

sledujú prezentáciu starších detí. 

 

  Evalvačná fáza projektu 

Jej vstupná časť sa realizuje následne po ukončení prezentácie. Veľký význam pre deti má 

pochvala zo strany učiteľky, vyzdvihne ich spev, hru na hudobných nástrojoch, ako aj to, že 

sa ich vystúpenie všetkým veľmi páčilo. Je veľmi dôležité, vrátiť sa k téme na druhý deň, kde 

v riadenom rozhovore deti vyjadrujú svoje pocity a súčasne sa rozprávajú o tom, ako sa 

program páčil ich rodičom. Môžeme deti vyzvať, aby si pesničky doma spievali, básničku 

recitovali, aby ich naučili aj členov svojej rodiny a keď prídu Vianoce, môžu si ich pri 

stromčeku zaspievať. 
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4.1.1 Prílohy k scénickému projektu Pri vianočnom stromčeku 

 

Príloha č. 1 

Vyrástol nám stromček 

  Mierne                                                                                                                    Alojz Čobej

 
 

2. Aké sú to zvesti, aké noviny, 

Roztrhli sa v mrakoch biele periny. 

[: Keď vám hlávky nôcka spánkom omoce, 

Bude sa nám snívať, že sú Vianoce. :] 

 

 

 

Príloha č. 2 

Vyrástol nám stromček 

(partitúra) 

 

           Mierne                                                                                                           Alojz Čobej 
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Príloha č. 3 

Vianočný stromček 

    Mierne                                                                                                        Božena Balcárová 

 
2. Svieti stromček ligotavý, 

v izbičke už pekne žiari. 

[: Tešíme sa, detičky, 

na Vianoce, darčeky. :]   

 

Príloha č. 4 

Vianočný stromček 

(partitúra) 

         Mierne                                                                                                   Božena Balcárová 
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4.1.2 Zoznam použitých zvukových príloh 

 

ČOBEJ, Alojz: Vyrástol nám stromček. Dostupné na internete: 

https://www.youtube.com/watch?v=QhMK4L7URAw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhMK4L7URAw
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4.2 Pri jasličkách  

  Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Pri jasličkách 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Druh projektu: scénický projekt (do 12 minút) 

Veková kategória: podľa výberu učiteľky 

Výchovno-vzdelávací cieľ: 

Zachovávať tradície predkov, vlastnou umeleckou expresiou prežívať Vianočné posolstvo. 

Verejne prezentovať spektrum zručností a  schopností prostredníctvom integrovaných 

umeleckých elementov. 

Metódy: interpretácia ←→ imitačná, demonštračná, problémová, rozhovor, vysvetľovanie, 

improvizácia, inscenačná, dramatizácia. 

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy – verejná prezentácia 

 

  Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

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

pohybové, percepčné, hudobno-dramatické.  

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

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

výchova. 

 Projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov: 

 Umenie a kultúra - hudobná výchova 
Vokálne činnosti: 

 Výber hudobného materiálu: 

 Z jednej strany chvojka – slovenská ľudová koleda, 

 Dieťa krásne– anonym, 

 Poď, Ježiško, ty si náš – slovenská ľudová koleda. 

Rytmické činnosti: 

 rytmizácia piesne, 

 prostriedky rytmizácie - hra na tele; rytmické hudobné nástroje. 

Inštrumentálne činnosti: 

 hra rytmického sprievodu k piesni, 

 hra na kazu – improvizácia. 

Hudobno-pohybové činnosti: 

 pomalá chôdza. 

 otáčanie párov po kruhu. 

Percepčné činnosti: 

 vnímanie, prežívanie a uvedomovanie si predohry, medzihry a dohry 

Hudobno-dramatické činnosti: 

 pohybová dramatizácia obsahu časti piesne. 

 Pomôcky a didaktická technika: 

 notový zápis piesne Z jednej strany chvojka  (príloha č. 1), 

 notový zápis piesne Dieťa krásne (príloha č. 2), 

 partitúra k piesni Dieťa krásne (príloha č. 3), 

 notový zápis piesne Poď, Ježiško, ty si náš (príloha č. 4), 
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 partitúra k piesni Poď, Ježiško, ty si náš (príloha č. 5), 

 rytmické hudobné nástroje – bunkoš (alebo pandeiro), prstové činelky, kazu, rolničky, 

 keyboard, 

 nahrávky sprievodov ku piesňam na CD-nosiči v poradí, ako zaznejú vo fáze 

prezentácie projektu, 

 CD-prehrávač. 

 Metodické pokyny: 

Aj v tomto projekte je potrebné jednotlivé hudobné činnosti (nácvik piesní, inštrumentálnych 

sprievodov) pripravovať v dostatočnom časovom predstihu v hudobných vzdelávacích 

aktivitách. Po osvojení piesní je vhodné viesť deti aj ku pohybu po scéne, spievať piesne 

a ich časti podľa scenára (zbor, dievčatá, chlapci), aby si upevnili jednotlivé nástupy. 

Inštrumentálny sprievod si osvojujú všetky deti hrou na tele, pri hre na rytmických 

hudobných nástrojoch sa striedajú, ale v projekte hrajú len deti, ktoré cítia rytmus aj metrum 

a sú aj zručnejší v technike hry. Spev a pohyb na scéne integrujeme hneď po nácviku piesní. 

 Umenie a kultúra - výtvarná výchova a Človek a svet práce – pracovná výchova. 

 Pomôcky a materiál: 

 hnedý krepový papier, 

 kartón, 

 temperové farby, 

 nožnice, 

 drevená násada (na metlu, motyku) 

 1- 2 plechovky, 

 drobné kamienky, 

 kovové vrchnáky od piva, 

 klinčeky so širokými hlavičkami, 

 kladivo, 

 dierkovač, 

 lepiace pásky rôznych farieb, 

 špagát alebo lyko, 

 farebné stuhy. 

Scénické prvky:   

 hviezda – kométa,  

 jasličky (napr. detská drevená kolíska), 

 bábika, zabalená len v bielej plachtičke. 

Kostýmy : 

Dievčatá: biele blúzky alebo tričká s dlhým rukávom, sukničky rôznych farieb, biele 

pančuchy, dozadu uviazaná šatka vo farbe sukne. 

Chlapci: biele košele, tmavšie nohavice, ľajblík - vesta tmavšej farby. 

 Metodické pokyny: 

Výroba kométy - z kartónu vystrihnúť kométu o veľkosti dĺžka cca 70 cm, výška cca 40 cm. 

Vyfarbiť žltou temperovou farbou. Na oboch koncoch hviezdy nožnicami prevŕtať dierky. Zo 

zadnej strany navliecť lyko, upevniť uzlíkmi. Hviezda je súčasťou scény, scénickým prvkom, 

ktorý bude visieť v zadnej časti scény na stene v takej výške, aby ju neprekrývali výškou 

postavy deti. 

Kostýmy dievčat - v dostatočnom predstihu zabezpečia svojpomocne rodičia (sukničky a šatky 

môže ušiť zo zvyškov látok niektorá z mamičiek).   

Kostýmy chlapcov - vesty pre chlapcov budú zhotovené z krepového papiera ako štylizácia 

ľajblíka – súčasti mužského kroja jednoduchý obdĺžnik, vystrihnutý otvor pre hlavu. Obdĺžnik 

sa v prednej časti rozstrihne. 

Učiteľka – civilné sviatočné oblečenie. 
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Zhotovenie bunkoša: 

Výroba tohto ľudového rytmického hudobného nástroja nie je zložitá, ale vyžaduje si istú 

zručnosť. Bolo by vhodné, keby tento nástroj vyrobil niektorý z oteckov detí. Je na to 

potrebný istý čas, a preto je ho potrebné začať vyrábať v dostatočnom časovom predstihu. 

Najprv je potrebné pripraviť jeho jednotlivé súčasti: 

Plechové vrchnáky (cca 15 kusov) – vyklepať kladivom po okrajoch, aby vznikol hladký kruh 

ako pliešky na tamburíne. V strede klincom urobiť otvor. Cez otvor každého pliešku prevliecť 

špagát a v hornej časti zviazať po 5 kusov plieškov. Vzniknú tak 3  zväzky. 

Plechovky (1 – 2 kusy) – odstrániť papierový obal, v spodnej časti plechovku klincom 

prederaviť, do jednej tretiny naplniť drobnými kamienkami (fazuľou), plechovku uzavrieť 

napr. prelepením farebnými lepiacimi páskami a súčasne ju nimi aj oblepiť. Na vrchnej časti 

klincom pásky prederaviť. Pomocou drôtu, ktorý je dlhší ako výška plechovky, prevliecť 

špagát alebo lyko zospodu nahor. Špagát nechať v dostatočnej dĺžke po oboch stranách tak, 

aby sa plechovka mohla upevniť na drevenú násadu. 

Finalizácia: v spodnej tretine drevenej násady sa špagátom (horným aj spodným) priviaže 

plechovka (alebo oproti sebe, alebo nad sebou dve plechovky). Aby sa špagáty nešmýkali, tak 

v miestach ich uviazania špagáty tuho oblepíme farebnou lepiacou páskou. Nad plechovkou, 

po obvode násady, zatlčieme tri klinčeky so širokými hlavičkami, na ktoré sa uviažu zväzky 

s plieškami. Je dôležité, aby sa nedotýkali plechoviek, ale nad nimi viseli. Klince zatlčieme do 

násady a rovnako, ako pri plechovkách, z bezpečnostných dôvodov obtočíme lepiacou 

páskou.  Nad zväzkami plieškov je možné páskou prilepiť pestrofarebné stuhy v takej dĺžke, 

aby neprekrývali pliešky. Horná časť násady je len samotné drevo, ktoré pri hre bunkošom 

plní funkciu rukoväte.  

Zvuk tohto hudobného nástroja sa dosiahne ráznym úderom o podlahu – rozozvučia sa 

kamienky v plechovkách,  ako aj visiace pliešky. 

 Jazyk a komunikácia - literárna výchova 
 Výber literárneho materiálu: 

 Sedí vrabec – pôvodná slovenská ľudová koleda. 

 

 

 Realizačná fáza projektu 

Scenár 

Legenda ku scenáru: Z – zbor; S – sólo; Di – dievčatá; Ch– chlapci; S-Ch – sólista, chlapec; 

R – recitátor/-ka. 

Popis scény z pohľadu diváka: 

V zadnej časti scény na stene, v dostatočnej výške, visí vianočná hviezda. Vianočný stromček, 

ktorý je v tomto období v každej triede, je umiestený vpravo alebo vľavo v zadnej časti scény. 

V tomto projekte nie je však scénografickým prvkom, predstavuje len symbol Vianoc. 

V strede scény sú „jasličky s malým Ježišom“. Nie sú len scénickým prvkom, ale zároveň 

deťom umožnia vnímať stred scény pri tvorení polkruhu chlapcov a dievčat – jasličky tieto 

polkruhy oddeľujú. Zároveň deťom umožnia pohybovať sa po kruhu okolo jasličiek. Hneď za 

jasličkami sú na malom podnose položené detské prstové činelky, rolničky a kazu. Pokiaľ nie 

je bunkoš k dispozícii, nahradí ho pandeiro a uloží sa ku ostatným hudobným nástrojom. 

 

Príprava detí na realizáciu projektu: 

Deti sa vo vedľajšej triede, pod dohľadom učiteľky, prezlečú do kostýmov. Dievčatám 

učiteľka uviaže šatky v zadnej časti hlavy, prípadne ich po bokoch upevní sponkami. 

Chlapcom pomáha pri obliekaní vestičiek, keďže sú zhotovené z krepového papiera, tak aby 

sa nepotrhali. Počas obliekania panuje veselá nálada, učiteľka deti povzbudzuje a paralelne si 
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môžu zaspievať úvodnú pieseň projektu na rozospievanie. Potom sa s deťmi presunie do 

triedy, v ktorej sa projekt bude prezentovať. 

 

  Vlastná prezentácia projektu 

Zo zákulisia znie pieseň (melódia celej slohy)Z jednej strany chvojka – hrá druhá učiteľka na 

keyboarde. Vhodnejšie je však použiť nahrávku sprievodu na CD. Hneď so začiatkom melódie 

chlapci prichádzajú na scénu a v rytme piesne chodia do kruhu. Jeden z chlapcov hrá 

pravidelné metrum úderom bunkoša o podlahu (alebo pandeirom úderom o druhú ruku), a pri 

hre si potichu vyslovuje slovo chvoj-ka. Chlapci sa na scéne stavajú do polkruhu v pravej 

časti scény. 

♫ Spev piesne Z jednej strany chvojka (príloha č. 1) 

So spevom 1. slohy prichádzajú dievčatá, spolu s učiteľkou a stavajú sa na ľavú stranu scény. 

Chlapci prestávajú hrať. 

Di: 

1. Z jednej strany chvojka a z druhej borievka, 

           [: pasú sa tam pastuškovia, jedia kašu z hrnka :] – na tento verš v závere textu, rukou  

                                                                                           napodobňujú jedenie. 

 

Z: 2.Priletel k nim anjel a tak im povedel: - spievajú chlapci aj dievčatá. 

S - Ch: Z polkruhu dievčat vystúpi o jeden krok sólistka a spieva: 

            [: že sa Kristus Pán narodil, aby každý vedel :] – ostatné deti pri speve prikyvujú  

                                                                            hlavami, obracajú sa ku sebe a vyjadrujú údiv. 

 

Z:   3. Kubo, vezmi rohu, zahraj Pánu Bohu: 

            [: Haleluja, haleluja, chvála Pánu Bohu :] – pri speve posledného verša jeden 

                                                            z chlapcov berie z proscénia kazu a trúbi, bunkoš (alebo  

                                                    pandeiro) hrá pôvodné metrum na pomocné slovo chvoj – ka. 

 

R: Po skončení spevu a trúbenia, začne vybrané dieťa recitovať koledu a podíde k jasličkám: 

 

Sedí vrabec na konári, 

spieva si on čviri, čviri 

a pinôčkapin, pin, pin, 

narodil sa Boží syn. 

 

Radujme sa, veseľme sa,  

spievajme mu, mladá chasa, 

zahrajme Mu cin, cin, cin, 

narodil sa Boží syn. 

Počas recitácie básne ostatné deti ticho stoja. 

 

♫ Spev piesne Dieťa krásne (príloha č. 2 a č.3) 

Hneď po recitácii znie predohra ku piesni, jej posledné 4 takty. Deti stále stoja v polkruhu, 

recitátorka sa počas predohry opäť pripojí ku dievčatám.  Dievčatá a chlapci stoja oproti 

sebe a spievajú 1. slohu: 

Z: 

1. Dieťa krásne, narodené, v biednych jasliach položené. 

[: Pred Tebou kľakáme, dary Ti dávame. :] 
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Po odspievaní 1. slohy nasleduje štvortaktová medzihra, počas ktorej vystúpia dievčatá 

o jeden až dva kroky dopredu a spievajú 2. slohu. Jeden z chlapcov berie do rúk detské 

činelky a počas spevu dievčat hrá inštrumentálny sprievod (viď príloha č. 3) 

 

Di:- spievajú po 2 verše 2 skupiny dievčat: 

2. Ja Ti nesiem dve kozičky, by Ti zohriali nožičky, - spieva 1. skupina dievčat 

     [: ja zas mliečka málo, by sa líčko smialo. :] – spieva 2. skupina dievčat 

 

Ch: - chlapci postúpia dopredu na úroveň dievčat a spievajú 3. slohu piesne. Činelky hrajú 

počas celej slohy rovnaký sprievod ako pri druhej slohe: 

3. Ja ti nesiem veselého baránka zo stáda svojho. 

V refréne dievčatá tlieskajú rytmus zhodný s rytmom čineliek. 

[: S ním sa môžeš hrávať, veselo zabávať. :] 

 

Z: Poslednú slohu spievajú všetky deti. Prvý verš spievajú bez sprievodu čineliek a bez 

tlieskania. 

4. A my, biedni, čo Ti dáme? Darovať Ti nič nemáme. 

V refréne opäť hrajú činelky a všetky deti súčasne synchrónne tlieskajú s rytmom refrénu.  

[: My Ti tu zahráme, pieseň zaspievame. :] 

 

♫ Spev piesne Poď, Ježiško, Ty si náš (príloha č. 4 a č. 5) 

Po dospievaní piesne hneď začína predohra ku piesni Poď, Ježiško, ty si náš, melódia celej 

prvej slohy. Počas predohry sa dievčatá a chlapci pochytajú za ruky, utvoria kruh, začínajú 

voľne, v rytme piesne kráčať po kruhu a spievajú 1. slohu. Celú pieseň spievajú všetky 

deti.Hudobníci – hráči na prstových činelkách a rolničkách ostávajú stáť vedľa jasličiek. 

Z: 

1. Poď, Ježiško, ty si náš, Ty si náš,  

           poďže s nami na salaš, na salaš. 

Pri  začiatku 2. slohy sa mení smer pohybu kruhu do opačnej strany. 

2. Kúpime Ti krpčatá, krpčatá,  

           na tie Tvoje labčatá, labčatá. 

Znie medzihra, melódia celej slohy. Deti utvoria dvojice, ostávajú v postavení v kruhu. 

a paralelne so spevom dvojice tlieskajú do dlaní partnera – 1. doba tlesk vlastnými rukami, 2. 

doba tlesk do dlaní partnera. 

3. Budeme Ti pískati, pískati,  

           po valašsky hvízdati, hvízdati. 

Znie medzihra, ale len posledné 3 takty. Počas medzihry sa páry pustia, deti z vnútorného 

kruhu sa zaradia do vonkajšieho kruhu. Všetky deti sa držia za ruky, spievajú 4. slohu a točia 

sa po kruhu.  

4. Na píšťalke pi – pi – pi, pi – pi – pi   

           a na gajdách tidlidi, tidlidi. 

Znie dohra, posledné 3 takty piesne. Počas dohry sa páry pustia, otvoria sa do polkruhu 

čelom ku publiku a spolu s učiteľkou zavinšujú: 

 

Šťastné a veselé Vianoce! 

 

Paralelne s vinšovaním hrá jedno dieťa rolničkami tremolo. 
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Deti sa poklonia a odchádzajú na vopred určené miesto – do vedľajšej triedy, alebo ku 

rodičom a sledujú vystúpenie ďalších detí. 

 

 Evalvačná fáza projektu 

Prebieha vzápätí po skončení prezentácie a je navonok vyjadrená potleskom divákov. Na 

druhý deň sa učiteľka rozpráva s deťmi o ich dojmoch z prezentácie, ako zapôsobila na ich 

rodičov, starých rodičov, pochváli ich a môžu si pieseň z projektu, ktorú si samé zvolia, znovu 

zaspievať. Učiteľka deti vyzve, aby si pesničky zaspievali doma na Vianoce pri vianočnom 

stromčeku. 

 

4.2.1Prílohy k scénickému projektu Pri jasličkách 

Príloha č. 1 

Z jednej strany chvojka 

  Živo                                                                                                   slovenská ľudová koleda   

 
2. Priletel k nim anjel a tak im povedel:  

               [: že sa Kristus Pán narodil, aby každý vedel. :] 

 

3. Kubo, vezmi rohu, zahraj Pánu Bohu:  

                [: Haleluja, haleluja, chvála Pánu Bohu. :] 

 

Príloha č. 2 

Dieťa krásne  
 Mierne                                                                                                slovenská ľudová koleda 

 
 

 

2. Ja ti nesiem veselého baránka zo stáda svojho. 

      [: S ním sa môžeš hrávať, veselo zabávať. :] 

3. A my, biedni, čo Ti dáme? Darovať Ti nič nemáme. 

      [: My Ti tu zahráme, pieseň zaspievame. :] 
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Príloha č. 3 

Dieťa krásne 

(partitúra) 

          Mierne                                                                                        slovenská ľudová koleda

 
 

 

 

Príloha č. 4 

Poď, Ježiško, Ty si náš 

   Živo                                                                                                  slovenská ľudová koleda 

 
 

2. Kúpime Ti krpčatá, krpčatá,  

   na tie Tvoje labčatá, labčatá. 

 

3. Budeme Ti pískati, pískati,  

    po valašsky hvízdati, hvízdati. 

 

4. Na píšťalke pi – pi – pi, pi – pi – pi   

    a na gajdách tidlidi, tidlidi. 
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Príloha č. 5 

Poď, Ježiško, Ty si náš 

(partitúra) 

             Živo                                                                                         slovenská ľudová koleda 

 
 

Poznámka: 

a) pred 1. slohou  piesne je predohrou melódia celej piesne, 

b) po 3. slohe sú medzihrou posledné 3 takty piesne, 

c) po 4. slohe sú dohrou opäť posledné 3 takty piesne. 

 

 

4.2.1 Zoznam použitých bibliografických odkazov  

 

BALCÁROVÁ, Božena.: 2008. Čas radosti. Vianočné piesne a koledy. Prešov: Súzvuk.  

ISBN 978-80-89188-21-5,  s.: 29, 30, 31, 34.  

KOPINOVÁ, Ľubica a kol. 2005. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. 2. časť. 

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 80-10-00735-8, s. 104. 
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4.3. Prišli sme k vám vinšovať  

 

 Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Téma: Prišli sme k vám na koledu 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Podoblasť: hudobná výchova 

Vzdelávacie aktivity: integratívna hudobná výchova 

Forma projektu: hudobná rozprávka 

Druh projektu: scénický projekt 

Veková kategória: podľa výberu učiteľky 

Výchovno-vzdelávací cieľ: 

Zachovávať tradície predkov prostredníctvom prvkov ľudovej slovesnosti. Prežiť a spoločne 

zdieľať predvianočný čas v kruhu rodičov, kamarátov, učiteľov. 

Verejná prezentácia zručností a schopností v spektre integrovaných umeleckých elementov. 

Metódy: interpretácia ←→ imitačná, demonštračná, problémová, rozhovor, vysvetľovanie, 

improvizácia, inscenačná, dramatizácia. 

Miesto realizácie projektu: prostredie triedy – verejná prezentácia 

 

  Projekčná fáza – projektové plánovanie 

 Integratívne aspekty a postupy: 

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

dramatické. 

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

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

výchova. 

 Projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov: 

  Umenie a kultúra – hudobná výchova 

 Výber hudobného materiálu: 

Vokálne činnosti: 

 Poďme, bratia, do Betlehema – slovenská ľudová koleda, 

 Šťastie, zdravie - slovenská ľudová koleda, 

 Vinš – text: Pavol Štefánik, hudba: Božena Balcárová, 

 Daj, Boh, šťastia tomu domu – slovenská ľudová koleda. 

Inštrumentálne činnosti: 

 inštrumentálne sprievody k piesňam. 

Rytmické činnosti: 

 rytmizácia piesní, 

 prostriedky rytmizácie:  hra na tele – tlieskanie, plieskanie, dupanie, 

Percepčné činnosti: 

 hudobný podklad k vinšom. 

Hudobno-pohybové činnosti: 

 chôdza po kruhu, 

 prísunný krok do strán, 

 pohybová improvizácia – pohyb telom v rytme piesne. 

 Pomôcky a didaktická technika: 

 notový zápis piesne Poďme, bratia, do Betlehema (príloha č. 1), 
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 partitúra k piesni Poďme, bratia, do Betlehema(príloha č. 2) 

 notový zápis piesne Vinš (príloha č. 3), 

 partitúra k piesni Vinš (príloha č. 4), 

 notový zápis piesne Šťastie, zdravie (príloha č. 5), 

 partitúra k piesni Šťastie, zdravie (príloha č. 6), 

 notový zápis piesne Daj, Boh, šťastia tomu domu(príloha č. 7), 

 partitúra k piesni Daj, Boh, šťastia tomu domu (príloha č. 8), 

 rytmické hudobné nástroje – rolničky, triangel, ozvučné paličky, tamburína, drevený 

blok, 

 keyboard, 

 nahrávky hudobných sprievodov k piesňam, 

 CD-prehrávač. 

 Metodické pokyny: 

Aj v tomto scénickom projekte je veľmi dôležité, aby si deti osvojili piesňový hudobný 

materiál, inštrumentálne sprievody, ako aj striedanie spevu dievčat a chlapcov, v dostatočnom 

časovom predstihu. Dokonalé osvojenie piesní (melódia, rytmus, text) im umožní osvojiť si 

inštrumentálne sprievody efektívnejšie, a to najprv hrou na tele, a potom aj na rytmických 

hudobných nástrojoch. Rovnako je potrebné postupovať aj pri nácviku tanečnej choreografie 

ku piesni Vinš. Keďže je spev piesní spojený s pohybom po scéne, po ich osvojení si deti 

fixujú aj zmeny pohybu po scéne, ktoré súvisia so spevom konkrétnej časti piesne. Preto je 

významné, aby bola každá súčasť prípravy pre nich zaujímavou hrou. Hrajú sa na spevákov, 

hudobníkov, tanečníkov aj hercov. 

 Umenie a kultúra –výtvarná výchova 

 Pomôcky a materiál: 

 výkresy veľkosti A3 (počet podľa počtu chlapcov), 

 farebné lepiace papiere, 

 temperové farby, 

 široké štetce, 

 nožnice, 

 kvety na oddelenie priestoru javiska od hľadiska, 

 Scénické prvky a rekvizity: 

 vianočný stromček, 

 betlehem, 

 papierové čiapky, 

 Metodické pokyny: 

V dostatočnom časovom predstihu deti pripravujú najmä rekvizity. 

Papierové čiapky: boli súčasťou kostýmov betlehemcov v betlehemských hrách. Vyrábali si 

ich sami z tvrdého papiera. Boli zdobené rôznymi tvarmi, ktoré sa vystrihovali z farebného 

staniolu. Vo vrchnej časti boli upevnené farebné stuhy, ktorých dĺžka bola zhodná s výškou 

čiapky.  

Chlapci: Pre potreby projektu si čiapky vyrábajú chlapci. Najprv sa výkres polepí farebným 

lepiacim papierom. Čiapka môže byť jednofarebná, ale v tom prípade je vhodnejšie celú 

plochu výkresu zamaľovať temperovou farbou. Druhou možnosťou je, že si deti nastrihajú 

prúžky farebného papiera a jeden vedľa druhého ho priliepajú na plochu výkresu. Na okraj 

kratšej časti výkresu sa nanesie lepidlo a náprotivná strana sa prilepí. Vznikne dutý valec. 

Aby sa čiapka nerozlepila, je vhodné v jej spodnej aj vrchnej časti strany výkresu upevniť aj 

zošívačkou kovovými svorkami.  

Počas práce chlapcov pripraví učiteľa zmysluplnú pracovnú aktivitu aj pre dievčatá. 
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V čase popoludňajšieho odpočinku učiteľka na spodnej strane čiapky urobí nožnicami malé 

otvory, cez ktoré budú dievčatá prevliekať klobúkovú gumu. 

Kostýmy: 

Chlapci: Projekt má folklórny, ale štylizovaný charakter. Z uvedeného dôvodu bude ľudová 

len časť kostýmu. Chlapcom postačia tmavé civilné nohavice, svetlá košeľa a ľajblík. 

Ľajblíky je možné vypožičať napr. z detského folklórneho súboru, alebo v regióne, kde sú 

ľudové tradície živé, sa určite táto súčasť kroja môže nachádzať v rodine detí, alebo u ich 

starých rodičov a pod. 

Dievčatá: Bolo by vhodné, keby mali oblečené jednofarebné sukničky (ušije niektorá 

z mamičiek). Obdĺžnik, zašiť cca 2-3 cm pruh na navlečenie gumy, podhnúť, zošiť boky 

a navliecť gumu podľa obvodu pása každého dievčatka. Biela blúzka (tričko) a pod 

golierikom  (alebo okolo krku)uviazaná stuha z identickej farby látky,  z akej je ušitá 

suknička. 

 Človek a svet práce – pracovná výchova 

Dievčatá: Do dierok čiapok pre chlapcov navliekajú klobúkovú gumu, tak, že na jednom 

konci urobia aj 3 uzlíky, aby sa guma nevyvliekla cez dierku. Gumu prevliekajú z vonkajšej 

stany čiapky, do vnútornej. Druhý koniec prevlečú z vnútornej strany na vonkajšiu a gumu 

nechajú visieť. Čiapky sa uložia do škatule. Počas práce dievčat pripraví učiteľa zmysluplnú 

pracovnú aktivitu aj pre chlapcov. 

V rámci hier učiteľka k sebe zavolá chlapcov po jednom a čiapku, ktorú si vyrobil mu 

prispôsobí tak, aby nepadala. Urobí druhý uzlík podľa potreby. 

  Jazyk a komunikácia – literárna výchova 

 Literárny materiál: 

 Doniesli sme vám novinu – slovenská ľudová vianočná koleda (časť textu), 

 Šťastie, zdravie, pokoj svätý – slovenská ľudová vianočná koleda (časť textu), 

 Pavol Štefánik: Vinš, 

 Milan Rúfus: Vianočná koleda, 

 Darček z neba – vinš, anonym. 

 Roly: speváci, hudobníci, tanečníci, recitátori, herci. 

 Metodické pokyny: 

Imitačnou metódou si deti postupne osvojujú jednotlivé vinše. Je dôležité, už vo fáze nácviku, 

prirodzeným spôsobom odstraňovať spôsob deklamácie a nahradiť ho recitáciou. To si 

vyžaduje prácu s hlasom a pauzou. Po osvojení dochádza k deleniu textov medzi jednotlivých 

recitátorov. Učiteľka vyberá deti, ktorých výkon je najlepší. Zároveň si musia osvojiť 

a zapamätať poradie, v akom sa jednotlivé verše budú recitovať. Motiváciou by malo byť 

vyzdvihnutie významu zachovávania tradícií, keď si ľudia navzájom želajú všetko najlepšie 

a prajú si pokojné vianočné sviatky. 

 

 

 Realizačná fáza projektu 

 

Scenár 
 

Legenda: R – recitátor; Di – dievčatá; Ch – chlapci; D – deti. 

 

Popis scény z pohľadu diváka: 

Predpokladáme, že prezentácia vekovo najstaršej skupiny detí sa realizuje ako záverečné 

vystúpenie v rámci vianočného projektu všetkých vekových kategórií detí materskej školy. 

Scéna je teda prispôsobená tejto situácii. V tomto projekte však vianočný stromček, ktorý je 

určite v každej triede, nie je dominantným scénickým prvkom. Je preto vhodné aby bol 
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rozsvietený, ale je potrebné umiestniť ho do niektorého rohu scény. Hudobné nástroje sú 

umiestnené v „zákulisí“, odkiaľ si ich deti postupne prinášajú pri vstupe na scénu. Je dôležité, 

aby bola scéna vhodne oddelená od hľadiska, napr. nízkymi kvetmi na zemi, alebo aj 

spôsobom, ktorý uvádzame v predchádzajúcom projekte. 

Príprava detí na realizáciu projektu: 

Príprava je spojená s rozospievaním detí, keď si spievajú v cvičnej dynamike niektorú z piesní 

projektu. Učiteľka pomáha deťom s obliekaním ľajblíkov, kontroluje, či majú hudobníci 

každý svoj hudobný nástroj. Zároveň deti povzbudzuje a navodzuje radostnú náladu a pohodu 

pred prezentáciou. Keďže ju realizuje najstaršia veková kategória detí, v tomto projekte už 

učiteľka nebude účinkovať na scéne spolu s deťmi. Je to vhodný spôsob ich prirodzeného 

„osamostatňovania sa“. Bude stáť v zákulisí a odtiaľ koordinovať ich pohyb po scéne, bude 

spievať spolu s deťmi. Zároveň je vhodné, aby spolupracovala s kolegyňou, ktorá bude hrať 

klavírne sprievody k piesňam podľa poradia v scenári. Pokiaľ sú sprievody vopred nahrané na 

CD-nosiči, exponuje ich v poradí podľa scenára. 

 

 Vlastná prezentácia projektu 

Zo zákulisia znie predohra – melódia piesne Poďme, bratia, do Betlehema, všetky  deti zatiaľ 

stoja  v zákulisí. 

♫  Spev piesne Poďme, bratia, do Betlehema (príloha č. 1) 

Chlapci začínajú spievať prvú slohu piesne a v zástupe, voľným krokom v rytme piesne, 

prichádzajú na javisko a stavajú sa do polkruhu v ľavej zadnej časti hľadiska. V zákulisí hrajú 

dve dievčatá rytmický sprievod ku piesni (viď príloha č. 2 na ozvučných paličkách a 

rolničkami). 

Prvý chlapec nesie v rukách betlehem, položí ho do prednej časti scény, do jej stredu a zaradí 

sa ku ostatným chlapcom. 

 

Ch: 1.Poďme, bratia do Betlehema.  

          Čo tá žiara nad ním znamená?  

Po odspievaní týchto dvoch veršov by už mali stáť v polkruhu na scéne. V ďalšom dvojverší 

striedavo vykročia vpravo (2 prísunné kroky)a vľavo (2 prísunné kroky), čo sa zopakuje 

dvakrát.  

          Anjeli tam lietajú, veľmi krásne spievajú.  

          Hľaďte, hľaďte, veď nám kývajú. 

Po zaspievaní 1. slohy znie medzihra hraná na keyboarde, bez rytmických hudobných 

nástrojov (posledné 4 takty piesne) a na scénu, už počas medzihry, prichádzajú dievčatá, 

držia sa za ruky a pred polkruhom chlapcov urobia kruh, spievajú 2. slohu a točia sa v rytme 

piesne. Dievčatá, ktoré hrajú na paličkách a rolničkách idú ako prvé a postavia sa do 

polkruhu vedľa chlapcov. Chlapci spievajú spolu s dievčatami, znie aj rytmický sprievod ku 

piesni. 

 

Z: 2.Narodil sa malý Ježiško, 

        ako dar  mu dáme malé srdiečko. 

        [:Naše malé srdiečko bije preňho tichučko, 

        pripraví Mu teplé miestečko.:] 

 

Keď začnú spievať refrén druhýkrát, kruh dievčat sa roztvorí tak, že sa pripoja ku polkruhu 

chlapcov, čím vznikne jeden polkruh v zadnej časti scény a všetci pieseň dospievajú. 

Počas znenia dohry piesne, vystúpi o krok dopredu recitátor a recituje vinš. Ostatné deti ticho 

stoja. 
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R: Doniesli sme vám novinu, 

     prišli sme k vám na koledu. 

     ale sa nás neľakajte,  

     do izby nás zavolajte. 

 

♫ Vinš - spev piesne a tanec dievčat (príloha č. 3) 

Hneď po recitácii znie predohra k piesni Vinš (posledné 4 takty). Počas nej sa dievčatá 

„odtrhnú“ z polkruhu, chytia sa za ruky a pred chlapcami urobia kruh. Recitátor, sa hneď po 

začatí predohry, zaradí do polkruhu chlapcov. Po predohre všetky deti spievajú a dievčatá 

začínajú tancovať. Vybraní chlapci hrajú rytmický sprievod ku piesni (viď prílohu č.4). 

Popis tanca: 

Prišli sme k vám zaspievať,  

zdravia, šťastia vinšovať. 

Táto časť piesne je v ¾ takte. Dievčatá utvorili veľký kruh, držia sa za rozpažené ruky. Na 1. 

dobu vykročia pravou nohou do kruhu (drobný krok), na 2. a 3. dobu prisunú ľavú nohu. 

V tejto časti piesne tak urobia 4 kroky dovnútra kruhu. 

 

V strednej časti piesne sa mení 3/4 takt na 2/4. Dievčatá stoja tesne pri sebe v malom kruhu. 

Na text: 

Nech sa vám vždy dobre darí, 

a nech vás obídu čary. 

Synchrónne s rytmom piesne jemne dupocú nohami, stále sa držia za ruky. Chlapci, ktorí 

nehrajú na hudobných nástrojoch,  synchrónne s rytmom piesne tlieskajú . 

 

Záver piesne je opäť v ¾ takte. Dievčatá  kráčajú vzad drobnými krokmi, krok je identický, 

ako v 1. časti piesne – na 1. dobu malý krok vzad, na 2. a 3. dobu prísun druhou nohou. 

urobia 4 kroky. Kruh sa tak prirodzene rozširuje. 

Na tie radostné sviatky, 

Na záverečný verš piesne a počas dohry sa kruh otvorí a dievčatá sa v polkruhu priradia ku 

polkruhu chlapcov. 

vinšujeme život sladký. 

 

Po doznení predohry deti stoja v polkruhu a recitujú vinš – jedno dieťa jeden verš (6 

recitátorov).  Najvhodnejšia je recitácia striedaním dievčat a chlapcov. 

R: - 6 recitátorov 

R1:  Letí k Tebe darček z neba, 

R2:  je v ňom všetko, čo Ti treba. 

R3:  Šťastie, pokoj, láska, neha, 

R4:  Ježiško má rád aj Teba. 

R5:  Každú slznú kvapôčku, 

R6:  premení Ti na vločku. 

 

♫  Spev piesne  Šťastie, zdravie (príloha č. 5) 

Znie predohra k piesni, počas ktorej jeden z chlapcov vezme do rúk betlehem, zaradí sa medzi 

chlapcov a utvoria kruh. Začínajú spievať 1. slohu. Dievčatá hrajú rytmický sprievod (príloha 

č. 6). 

CH: 

1. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám, 

            či ste starí, lebo deti, nezáleží nám, 
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Počas spevu prvých dvoch veršov chodia po pruhu v rytme piesne. Na druhé dvojveršie sa 

kruh otvorí do polkruhu. 

            Z ďaleka sa berieme, novinu vám nesieme, 

            čo sa stalo, tejto noci v meste Betleme. 

Počas medzihry prichádzajú dievčatá, utvoria kruh a spievajú 2. slohu piesne nasledovne: 

 

D: Kráčajú po kruhu v rytme piesne v smere hodinových ručičiek. 

2. Narodil sa chlapček malý, 

posiela nás k vám, 

aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám. 

Kruh na ďalšiu časť mení smer. 

Chlebík, ten už nechce brať, 

bo ho nakŕmila mať,  

radšej toliar lebo dukát 

ráčte mu poslať. 

 

Z: Tretiu slohu spievajú dievčatá aj chlapci. Počas medzihry sa kruh dievčat roztvorí 

a pripoja sa ku polkruhu chlapcov. V tejto slohe je vhodné, aby sa deti počas spevu 

pohybovali voľne v rytme piesne, teda aby nestáli strnulo, ale práve naopak, uvoľnene. 

3. Prosím pekne, odbavte nás, 

nieto času stáť,  

veď nám treba do Betléma 

ísť ho kolísať. 

On je veľmi bohatý, 

všetko štedro odplatí, 

uložte si k nemu poklad, 

tam sa nestratí. 

 

Po dospievaní piesne znie dohra a po jej skončení recitujú deti vinš a súčasne do recitácie 

znie melódia piesne Daj, Boh, šťastia tomu domu v miernej intenzite, len ako hudobný 

podklad. 

R: – 3 recitátori + zbor 

R1:Už sa od vás odberáme, 

R2:bo ďalekú cestu máme, 

R3:Za dary vám ďakujeme,  

     Z:zdravia, šťastia vinšujeme. 

Chlapec, ktorý držal v rukách betlehem ho položí do stredu javiska, do jeho prednej časti pred 

divákov. 

Vo fáze realizácie sa dá ťažko odhadnúť, v ktorej časti hudobného podkladu recitácia skončí. 

Z uvedeného dôvodu bude vhodné melódiu dohrať a pokračovať znova  predohrou – posledné 

2 takty piesne, aby mali deti jasný signál, kedy majú začať spievať. 

 

♫  Spev piesne Daj, Boh, šťastia tomu domu (príloha č. 7) 

Pieseň spievajú všetky deti aj so sprievodom rytmických hudobných nástrojov (príloha č. 8), 

ostávajú stáť na pôvodnom mieste v polkruhu. 

Z: 

1. Daj, Boh, šťastia tomu domu,  

my spievame Pánu Bohu.  
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Dieťatku malému, poďme všetci k nemu,  

v Betlehéme narodenému. 

 

2. Z lásky Ho Boh ku nám poslal, 

život večný nám daroval, 

[: aby ľudia žili, Jeho milovali, 

             a Ježiša Kráľa si ctili.:] 

 

Po dospievaní piesne a dvojtaktovej dohre, znie hudobný podklad (výber hudby učiteľkou, 

znie z CD)k záverečnému vinšu. 

R: Vinš recitujú jednotliví recitátori, ostávajú stáť na svojich miestach v polkruhu. 

R1:Vezmi dnes sviečku do dlaní,  

R2:zašepkaj tisíc želaní, 

R3:pozri sa hore do neba, 

R4:svieti tam hviezda pre teba. 

R5:V jej svetle svet sa ligoce,  

Posledný verš recitujú všetky deti.  Súčasne vybrané dieťa počas tohto verša hrá rolničkami 

tremolo, ktoré znie aj po skončení. 

Z: Prajeme Vám krásne Vianoce. 

Deti sa uklonia a odchádzajú zo scény. Hudba znie až do momentu, kým scénu neopustí 

posledné dieťa. 

 

   Evalvačná fáza projektu 

Táto fáza projektu, ako pri každej verejnej prezentácii, začína verejným hodnotením publika, 

ktoré ho vyjadruje ocenením detí – potleskom. Pochopiteľne, že je nanajvýš potrebné vrátiť sa 

ku projektu a jeho prezentácii následne na druhý deň. V rozhovore deti vyjadrujú, ako sa im 

spievalo a tancovalo, vyjadrujú, aké pocity mali ich rodičia, starí rodičia, súrodenci, čo sa im 

na prezentácii páčilo a pod. Je vhodné, aby si časť projektu pripomenuli napr. zaspievaním 

niektorej z piesní aj s inštrumentálnym sprievodom, avšak až vo fáze po rozospievaní. 

 

 

4.3.1 Prílohy k scénickému projektu Prišli sme k vám vinšovať 

 

Príloha č. 1 

Poďme, bratia, do Betlehema 

   Mierne                                                                                               ľudová vianočná koleda 
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2. Narodil sa malý Ježiško, 

ako dar mu dáme srdiečko. 

Naše malé srdiečko bije preňho tichučko, 

pripraví Mu teplé miestečko. 

 

 

Príloha č. 2 

Poďme, bratia, do Betlehema 

(partitúra) 

          Mierne                                                                                         ľudová vianočná koleda 

 

 
 



161 
 

Príloha č. 3 

Vinš 
 

   Mierne                                                           text: Pavol Štefánik, hudba: Božena Balcárová 

 

 
 

 

 

 

Príloha č. 4 

Vinš 

(partitúra) 
 

        Mierne                                                     text: Pavol Štefánik, hudba: Božena Balcárová 
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Príloha č. 5 

 

Šťastie, zdravie  

  Mierne                                                                                                slovenská ľudová koleda 
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Príloha č. 6 

Šťastie, zdravie 
(partitúra) 

           Mierne                                                                                      slovenská ľudová koleda 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Príloha č. 7 

Daj, Boh, šťastia tomu domu 

   Mierne                                                                                              slovenská ľudová koleda 

 

 

2. Z lásky Ho Boh ku nám poslal, 

život večný nám daroval, 

[: aby ľudia žili, Jeho milovali, 

             a Ježiša Kráľa si ctili.:] 

 

 

 

Príloha č. 8 

 

Daj, Boh, šťastia tomu domu 
(partitúra) 

          Mierne                                                                                        slovenská ľudová koleda 
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