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Didaktické námety na hudobno-dramatické využitie piesne: 

 

 Pieseň môžeme spevácky interpretovať a zároveň sa „hrať na slepú 

babu“ („slepú ovečku“) – deti spievajú pieseň, pohybujú sa počas spevu 

do kruhu a držia sa za ruky. Po ukončení spevu zostanú stáť na 

mieste, prestanú sa držať za ruky a učiteľom hneď na začiatku spevu 

určená „slepá baba“ (tá má previazané oči šatkou), ktorá stojí celý čas 

v strede kruhu a spieva spolu s ostatnými, začne hľadať jednotlivých 

hráčov.  Dotykom jedného vyraďuje z hry (deti stále stoja nepohnute 

na svojich miestach). Dieťa v strede kruhu („slepá baba, slepá ovečka“) 

počas spevu a hudobného pohybu ostatných detí nemusí iba nehybne 

stáť, ale adekvátnym hudobným pohybom, gestami, mimikou v malom 

priestore sa snaží vyjadriť obsah spievaného textu. Spolu s vyradeným 

hráčom odchádza z hry aj „slepá baba“ a obaja sa zaradia k ostatným 

deťom pohybujúcim sa do kruhu. Učiteľ vyberie novú „slepú babu“ 

a hra pokračuje. 

 Ďalej môžeme pokračovať presne tak, ako je uvedené vyššie, len 

z hudobného hľadiska na vopred dohodnutý pokyn učiteľa deti 

prestanú spievať na ktoromkoľvek mieste v piesni a po nastúpení 

novej „slepej baby“ pokračujú deti v speve od toho miesta, kde predtým 

na učiteľov pokyn spev prerušili (účelom tohto variantu je 

zdokonaľovanie hudobnej pamäti). 

 Ďalším variantom môže byť napríklad nasledujúci postup: Deti stoja 

v kruhu, učiteľom určená Boženka ide do stredu kruhu so zaviazanými očami. 

Deti začnú na učiteľov pokyn spievať pieseň a zároveň sa hudobne pohybovať 

do kruhu držiac sa navzájom za ruky. Po zaspievaní prvých  piatich  taktov 

učiteľ spev preruší a dá pokyn určenému dieťaťu, ktoré sa predtým 

pohybovalo v kruhu, aby sa ozvalo: Tu som, tu som! Deti v kruhu zostanú 

stáť na svojich miestach, prestanú sa držať za ruky a na pokyn učiteľa pieseň 

dospievajú do konca. Úlohou Boženky po dospievaní piesne bude určiť 

a dotykom nájsť jednu z ovečiek, ktorá sa ozvala. 

 Ponúkame námet ďalšieho rozvíjania príbehu textom 2. slohy piesne, 

ktorý si vymysleli deti počas overovania v pedagogickej praxi: Ach, kde 

ste, kde ste ovečky? Bojíme sa zlého vlka! A kdeže stojí vlčisko sivý? Tam na 

kraji hustého kríka.  

 Tento hudobno-dramatický námet môže rozvíjať nasledujúce 

schopnosti: dramatickú tvorivosť, hudobnú pamäť,  empatiu, hudobný 

rytmus a hudobno-pohybové schopnosti, vôľu a vôľové vlastnosti, zmyslové 

vnímanie, logické myslenie.  
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