
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



Didaktické námety na hudobno-dramatické využitie piesne: 

 

 Táto tradičná slovenská detská ľudová pieseň s hrou je príležitosťou na 

hudobno-dramatické stvárnenie. Deti sa držia za ruky a pohybujú sa počas 

spevu do kruhu, pričom v jeho strede vždy stojí vybrané dieťa (Helička), 

ktoré hudobným pohybom, gestom, mimikou vyjadruje obsah textu vždy 

jednej z piatich strof tejto piesne. Počas realizácie v praxi sa osvedčilo 

opakovanie každej strofy piesne dvakrát. Prvýkrát podľa vyššie uvedeného 

námetu a vzápätí druhýkrát tak, že ostatné deti sa prestanú pohybovať 

v kruhu a pri opakovaní napodobňujú hudobno-dramatické a hudobno-

pohybové vyjadrenie dieťaťa, ktoré stojí v strede kruhu. 

 Ponúkame námet ďalšieho kreatívneho hudobno-dramatického stvárnenia, 

ku ktorému dospeli deti počas overovania v pedagogickej praxi: Pri 

interpretácii prvých dvoch strof piesne sa deti v spolupráci s učiteľom dohodli, že 

dieťa v strede kruhu bude vždy za slovom „ako“ pokračovať v podobe hudobno-

dramatickej hádanky, a to tak, že deti pohybujúce sa v kruhu (resp. pri druhom 

opakovaní každej strofy stojace po obvode kruhu a napodobňujúce vyjadrenie 

dieťaťa v strede kruhu) budú po slove „ako“ pokračovať v speve na ľubovoľnú 

vopred dohodnutú slabiku (napr. vo, ju) a dieťa v strede kruhu bude hudobným 

pohybom, mimikou, gestom vyjadrovať ďalšie iné prirovnanie, aké je v pôvodnom 

texte (hlavičku). Takto po opakovanom spievaní a hudobno-dramatickom stvárnení 

prvých dvoch strof piesne deti hádajú, k čomu ďalšiemu prirovnáva česanie hlavy 

dieťa stojace v strede kruhu. Po uhádnutí sa potom deti pokúšali spoločne 

modifikovať pôvodný text a z ich snahy vzišli napríklad takéto: češem si hlavičku 

ako cibuličku, češem si hlavičku, guľatú loptičku, češem si hlavienku ako malú 

lienku, umyjem si líčka ako dve vajíčka, umyjem si líčka ako lastovička, umyjem si 

líčko ako to autíčko... 

 Tento hudobno-dramatický námet môže rozvíjať nasledujúce schopnosti 

a spôsobilosti detí:  hudobno-pohybovú koordináciu a hudobno-dramatickú 

tvorivosť, fantáziu a predstavivosť, zmysel pre básnický rým. 
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