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Didaktické námety na hudobno-dramatické využitie piesne: 

 

 Deti sa pohybujú do kruhu, nedržia sa pritom za ruky a spievajú 

pieseň. Aj keď v texte piesne je uvedené meno Anička, deti v speve si 

vždy zvolia spontánne jedno z mien, ktoré sa pohybujú do kruhu. 

Prirodzene by malo takto vyjsť ako najvýraznejšie jedno z mien. Ak by 

sa ukázalo, že je ťažké identifikovať, ktoré meno to je, s pomocou 

učiteľa sa deti dohodnú na jednom mene. Určené dieťa prejde do stredu 

kruhu a počas opätovného spevu piesne a adekvátneho hudobného 

pohybu detí do kruhu spája dieťa z vnútornej strany kruhu deti 

znázorneným pohybom, ktorým „zapletá ploty“), hudobný pohyb do 

kruhu sa takto zmení na taký, pri ktorom sa deti navzájom držia za 

ruky. Pieseň konkrétnej slohy spievajú deti dovtedy, pokým dieťa 

z vnútornej strany kruhu nepospája všetky deti tak, aby sa držali za 

ruky (resp. odpája ich, zaväzuje vlasy, odväzuje vlasy). Dieťa, ktoré je vo 

vnútri kruhu sa okrem realizácie daného úkonu vyjadreného v texte 

snaží aj hudobným pohybom, gestom, mimikou herecky vyjadrovať 

obsah textu konkrétnej slohy piesne. 

 Ponúkame námet ďalšieho rozvíjania príbehu, ktorý si vymysleli deti 

počas overovania v pedagogickej praxi: Deti sa rozhodli, že budú v strede 

kruhu vyjadrovať špecifickú činnosť- hru na hudobných nástrojoch. Takto teda 

pozmenili aj text piesne: „Kto nám pomôže pieseň sprevádzať....“ a následne 

jednotlivo v strede kruhu vyjadrovali adekvátnym rytmickým hudobným 

pohybom a hudobno-dramatickým vyjadrením napríklad hru na detských 

rytmických hudobných nástrojoch alebo hru na detských melodických 

hudobných nástrojoch. Po dospievaní ostatné deti hádali, na akom hudobnom 

nástroji imitovalo dieťa svoju hru. Po uhádnutí dostalo dieťa v strede kruhu 

(prípadne ďalšie vybrané deti) uhádnuté hudobné nástroje a pieseň spoločne 

interpretovali ešte raz (najlepšie je umožniť hrať tým deťom, ktoré evidentne 

a najrýchlejšie uhádli konkrétny detský hudobný nástroj). Deti samy neskôr 

navrhli aj hudobno-pohybovú a hudobno-dramatickú imitáciu hry na 

klasických hudobných nástrojoch. 

 Tento hudobno-dramatický námet môže rozvíjať nasledujúce schopnosti 

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

tvorivosť, poznanie hudobných nástrojov, empatiu,  komunikačné zručnosti, 

logické myslenie.  
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