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Didaktické námety na hudobno-dramatické využitie piesne: 

 

 Pri speve refrénu tejto piesne využívame hru na tele, kombinujeme 

tlieskanie, plieskanie, lúskanie a dupanie. Podobne môžeme ako 

sprievod k spevu využiť aj hru na detských rytmických hudobných 

nástrojoch, dbáme však na to, aby to nebol príliš veľký počet nástrojov, 

ktoré by mohli svojím zvukom negatívne ovplyvniť znenie speváckej 

interpretácie piesne. 

 Na hudobno-dramatické stvárnenie obsahu textu a hudobného 

charakteru piesne môžeme vhodne využiť všetky deti. Vytvoríme s nimi 

tentokrát nie kruhové zoskupenie, ale pokúsime sa spoločne vytvoriť 

tvar pripomínajúci čo najviac loď, lodičku, ktorá sa práve chystá na 

plavbu po mori. Podľa textu prvej slohy a ďalších dvoch slôh piesne 

môžu vstúpiť do vytvoreného zoskupenia tri, štyri deti, ktoré sa budú 

snažiť hudobným pohybom, gestom, mimikou vyjadriť obsah spievaného 

textu. Ostatné deti po obvode vytvoreného tvaru sa môžu buď pohybovať 

v rytme piesne do zvolenej strany, alebo sa môžu napríklad pevne 

pochytať okolo pásov a hojdavými pohybmi na mieste v rytme piesne 

vyjadrovať hojdanie loďky na hladine mora. Pri refréne potom deti vo 

vnútri zoskupenia po každej slohe posadajú na zem a rytmickými 

pohybmi „veslovania rukami“ a s ním spojeného pohybu trupu 

vyjadrujú, že takýmto spôsobom poháňajú loďku stále vpred a vpred. 

 Ponúkame námet ďalšieho rozvíjania príbehu, ktorý si vymysleli deti 

počas overovania v pedagogickej praxi: Deti si z papiera vyrobili papierovú 

loďku a papierové námornícke čiapky. Štyri námornícke čiapky si dali na hlavu 

vždy tie deti, ktoré išli do stredu zoskupenia hudobno-dramaticky vyjadrovať 

obsah textu a hudobný charakter tej-ktorej slohy piesne. Ostatné deti si zobrali 

papierové lodičky do rúk a nimi pohybom do zvolenej strany znázorňovali 

pohyb lodičky (pri ďalšom variante si papierové lodičky položili na temeno hlavy 

a takto pri pohybe do zvolenej strany znázorňovali plavenie sa loďky). Počas 

výroby papierových lodičiek a papierových námorníckych čiapok zostal aj 

priestor na kladenie otázok zo strany učiteľa, napr.: „Plavil sa už niekto z vás 

na lodi? Aká to bola loď? Videli ste už námorníka? Čo všetko musí dokázať 

námorník? Vedeli by ste zvoliť trasu lode po niektorom mori a vedeli by ste ju 

ukázať na mape?“ 

 Tento hudobno-dramatický námet môže rozvíjať nasledujúce schopnosti 

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

tvorivosť, komunikačné zručnosti, skupinová spolupráca.  
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