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Didaktické námety na hudobno-dramatické využitie piesne: 

 

 Po intonačnom a rytmickom zvládnutí pieseň môžeme sprevádzať rôznymi 

spôsobmi hry na tele podľa vzájomnej dohody s deťmi. 

 Obsah textu jednotlivých slôh piesne umožňuje jeho hudobno-dramatické 

stvárnenie. Osoby, o ktorých sa v texte piesne spieva, sa na základe výberu 

učiteľa (dobrovoľne) postavia do stredu kruhu (vybrané deti budú mať 

pridelené tieto osoby ako roly). Ostatné deti sa pochytajú za ruky, spievajú 

pieseň a v rytme sa pohybujú do kruhu vopred dohodnutým smerom. Deti 

v strede kruhu môžu podľa vlastnej predstavy a fantázie hudobným 

pohybom, gestom, mimikou vyjadrovať to, o čom sa v piesni spieva. 

 Bohatý obsah príbehu dáva široký priestor na rozhovor s deťmi                  

o medziľudských vzťahoch: Stalo sa vám, že ste niečo dobré vymysleli 

a pochválený bol niekto úplne iný? Čo to znamená, keď sa o niekom hovorí, že má 

všetko v malíčku? Môžeme svojím nepremysleným konaním niekomu aj ublížiť – 

máte nejaké vlastné skúsenosti s takýmto konaním? Aký rozdiel vnímate medzi 

nasledujúcimi slovami: klebeta – fáma – informácia – ohováranie.  

 Ponúkame námet ďalšieho rozvíjania príbehu, ktorý si vymysleli deti počas 

overovania v pedagogickej praxi: Vo dvoch skupinách si vymýšľali ďalšie 

pokračovanie príbehu v podobe vlastného textu. Z ich tvorby ponúkame 

nasledujúci text: Tiffany bolí aj ruka, niečo nie je v poriadku. Pri  plávaní spadla 

na dno, už to cíti na zadku! // Premýšľa, čo bude robiť, v duchu sa už rehoce, do 

vreca skúsila stúpiť, odnieslo si to plece.// Zúfalá je zo všetkého, cíti už aj koleno, 

samá sinka celé telo, takto sa to skončilo! Poznámka - samozrejme aj v tomto 

prípade je okrem vlastnej tvorby textu dôležitá  jeho hudobno-dramatická 

interpretácia. 

 Tento hudobno-dramatický námet môže rozvíjať nasledujúce schopnosti 

a spôsobilosti detí:  komunikačné schopnosti, skupinovú spoluprácu, obhajovanie 

vlastných názorov, vyhľadávanie a triedenie informácií, hudobno-pohybovú 

koordináciu a hudobno-dramatickú tvorivosť, empatiu, herecké vyjadrenie roly.  
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