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Didaktické námety na hudobno-dramatické využitie piesne: 

 

 Je to stará francúzska balada, ktorá dodnes koluje v tých najrozličnejších 

podobách. Text prináša veľa príležitostí na hudobno-dramatické 

stvárnenie a z výchovného hľadiska na hlbšie zamyslenie sa nad 

medziľudskými vzťahmi. 

 Najprirodzenejšie sa núka hudobno-dramatické vyjadrenie konkrétneho 

textu. Môže to byť napríklad podoba, pri ktorej v rámci stvárnenia prvej 

slohy piesne vytvoria deti dvojstup, počas spevu pochodujú a symbolicky 

znázorňujú držanie flinty (pušky) na ramene. Pri ďalšom speve druhej 

slohy deti plynule prejdú do kruhového pohybu, pričom zvolený chlapec 

Ján sa naďalej pohybuje predchádzajúcim spôsobom po vnútornom obvode 

vytvoreného kruhu v protismere k pohybu ostatných detí držiacich sa v 

kruhu za ruky. Chlapec má pritom v ústach kvet ruže (napr. aj umelá 

ružička) a vybrané dievča Mariana vyjde z obvodu kruhu smerom von 

a naznačuje, že sa z okna pozerá na chlapca Jána. Pri speváckej 

interpretácii ďalších dvoch slôh piesne dievča Mariana vchádza do stredu 

kruhu a spoločne s chlapcom Jánom sa snažia v hudobno-pohybovom, 

gestickom a mimickom súlade s metricko-rytmickou stránkou piesne 

hudobno-dramaticky čo najpresvedčivejšie vyjadriť obsah textu i charakter 

piesne. 

 Ponúkame námet ďalšieho rozvíjania príbehu, ktorý si vymysleli deti počas 

overovania v pedagogickej praxi: Deti si v skupinách vymysleli dva typy 

pokračovaní príbehu a vymysleli nasledujúce texty, ktoré aj priliehavo hudobno-

dramaticky stvárnili. Prvý typ:  Dám ti ho Janko, ty môj chlapec švárny, dám ti ho 

Janko, ty môj chlapec švárny ra-ta-bum, ra-ta-ta-bum, ja dám ti ho za lásku; 

Mariana, veď ja ťa veľmi ľúbim, Mariana, veď ja ťa veľmi ľúbim ra-ta-bum, ra-ta-ta-

bum, a ja ti lásku sľúbim!  Druhý typ:  Ja ti ho nedám, ty Jano falošný, ja ti ho 

nedám, ty Jano falošný ra-ta-bum, ra-ta-ta-bum a od jedu aj praskni! Tak si len 

choď, ty Mariana zradná, tak si len choď, ty Mariana zradná ra-ta-bum, ra-ta-ta-

bum a maj sa sama rada!! 

 Tento hudobno-dramatický námet môže rozvíjať nasledujúce schopnosti 

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

tvorivosť, tanečné vyjadrenie, cit pre hudobný rytmus, cit pre básnický rým, 

herecké vyjadrenie roly, empatiu, skupinovú spoluprácu. 
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