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ABSTRAKT 

P edkládaná bakalá ská práce se zabývá hudebními schopnostmi a jejich rozvojem  

u d tí v mate ské škole. Teoretická část je zam ena na hudební schopnosti, jejich 

klasifikaci a rozvoj u d tí v mate ské škole. Popisuje také možnosti diagnostikování t chto 

schopností, p edevším prost ednictvím testů hudebních schopností. Aplikační část tvo í 

test hudebních schopností, kterým byla zjišt na úrove  hudebních schopností u d tí p ed 

realizací programu a následn  po skončení. Dále tuto část tvo í vzd lávací program 

obsahující hudební činnosti, které jsou zam eny na rozvoj hudebních schopností u d tí 

v mate ské škole. Program byl ov en v mate ské škole, následn  evaluován a vychází 

z n j doporučení pro praxi v mate ské škole. Výsledky testování dokazují efektivitu 

programu, k rozvoji hudebních schopností však došlo pouze v malé mí e. 

Klíčová slova:  

hudební schopnosti, hudební vývoj, hudební činnosti, test hudebních schopností    

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis describes musical abilities and theirs development of children in  

a nursery school. The theoretical part is focused on the musical abilities, their classification 

and development of children in a nursery school.  This part also describes the possibility of 

diagnosing these abilities, especially through the tests of musical abilities. Application part 

is composed of a test of musical abilities, which detected the level of musical abilities of 

children before and after the programme. In this application part is also an educational 

program consisting of musical activities, which are focused on the development of musical 

abilities of children in a nursery school. This programme was validated in a nursery school, 

thereafter evaluated  and also recommendations for the practice in kindergarten are made. 

The results of this test of musical abilities prove the effectiveness of the programme 

although the developement of the chindrens abilities happened only in a small scale. 

Keywords:  

musical abilities, musical development, musical activities, test of musical ability 



Motto 

„Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“ 

Ji í Mahen  
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ÚVOD 

Hudba nás obklopuje a provází po celý život. Dít  se s ní setkává již v prenatálním 

stádiu, kdy vnímá veškeré zvuky, které k n mu doléhají, p ičemž určité zvuky 

up ednost uje p ed jinými. Ke značnému rozvoji hudebních schopností však p ispívá 

mate ská škola, která může tyto schopnosti a celkový vztah dít te k hudb  výrazn  

ovlivnit. Ideální situace nastává tehdy, jestliže se na hudebním vývoji podílí jak rodina 

dít te, tak i mate ská škola. Motivací k výb ru tématu je i má vlastní zkušenost z d tství. 

K hudb  m  vedla nejen má rodina, ale zásluha pat í také mate ské škole, kterou jsem 

navšt vovala. Práv  zde jsem zaujala pozitivní vztah k často realizovaným hudebním 

činnostem a hudební schopnosti jsem nadále rozvíjela hrou na klavír, u čehož jsem zůstala 

dodnes. Jestliže se tedy s hudebními schopnostmi dít te pracuje již od raného v ku, je zde 

mnohem v tší pravd podobnost, že bude mít pozd ji dít  kladný vztah k hudb  a tyto 

schopnosti bude poté dále prohlubovat. Prost ednictvím této práce se mi naskytla 

p íležitost navrhnout pro d ti program obsahující hudební činnosti, kterými mohu jejich 

hudební schopnosti více rozvíjet a p edávat jim i své zkušenosti.  

Cílem práce je vymezit teoretická východiska z oblasti hudebních schopností  

a jejich diagnostikování a na jejich základ  vytvo it vzd lávací program pro d ti 

v mate ské škole, který je na rozvoj hudebních schopností zam en. Bakalá ská práce je 

rozd lena na teoretickou a praktickou aplikační část.  

Teoretická část bakalá ské práce je zam ena na hudební schopnosti a na jejich 

vývoj u dít te od prenatálního období až po nástup do mate ské školy, kde na vývoj t chto 

schopností značn  působí vliv kolektivní výchovy. V teoretické části je dále uvedena 

klasifikace hudebních schopností a charakteristika t ch schopností, které lze rozvíjet již 

v mate ské škole. Popsány jsou možnosti jejich diagnostikování, p ičemž zvláštní 

pozornost je v nována metodám testovým, konkrétn  testům hudebních schopností, které 

jsou st žejní pro praktickou část bakalá ské práce. Podstatná je také kapitola o hudebních 

činnostech, prost ednictvím kterých lze hudební schopnosti v mate ské škole rozvíjet. Dále 

je zde uvedeno ukotvení hudebních činností v Rámcovém vzd lávacím programu pro 

p edškolní vzd lávání.  
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Praktická aplikační část bakalá ské práce navazuje na teoretická východiska. 

P ináší test hudebních schopností, který byl sestaven ke zjišt ní úrovn  t chto schopností  

u d tí v mate ské škole. Součástí praktické části je dále vzd lávací program obsahující 

hudební aktivity, které jsou primárn  zam eny na rozvoj hudebních schopností 

diagnostikovaných prost ednictvím výše zmín ného testu. Na základ  tzv. pretestu  

a posttestu lze p ed realizací programu a následn  po skončení realizace zjistit, do jaké 

míry byly ovlivn ny hudební schopnosti u d tí po aplikaci vzd lávacího programu.  

V další části praktické části je popsána evaluace celého programu v podob  vlastní reflexe 

realizovaných aktivit a také evaluace z pohledu paní učitelky, která byla p i jeho realizace 

p ítomná. Záv r práce obsahuje zhodnocení celého programu a nastín ní doporučení 

k realizaci tohoto programu v mate ské škole.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HUDEBNÍ SCHOPNOST JAKO P EDPOKLůD K HUDEBNÍM 

ČINNOSTEM   

První kapitola práce je v nována hudebním schopnostem. Na úvod kapitoly si 

definujeme a objasníme, co jsou to hudební schopnosti a jak se u jedince vyvíjí. Následn  

uvádíme klasifikaci hudebních schopností z pohledu n kolika autorů. Detailn ji se však 

zam íme na klasifikaci M. Kodejšky, ze které jsme v práci vycházeli nejvíce. Jednotlivé 

hudební schopnosti poté podrobn ji charakterizujeme a seznámíme se s možnostmi jejich 

diagnostikování. Pro práci je zásadní p edevším diagnostikování pomocí testů hudebních 

schopností.  

1.1 Definice hudebních schopností  

Pro správnou interpretaci hudebních schopností je nutné si nejprve vymezit pojmy 

schopnost a vloha. Již p i narození je dít  vybaveno vnit ními dispozicemi, které ovliv ují 

vznik jeho schopností. Jedná se o určité anatomicko-fyziologické zvláštnosti, které lze 

souhrnn  nazvat vlohy. Vlohy u dít te vytvá ejí interní podmínky pro formování 

konkrétních schopností. K výkonu náležitých činností poté dít  pot ebuje celý soubor 

t chto schopností, které se b hem dané činnosti ješt  více zdokonalují a utvrzují. (Holas, 

2004, s. 48) 

R. Meili Ěin Nakonečný, 2005, s. 194ě nahlíží na schopnosti jako na souhrn 

psychických podmínek, které jedinci umož ují realizovat určité činnosti. Zam íme-li se 

konkrétn  na hudební schopnosti, ty považuje Sedlák (1990, s. 35) za psychické struktury 

a vlastnosti, které zabezpečují úsp šnost jedince v hudebních činnostech. Hudební 

schopnosti však nelze odd lovat od jiných vlastností osobnosti, ani od schopností 

obecných, p edevším tedy od inteligence, která do nich mnohdy značn  zasahuje.  

S rozdílným vymezením hudebních schopností se můžeme setkat v Hudební 

psychologii. M. Fran k ĚŇ005, s. 142) zde chápe hudební schopnosti jako psychické 

vlastnosti, které jsou vytvá eny prost ednictvím hudební výchovy, zkušeností jedince 

s hudbou a v neposlední ad  kompletním působením prost edí, které na n j působí.   

Jak jsme zmínili výše, schopnosti se vytvá ejí z vrozených dispozic dít te, tedy z vloh.  

V oblasti hudebního vývoje mluvíme o hudebních vlohách. Ty tvo í základ pro 

emocionální hudební citlivost, kompletní vztah dít te k hudb  a jeho způsob vnímání 

hudby. Za působení p íznivých vn jších podmínek dochází ke spojení vrozeného základu 
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se získaným, tedy výchovou ovlivn ným, a tyto p edpoklady se tak mohou p etvo it 

v hudební schopnost. Je však nutné, aby se dít  nacházelo v podn cujícím prost edí  

a vlohy byly stále rozvíjeny. V opačném p ípad , kdy nejsou vlohy dále prohlubovány, 

mohou zakrn t. ĚSedlák, Ň013, s. 50) 

1.2 Vývoj hudebních schopností v p edškolním v ku    

Hudební schopnosti se u dít te vyvíjejí od prenatálního stádia. Tento proces je však 

značn  individuální a u každého dít te probíhá odlišným způsobem. Pro správné pochopení 

jednotlivých hudebních schopností je nutné znát také zákonitosti jejich vývoje. F. Sedlák 

(2013, s. 54) ve své knize Hudební psychologie pro učitele uvádí, že kvantita i kvalita 

hudebních schopností se pozm uje v souvislosti s v kem jedince, s procesy zrání, s jeho 

vlohovým základem a v neposlední ad  také působením společenských vlivů na jedince, 

tedy prost edím a výchovou, v našem p ípad  působením mate ské školy na rozvoj t chto 

schopností. Nelze je tedy chápat jako konstantní strukturu, která se za žádných podmínek 

nem ní. ĚSedlák, Ň01ň, s. 54ě 

Důležitou podmínkou správného hudebního vývoje dít te je zrání biologických 

struktur a mozku. Toto zrání je ovlivn no zejména d dičnými faktory, pozd ji zde zasahují 

také vlivy vn jší. Konkrétn  pro vznik hudebních schopností, které jsou pro tuto práci 

st žejní, je nejpodstatn jší zrání hlasového orgánu a také struktur sluchového  

a motorického analyzátoru. Je však nutno dodat, že žádná hudební schopnost nevzniká 

pouze zráním. Stále musíme mít na mysli, že zrání t chto struktur je nezbytné dopl ovat 

působením prost edí a výchovy na jedince. ĚSedlák, 1ř74, s. Ň5ě 

Hudební vývoj tedy můžeme definovat jako proces formování relativn  stálých  

a nenávratných zm n ve strukturách a funkcích psychiky jedince, který závisí nejen na jeho 

vybavenosti, ale i na intenzit  a kvalit  hudebních podn tů ze strany výchovy. ĚSedlák, 

2013, s. 355) 

Hudební vývoj jedince začíná nepochybn  v prenatálním stádiu. Na tom, že je dít  

schopno vnímat zvukové podn ty z vn jšího okolí již v tomto stádiu se shoduje spousta 

autorů. Fran k ĚŇ005, s. 127-129ě uvádí, že okolo čty  až t í m síců p ed narozením je  

u lidského plodu funkční sluch. V této dob  dokáže plod pociťovat veškeré zvuky, které 

k n mu z vn jšího okolí dolehnou. Jelikož je plod svým t lem spojen s matkou, nejvíce 

reaguje na zvuky, které vytvá í matka, tedy nap íklad zvuky Zde se adí nap íklad zvuky 
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tvo ené t lními systémy matky, jejím hlasem nebo chůzí. Jestliže určité zvuky z vn jšího 

okolí vnímá plod v t le matky delší dobu, může to po narození dít te vést k tomu, že tyto 

zvuky up ednost uje p ed jinými, se kterými se v prenatálním období nemuselo setkat.   

S tímto tvrzením souhlasí i Allen a Marotz (2002, s. 50), kte í tvrdí, že ačkoliv jsou 

u dít te v novorozeneckém období vyvinuty pouze základy percepčních a kognitivních 

schopností, nejdokonaleji z t chto schopností je vyvinut sluch, k jehož rozvoji docházelo 

již v prenatálním stádiu. Pomocí n j dokáže novorozenec rozeznat rozmanité zvuky v okolí 

a adekvátn  na n  reagovat. Značn  více však reaguje na hlas matky. Na novorozence má 

uklid ující vliv i určitý druh pohybu, nap íklad kolébání a nat ásání. Zde můžeme 

post ehnout základy v rytmickém cít ní.  

Podle Allena a Marotze ĚŇ00Ň, s. 5Řě se sluch u dít te ješt  více zdokonaluje b hem 

kojeneckého období, tedy od prvního m síce života. Kojenec již dokáže lokalizovat, odkud 

p ichází zvuk a podle tohoto určení se za zvukem otočí. Velmi zásadní posun dochází ve 

spojení pohybu s rytmem a zvukem. Pokud se v blízkosti kojence zpívá nebo je zde 

pušt na hudba, reaguje na tuto skutečnost houpáním svého t la. Sedlák (1990, s. 298) 

dodává, že pokud je tato hudba z eteln  rytmická, zbyst í svůj zájem o ni již půlroční dít . 

T lesná rekce na rytmický podn t se u dít te tedy projevuje velmi brzy. 

Kolem šestého m síce v ku dít te se sluchový analyzátor zdokonaluje vlivem 

biologického zrání a působením různých zvukových podn tů. Dít  má radost z jakýchkoliv 

zvuků ve svém okolí, které nejenže rádo vyluzuje, ale touží po tom je slyšet op tovn . 

Zkouší si tedy samo vytvá et rozmanité zvuky kup íkladu úderem do pokliček. Je pro n j 

zajímavá i hra na klavír. Pro roční dít  jsou údery dlaní do kláves tak atraktivní, že se 

mnohdy od klavíru nechce odtrhnout. (Sedlák, 2013 s. 360) 

Z výzkumů, které realizovala Saffranová a její kolegové bylo zjišt no, že p ibližn  

7 m síců po narození se u dít te rozvíjí hudební pam ť. V tomto v ku si dít  dokáže 

zapamatovat a uchovat v dlouhodobé pam ti i obsahov  složitou melodii a hudbu. ĚFran k, 

2005, s. 138) 

Kodejška ĚŇ00Ň, s. 4Řě dopl uje, že pokud se dít  nachází v podn tném prost edí  

a matka mu v nuje značn  svou pozornost, dokáže dít  na základ  hudební pam ti 

p ibližn  v prvním roce života společn  s matkou recitovat elementární íkadla, která 

doprovázejí tleskáním, pleskáním či jinými pohyby t la. Zde můžeme vid t i počátky 
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rozvoje hry na t lo a rytmizace. Tato schopnost se dále zdokonaluje v mate ské škole, kde 

se ve v tšin  p ípadů d ti učí nová íkadla práv  prost ednictvím hry na t lo.   

Ke znatelnému rozvoji rytmického cít ní poté dochází p ibližn  ve dvou letech 

v ku dít te. Dít  velmi intenzivn  t lesn  reaguje na rytmus hudby, kterou v danou chvíli 

vnímá. K vyjád ení vnímaného rytmu využívá ruce, nohy, hlavu či celý svůj trup. P estože 

tyto pohyby nejsou vždy zcela slad ny s rytmem a metrem, pro dít  jsou velmi důležité, 

jelikož prost ednictvím nich může projevit svou radost nejen z hudby, ale i ze samotného 

pohybu. (Sedlák, 2013, s. 360) 

P ibližn  v polovin  t etího roku můžeme u dít te zaznamenat tzv. hudební 

monolog. Ten vysv tluje Sedlák Ě1řř0, s. ň00ě jako způsob dít te k vyjád ení jeho 

emocionálního pocitu a aktuální nálady. Místo využití slov si dít  zpívá n jakou melodii, 

kterou zaslechlo ve svém okolí. Ve svém projevu ji však mnohdy obm ní k obrazu svému. 

Kodejška ĚŇ00Ň, s. 51ě dodává, že p i zp vu t chto „vlastních písní“ se dít  velmi rádo 

ztotož uje s postavami z pohádek, které má v oblib  a práv  p i prohlížení obrázkových 

knih na n  může narazit. To v dít ti vyvolá určité p edstavy a nálady, které vedou 

k hudebnímu monologu. V mate ské škole se s hudebním monologem setkáváme velmi 

často, práv  v souvislosti s prohlížením knih či nap íklad p i h e s oblíbenou hračkou 

dít te.  

Období ve v ku 4-6 let je z hlediska hudebního vývoje pro dít  st žejní. Jedná se  

o jednu z nejvýznamn jších fází v tomto vývoji. Je-li tato etapa zanedbána či jinak 

podce ována, může být nejen záporn  ovlivn n vztah dít te k hudb , ale omezují se  

i možnosti dalšího hudebního rozvoje dít te p i nástupu na základní školu. (Sedlák, 1990,  

s. 302) 

Ve v ku, kdy dít  začíná navšt vovat mate skou školu, se na jeho rozvoji podílí 

vliv kolektivní výchovy. Aby probíhal hudební rozvoj dít te plynule, je nutné, aby 

výchova v mate ské škole byla kvalitní a pro dít  p ínosná. To však neznamená, že vývoj 

dít te v oblasti hudby je pouze v kompetencích mate ské školy. Pro dosáhnutí optimálních 

hudebních podn tů je nutné, aby kolektivní výchova byla kombinována s působením 

rodiny, zejména pak vlivem matky, s jejím vztahem k dít ti a zp vem. (Sedlák, 1990,  

s. 300) 

V tomto období se dále zdokonaluje sluchový analyzátor dít te, čímž se zkvalit uje 

p edevším diferenciační schopnost výšek. Zárove  dochází k formování hlasového orgánu 
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a intenzivn jší je i svalstvo hlasivek. P estože svaly hrtanu nejsou ješt  zcela vyvinuty, 

díky diferenciační funkci sluchového analyzátoru a vývoji hlasového orgánu dochází 

k velkému rozvoji p veckých dovedností. Hlasový rozsah p edškolních d tí je záležitostí 

značn  individuální. Auto i zabývající se zkoumáním rozsahu hlasu u d tí se shodují 

na tom, že tento rozsah se m ní s v kem dít te a nepochybn  i s jeho p veckou aktivitou. 

(Sedlák, 2013, s. 362-363) 

Fran k ĚŇ005, s. 1ň4ě uvádí, že ačkoliv má dít  navšt vující mate skou školu 

dostatečn  rozvinutou schopnost vnímání, nedokáže ješt  zcela p esn  sladit své t lesné 

pohyby. Sedlák ĚŇ01ň, s. ň6ňě však dodává, že díky pozvolnému rozvoji motorického 

analyzátoru, který se nachází v ků e čelního laloku, se u d tí souhra fyzických pohybů 

s hudbou stále zdokonaluje a vznikají dispozice pro hru na d tské nástroje. 

S t mito rytmickými a melodickými nástroji se dít  setkává práv  v mate ské škole. 

Doposud vyjad ovalo rytmus slov p edevším pomocí hry na t lo. Vlivem kolektivní 

výchovy postupn  p echází k instrumentální činnosti, p i které dít  postupuje od 

nejjednodušších ke složit jším prost edkům člen ní hudby z hlediska času. Nejprve tedy 

dokáže zachytit rytmus slov, rytmus hudby, její metrum a následn  i ostatní figury. 

ĚKodejška, Ň00Ň, s. 53) 

P ed vstupem na základní školu zvládá p edškolní dít  rozmanitými pohyby 

Ěnap íklad chůzí, b hemě projevit různé kontrastní situace. Dít  dokáže rozlišit rychlou  

a pomalou melodii, vysokou a nízkou, silnou a slabou apod. Díky této schopnosti zvládá 

reagovat na zm nu hudby, zrychlí nebo zpomalí p i zm n  tempa, vyjád í t lesn  melodii, 

která klesá a stoupá nebo dokáže pohybov  reagovat na v ty, íkadla a písn . ĚKodejška, 

2002, s. 54) 

Celková hudebnost dít te se vyvíjí nep etržit  a postupuje od elementárních 

hudebních procesů až k t m dokonalejším a p esn jším. Důležitými p edpoklady, které 

umož ují, aby celý proces tohoto vývoje probíhal efektivn  a posunoval se k lepším 

formám, jsou hudební motivace a vlastní aktivita dít te. Pedagog by m l vhodnou motivací 

u d tí vzbuzovat zaujetí pro realizaci hudebních činností, zárove  je však nutné, aby dít  

zvýšilo svou koncentraci a volní úsilí k setrvání u t chto činností. ĚSedlák, 1řř0, s. Ňř4ě 
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1.3 Klasifikace hudebních schopností 

Klasifikovat hudební schopnosti se v psychologii hudby pokusilo již mnoho autorů. 

První snahy o toto rozd lení v zahraničí můžeme p ipisovat nap íklad C. Stumpfovi,  

T. Billrothovi nebo C. E. Seashorovi. Nejvíce však soudobou psychologii hudby ovlivnily 

klasifikace hudebních schopností prezentované B. M. T plovem a P. Michelem. Jejich 

rozd lení hudebních schopností se staly základním pilí em pro tvorbu dalších klasifikací  

a mnoho autorů zabývajících se hudební psychologií z nich vycházelo. (Holas, 2013, s. 40) 

V České republice se klasifikací hudebních schopností zabýval nap íklad M. Holas, 

F. Sedlák či M. Kodejška. Níže uvádíme klasifikaci Františka Sedláka (2013, s. 67), který 

tvrdí, že hudební schopnost lze postihnout pouze prost ednictvím té činnosti, ve které se 

daná schopnost projevuje, nikoliv p ímo. Tyto schopnosti adí podle toho, jak se u dít te 

vyvíjejí, tedy od schopností primárních až po ty, které jsou v hudební ontogenezi dít te 

rozvinuty jako poslední. Z klasifikace F. Sedláka vybíráme ty hudební schopnosti, které lze 

rozvíjet u d tí v p edškolním v ku.  

1. Hudebn  sluchové schopnosti, které zajišťují diferenciaci tónů, konkrétn  jejich 

výšku, barvu, délku a hlasitost. 

2. Psychomotorické schopnosti, které umož ují vyjad ovat časové aspekty hudby, tedy 

rytmus, metrum, tempo a umož ují dle hudby duševn  regulovat pohyby p i 

činnostech vokálních, instrumentálních i fyzických. 

3. Analyticko-syntetické schopnosti, kam lze za adit hudební pam ť, tonální  

a rytmické cít ní. (Sedlák, 2013, s. 67)  

Sedlákova klasifikace inspirovala pedagoga M. Kodejšku, který z ní vycházel p i 

konstrukci své vlastní klasifikace hudebních schopností. Pro účely práce jsme rozd lení 

t chto schopností zúžili na naši cílovou skupinu, tedy na d ti v mate ské škole a také na ty 

hudební schopnosti, které rozvíjíme prost ednictvím vzd lávacího programu, jenž je 

součástí praktické části. P edkládáme zde podobu klasifikace hudebních schopností dle  

M. Kodejšky. Podrobn ji jsou jednotlivé schopnosti popsány v další podkapitole.  

1. Hudebn  sluchové schopnosti, pomocí kterých dít  vnímá a následn  zpracovává 

vlastnosti zvuku.  

2. Sluchov  motorické schopnosti, které jsou nezbytné pro správnou souhru činností 

p veckých, instrumentálních a hudebn  pohybových.  
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3. Rytmické cít ní je základní hudební schopnost, která závisí na psychomotorických 

vlastnostech jedince.  

4. Tonální cít ní, které se rozvíjí p edevším prost ednictvím p veckých činností.  

5. Hudební pam ť je chápána jako základní hudební schopnost, která se utvá í společn  

s vnímáním dít te. ĚKodejška, Ň00Ň, s. 11-30) 

1.4 Charakteristika vybraných hudebních schopností  

Pro důkladné pochopení významu jednotlivých hudebních schopností zde uvádíme 

charakteristiku t ch, které lze post ehnout u d tí v mate ské škole. Současn  jsme se práv  

na rozvoj t chto schopností nejvíce zam ili p i testování hudebních schopností a následn  

ve vzd lávacím programu.  

1. Hudebn  sluchové schopnosti  

Prost ednictvím schopností hudebn  sluchových dít  dokáže vnímat a zpracovávat 

zvukové vlastnosti hudby. Dle výsledků studia t chto schopností se však ukázalo, že 

hudební sluch se u d tí v p edškolním v ku rozvíjí velmi nerovnom rn  a s rozdílnou 

kvalitou. ĚKodejška, Ň00Ň, s. 11) 

  Hudebn  sluchové schopnosti kategorizuje Kodejška Ě1989, s. 28) na citlivost pro 

hlasitost, citlivost pro tónovou barvu a citlivost pro diferenciaci tónové výšky. Pro 

aplikační část práce jsou zásadní všechny uvedené schopnosti, jelikož se ve značné mí e 

odrážejí ve zpracovaném vzd lávacím programu. Rovn ž také p i testování hudebních 

schopností jsme zjišťovali schopnost d tí diferencovat vysoké a nízké tóny a určit jejich 

výškovou polohu.  

2. Schopnosti sluchov  motorické  

Správný vývoj schopností sluchov  motorických je důležitý k výkonu mnoha 

hudebních činností. Mezi ty st žejní můžeme za adit činnosti p vecké, instrumentální  

a hudebn  pohybové. Podle druhu této hudební činnosti jsou inervovány t lesné orgány, 

které následn  umožní náležitou reakci dít te na hudbu. Nap íklad p i zp vu jsou zapojeny 

hlasivky, p i h e na nástroje Orffova instrumentá e pak pohyby rukou. Důležité jsou také 

komplexní pohyby t la p i činnostech hudebn  pohybových. ĚKodejška, 1řŘř, s. ŇŘě 
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3. Rytmické cít ní  

Rytmus p edstavuje pravidelné st ídání tónů se stejnou nebo různou délkou (Zenkl, 

2003, s. 33). Netýká se ovšem pouze oblasti hudby. Rytmus nás obklopuje i v b žném 

život . Dochází k rytmickému st ídání dne a noci, p ílivu a odlivu, opakovan  se m ní 

roční doby a rytmus zasahuje také do oblasti času, kde se pravideln  st ídají hodiny, 

minuty i sekundy. I v lidském organismu existují tzv. biologické rytmy. Mluvíme  

o pravidelném tlukotu srdce, pulsování krve v žílách, pravidelném st ídání nádechu  

a výdechu a podobn  (Sedlák, 1990, s. 111). Nyní se ale podrobn ji zam íme na rytmické 

cít ní, které je pro rozvoj hudebnosti dít te st žejní.  

Sedlák (2013, s. 141ě považuje rytmické cít ní za schopnost dít te nejen vnímat, ale 

i prožívat rytmus hudby a podle toho na n j p im en  pohybov  reagovat. Pat í zde také 

schopnost napodobování a vytvá ení rytmu. Rytmické cít ní do sebe nezahrnuje pouze 

pojem rytmus, ale spadají sem i další prost edky člen ní hudby z hlediska času. adíme 

zde také metrum, puls, hybnost a tempo.  

Dle Zenkla (2003, s. 34) lze chápat pojem metrum jako st ídání p ízvučných dob 

s nep ízvučnými. Můžeme také íct, že dochází ke st ídání t žké a lehké doby. Kodejška 

ĚŇ00Ň, s. 1Řě dodává, že pro dít  je mnohem p ijateln jší, je-li melodie uspo ádána 

metricky, jelikož se v ní dít  poté lépe orientuje.  

Další pojem, který do sebe rytmické cít ní zahrnuje, je tempo. Vnímavost k tempu 

je u d tí v p edškolním v ku spojena s jejich t lesnými pohyby, kam spadá nap íklad 

pochod či b h dle udávaného tempa, dále pak poskoky a pozd ji i náročn jší taneční 

kreace. Samotná p edstava tempa je pro d ti velmi abstraktní, proto by tyto činnosti m ly 

být zpočátku vždy spojeny se známými pohyby. D ti tedy nap íklad p edvád jí ptačí 

poskoky, chůzi vojáků a jiné známé t lesné pohyby. Zárove  je pro n  náročné svou reakci 

na zm nu tempa ztvárnit okamžit  po této zm n . Ačkoliv d ti zvládají relativn  vhodn  

zareagovat na odlišné zm ny tempa, na p izpůsobení se nové tempové rychlosti pot ebují 

více času. ĚKodejška, Ň00Ň, s. 19)  

D ti jsou bytosti, které mají uvnit  sebe velkou zásobu energie. Ve svém d tství 

mají nutkání tuto energii ze sebe ventilovat, což mohou práv  prost ednictvím rytmu. 

Nejvhodn jší by bylo, kdyby toto mate ské školy umož ovaly d tem pravideln . Stačí do 

výchovn -vzd lávací nabídky za azovat nap íklad hry s rytmem, tanec nebo pohybová 

cvičení, která jsou doprovázena hudbou. (D´Andrea, 1998, s. 13)  
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4. Tonální cít ní  

Tonální cít ní lze rozvíjet ve všech hudebních činnostech. Nejvíce však dochází 

k jeho rozvoji prost ednictvím zp vu a proto bývá práv  zp v nejčast jším nástrojem 

k posouzení kvality vývoje a kvality tonálního cít ní ĚKodejška, Ň00Ň, s. 19). Výzkumem 

tonálního cít ní u d tí se zabýval nap íklad A. Bentley. Z výsledků jeho výzkumu je 

patrné, že tonalita se u d tí rozvíjí p ibližn  kolem osmi let, nicmén  jedná se o značn  

individuální záležitost, proto lze vývoj tonálního cít ní u n kterých d tí zpozorovat 

mnohem d íve. (Bentley in Kodejška, Ň00Ň, s. 20) 

Toto tvrzení v podstat  potvrzuje i náš český autor František Lýsek, který na 

základ  svých výzkumů u p tiletých d tí zjistil, že již jedna t etina z nich má rozvinuto 

tonální cít ní. Jeho výsledky dále poukazují na to, že tento počet se zvyšuje na 1. stupni 

základní školy, kde tonální cít ní d tí nabývá ješt  v tších rozm rů. Tento rozvoj lze 

p isuzovat za azení systematické hudební výchovy do výchovy a vzd lávání na základní 

škole. (Sedlák, 1990, s. 103) 

Na základ  tohoto výzkumu vyčlenil Bentley Ěin Kodejška, Ň00Ň, s. Ň0ě t i fáze 

vývoje tonálního cít ní u p edškolních d tí. Dle n j se dít  p i častém opakování určité 

písn  nejprve p izpůsobuje jejímu rytmu, pozd ji se začíná shodovat i v její melodii. 

Konečnou fází je shoda v rytmu i melodii písn  a slad ní zp vu dít te s výškovým 

pohybem dané melodie. Také Kodejška ĚŇ00Ň, s. Ň1ě zkoumal úrove  tonálního cít ní  

u d tí. Ve svém výzkumu posuzoval úrove  tonálního cít ní u p edškolních d tí 

prost ednictvím činností zam ených na rozlišení správných tónů ve známé písni a také 

zhodnocením, zda je píse  správn  zakončena.  

5.  Hudební pam   

Pam ť využívá dít  i p i hudebních činnostech. V takovém p ípad  mluvíme  

o pam ti hudební. Ta je spojena s ostatními psychickými procesy jedince, konkrétn  

s hudebním vnímáním, p edstavivostí a fantazií, ale i s hudebním životem, který dít  

doposud zažilo. (Sedlák, 1990, s. 88) 

 V souboru hudebních schopností zastává hudební pam ť nepostradatelnou roli. Bez 

hudební pam ti by nebylo hudby, a tedy ani hudebních činností. Auto i zabývající se 

hudební psychologií pokládají pam ť za klíčovou hudební schopnost, která je nezbytná pro 

realizaci v tšiny hudebních činností. Hudební pam ť je schopnost jedince, která umož uje 

prost ednictvím nervové soustavy p ijímat hudební informace, následn  je zpracovávat  
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a uchovat si je po dobu nezbytn  nutnou. V p ípad  pot eby si tyto informace jedinec 

vybaví a obnoví. (Sedlák, 2013, s. 160-161) 

Mezi činitele, které ovliv ují kvalitu zapamatování si hudby či melodie u d tí 

v mate ské škole je p edevším délka hudebního díla. Konkrétn  u d tí nelze pozornost 

udržet velmi dlouho, proto by i délka m la odpovídat schopnosti zachovat stav jejich 

pozornosti. (Sedlák, 2013, s. 163) 

1.5 Diagnostika hudebních schopností 

Jednou z podstatných oblastí hudební psychologie je psychologická diagnostika 

hudebních schopností. Ačkoliv je tato diagnostika v České republice prozatím z ídka 

propracovaná, pro hudebn  pedagogickou praxi má zásadní hodnotu. Učitelé mate ských 

škol mohou pomocí tohoto diagnostikování zachytit strukturu, kvalitu a úrove  rozvoje 

hudebních schopností a odhadnout tak jejich další pravd podobný vývoj. (Sedlák, 1998,  

s. 19) 

Existuje n kolik metod, pomocí kterých lze hudební schopnosti diagnostikovat. 

Sedlák (1998, s. 19ě je d lí na metody testové a netestové. Základ t chto metod vychází 

z obecné psychologie, pro účely hudební psychologie jsou však mírn  poupraveny. 

Vzhledem k tématu práce se zam íme pouze na metody, které lze aplikovat již v mate ské 

škole.  

Mezi metody netestové, které můžeme použít v mate ské škole, adíme p edevším 

pozorování. Hlavní pozitivum této metody lze spat it p edevším v osobn jším p ístupu 

pedagoga k d tem. D ti p i diagnostikování mohou pociťovat určité psychické stavy, jako 

je tréma či ostych a práv  p i t chto metodách lze k této skutečnosti p ihlédnout p i 

hodnocení. Naopak podstatným negativem je vyšší možnost subjektivního hodnocení ze 

strany učitele, čímž se snižuje objektivita výsledků. (Sedlák, 1998, s. 19) 

Za značn  p esn jší a objektivn jší metody považuje Sedlák Ě1řřŘ, s. 19) metody 

testové. Nejenže jsou z časového hlediska úsporn jší, ale je zde tak ka vyloučen p ípadný 

subjektivní p ístup p i hodnocení. Pro diagnostikování hudebnosti v pedagogické praxi, 

stejn  jako pro naši práci, jsou st žejní testy hudebních schopností. Tyto testy pomáhají 

objektivn  vystihnout strukturu a kvalitu hudebních schopností u zkoušeného dít te. 

V mnoha p ípadech jsou součástí experimentálního výzkumu, kdy se prozkoumává úrove  

hudebních schopností u výzkumného vzorku p ed zahájením výzkumu a poté na jeho 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 22 

 

konci, p ičemž se tak může srovnat účinnost celého experimentálního procesu. (Sedlák, 

2013, s. 209)  

Sedlák (2013, s. 213) uvádí, že jedním z autorů, který sestavil jako první test 

hudebních schopností určený pro d ti je A. Bentley. Zkonstruoval testy, které lze aplikovat 

již u sedmiletých d tí. Dle Sedláka (1998, s. 19) zastával Bentley názor, že hudební 

schopnosti je nutno zkoumat již v brzkém v ku dít te, ideáln  tedy p i jeho nástupu na 

základní školu. V tomto období je zahájena systematická hudební výchova a hudební 

schopnosti d tí jsou zde prost ednictvím hudebních činností více prohlubovány. Bentley 

(in Sedlák, 1998, s. 19) p i sestavování testu myslel i na psychické stavy d tí, konkrétn  na 

jejich pozornost. Pozornost u d tí nelze udržet p íliš dlouho, proto je jeho test časov  

nenáročný a lze jej provád t v b žných podmínkách školy. I když mluvíme o testování na 

základní škole, této skutečnosti lze využít i v mate ské škole. Testování by m lo být 

nastaveno tak, aby netrvalo dlouho a d ti nebyly p íliš zat žovány. Zárove  i samotné 

testové úlohy je nutno p izpůsobit jejich v ku a musí být zajišt no naprosté pochopení 

jednotlivých úkolů. P i zaznamenávání odpov dí navíc nelze využít schopnost psaní, tak 

jako na základní škole. Odpov di proto u p edškolních d tí získáváme prost ednictvím 

pozorování a jejich ústních výpov dí. Dále je nezbytné zam it se pouze na ty hudební 

schopnosti, které lze spat it již v tomto v ku d tí.  

V práci jsme realizovali experimentální výzkum, prost ednictvím pretestu  

a posttestu. Sestavili jsme test hudebních schopností, který jsme s d tmi uskutečnili p ed 

realizací vzd lávacího programu a následn  po ukončení realizace. Tím jsme mohli zjistit, 

jaký nastal posun v úrovni hudebních schopností u d tí. Podrobn ji tento test a jeho 

výsledky popisujeme v praktické části práce Ěviz kapitola 5 a 7).  

V další kapitole se v nujeme hudebním činnostem a jejich ukotvením v kurikulu 

p edškolního vzd lávání. Nejprve jednotlivé hudební činnosti charakterizujeme a následn  

popisujeme vzd lávací oblasti Rámcového vzd lávacího programu a jejich vztah k t mto 

činnostem.  
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2 HUDEBNÍ ČINNOSTI V MůTE SKÉ ŠKOLE  

V mate ské škole se realizuje n kolik druhů hudebních činností. K t m nejčast jším 

však stále pat í zp v. Jelikož práv  v hudebních činnostech dochází k nejv tšímu rozvoji 

hudebních schopností, m ly by být všechny tyto činnosti za azovány stejnom rným 

způsobem. Jak uvádí Kodejška ĚŇ00Ň, s. 4ě, hudební výchova v mate ské škole má svůj 

zásadní význam práv  tehdy, jestliže dochází ke vzájemnému propojování hudebních 

činností. V kapitole uvádíme charakteristiku jednotlivých hudebních činností a možnosti 

rozvoje hudebních schopností v t chto činnostech. Dále za azujeme hudební činnosti do 

Rámcového vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání, kde se tyto činnosti 

odrážejí ve všech vzd lávacích oblastech. 

2.1 Hudební činnost jako prost edek rozvoje hudebních schopností   

Vymezujeme-li hudební činnosti, nezahrnujeme do tohoto pojmu ty aktivity, které 

mají výrobní charakter, tedy nap íklad výrobu hudebních nástrojů a nahrávání hudby. 

Naopak do tohoto pojmu adíme komunikaci jedince s hudbou. Synonymem pro pojem 

hudební činnost se v n které literatu e uvádí pojem aktivita. (Sedlák, 2013, s. 47-48) 

Hudební činnosti můžeme klasifikovat podle toho, zda se jedná o hudební činnosti 

v um lecké sfé e, nebo ve školské hudební výchov . Jelikož se v kapitole zabýváme 

hudebními činnostmi v mate ské škole, zajímá nás p edevším oblast hudební výchovy ve 

škole. Školská hudební výchova t ídí hudební činnosti na p vecké, poslechové, 

instrumentální, které využívají nástroje a činnosti hudebn  pohybové. ĚSedlák, Ň01ň, s. 4řě 

O hudebních činnostech se můžeme dočíst v mnoha publikacích zabývajících se 

hudební psychologií. P i zpracovávání následující kapitoly pro nás vzhledem k tématu 

práce byla st žejní publikace M Kodejšky ĚŇ00Ňě Integrativní hudební výchova dítěte 

předškolního věku a také publikace Hudební činnosti v předškolním vzdělávání autorky  

M. Liškové ĚŇ006ě, která uvádí také souvislost hudebních činností a Rámcového 

vzd lávacího programu pro p edškolní vzd lávání. Níže charakterizujeme jednotlivé 

hudební činnosti a uvádíme možnosti rozvoje hudebních schopností prost ednictvím t chto 

činností.  
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1. P vecké činnosti 

V mnoha p ípadech bývá zp v nejčast ji realizovanou hudební činností v mate ské 

škole. Jedná se zárove  o jednu ze základních hudebních činností, prost ednictvím které se 

u d tí rozvíjí hudební schopnosti. ĚKodejška, Ň00Ň, s. 44ě 

Zp v provází jedince tak ka celým životem. Je to p irozený projev člov ka stejn  

jako eč. Jak jsme zmi ovali v první kapitole, zp v matky je pro dít  velmi důležitý již od 

prenatálního období. Pozd ji v mate ské škole se zp v stává nezbytnou součástí 

každodenního života. U d tí rozvíjí komunikační dovednosti, podporuje jejich sebev domí, 

ale p edevším formuje hudební schopnosti. T mi hlavními jsou zde hudební pam ť, 

rytmické cít ní a hudební sluch. Důležitý je i výb r písn  pro d ti. Vhodné jsou ty písn , 

které mají z eteln  rozd lenou hudební formu, jednoduchý rytmus a d ti si jejich melodii 

snadno zapamatují. ĚLišková, Ň006, s. Ň1-25)  

Sedlák Ě1řř0, s. Ň50ě zdůraz uje, že by m l pedagog p ed zp vem za azovat 

vhodná dechová cvičení, která u d tí rozši ují hrudník, navyšují vitální kapacitu plic  

a upravují pravidelnost dýchání. Kodejška ĚŇ00Ň, s. 44ě zárove  dodává, že hlasová cvičení 

p ipravují d ti na hlasový rozsah, který je u písn  pot ebný a navíc d ti motivují 

k samotnému zp vu.   

2. Poslechové činnosti 

Lišková ĚŇ006, s. 1ňŘě adí poslech hudby v mate ské škole k často opomíjeným 

hudebním činnostem. P ípravná etapa pro vnímání a poslech hudby p itom započíná již 

v rodinném prost edí a v mate ské škole se toto vnímání dále rozvíjí. Nejmenší d ti nejprve 

vnímají a rozlišují zvuky v p írod , zvuky zví at a tyto zvuky pozd ji začínají 

napodobovat. Oblíbené jsou činnosti, ve kterých mají d ti rozeznat rozmanité zvuky, hlasy 

či rytmické motivy. Tyto činnosti se v mate ské škole uskuteč ují prost ednictvím 

p veckých, instrumentálních, ale i pohybových činností, konkrétn  hrou na t lo. Časté 

bývají i činnosti, ve kterých d ti na základ  poslechu hádají píse  dle jejího rytmu či 

melodie.   

D ti starší čty  let by m ly poslouchat nejen písn  d tské, ale i skladby 

instrumentální, ve kterých se mohou učit rozeznávat n které hudební nástroje. Pokud jsou 

ukázky t chto skladeb doprovázeny rozhovorem o tom, co d ti slyší a vnímají, utvá í se tak 

nejen jejich sluchové schopnosti, ale i hudební pam ť, p edstavivost a tvo ivost. 

(Kodejška, Ň00Ň, s. 44ě 
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Poslechové činnosti za azujeme i do vzd lávacího programu, který je součástí 

praktické části. Ačkoliv se zde nevyskytují ve v tší mí e, zahrnuty zde jsou nap íklad 

činnosti, kdy d ti dle sluchového vnímání určují, odkud zvuk p ichází, pop ípad  o jaký 

zvuk se jedná.  

3. Instrumentální činnosti 

Již v raném v ku je oblíbenou činností d tí manipulace s hračkami, které vyluzují 

zvuky. Prost ednictvím t chto hraček d ti zdokonalují své sluchové vnímání, jemnou 

motoriku a koordinaci pohybů. V pozd jším v ku se dostávají do kontaktu s nástroji 

Orffova instrumentá e, pomocí nichž lze u d tí rozvíjet mnoho hudebních schopností. 

Nástroje Orffova instrumentá e d líme na rytmické a melodické. Pro d ti v mate ské škole 

je snadn jší manipulace s nástroji rytmickými, proto bychom tuto skupinu p i 

instrumentálních činnostech m li up ednost ovat. K rytmickým nástrojům adíme 

nap íklad ozvučná d ívka, bubínek, tamburínu, drhlo, triangl a kastan ty. Mezi nástroje 

melodické začle ujeme zvonkohry, metalofony a xylofony. Ty bychom však m li 

v mate ské škole využívat z ídka, a to nap íklad v situacích, kdy chceme zpest it hudební 

činnosti. ĚLišková, Ň006, s. 101ě 

V průb hu realizace vzd lávacího programu jsme tyto nástroje také za azovali do 

hudebních činností. Dle Kodejšky ĚŇ00Ň, s. 46ě by se d ti m ly s nástroji nejprve seznámit. 

Pokud s hrou na Orffovy nástroje začínáme již u nejmladších d tí, zpočátku jim 

p edstavíme jednotlivé nástroje, jaké zvuky a tóny mohou vydávat a poté s nimi společn  

doprovázíme rytmus slov. P estože jsme činnosti s nástroji Orffova instrumentá e 

provád li ve t íd  p edškolních d tí, brali jsme v úvahu i možnost neznalosti n kterých 

nástrojů či chybnou manipulaci s nimi, proto jsme seznámení s nástroji za adili i do 

programu. Lišková ĚŇ006, s. 106ě podotýká, že rytmické nástroje vycházejí ze stejného 

principu jako hra na t lo, takže je dobré v této fázi napodobovat činnosti, které si d ti 

zkoušely doprovázet práv  hrou na t lo.  

4. Hudebn  pohybové činnosti  

Rozvoj hudebních schopností, hudebního vnímání a zdokonalování koordinace 

jednotlivých pohybů značn  podporuje hudebn  pohybová výchova. Jedná se o rozmanité 

druhy činností, které lze navzájem propojovat. Využít můžeme nap íklad nástroje 

z Orffova instrumentá e nebo jiné hudební nástroje, dále lze za adit taneční hry a hry se 

zp vem. Nejmenší d ti je t eba nejprve naučit koordinaci pohybů svého t la, sladit jejich 
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chůzi a b h se zp vem a hrou na hudební nástroje. Starší d ti již zvládají ztvárnit tempo, 

rytmus, dynamiku a jiné hudebn -vyjad ovací prost edky, které uvádíme s podrobn jším 

popisem níže. ĚKodejška, Ň00Ň, s. 47) 

Součástí hudebn  pohybových činností je bezpochyby hra na t lo, díky které dochází 

u d tí nejen k rozvoji jemné motoriky, ale p edevším k souh e jednotlivých t lesných 

pohybů. P i vhodn  zvolených činnostech rozvíjí hra na t lo rytmické a metrické cít ní, 

hudební pam ť a d tskou tvo ivost. Pozitivem této hry je, že k ní nepot ebujeme žádné 

speciální pomůcky ani nástroje a mohou se jí zúčastnit všichni zárove . Je vhodné začínat 

nejprve tleskáním, poté pleskáním a nakonec podupáváním. Teprve po zvládnutí všech 

t chto pohybů je můžeme s d tmi kombinovat. ĚLišková, Ň00Ň, s. 56-57) 

 K seznámení d tí s hudebn -vyjad ovacími prost edky využíváme u t chto prvků 

rozdílů v kontrastu. D ti by m ly zvládnout rozlišit rychlé a pomalé tempo, vysoké a nízké 

tóny a silné nebo slabé zvuky. Tyto kontrastní rozdíly by d ti m ly sluchov  vnímat a poté 

pohybov  vyjád it. Vysokou melodii mohou ztvárnit chůzí po špičkách, naopak nízkou 

polohu chůzí v pod epu. ĚLišková, Ň00Ň, s. 77) 

Velmi dob e lze pohybem vyjád it i dynamiku. Jak jsme již n kolikrát zmi ovali, 

všechny hudební činnosti by se m ly vzájemn  propojovat. Proto k vyjád ení dynamiky 

využijeme kup íkladu hru na t lo, kdy p i tichých zvucích tleskáme prsty o sebe a p i 

zvucích hlasitých tleskáme celou dlaní. Dále lze kontrasty v dynamice ztvárnit p i hlučné 

nebo tiché chůzi. ĚLišková, Ň00Ň, s. Ř0ě 

Vzd lávací program obsahuje mnoho aktivit zam ených na hudebn  pohybové 

činnosti. P íkladem jsou nap íklad činnosti, ve kterých d ti diferencují rychlé a pomalé 

tempo, vnímají vysoké a nízké tóny či reagují pohybem na dynamické zm ny.  

Lišková ĚŇ006, s. 6-7) pokládá za nezbytné, aby pedagogové v mate ských školách 

disponovali odbornou znalostí jednotlivých metodik a zaujímali absolutn  profesionální 

p ístup. Zam íme-li se konkrétn  na hudební výchovu, pedagog musí ovládat všechny 

zásady, které jsou nutné k ízení hudebních činností v mate ské škole. Pouze p i kvalitní 

znalosti t chto zásad mohou být tyto činnosti p izpůsobeny konkrétním podmínkám  

a hudebním schopnostem d tí. Stejn  obeznámeni by m li být pedagogové také 

s Rámcovým vzd lávacím programem pro p edškolní vzd lávání a s jeho propojeností 

vzd lávacích oblastí s hudebními činnostmi. V následující kapitole tento vztah popisujeme 

a hudební činnosti uvádíme do souvislosti s kurikulem mate ské školy.   
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2.2 Pojetí hudebních činností v kurikulu p edškolního vzd lávání  

Rámcový vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání stanovuje základní 

podmínky, požadavky a pravidla pro vzd lávání d tí p edškolního v ku v mate ské škole. 

Obsah vzd lávání je zde rozd len do p ti vzd lávacích oblastí Ěviz nížeě. V každé této 

oblasti můžeme nalézt spojitost s hudební výchovou a hudebními činnostmi v mate ské 

škole. (Smolíková, 2004, s. 6) 

Nyní se zam íme na jednotlivé vzd lávací oblasti Rámcového vzd lávacího 

programu pro p edškolní vzd lávání a uvedeme, jak se v nich hudební činnosti v mate ské 

škole odrážejí. V první oblasti Dít  a jeho t lo je vzd lávacím zám rem pedagoga 

podporovat růst a vývoj dít te, zdokonalovat t lesnou zdatnost, rozvíjet pohybové  

i manipulační dovednosti a učit dít  sebeobsluze. (Smolíková, 2004, s. 16) 

Hudební činnosti se zde reflektují v n kolika sm rech. Základem jsou hudebn  

pohybové činnosti, prost ednictvím kterých si d ti uv domují své vlastní t lo, učí se 

ovládat pohybový aparát a rozvíjejí motoriku. Ve spojitosti s hudební výchovou dochází ke 

zdokonalování pohybu a jeho slad ní s rytmem a hudbou. K rozvoji jemné motoriky, 

souh e pohybů a smyslového vnímání je určena hra na instrumentální nástroje. 

Prost ednictvím nástrojů lze rozvíjet rytmizaci a rytmické cít ní. Je však nutné dbát na 

ochranu sluchu u d tí, jelikož d ti velmi rádi nástroje zkoušejí různými způsoby, které 

nemusí být vždy p íjemné okolí. V souvislosti s fyziologickým vývojem d tí se p i zp vu 

soust edíme na správné držení t la, dýchání a tvorbu hlasu. ĚLišková, Ň006, s. řě 

Oblast Dít  a jeho psychika se orientuje na podporu psychické zdatnosti a odolnosti 

d tí, dále na rozvoj jejich ečových schopností a jazykových dovedností a v neposlední 

ad  rozvíjí kognitivních procesy, city a vůli dít te. (Smolíková, 2004, s. 18) 

Z hudebních činností sem lze za adit všechny p vecké aktivity, práci se slovy  

a deklamaci íkadel. Nejen samotná píse , ale i její rozbor s d tmi p ispívá k rozvoji slovní 

zásoby, schopnosti vyjád it se a k naslouchání. Kognitivní vývoj dít te podporujeme hrou 

na instrumentální nástroje. Prost ednictvím této hry se d tí učí poznávat charakteristické 

zvuky jednotlivých nástrojů a zárove  dochází k osvojování si vhodného způsobu jejich 

používání. ĚLišková, Ň006, s. 11ě 
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V oblasti Dít  a ten druhý je zám rem pedagoga podporovat u d tí vzájemné vztahy, 

dále pak vztahy mezi d tmi a dosp lými a posilovat jejich vzájemnou komunikaci. 

(Smolíková, 2004, s. 24) 

Také v hudebních činnostech dochází ke vzájemné spolupráci d tí. Tyto činnosti 

jsou velmi vhodné pro p izpůsobení se jednice v kolektivu d tí. Lišková ĚŇ006, s. 17ě tvrdí, 

že v takové situaci se píse  stává zprost edkovatelem komunikace a navázání nových 

vztahů. Kooperaci u d tí rozvíjíme nejen prost ednictvím hudebn  pohybových her, ale 

také hrou na instrumentální nástroje. V mnoha p ípadech je pro d ti náročné už jen 

domluvit se na tom, kdo se ujme jakého hudební nástroje. Následn  p i samotné h e je 

nutné, aby se d ti st ídaly a nerušily svou hlučnou hrou ostatní v kolektivu. Vedeme tedy 

d ti k ohleduplnosti k ostatním. ĚLišková, Ň006, s. 17ě 

V oblasti Dít  a společnost je zám rem pedagoga p edstavit d tem společenství 

jiných lidí, objasnit jim pravidla soužití s nimi a seznámit d ti s kulturou a um ním. Dále 

pedagog d ti seznamuje s kulturou, um ním, materiálními a duchovními hodnotami. 

(Smolíková, 2004, s. 26) 

Hudba sama o sob  se vyvíjí v lidské společnosti a je dobrým prost edkem 

k odstran ní komunikačních i společenských bariér. Dílčí vzd lávací cíle zasahují do všech 

hudebních činností v mate ské škole. P vecké činnosti jsou obvykle prvními, pomocí 

kterých u d tí vytvá íme kladný vztah k um ní a kultu e. Jestliže jsou pro region, ve 

kterém se mate ská škola nachází typické n jaké lidové písn , je vhodné je p i výb ru 

nových písní zvolit. Podobn  je tomu u pohybových činností, prost ednictvím kterých 

mohou d ti poznávat okolní zvyky a tradice, nap íklad jednoduché folklórní tance. 

Součástí oblasti Dítě a společnost jsou i další činnosti, ve kterých d ti nap íklad trénují 

pásmo na hudební vystoupení nebo se účastní jiných regionálních slavností. Také 

prost ednictvím t chto aktivit se d ti seznamují s kulturními tradicemi a společností. 

ĚLišková, Ň006, s. 19) 

Poslední je oblast Dít  a sv t, která je p edevším zam ena na seznámení d tí 

s okolním sv tem. (Smolíková, 2004, s. 29) 

V rámci p veckých činností zde lze preferovat nap íklad písn  o p írod , živočiších, 

rostlinách apod. D ti se mohou také seznamovat s pop vky jiných národů a etnických 

menšin. Stejn  tak i hudebn  pohybové aktivity mohou vycházet z orientálních, afrických 

či latinskoamerických tanců. ĚLišková, 2006, s. 20) 
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3 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI  

První kapitolu teoretické části jsme v novali hudebním schopnostem, které jsou pro 

práci st žejní. Následn  jsme uvedli, jak se tyto schopnosti u dít te vyvíjejí. Vzhledem 

k tématu bakalá ské práce jsme hudební vývoj popsali od narození dít te až po období, kdy 

dít  navšt vuje mate skou školu a tento vývoj podléhá vlivu kolektivní výchovy. Nezbytná 

byla pro práci také klasifikace hudebních schopností, kterou jsme nastínili z pohledu více 

autorů a vybrané hudební schopnosti jsme podrobn ji charakterizovali. Důležité bylo 

uvedení možností diagnostikování t chto schopností se zam ením na test hudebních 

schopností, který jsme pro praktickou část práce sestavili.  

V druhé kapitole jsme popsali hudební činnosti, prost ednictvím kterých se hudební 

schopnosti v mate ské škole rozvíjejí. Uvedli jsme také pojetí t chto činností v kurikulu 

mate ské školy, tedy v Rámcovém vzd lávacím programu pro p edškolní vzd lávání, 

neboť hudební činnosti se zde promítají v každé vzd lávací oblasti.  

Z teoretických východisek, která jsme uvedli v teoretické části, dále vycházíme 

v praktické části. Ta je tvo ena vzd lávacím programem, který obsahuje n kolik hudebních 

činností rozvíjejících hudební schopností d tí v mate ské škole. Pro návaznost na tento 

program bylo nutné si vymezit a charakterizovat jednotlivé hudební činnosti. Důležité bylo 

také propojení t chto činností s kurikulem mate ské školy, jelikož p i stanovování 

obecných cílů programu jsme z velké části vycházeli práv  z Rámcového vzd lávacího 

programu pro p edškolní vzd lávání. V praktické části dále popisujeme experimentální 

výzkum pomocí testu hudebních schopností, který jsme pro účely práce sestavili.  
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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4 PROGRAM HUDEBNÍCH AKTIVIT  

Cílem praktické části bakalá ské práce bylo vytvo it vzd lávací program, následn  ho 

aplikovat v praxi mate ské školy a po realizaci provést jeho evaluaci. Evaluace byla 

provedena dv ma způsoby, konkrétn  vlastní reflexí průb hu jednotlivých aktivit 

programu a hodnocením ze strany učitelky mate ské školy, která byla p ítomna p i 

realizaci celého programu a m la tak možnost všechny hudební činnosti sledovat. Součástí 

praktické části je také test hudebních schopností, který zjišťuje úrove  hudebních 

schopností u d tí p ed realizací a následn  po realizaci p edloženého programu. V záv ru 

práce jsou uvedeny doporučení pro praxi mate ských škol.   

Program byl realizován v mate ské škole ve Zlínském kraji od listopadu do prosince 

roku 2015, a to pravideln  1-Ňx týdn . Po písemném souhlasu rodičů s po izováním 

fotografií a jejich následným zve ejn ním v této práci Ěviz p íloha P III) byla b hem 

realizace programu provád na fotodokumentace činností Ěviz p íloha P IV).  

Jak tomu v mnoha p ípadech bývá, v mate ských školách se hudební výchova realizuje 

pouze prost ednictvím p veckých činností, p ičemž se však opomíjí rozvoj dalších 

hudebních schopností u d tí, jako je nap íklad tonální cít ní, rytmické cít ní a podpora 

sebevyjád ení d tí prost ednictvím hudebních činností. Tento vzd lávací program obsahuje 

hudební aktivity zam ené na rozvoj rozmanitých hudebních schopností a může být 

následn  využit jako inspirace pro realizaci hudební výchovy v mate ských školách.  

4.1 Obecná charakteristika programu  

V následujících tabulkách uvádíme obecnou charakteristiku vzd lávacího programu, 

jeho časové parametry, subjekty programu a jejich v k a p edevším cílové kompetence, 

kterých by d ti po skončení programu m ly dosáhnout.  

Název programu Hrátky s hudbou   

Časové parametry 8 dní  

Subjekty programu d ti p edškolního v ku  

V k d tí  5 - 6 let  

Počet d tí 11 

Tabulka 1 - Obecná charakteristika programu 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 32 

 

Testem hudebním schopností (respektive konkrétn  pretestemě jsme zjistily úrove  

vybraných hudebních schopností. Ke každé kategorii testu hudebních schopností jsme 

určili cílové kompetence, které by d ti m ly pro získání bodů zvládnout. Tyto hudební 

schopnosti jsme se následn  snažili prost ednictvím vzd lávacího programu nadále 

rozvíjet. Primárn  jsme se tedy v programu zam ili na následující cílové kompetence:   

 
Cílové kompetence testu hudebních schopností  

 

Orientace v tónovém 
prostoru 

 
- dít  dokáže diferencovat vysoké a nízké tóny 
 

 
Porovnávání výšky dvou 

tón  
 

- dít  dokáže diferencovat tóny a určit jejich výškovou 

polohu Ěvyšší, nižší, stejnýě 

 

Hudební pam  pro 
melodii 

- dít  je schopno si na základ  sluchového vnímání a 

pozornosti zapamatovat melodie  

- dít  zvládá určit, zda se jedná o shodné nebo rozdílné 

melodie  

 

Tonální cít ní, 
mimotonální tón 

- dít  dokáže rozpoznat správnost slyšené melodie 

- dít  pozná, jestli se v melodii nachází mimotonální tóny 

nebo je tonáln  správná  

 
Určování výškového 

pohybu melodie 
 

- dít  zvládá určit, jakým sm rem je melodie hrána Ězdali 

klesá nebo stoupá)  

 

Hudební pam  pro 
rytmus 

- dít  je schopno si na základ  sluchového vnímání a 

pozornosti zapamatovat rytmus  

- dít  zvládá správn  zopakovat rytmické celky  

 

Rytmické cít ní 
- dít  dokáže rytmicky vytleskat slova  

- dít  je schopno spojit svůj pohyb s udávaným rytmem 

Tabulka 2 - Cílové kompetence testu hudebních schopností 
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Současn  jsme se prost ednictvím vzd lávacího programu zam ovali i na další 

kompetence, kterých má dít  po jeho realizaci dosáhnout.  Následující cílové kompetence 

vycházejí z RVP PV. Cílové kompetence jsou upraveny tak, aby odpovídaly vzd lávacímu 

programu, který obsahuje hudební činnosti. Rozd lili jsme je na oblast kognitivní, 

afektivní, psychomotorickou a sociální. 

 

 

Kognitivní 

 

 

- dít  je schopno vyjád it své myšlenky a nápady týkající se 

tématu a zvládá základní pravidla rozhovoru 

- dít  dokáže vyjád it svou fantazii a p edstavivost 

prost ednictvím hudebních činností  

- dít  je schopné sluchov  rozlišovat zvuky a tóny 

- dít  dokáže reprodukovat krátké íkanky 

 

 

Afektivní 

 

 

- dít  se dokáže soust edit a udržet svou pozornost u 

činností 

- dít  dokáže vyjád it hudbou a hudebn -pohybovou 

improvizací své prožitky  

- dít  se dokáže vyjád it prost ednictvím hudebních a 

hudebn -pohybových činností 

 

 

 

Psychomotorické 

 

 

 

- dít  zvládá správn  držet t lo p i zp vu, ovládat dech,   

tempo a intonaci své eči 

- dít  zvládá sladit pohybové dovednosti s rytmem, hudbou 

a zp vem  

- dít  je schopno p i rytmických činnostech napodobit 

jednoduchý pohyb podle vzoru  

- dít  je schopno rytmicky deklamovat jednoduchá íkadla  

- dít  zvládá manipulovat s jednoduchými nástroji (nástroje 

Orffova instrumentá eě 

 

Sociální 

 

- dít  je schopno p i hudebních činnostech spolupráce 

s ostatními 

- dít  je schopno b hem činností dodržovat stanovená 

pravidla  

Tabulka 3 - Cílové kompetence rozvíjené programem 
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4.2 Struktura vzd lávacího programu 

Níže uvedená tabulka obsahuje obecnou strukturu vzd lávacího programu 

s názvem: Hrátky s hudbou. Program je rozd len do osmi dnů. Každý den má stanoveno 

téma a činnosti v n m zahrnuty tomuto tématu obsahov  odpovídají. Dále jsou zde shrnuty 

organizační formy, metody a cílové zam ení.   

 
DEN 

 
TÉMA 

                                
ORGůNIZůČNÍ  

FORMA  

 

 METODY  

 

 

CÍLOVÉ ZůM ENÍ 

 
 

1. 

 
 
Všichni jsme tu 
kamarádi 

 

ízená činnost 

 
 

diskuze, 
popis, 

p edvád ní, 
hra  

Zdokonalovat komunikativní 
dovednosti u d tí. Procvičit 
motoriku mluvidel u d tí. 
Rozvíjet rytmické cít ní u 

d tí. Rozvíjet hudební pam ť 
u d tí. Rozvíjet pozornost a 

naslouchání u d tí. Rozvíjet u 
d tí fantazii a p edstavivost 
prost ednictvím hudebních 

činností. 

 
 

2. 

 
 
Padá listí, zlaté 
rudé 

 

ízená činnost 

 
 

diskuze, 
popis, 

p edvád ní, 
hra  

Zdokonalovat komunikativní 
dovednosti u d tí. Rozvíjet 

rytmické cít ní u d tí. 
Zdokonalovat pam ť u d tí. 
Zdokonalovat diferenciaci 

rytmu a tempa u d tí. 
Rozvíjet sluchové vnímání a 

pozornost u d tí. 

 
 

3. 

 
 
A vy, páni 
muzikanti 

 

ízená činnost 

 
 

diskuze, 
popis, 

p edvád ní, 
hra  

Zdokonalovat komunikativní 
dovednosti u d tí. Seznámit 

d ti s nástroji Orffova 
instrumentá e. Rozvíjet 
rytmické cít ní u d tí 

prost ednictvím nástrojů 
Orffova instrumentá e. 

Rozvíjet hudební pam ť u 
d tí pomocí nástrojů Orffova 
instrumentá e. Rozvíjet u d tí 

fantazii pomocí t chto 
nástrojů. 
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4. 

 
 
P es pole, louky, 
p es lesy 

 

ízená činnost 

 
 

diskuze, 
popis, 

p edvád ní, 
hra 

Zdokonalovat komunikativní 
dovednosti u d tí. Procvičit 
motoriku mluvidel u d tí. 
Rozvíjet rytmické cít ní u 

d tí. Rozvíjet fantazii a 
p edstavivost d tí 

prost ednictvím hudebních 
činností. Rozvíjet sluchové 

vnímání u d tí. Rozvíjet 
sluchovou diferenciaci 
pohybu melodie u d tí. 

 
 

5. 

 
 
Mikuláš dnes 
p išel k nám 

 

 
ízená činnost 

 
 

diskuze, 
popis, 

p edvád ní, 
hra 

Zdokonalovat komunikativní 
dovednosti u d tí. 

Procvičovat motoriku 
mluvidel u d tí. Rozvíjet 

sluchové vnímání a 
pozornost u d tí. Rozvíjet 

rytmické cít ní u d tí. 
Zdokonalovat diferenciaci 

rytmu a tempa u d tí. 
Rozvíjet dynamiku hlasového 

projevu u d tí. 
 

 
 
6. 

 
 
Hrajeme si, 
dovádíme, 
pozor, a  se 
nezraníme 

 
 

ízená činnost 

 
 

diskuze, 
popis, 

p edvád ní, 
hra  

Zdokonalovat komunikativní 
dovednosti u d tí. 

Procvičovat motoriku 
mluvidel a dechové svalstvo 

u d tí. Rozvíjet rytmické 
cít ní u d tí.  Rozvíjet 

sluchové vnímání a 
pozornost u d tí. 

Zdokonalovat diferenciaci 
dynamiky tónů u d tí. 

Rozvíjet p vecké dovednosti 
u d tí. 
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4.3 Charakteristika p edškolního za ízení  

Program hudebních aktivit jsme ov ili ve vybrané mate ské škole ve Zlínském kraji.  

V mate ské škole se nachází celkem t i t ídy, ve kterých jsou d ti rozd leny podle v ku. 

Ke každé t íd  náleží vlastní šatna d tí, sociální za ízení a umývárna. Mate ská škola je 

bohat  vybavena hračkami a pomůckami pro činnosti d tí. Náleží k ní také prostorné 

d tské h išt  s pískovišt m a prolézačkami, které umož ují pohyb a volnou hru d tí. Režim 

dne v mate ské škole začíná v 7 hodin, kdy se d ti scházejí do t íd. Od této doby až do 

snídan  mají možnost spontánních her dle vlastního uvážení. Po snídani jsou p ipraveny 

ízené činnosti dle vzd lávací nabídky zam ené na všestranný rozvoj d tí. Tyto činnosti 

vycházejí z p íslušného ŠVP dané mate ské školy. Následuje svačina a pobyt venku, ke 

 
 

7. 

 
 
Paní zima 
oblékla si bílý 
šat 

 
 

ízená činnost 

 
 

diskuze, 
popis, 

p edvád ní, 
hra  

Zdokonalovat komunikativní 
dovednosti u d tí. 

Procvičovat dechové svalstvo 
u d tí. Rozvíjet rytmické 

cít ní u d tí. Rozvíjet 
sluchovou diferenciaci 

vysokých a nízkých tónů u 
d tí. Rozvíjet tonální cít ní u 

d tí.  Rozvíjet hudební 
pam ť u d tí. Zdokonalovat 

diferenciaci dynamiky tónů u 
d tí.   

 
 

8. 

 
 
ůž zazvoní 
zvoneček, 
rozsvítí se 
stromeček 

 

 
ízená činnost 

 
 

diskuze, 
popis, 

p edvád ní, 
hra 

Zdokonalovat komunikativní 
dovednosti u d tí. 

Procvičovat dechové svalstvo 
u d tí. Rozvíjet rytmické 
cít ní u d tí s použitím 

nástrojů z Orffova 
instrumentá e. Prohlubovat 
fantazii a p edstavivost u 
d tí. Rozvíjet sluchové 

vnímání a pozornost u d tí. 
Zdokonalovat sluchovou 
diferenciaci vysokých a 

nízkých tónů u d tí.  Rozvíjet 
p vecké dovednosti u d tí. 

Prohlubovat hudební pam tí 
u d tí. Rozvíjet tonální cít ní 

u d tí. 

Tabulka 4 - Struktura programu 
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kterému se využívá také výše zmín né d tské h išt  u mate ské školy. Po ob d , který 

bývá p ipraven v 11 hodin, nastává čas odpočinku, četba pohádek a spánek. Domů se d ti 

rozcházejí v odpoledních hodinách. 

P i realizaci programu jsme pracovali s p edškolními d tmi ve v ku od 5 do 6 let. Pro 

p edškolní d ti jsme se rozhodli z toho důvodu, že u nich lze déle udržet pozornost, a proto 

mohly být vybrány časov  náročn jší aktivity. Tyto d ti také bývají více zaujaty 

k činnostem a jejich úrove  hudebních schopností je značn  pokročilejší. Danou t ídu 

celkem navšt vuje 1ň d tí, z toho 6 chlapců a 7 d včat. Z důvodu nemoci dvou d tí se však 

situace zm nila a na realizaci programu bylo p ítomno pouze 11 d tí. Všechny d ti v této 

t íd  jsou p átelské, komunikativní, pracovité a rády se učí novým v cem. Jsou samostatní 

a ned lá jim problém dodržovat pravidla, která mají společn  stanoveny. Jedním z pravidel 

je i to, že p i diskuzi v komunitním kruhu mluví pouze ten, kdo momentáln  drží v ruce 

plyšový míč – tzv. „pana Mluvku“. P i realizaci vzd lávacího programu jsme toto pravidlo 

respektovali a p i diskuzích v komunitním kruhu jsme plyšový míč používali také.  

Co se týče vybavení t ídy pro realizaci hudební výchovy, nachází se zde bezpochyby 

elektronické klávesové nástroje a nástroje Orffova instrumentá e. Mezi další pomůcky 

můžeme za adit sluchové pexeso, které u d tí procvičuje sluchové vnímání a dle slov paní 

učitelky jej mají d ti v oblib . Hudební činnosti jsou v této t íd  realizovány různorod . 

Každý týden se d ti s paní učitelkou naučí novou píse , která je obsahov  vázána 

k týdennímu tématu. Tuto píse  poté trénují v průb hu celého týdne a také v dalších dnech 

pro zpest ení jiných činností. Neopomíjí se ani společné seznámení s obsahem písní, které 

je podstatné pro správné porozum ní jeho textu. P vecké činnosti poté doprovázejí 

nap íklad rytmickým cvičením nebo jsou za azovány hudebn  pohybové činnosti na 

rozlišování zm n tempa a rytmu. Nedílnou součástí je také průb žné za azování aktivit, 

které vedou ke správnému dýchání a artikulaci.  
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5 TEST HUDEBNÍCH SCHOPNOSTÍ  

Pro pot eby bakalá ské práce jsme sestavili vlastní test hudebních schopností, který 

jsme následn  s d tmi zrealizovali. Test byl vytvo en za účelem zjišt ní úrovn  hudebních 

schopností ve t íd  Ětzv. pretestě p ed realizací vzd lávacího programu. Následn  byl test 

zopakován po skončení vzd lávacího programu, a to ve stejném složení Ětzv. postestě, čímž 

jsme mohli posoudit rozvoj hudebních schopností vlivem programu. Jelikož jsme nenašli 

vhodný test hudebních schopností, který lze použít u d tí v mate ské škole, p i jeho tvorb  

jsme vycházeli ze dvou dostupných testů, konkrétn  z testu M. Holase (1994)  

a z testu S. Pecháčka a H. Vá ové ĚŇ001). Oba uvedené testy jsou však určeny pro 

diagnostikování hudebních schopností u d tí na základní škole. Zde se tedy p edpokládá 

znalost psaní a možnost samostatného odpovídání žáků do záznamového archu. P i 

konstrukci vlastního testu jsme se jimi mohli pouze inspirovat. Pro pot eby bakalá ské 

práce jsme jej p izpůsobili v ku d tí v mate ské škole. Názvy jednotlivých kategorií jsme 

dle jejich vzoru ponechali a otázky v n m obsažené jsme zkoncipovali zábavnou formou 

s motivací o zví atech v lese.  

Test hudebních schopností je určen pro d ti od 5 let. Obsahuje celkem 14 položek, 

které jsou rozd leny do 7 kategorií a v každé z nich se nachází dv  položky, které testují 

danou hudební schopnost. Kategorie jsou následující: orientace v tónovém prostoru, 

porovnávání výšky dvou tónů, tonální cít ní, hudební pam ť pro melodii, hudební pam ť 

pro rytmus, určení pohybu melodie a rytmické cít ní. P i hodnocení jsme posuzovali, zda 

dít  zvládá samostatn  určit správnou odpov ď nebo naopak nezvládá. Ve dvou úkolech, 

které se orientují na rytmickou pam ť a rytmické cít ní, jsme zvolili navíc možnost, kdy 

dít  dokáže rytmické celky zopakovat nebo znázornit s minimální nep esností. Celkem 

může dít  získat 14 bodů. Kompletní podoba testu se nachází v p ílohách práce Ěviz p íloha 

P Iě. Test jsme nejprve ov ili na dvou d tech ve v ku 5 a 6 let, které se programu 

nezúčastnily, u nichž jsme zjistili, zda je jim srozumitelný a je tak úm rný jejich v ku. Na 

základ  tohoto odzkoušení jsme mohli provést drobné úpravy jeho nedostatků, nap íklad 

úpravy formulace zadání apod. Poté byl test zrealizován s d tmi v rámci programu 

v mate ské škole, konkrétn  s každým dít tem samostatn . B hem testování jsme využívali 

ozvučná d ívka a klavír. Všechny d ti m ly nastaveny stejné podmínky. Testování 

probíhalo vždy ve stejný čas, a to konkrétn  ráno od 7.ň0 do Ř.ň0 p ed ízenou činností  

a ve stejném prost edí, tedy v hern  mate ské školy. Výsledky testování jsou prezentovány 

v kapitole 7.  
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6 REALIZACE PROGRAMU  

V níže uvedené části bakalá ské práce popisujeme jednotlivé dny programu. Každý 

den obsahuje tabulku se shrnutím použitých organizačních forem, metod a pomůcek. Dále 

jsou zde uvedeny cíle činností, které se daný den realizovaly a následn  kompetence, které 

by d ti m ly po spln ní cílů získat. Další částí jsou jednotlivé hudební aktivity. Nejprve se 

zde nachází jejich obecný popis a níže je uvedena reflexe průb hu aktivit, ve které 

popisujeme nejen průb h realizace, ale také jejich zhodnocení a adekvátnost. Ke každému 

dni vzd lávacího programu se vztahuje p íprava na realizaci, která je součást p íloh 

bakalá ské práce.  

Samotné realizaci vzd lávacího programu p edcházelo testování hudebních 

schopností, pomocí kterého jsme mohli zjistit, jak uvedený program ovlivnil úrove  

hudebních schopností u d tí. Nejprve jsme zrealizovali tzv. pretest, čímž jsme mohli zjistit 

počáteční úrove  t chto schopností u d tí. Testování prob hlo s každým dít tem 

individuáln  v hern  mate ské školy a jednotlivým odpov dím d tí jsme následn  p id lily 

body. Po kompletním otestování všech d tí následovala samotná realizace vzd lávacího 

programu.  

B hem realizace prvního dne programu jsme se s d tmi naučili íkanku, se kterou jsme 

poté zahajovali každé další setkání. Poté vždy následovala krátká diskuze o daném tématu, 

které bylo na programu dne. Za azovány jsou zde také artikulační a dechové cvičení, které 

by m ly být nedílnou součástí hudební výchovy. Tyto aktivity pomohou d tem uvolnit 

motoriku mluvidel a jsou důležitým p edpokladem nejen pro p vecké činnosti, ale i pro 

správné mluvení a vyslovování. Každý den byly za azeny rozličné druhy aktivit rozvíjející 

hudební schopnosti d tí. K aktivitám byly využity pomůcky dostupné v mate ské škole, 

tedy p edevším klavír a nástroje Orffova instrumentá e, použity byly také netradiční 

pomůcky, jako je padák či rondo a tyto pomůcky byly p izpůsobeny pro hudební aktivity. 

N které pomůcky byly p ineseny také z domova. Na záv r jsme se s d tmi op t scházeli 

v kruhu, kde jsme zhodnotili jednotlivé činnosti. Aktivity obsažené v programu jsou 

inspirovány literaturou zabývající se hudebními činnostmi v mate ské škole, které byly 

p izpůsobeny danému tématu, pop ípad  se jedná o vlastní nápady či zkušenosti z praxe.  

Po ukončení realizace programu op t prob hlo testování hudebních schopností a to 

s totožným zadáním, jako bylo u pretestu. Dle bodového hodnocení posttestu jsme mohli 

zjistit rozdíl mezi prvním a druhým testem. Výsledky uvádíme v kapitole 7.  
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1. DEN PROGRAMU Ěviz P íloha P Vě  

 

Popis aktivit: 

1. Máme rádi kamarády  

D ti se posadí do kruhu na koberec. Snaží se špulit rty tak, jako by dávaly n komu pusu  

a poté posílají vzdušný polibek do kruhu. Následn  p edvád jí na kamarády různé druhy 

úsm vů Ěmalý úsm v, úsm v od ucha k uchu, hlasitý smích, tichý smích).  

2. P edstavujeme se  

D ti vytleskávají rytmus svého jména. S činností začíná vedoucí hry, který vše p edvede. 

„Já – jsem – Pa – vlí – na.“ 

Každý ekne a vytleská své jméno. Jakmile se p edstaví všechny d ti, další kolo op t 

začíná vedoucí hry a vytleská jméno dít te, které sedí po pravici. „To – je – Mi – chal.“ 

  

Téma Všichni jsme tu kamarádi  

Organizační forma ízená činnost  

Metody   rozhovor, popis, p edvád ní, hra 

Didaktické pom cky  motivační ma ásek  

Cíle  Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičit 

motoriku mluvidel u d tí. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí. Rozvíjet 

hudební pam ť u d tí. Rozvíjet pozornost a naslouchání u d tí. 

Rozvíjet u d tí fantazii a p edstavivost prost ednictvím hudebních 

činností. 

Kompetence  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím artikulačních cvičení procvičí motoriku mluvidel. 

D ti zvládají rytmicky vytleskat své jméno. D ti si dokážou 

zapamatovat rytmické celky, které následn  zvládají zopakovat. 

D ti jsou schopny si zapamatovat hranou melodii a zopakovat ji 

se stejnou dynamikou. D ti zapojují svou fantazii p i vymýšlení 

nových rytmických celků. 

Tabulka 5 - Struktura prvního dne 
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3. Dialogy tleskáním 

Vedoucí hry vytleská libovolný rytmus. Dít  sedící po pravici se snaží tento rytmus 

zopakovat a vytleskat jej stejn . Poté se pokusí vymyslet svůj vlastní rytmus, který se 

následn  snaží zopakovat další dít . Postupuje se po kruhu, než se vyst ídají všichni.  

4. Ozvěna  

Vedoucí hry p edzpívá d tem libovolnou melodii. D ti se snaží melodii zopakovat. M ní 

se hlasitost, melodie slábne, zpomaluje, zrychluje apod. 

5. Aplaus  

D ti se posadí do kruhu na zem. Vedoucí hry začíná tleskat s nejsiln jší intenzitou. 

Postupn  se po kruhu k vedoucímu hry p idávají i ostatní d ti. Vedoucí hry poté začíná 

m nit dynamiku zvuku tleskání. P ipojuje také vytleskávání rytmického celku, st ídání 

tleskání a pleskání apod.  

Reflexe pr b hu aktivit:  

V úvodu prvního se d ti seznámily s motivační hračkou. Jednalo se o ma áska na ruku 

v podob  ptáčka. D ti se dozv d ly, že tento ma ásek má rád hudbu, rád poslouchá v lese 

ostatní ptáčky, jak zpívají a rád se k nim p idává. Podle této charakteristiky jsme mu 

společn  dali jméno „Zpěváček“. Také jsme si vysv tlili, že s námi bude každé další 

setkání a protože má Zp váček rád hudbu, budeme společn  hrát různé hudební hry.  D ti 

si ma áska velmi oblíbily. Společn  jsme se naučili krátkou úvodní íkanku, kterou jsme 

zahájili nejen dnešní aktivity, ale sloužila také pro zahajování činností v dalších dnech. Pro 

d ti byla snadná na zapamatování, jelikož se rýmovala a byla doprovázena pohybem. 

Následn  jsme si povídali o tom, jestli jsou d ti ve t íd  kamarádi. D ti se shodly na tom, 

že si všichni v p ípad  pot eby pomáhají a v opačném p ípad , když se n kdo s n kým 

nepohodne, tak se následn  vzájemn  omluví. Na to jsme navázali první aktivitou, která 

byla zam ena na artikulaci. Všichni m li poslat vzdušný polibek doprost ed kruhu svým 

kamarádům. Zde jsme dbali na p ehnanou artikulaci a pohyby rtů. Velmi to d ti bavilo, 

proto posílal každý zvlášť vzdušný polibek i Zp váčkovi. Podobné činnosti jsou p ed 

hudební výchovou za azovány často a pomáhají d tem uvolnit motoriku jejich mluvidel  

a p ipravit se na zp v. Můžeme íct, že nejen první činnost, ale také motivace s ma áskem 

d ti značn  zaujala.   
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V další aktivit  se d ti Zp váčkovi p edstavily a sd lily mu, jak se jmenují. Zvolili jsme 

rytmické vytleskávání jmen. S nadšením se každé dít  p edstavilo. V tšinou s touto 

aktivitou nebyly problémy a každý to zvládl. V opačném p ípad  jsme společn  danému 

dít ti pomohli.  

Poté jsme zůstali u tleskání, ale s menší obm nou aktivity. ekli jsme si, že jakožto dob í 

kamarádi si všichni určit  hodn  rozumí, mají si stále co íct a musí se respektovat.  

A takoví kamarádi si dokážou povídat i bez mluvení. Na otázku: „Jak se dá povídat i bez 

použití našich úst?“ d ti napadaly různé způsoby, jako nap íklad psaní vzkazů nebo 

kreslení na papír. Dokonce zde padlo i slovo pantomima. Vysv tlili jsme si, že si můžeme 

povídat i prost ednictvím svého t la a to konkrétn  za použití rukou a nohou. V další 

aktivit  jsme si to proto vyzkoušeli prakticky. Vyzkoušeli jsme si „povídat“ pouze 

tleskáním. Vytleskal se rytmický celek, který m lo zopakovat první dít . Poté si každý 

vymyslel svůj vlastní rytmus, který se p edal dalšímu dít ti. D ti m ly svobodnou volbu 

v tom, jak dlouhý rytmický celek p edají dále. Pro velký úsp ch aktivity se každý vyst ídal 

n kolikrát. Rizikem zde bylo, že d ti budou bezradné a nebudou se zapojovat do tvorby 

nových rytmů, nicmén  se ukázalo, že d ti byly naopak velmi iniciativní a s činností si 

poradily velmi obstojn .  

Aktivity s názvem Ozvěna a Aplaus byly zam eny na sluchovou pozornost d tí a na jejich 

schopnost reagovat na zm ny melodie a rytmu. Nejprve d ti slyšely zpívané různé 

melodie. Tyto melodie opakovaly i se stejnou dynamikou. Pokud se tedy melodie 

ztišovala, tak i d ti m nily dynamiku svého hlasového projevu. Dále melodie zrychlovala, 

zpomalovala nebo byla p erušovaná. To samé jsme si vyzkoušeli také prost ednictvím hry 

na t lo. D ti op t opakovaly intenzitu tleskání nebo pleskaní do stehen a vnímaly rytmus 

hry. V t chto aktivitách si d ti byly jist jší práv  až u hry na t lo, což p ipisujeme 

p edevším tomu, že ješt  nep ekonaly ostych v rámci p veckých činností. Naopak p i 

druhé zmín né aktivit  se d ti op t aktivn  zapojovaly a velmi dlouho udržely svou 

pozornost a nadšení.  

Po zrealizování všech p ipravených aktivit jsme se posadili op t do kruhu na koberec, kde 

jsme si povídali o tom, jak se d tem jednotlivé činnosti líbily, které je nadchly nejvíce  

a které pro n  byly naopak náročné. Dle jejich odpov dí můžeme usoudit, že 

nejzajímav jší aktivitou pro n  byla aktivita s názvem Dialogy tleskáním. V této činnosti se 

každý mohl fantazijn  vyjád it a vymyslet n co, co ješt  nezazn lo. Poté následovalo 

rozloučení se a zopakování si úvodní íkanky.  
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2. DEN PROGRAMU Ěviz P íloha P VIě  

 

 

Popis aktivit:  

1. Meluzína  

D ti se postaví do kruhu. Nejprve p edvádí ústy meluzínu a dle vedoucí hry zeslabují  

a zesilují intenzitu projevu. Poté meluzínu p edvedou i pohybov . Vedoucí hry si vezme 

ch estidla, která symbolizují zvuk v tru. Pokud d ti slyší zvuk ch estidla, pohybují se 

zlehka jako vítr. Jakmile však zvuk ch estidel začne slábnout, pomalu se vítr uklid uje  

a d ti zvolní svůj pohyb. 

2. Lístek ve větru 

D ti se rozestoupí voln  do prostoru herny. P edstavují podzimní listy, které opadaly ze 

stromů. D ti se pohybují dle pohybu melodie, kterou bude hrát vedoucí hry na klavír.  

 

  

Téma Padá listí, zlaté, rudé 

Organizační forma ízená činnost   

Metody   diskuze, p edvád ní, popis, hra  

Didaktické pom cky  motivační ma ásek, klavír, bubínek, ch estidla, noty 

Cíle Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Rozvíjet rytmické 

cít ní u d tí. Zdokonalovat pam ť u d tí. Zdokonalovat 

diferenciaci rytmu a tempa u d tí. Rozvíjet sluchové vnímání a 

pozornost u d tí.  

Kompetence  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti jsou 

schopny se naučit krátkou íkanku, kterou rytmicky a metricky 

doprovodí hrou na t lo. D ti zvládají reagovat pohybem na zm nu 

melodie a na udávaný rytmus.  

Tabulka 6 - Struktura druhého dne 
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3. Rytmická deklamace íkadla (Horová, 2010, s. 78) 

D ti se posadí na zem do kruhu. Společn  s vedoucí hry se naučí krátkou íkanku 

s podzimní tématikou. íkanku se učí pomocí hry na t lo a vytleskávání rytmu a metra.  

„Vítr klepe na jablíčka, pan podzim ho pochválí. 

Červená jsou od sluníčka, do trávy se skutálí“ 

4. Na zahradníka 

Vedoucí hry d tem udává na bubínek rytmus chůze. D ti jsou jako zahradníci, kte í jdou 

sbírat ovoce. Pokud je rytmus pomalý, kráčejí d ti volnou chůzí na zahradu. Je-li rytmus 

zrychlený, d ti sp chají svižn  na zahradu pro úrodu. P i jednom silném a dlouhém úderu 

na bubínek se d ti rychle posadí na zem jako ovoce, které spadlo ze stromu. P i postupném 

zesilování a op tovném udávání rytmu si pomalu stoupají a chodí dle rytmu. 

5. Podzimní jablíčka (volně podle Liškové, 2006, s. 81) 

D ti utvo í společn  kruh. Vedoucí hry hraje na klavír libovolnou píse  nebo melodii. Za 

zvuku této melodie chodí d ti jedním sm rem po kruhu. Když p estane melodie znít, 

seb hnou se do st edu kruhu jako jablka do ošatky a pokračují až tehdy, začne-li hudba 

znovu znít. U pochodování d ti dle určení m ní sm r.  

Reflexe pr b hu aktivit:  

S d tmi jsme se shromáždili v hern  na koberci. Společn  jsme si zopakovali naši úvodní 

íkanku, kterou jsme zahajovali naše setkání. D ti ji již m ly osvojenou více a její 

pohybové p edvád ní je velmi bavilo. Jelikož byl m síc listopad, naše povídání jsme 

zam ili na typické znaky podzimu. Povídali jsme si o tom, co se d je na podzim v p írod  

za zm ny, jaké můžeme sbírat na zahrad  ovoce nebo s jakým počasím se můžeme v tomto 

období setkat. Každý p ispíval svými nápady, čímž nám vznikala bohatá diskuze k tématu. 

Následující činnosti byly tématu také p izpůsobeny.   

Nejprve si d ti vyzkoušely, jak fouká podzimní meluzína. Všechny d ti se postavily, 

zhluboka se nadechly a podle vzoru vyfukovaly vzduch. St ídaly různou intenzitu, tedy 

silné foukání nebo jen lehký vánek. Dále zde zapojily i pohyb. Dle zvuku ch estidel, která 

p ipomínala zvuk meluzíny, se d ti pohybovaly jako vánek, který se prohání p írodou na 

podzim. Reagovaly na intenzitu zvuku ch estidel, tedy pokud jejich zvuk slábnul, d ti 

zvolnily i svůj pohyb. Naopak p i siln jší intenzit  zvuku se d ti rozhýbaly a op t 

p edstavovaly meluzínu prohán jící se podzimním listím. Tuto aktivitu jsme za adili na 
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začátek z toho důvodu, že p i ní mohou d ti vybít svou p ebytečnou energii a následující 

činnosti budou soust ed n jší. P i realizaci je však nutné dbát na bezpečnost. D ti pot ebují 

dostatek prostoru, jelikož se do role vánku notn  vžijí a mén  sledují situaci kolem sebe. 

Museli jsme proto n kolikrát činnost zastavovat a opakovat si pravidla ohleduplnosti 

k druhým. Na druhou stranu bylo vid t, že byly d ti velmi zaujaty a pozorn  naslouchaly 

zvuku ch estidel.  

Na to jsme navázali další činností, ve které si d ti vym nily roli a staly se práv  

zmi ovaným listím, se kterým si vítr pohrává. Tentokrát poslouchaly klavírní melodii, 

podle které poletovaly jako listy ze stromů. Pokud byla melodie stoupající, d ti se ze zem  

pozvolna zvedaly a zlehka se pohybovaly po hern . Jestliže melodie klesala, d ti op t 

pomalu klesaly k zemi. P idávaly se i vysoké a nízké tóny. V p ípad  p etrvávajících 

vysokých tónů se snažily co nejdéle vydržet naho e, naopak p i nízkých zůstávalo listí  

u zem . Když p estala melodie zcela hrát, listy na zemi znehybnily, d ti si tedy lehly na 

zem a odpočívaly. Stejným principem d ti reagovaly na další zm ny klavírní melodie. 

Jelikož zde pohyb d tí ídila melodie hraná na klavír, byla již realizace pon kud klidn jší  

a nedocházelo k žádným rychlejším pohybům. Zvolili jsme melodie pomalejší, tudíž se 

mohly d ti po p edchozí aktivit  mírn  zklidnit.       

Následn  jsme si sedli op t do kruhu. S d tmi jsme se naučili novou íkanku, která se 

týkala daného tématu – tedy podzimu. Pro osvojení textu jsme zvolili rytmickou deklamaci 

s hrou na t lo. D ti si takto snáze zapamatovaly její text a současn  si op t procvičily 

rytmus slov. S naučením se nové básn  d ti nem ly žádné v tší problémy. Jelikož se 

jednalo o t ídu p edškolních d tí, tato krátká báse  pro n  byla snadná na zapamatování. 

Nejprve jsme si vyzkoušeli vytleskávat metrum, kdy jsme tlesknuli na každou t žkou dobu. 

Poté jsme p ešli k variant , kdy jsme vytleskávali rytmus slov. Pro d ti bylo snadn jší 

práv  určování metra, jelikož jsme z eteln  vyslovovali t žké doby, což potvrzuje 

teoretická východiska, která jsme uvedli v teoretické části práce.  

V další činnosti se d ti prom nily v zahradníka, který pot ebuje sesbírat všechno ovoce na 

své zahrad . Chodily po hern  podle rytmu, který byl udáván na bubínek. P i rychlém 

rytmu sp chaly d ti na zahradu, aby stihly do ošatky sesbírat všechno ovoce, než popadá 

na zem. P i pomalejším rytmu šly d ti jako zahradníci volnou chůzí. V jednom okamžiku 

však zazn l jeden dlouhý úder na bubínek, což znamenalo to, že všechno ovoce popadalo 

na zem, tedy i d ti si rychle sedly na zem. Takto postupn  reagovaly na rytmické zm ny. 

Líbila se jim motivace se zahradníkem, tudíž se dokázaly do role více vcítit. K rozvoji 
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rytmického cít ní tak u nich docházelo spíše podv dom . Navíc bylo vid t, že podobné 

činnosti ve t íd  realizují čast ji, neboť práv  chůze do rytmu a reakce na jeho zm ny  

u d tí nevyvolávala tak ka žádnou nejistotu a ve v tšin  p ípadů reagovaly na vým nu 

rytmů včas.  

Následn  jsme op t p ešli ke klavíru. Zahráli jsme si na podzimní jablíčka, která zahradník 

sbírá do ošatky. D ti utvo ili ve stoje velký kruh a chodily jedním sm rem po kruhu. 

K tomu jim hrála píse : Spadlo dolů jablíčko. Melodie se různ  zrychloval či zpomalovala 

a na tyto zm ny d ti reagovaly zm nou tempa své chůze. Melodie také zeslabovala  

a zesilovala, což bylo pro d ti znamení, zda chodit potichu nebo hlasit . Na okamžik, kdy 

melodie p estala hrát, d ti zareagovaly tak, že se seb hly dohromady doprost ed kruhu jako 

všechna jablka do ošatky. I zde bylo vid t, že aktivita je pro d ti zajímavá. P i chůzi po 

kruhu pozorn  naslouchaly, kdy melodie zm ní svůj charakter. N které d ti se však na 

melodii soust edily p íliš a opomíjely pravidelnou chůzi po kruhu, tudíž se zastavovaly  

a stále čekaly na zm nu tempa a dynamiky.  

Následovalo zhodnocení a povídání si o tom, co jsme si daný den všechno vyzkoušeli. D ti 

sd lovaly, že se t ší na p íští setkání a na další p ipravené aktivity. Společn  jsme se 

rozloučili a pop áli jsme si p kný zbytek dne.  
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3. DEN PROGRAMU Ěviz P íloha P VIIě  

 

 

Popis aktivit:  

1. Najdi nástroj (Lišková, 2006, s. 103) 

D ti se posadí do kruhu na zem. P ed nimi bude pod šátkem schováno n kolik v ci, kde 

budou jak hudební nástroje Orffova instrumentá e, tak i n jaké p ebytečné v ci. Každé dít  

vytáhne jednu v c a ekne, co drží v ruce a na co se daná v c používá. Po vytáhnutí všech 

skrytých v cí vzniká diskuze, čeho je zde nejvíce. Tématem dne tedy budou hudební 

nástroje.  

 

Téma  A vy, páni muzikanti  

Organizační forma ízená činnost   

Metody   diskuze, p edvád ní, popis, hra  

Didaktické pom cky  motivační ma ásek, nástroje Orffova instrumentá e, šátek, 

libovolné p edm ty pod šátek, hůlka taktovka 

Cíle  Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Seznámit d ti 

s nástroji Orffova instrumentá e. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí 

prost ednictvím nástrojů Orffova instrumentá e. Rozvíjet hudební 

pam ť u d tí pomocí nástrojů Orffova instrumentá e. Rozvíjet u 

d tí fantazii pomocí t chto nástrojů. 

Kompetence  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti dokážou 

manipulovat s nástroji Orffova instrumentá e a tyto nástroje 

vhodn  používat k hudebním činnostem. D ti pomocí sluchu 

rozpoznají charakteristické zvuky nástrojů. D ti jsou schopny 

použít nástroje Orffova instrumentá e k rytmickým činnostem. 

D ti si zvládají zapamatovat rytmický celek, který následn  

opakují p i h e na Orffovy nástroje. D ti se dokážou 

prost ednictvím nástrojů fantazijn  vyjád it. 

Tabulka 7 - Struktura t etího dne 
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2. Poznáváme nástroje  

Doprost ed kruhu mezi d ti dáme n které z nástrojů Orffova instrumentá e, které byly 

odkryty v p edchozí aktivit  Ěnap . ozvučná d ívka, triangl, bubínek s paličkouě. Můžou 

být také použity netradiční hudební nástroje, jako jsou plastové vajíčka napln né mákem  

či rýží. Nejprve prob hne seznámení s nástroji, kdy si d ti jednotlivé nástroje samy 

vyzkoušejí. Poté se vedoucí hry ujme postupn  každého nástroje a p edvede d tem, jak se 

s ním manipulovat a jaký zvuk vydává. Následn  nástroje pošle d tem po kruhu. S d tmi si 

povídáme o tom, co nám jednotlivé nástroje mohou p ipomínat za zvuky z b žného života.  

3. Muzikanti, p edstavte se  

Po seznámení se s jednotlivými nástroji si d ti vezmou ozvučná d ívka, pomocí kterých se 

pokusí rytmicky zahrát své jméno.  Lze využít i jiných nástrojů dle fantazie d tí.  

4. Orchestr  

D ti si vyzkoušejí, jak hraje orchestr složený z n kolika hudebníků. Každý dostane svůj 

vlastní nástroj, na který bude hrát určitý rytmus. Vytvo í se dv  skupiny d tí, které podle 

taktovky dirigenta tento rytmus společn  hrají. Kombinuje se hra jednotlivých skupin se 

společnou hrou orchestru.  

Reflexe pr b hu aktivit: 

Ráno jsme se op t všichni shromáždili na koberci a p ivítali se íkankou, kterou jsme si 

současn  i zopakovali a upevnili v pam ti. Uprost ed kruhu byly p ipraveny nástroje 

Orffova instrumentá e, které byly p ikryty šátkem, aby nikdo nev d l, co se pod šátkem 

nachází. Mezi jednotlivé nástroje se zamíchaly i v ci nesouvisející s hudbou. Byl zde 

nap íklad balíček papírových kapesníků, tužky, plyšák, kostky, papír apod. Nejprve jsme si 

s d tmi povídali o tom, co si myslí, že se pod šátkem skrývá. Kdo cht l, tak se mohl p es 

šátek dotknout v cí. D ti nap íklad odpovídaly, že si myslí, že tam jsou n jaké nové 

hračky nebo stavebnice. Bylo vid t, že jsou všechny d ti velmi zv davé, co se pod šátkem 

nachází. Abychom se to dozv d li co nejd íve, každý m l sáhnout pod šátek a vytáhnout 

jednu v c. Po vytáhnutí m l íct, co drží v ruce a na co se konkrétní v c používá. Jakmile 

se vyst ídali všichni, pod šátkem zbyly ješt  n jaké v ci, jelikož jich tam bylo více, než 

kolik bylo ve t íd  d tí. Proto jsme šátek odkryli a zbylé v ci jsme si ekli společn . Po 

společné diskuzi o odkrytých p edm tech jsme zjistili, že nejvíce je zde hudebních 

nástrojů, které jsou st žejní pro aktuální téma a p ipravené činnosti.   
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D ti m ly volnou chvíli na to, aby si nástroje vyzkoušely. U n jakých nástrojů nev d ly, 

jak p esn  je používat či správn  držet. Proto jsme si postupn  jednotlivé nástroje 

p edstavili. Poslali jsme si je po kruhu, aby si každý vyzkoušel správné držení a hru na n . 

Současn  jsme se s d tmi bavili o tom, jestli jim zvuky, které nástroje vydávají, 

p ipomínají n jaké známé zvuky, nap íklad z b žného života. Shodli jsme se na tom, že 

ozvučná d ívka mohou p ipomínat kapky dešt , triangl může znít jako zvonek u dve í. D ti 

p ispívaly dalšími nápady. B hem popisování nástrojů vznikala diskuze o tom, jestli 

nástroje d ti používají b žn  b hem výchovn -vzd lávacích činností. Dle jejich výpov dí 

znají n které z nich velmi dob e, ale ne všechny používají. Z toho lze také vyvodit 

doporučení k realizaci do budoucna, kdy je pot eba dát d tem více času na poznání 

nástrojů, jelikož se s nimi nesetkávají každý den a jsou zaujatí p i jakékoliv činnosti s nimi.    

Následovala rytmizace jmen d tí pomocí ozvučných d ívek. D ti své jméno vytleskávaly 

hned první den programu, nyní si však aktivitu zopakovaly prost ednictvím ozvučných 

d ívek. N které d ti to zkusily i s jinými nástroji. Dostupné zde byly nap íklad kastan ty, 

které jsou podobné ozvučným d ívkům. U d tí, kterým jsme první den s vytleskáváním 

jména pomáhali, jsme mohli vid t značné pokroky, jelikož již naši pomoc nepot ebovaly  

a s rytmizací svého jména si poradily samy.  

Po seznámení se všemi nástroji jsme si povídali o orchestru. íkali jsme si o tom, co si d ti 

myslí, že je orchestr a z čeho se může skládat. D ti odpovídaly, že se jedná o velkou 

kapelu, která má hodn  hudebních nástrojů, společn  vystupují a hrají. Také jsme si íkali 

o tom, že každý orchestr musí mít svého dirigenta, který všechny muzikanty ídí a vede. 

Na orchestr jsme si zkusili zahrát i my. Každý dostal jeden z nástrojů Orffova 

instrumentá e a důkladn  se s ním ješt  jednou seznámil, jak se správn  používá a drží. 

ekli jsme si, že je nejprve nutné, aby se celý orchestr sladil. D ti sledovaly dirigenta 

(vedoucího hry), který udával na ozvučná d ívka rytmus. Jednalo se o lehký rytmický 

celek. Následn  se pokusily pomocí nástrojů, které m ly rozdány tento celek zopakovat. 

Zárove  byly vedeny k tomu, aby se dokázaly sladit mezi sebou navzájem a rytmus tak byl 

čistý a p esný. Poté se rozd lily na dv  skupiny. První skupina m la ozvučná d ívka, 

kastan ty a vajíčka. Druhá skupina m la rumbakoule. Jakmile taktovka dirigenta ukázala 

na první skupinu, tato skupina začala hrát osvojený rytmický celek. Druhá čekala a po 

ukázání taktovkou na n  se p idali k první skupin  i oni. St ídala se první i druhá skupina 

nebo hrály ob  současn . Hra na orchestr d ti nadchl nejvíce. V tšinou podobné činnosti 

nejsou b žn  v mate ské škole za azovány a d ti pouze zpívají nebo se doprovází písn  na 
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ozvučná d ívka či jiné elementární nástroje Orffova instrumentá e. Nejprve ve t íd  vládl 

menší chaos, než d ti pochopily, kdy mají hrát a kdy naopak vyčkávat na pokynutí 

taktovkou. Po chvíli tréninku se však do své role dostal každý a orchestr dostal svou finální 

podobu.  

Vybrali jsme píse , kterou si Orffovými nástroji doprovodíme. Společn  jsme zvolili 

oblíbenou píse  této t ídy s názvem Jaro, léto, podzim, zima. Píse  jsme si nejprve 

zazpívali bez hudebního doprovodu. Namísto hudby jsme využili rytmickou hru na t lo. 

Jak již bylo ečeno, jedná se o velmi často zpívanou píse  v této t íd , proto nebyly s jejím 

zp vem a rytmizací prost ednictvím hry na t lo tém  žádné problémy. Z toho důvodu 

jsme bezprost edn  pokračovali ve h e Na orchestr a píse  jsme doprovodili Orffovými 

nástroji. D ti op t reagovaly ve dvou skupinách na taktovku dirigenta a hrála pouze ta 

skupina, na kterou bylo touto taktovkou ukázáno. Nakonec se spojily ob  skupiny 

dohromady. Zde se zužitkoval p edchozí komplikovan jší nácvik, ve kterém se d ti 

obtížn ji sehrávaly. Práv  v této činnosti již d ti rozum ly, jaký je princip orchestru  

a zvládaly hrát a zpívat dle toho, jak určovala dirigentova taktovka. Na d tech byla op t 

vid t radost a zaujetí, což p isuzujeme zejména tomu, že píse  nejčast ji zpívají bez 

použití Orffových nástrojů a práv  jejich využití p i zp vu pro n  bylo podstatným 

zpest ením. Jediným negativem, které jsme shledali p i této činnosti, byla nadm rná 

soust ed nost d tí na hru na Orffův nástroj. Tím docházelo k v tšímu opomíjení zp vu. 

Jelikož m ly d ti ze hry Na orchestr velké zážitky, záv rečné zhodnocení probíhalo déle. 

Povídali jsme si o tom, na jaký nástroj se podle nich hraje lehce a který je k manipulaci 

náročný. Dále jsme se bavili o tom, jaký nástroj vydává krátké tóny a jaký naopak tóny 

dlouhé a protáhlé. Na záv r jsme se rozloučili naší íkankou, abychom si ji op t upevnili 

v pam ti.  
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4. DEN PROGRAMU Ěviz P íloha P VIII)  

 

Popis aktivit: 

1. Vytleskáváme zví ata   

Na koberec mezi d ti se rozprost ou obrázky zví at. D ti se snaží jednotlivá zví ata 

rytmicky vytleskat. Postupn  p idáváme ke zví atům p ídavné jména Ěnap . hbitý zajíc).  

2. eč zví at (volně podle Horové, 2013, s. 44). 

D ti se posadí do kruhu a společn  s vedoucí hry zkoušejí napodobovat zvuky zví at. 

Dbáme na výraznou artikulaci. Současn  m níme dynamiku vyjad ování.   

3. Cesta do p írody   

S d tmi si povídáme o tom, co všechno můžeme cítit venku v p írod , v lese a na louce. 

D ti zav ou oči, p edstavují si jednotlivé vůn  a provád jí prodloužený nádech a výdech. 

Téma P es pole, louky, p es lesy 

Organizační forma ízená činnost   

Metody   diskuze, p edvád ní, popis, hra  

Didaktické pom cky  motivační ma ásek, obrázky zví at, nástroje Orffova 

instrumentá e, klavír   

Cíle Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičit 

motoriku mluvidel u d tí. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí. Rozvíjet 

fantazii a p edstavivost d tí prost ednictvím hudebních činností. 

Rozvíjet sluchové vnímání u d tí. Rozvíjet sluchovou diferenciaci 

pohybu melodie u d tí. 

Kompetence  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím artikulačních cvičení procvičí motoriku mluvidel. 

D ti dokážou rytmicky vytleskat slova. D ti jsou schopny spojit 

rytmus se zp vem písn . D ti jsou schopny se pohybovat dle 

udávaného rytmu s ohledem na zm ny tempa a dynamiky. D ti si 

dokážou vytvo it vlastní vzory pohybů. D ti rozeznají pohyb 

melodie a dle n j reagují pohybem.  

Tabulka 8 - Struktura čtvrtého dne 
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Dále si povídáme o tom, jaké zvuky nás mohou potkat p i cest  p írodou. D ti si zkoušejí 

své návrhy pohybov  ztvárnit. Zakomponujeme zde i rytmické, artikulační a dechové 

projevy. Současn  m níme dynamiku a tempo t chto projevů.  

4. Prší, prší (volně podle Konvalinkové, 2014, s. 55) 

Pomocí hry na t lo vytleskávají d ti rytmus písn  Prší, prší. Lze použít i nástroje Orffova 

instrumentá e. Současn  m níme dynamiku a tempo hry na t lo.  

5. Zví ata  

D ti se rozmístí voln  do prostoru herny a dle pokynů vedoucí hry p edvád jí zví ata  

a jejich charakteristické pohyby. Vše se snaží sladit s rytmem, který vedoucí hry udává na 

ozvučná d ívka, p ípadn  na bubínek. V průb hu se m ní tempo rytmu a také dynamika.   

Obm nou hry je varianta, kdy vedoucí určí zví e, které d ti mají p edvést. Následn  začne 

vyťukávat na ozvučná d ívka rytmus, který d ti sladí se svým pohybem a vydávají zvuky 

daného zví ete. Jakmile p estane vedoucí hry rytmus udávat, d ti se pouze voln  pohybují, 

ale bez jakýchkoliv zvuků.  

6. Sýkorky  

D ti se postaví voln  do prostoru herny, dlan  si položí na ramena a jejich ruce p edstavují 

k ídla. Vedoucí hry hraje na klavír melodii. Jestliže je melodie hrána vysoko, d ti létají po 

t íd  jako ptáci a pohybují rameny. Jakmile melodie klesá, d ti Ěp estavující ptáčkyě si 

sedají na zem.  

Reflexe pr b hu aktivit:  

Dnes jsme se op t svolali naší naučenou íkankou a poté jsme se pozdravili. Do 

komunitního kruhu jsme mezi sebe vzali také motivačního ma áska – Zp váčka. I když to 

byl spíše pozorovatel, d ti jeho p ítomnost vnímaly pozitivn . Následn  jsme začaly 

prohlížením si obrázků zví at a povídáním si o nich. D ti m ly obrázky pojmenovat  

a vyzkoušely si je rytmicky vytleskat. Postupovali jsme tak, že si vzal každý k sob  jeden 

obrázek a vytleskal, jaké zví e se na obrázku nachází. Jakmile se prost ídaly všechny d ti, 

vyzkoušeli jsme si to ješt  všichni dohromady. To bylo mnohem t žší, protože jsme se ne 

vždy všichni sladili do jednoho rytmu. Lze tedy íct, že snadn jší variantou je individuální 

vytleskávání, kdy si každé dít  samo zvolí tempo tleskání.  

Následn  jsme si ekli, že každé zví e má svůj typický rys nebo se n čím vyznačuje. Proto 

bychom m li íct o každém zví eti ješt  n co, co ho charakterizuje. Jako p íklad jsme 
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uvedli, že žirafa je vysoká. Společn  jsme tedy rytmicky vytleskali: vysoká žirafa. Úkolem 

d tí tak bylo vymýšlet p ívlastky k ostatním zví atům na obrázku. Padaly zde návrhy jako 

černý pták, puntíkovaná žirafa, mohutný slon, rychlá liška apod. Všechny nápady jsme si 

zárove  zkoušeli vytleskávat. D ti napadlo, že bychom mohli op t použít Orffovy nástroje, 

proto jsme si je podali a ty d ti, které cht ly, si to vyzkoušely s ozvučnými d ívky. Tento 

návrh můžeme považovat za pozitivní, jelikož d ti nejspíše hra na nástroje Orffova 

instrumentá e minule velmi nadchla a cht jí je za azovat i do dalších aktivit.    

Dále jsme si s d tmi povídali o tom, jaké zvuky jednotlivá zví ata vydávají. Všechna 

zví ata co nás napadla, jsme si ústn  p edvedly. Zde jsme zapojili i dynamiku, kdy d ti 

reagovaly na motivačního ma áska. Když se pohyboval vysoko ve vzduchu, d ti m ly 

zvýšit hlasitost projevů. Jakmile ma ásek klesal k zemi, d ti postupn  ubíraly na hlasitosti, 

až se ztišily naprosto. Takto jsme to zopakovali n kolikrát a prost ídali jsme spoustu 

zví ecích zvuků. D ti op t p icházely s vlastními nápady.  

Poté jsme si p edstavili, že jsme se vydali na vycházku do p írody. D ti zav ely oči  

a p emýšlely, co mohou po cest  ucítit za vůn . Jednotlivé nápady jsme si sd lili  

a hlubokým nádechem nosem jsme si p edstavovali, jak daná vůn  voní.  D ti napadaly 

různé v ci, mezi nimiž byla nap íklad vůn  kv tin na louce, vůn  stromů, vzduch 

pročišt ný dešt m atd. Krom  vůní můžeme v p írod  slyšet i různé zvuky. Op t jsme se 

snažili společn  p ijít na to, co můžeme slyšet na vycházce. Jednotlivé nápady jsme 

prakticky p edvád li. P edstavovali jsme si, že jdeme lesem, kde šumí listí stromů 

(předváděli jsme dlouhé „ššššš“). V korunách stromů se prohání vítr, který fouká nejprve 

siln , poté slab  (předváděli jsme „fůů, fíí“). U t chto aktivit jsme dbali na výraznou 

artikulaci. Najednou začalo v lese pršet a my slyšíme dešťové kapky, které padají na listí 

v lese. S d tmi jsme si na déšť zahráli. Prsty jedné ruky jsme tleskali do dlan  druhé ruky, 

což vytvá elo zvuk dešt . D ti opakovaly rytmus dešťových kapek dle vzoru. Déšť 

zeslaboval, zesiloval, zrychloval své tempo nebo op t zpomaloval. Postavili jsme se  

a zkoušeli jsme p edvád t mohutn jší déšť plácáním dlaní do stehen a bou ku dupáním na 

zem. Stále jsme m nili intenzitu a dynamiku hry na t lo, tudíž d ti musely být stále 

pozorné a naslouchat, kdy dojde ke zm n . Jakmile si d ti osvojily rytmickou hru na t lo 

v podob  dešt , společn  jsme si zkusili zazpívat píse : Prší, prší, do které jsme hru na t lo 

rytmicky zakomponovali. D ti zpívaly slova písn  a p i zp vu prsty jedné ruky op t 

plácaly do dlan  druhé ruky. I zp v jsme dynamicky m nily, tedy potichu a nahlas.  
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Následn  jsme na naší cest  p írodou op t potkali zví ata. V ty se prom nily d ti. Podle 

pokynů p edvád ly charakteristické pohyby jednotlivých zví at. Současn  se ale d ti 

sladily s rytmickým bubnováním na bubínek. Po osvojení si t chto pohybů k nim d ti 

p idaly op t i zvuky zví at. P i bubnování se do rytmu pohybovaly jako dané zví e, které 

bylo určeno, a současn  také vydávaly jeho zvuky. Jakmile se však ve t íd  rozhostilo ticho 

a bubínek neudával žádný rytmus, d ti p estaly zvuky vydávat a pouze se voln  procházely 

po t íd . Bubínek začal op t udávat rytmus, určilo se další zví e a d ti pokračovaly 

v rytmickém pohybu a eči zví at. P i podobných činnostech, ve kterých se d tí pohybují 

dle udávaného rytmu, je vždy dobré, když si spojí rytmus s konkrétním pohybem. Proto 

jsme určovali různá zví ata, díky kterým si d ti mohly spojit typickou chůzi tohoto zví ete 

s rytmem.  

Z rozmanitých druhů zví at se d ti staly konkrétn  jen sýkorkami. Ruce si daly na ramena, 

a p edvád ly pohyb typický pro sýkorky, tedy poskakovaly a pohybovaly rukama jako 

ptáci. Na klavír se hrála libovolná melodie. D ti m ly rozlišit, v jaké poloze je hrána. 

Pokud byla melodie vysoko, d ti se pohybovaly po prostoru herny jako létající ptáci. 

Jakmile však melodie začala klesat dolů, pomalu si z letu sedaly na zem, což p edstavovalo 

ptáčka, který si sedá na v tev stromu. Op t jsme shledali velké zaujetí a nadšení d tí p i 

realizaci této činnosti.  

Nakonec jsme si všichni sedli do kruhu, kde jsme si povídali o tom, co d ti nejvíce bavilo. 

Dle jejich slov by si rády n kdy zopakovaly hru na déšť a zví ata, která se pohybují podle 

bubínku. ekli jsme si, že se s podobnými činnostmi v následujících dnech vzd lávacího 

programu ješt  setkáme a d ti z tohoto sd lení projevily radost. Rozloučili jsme se 

s motivačním ma áskem a zárove  jsme si zopakovali naši úvodní íkanku, se kterou jsme 

setkání zakončili. Poté jsme si pop áli p kný zbytek dne.  
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5. DEN PROGRAMU (viz P íloha P IX)  

 

Popis aktivit:  

1. Čert veče í  

D ti se posadí do kruhu. Všichni se „prom ní“ v čerty, kte í si va í v obrovském kotli 

uprost ed kruhu kaši. Nejprve míchají va ečkou v kotli, poté ochutnávají. Dbáme na 

výraznou artikulaci. D ti vymýšlejí, jaké zvuky může čert vydávat, návrhy p edvád jí. 

2. Andělské zvonění  

D ti se postaví do kruhu. Vedoucí hry vybere jedno dít , které si stoupne doprost ed kruhu 

a tomuto dít ti zaváže oči šátkem. Další dít , které vedoucí hry vybere, si vezme do ruky 

zvonek a voln  se pohybuje kolem dít te uprost ed. Na různých místech zvoní. Vždy chvíli 

počká, zda dít  uprost ed kruhu uhodne, odkud zvuk zvonku p ichází. Následn  vedoucí 

hry p evezme zvonek. D ti mají stále zav ené oči, tentokrát však zvoní vedoucí hry. M ní 

Téma Mikuláš dnes p išel k nám  

Organizační forma ízená činnost   

Metody   diskuze, popis, p edvád ní, hra  

Didaktické pom cky  motivační ma ásek, zvonek, šátek, bubínek, padák, kruhová  

látka – rondo 

Cíle  Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičovat 

motoriku mluvidel u d tí. Rozvíjet sluchové vnímání a pozornost 

u d tí. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí. Zdokonalovat diferenciaci 

rytmu a tempa u d tí. Rozvíjet dynamiku hlasového projevu u 

d tí.  

Kompetence D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím artikulačních cvičení procvičí motoriku mluvidel. 

D ti dokážou lokalizovat, odkud p ichází zvuk. D ti jsou schopny 

reagovat pohybem na udávaný rytmus. D ti zvládají dle pohybů 

regulovat dynamiku svého zp vu.  

Tabulka 9 - Struktura pátého dne 
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své místo okolo d tí a intenzitu zvon ní – chvíli potichu, poté nahlas. D ti podle hlasitosti 

zvuku hádají, jestli je zvonek blízko nebo dále od nich.  

3. Čertí rej (volně podle Liškové, 2006, s. 81) 

D ti se rozmístí voln  do prostoru herny. Vedoucí hry p edstavuje hlavního čerta, který si 

vezme do ruky bubínek a začne udávat rytmus. D ti jsou čerti, kte í mají v pekle rej  

a pohybují se svižn  dle rytmu bubnování. Pokud se rytmus bubnování zrychluje, d ti 

zrychlují i svůj pohyb, naopak p i zpomalení bubnování se také d ti pohybují klidn ji  

a pomaleji. Vedoucí hry v jeden moment ude í do bubínku dlouze a siln . To je pro d ti 

znamení, že zastaví svůj pohyb a posadí se na zem.  

4. Kotel (volně podle Konvalinkové, 2014, s. 51)  

Ve t íd  se rozprost e padák a každý chytne jedno jeho poutko, až se vytvo í kruh. Padák 

symbolizuje kotel v pekle a d ti jsou čerti. Nejprve d ti padák rukama rozevlají a pomáhají 

si také foukáním. Následn  se jedno dít  posadí doprost ed padáku. Ostatní chodí jedním 

sm rem dokola, až dít  uprost ed padákem zavinou. U chůze se zpívají libovolné písn   

a p i zavíjení se m ní dynamika hlasu.  

5. Rondo  

D ti se postaví dovnit  kruhové látky – tzv. ronda. To p edstavuje čertí kotel. Společn  

všichni zpívají různé písn . Jakmile vedoucí hry rondo uzavírá, d ti svůj zp v ztišují. 

Pokud se rondo zcela uzav e, ve t íd  nastane naprosté ticho. V okamžiku, kdy vedoucí hry 

rondo op t otevírá, d ti postupn  zesilují svůj zp v. 

Reflexe pr b hu aktivit:  

Po shromážd ní v kruhu na koberci jsme si na úvod povídali o tom, co nás čeká 

v následujících dnech, kdo nás p ijde domů a do školky navštívit. D ti aktivn  odpovídaly, 

že nás čeká p íchod Mikuláše, čerta a and la. Podle toho byly také d ti oblečeny. V tšina 

z nich na sob  m la oblečení nebo dopl ky, které vystihují čerta. Na to jsme navázali 

rozhovorem o tom, jak čert, Mikuláš a and l vypadají, co s sebou nosí a jaký je jejich 

význam. Nejvíce jsme se zam ili na čerta, jelikož ten hrál v následujících aktivitách 

dominantní roli. Stejn  jako p i minulých setkáních ani dnes nebyl s diskuzí problém, 

neboť d ti jsou velmi komunikativní a nápadité.  

Této motivace v rámci diskuze jsme využili i k první aktivit , ve které jsme si 

prost ednictvím artikulačního cvičení zahráli na čerty i my. D ti se prom nily v čerty, kte í 
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sedí u svého velkého kotle a cht jí si uva it k veče i kaši. Společn  jsme míchali v kotli 

všechny suroviny a následn  jsme je ochutnávali. Museli jsme po ádn  otevírat ústa, 

jelikož kaše bylo na lžíci hodn . Také byla velmi hustá a tvrdá, proto jsme ji museli žvýkat 

na jedné stran  tvá í, na druhé stran  tvá í a nakonec uprost ed. Po spolknutí sousta se čerti 

oblizovali, protože jim velmi chutnalo. Od levého koutku úst jsme postupn  p ejížd li 

jazykem na horní ret, až do pravého koutku úst. Spokojení čerti poté zabrblají (bléé, bléé). 

Podobné aktivity provád jí d ti v rámci logopedie. Ze zkušenosti můžeme íct, že takové 

činnosti d ti v tšinou motivují k výkonu dalších činností nejvíce. Proto jsme je za adili  

i sem. D ti si tím zárove  procvičí motoriku mluvidel, kterou je nutné p ed zp vem 

zahrnovat automaticky, stejn  jako dechové cvičení.  

Dále jsme si vyzkoušeli, jaké je to být and lem se zvonečkem. Vybrali jsme první dít , 

kterému jsme zavázali oči šátkem tak, aby nevid lo. Druhé dít  dostalo do ruky zvonek, 

s nímž postupn  chodilo v okolí prvního dít te a p i chůzi zvonilo. Ten, kdo m l zavázané 

oči šátkem, m l uhodnout, odkud zvuk p ichází a kde se tedy zrovna zvonek nachází. Ne 

vždy d ti lokalizovaly p ímo konkrétní místo, ale vždy dokázaly určit alespo  správný 

sm r, odkud zvuk p icházel. Postupn  se prost ídali všichni. Druhou variantou byla 

obm na činnosti, kdy všechny d ti zav ely oči a m ly podle intenzity zvon ní Ěpotichu, 

nahlas) hádat, jestli je zvoneček blízko nebo dále od nich. Tato varianta byla pro d ti 

náročn jší, jelikož oproti pouhému určení místa zvuku zde musely navíc rozlišit, jak 

daleko od nich se zvonek pravd podobn  nachází. To se odrazilo i na realizaci. D ti s tím 

m ly zpočátku problémy. 

Po ukončení p edchozí činnosti se d ti op t prom nily v čerty, kte í se pohybují dle rytmu 

bubínku. Jak jsme zjistili, tento typ činnosti je pro d ti značn  zábavný a rády jej opakují.  

V této činnosti m li čerti v pekle rej a ídili se hlavním čertem Ěvedoucím hryě, který 

udával rytmus pohybu. Rytmus se však různ  m nil, tempo zrychlovalo a zpomalovalo. P i 

zrychlení se d ti pohybovaly svižn , skákaly do rytmu apod. Naopak p i zpomalení se 

zpomalil i pohyb d tí, až p ešel do volné chůze. V jeden moment se však ozval dlouhý  

a silný úder na bubínek, který značil to, že d ti zastavily svůj pohyb a sedly si na zem. 

Práv  na toto nejspíše d ti čekaly nejvíce, jelikož se chvílemi p íliš soust edily na to, kdy 

bude povel pro posazení se, a p estaly vnímat udávaný rytmus. Proto jsme zvolili delší 

dobu k chůzi v rytmu a silný úder jsme za adili pouze z ídka. B hem aktivity nebyly žádné 

v tší problémy s organizací a d ti byly ohleduplné k ostatním.  
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Další p ipravené činnosti si vyžadovaly i speciální pomůcky. K první aktivit  jsme využili 

padák. Jedná se o pomůcku, která se b žn  v mate ské škole využívá p edevším p i 

pohybových činnostech. Dá se ovšem použít i p i jiných aktivitách, proto jsme práci s ním 

p izpůsobili následující hudební činnosti. Padák jsme rozprost eli do prostoru herny  

a každý se chytil jednoho poutka na n m. Vysv tlili jsme si, že se staneme op t čerty, kte í 

pot ebují rozfoukat ohe  ve svém kotli. Proto jsme padák postupn  pomocí rukou a dechu 

rozevláli. St ídali jsme krátký a dlouhý výdech. Následn  jsme vybrali jedno dít , které se 

posadilo p esn  doprost ed padáku. Ostatní d ti op t chytly poutka na padáku a v jednom 

sm ru začaly pochodovat dokola. Tím se dít  uprost ed postupn  zavíjelo do padáku.  

U toho jsme zpívali písn  Ěnap . Mik, Miku, Mikulášě. Když byl padák rozložený, zpívalo 

se nahlas. Jakmile jsme se blížili k dít ti uprost ed padáku, m nili jsme také dynamiku 

našeho zp vu a ztišovali jsme jej. P i odvíjení dít te, tedy chůzi druhým sm rem jsme op t 

p idávali na hlasitosti zp vu. Dle rozhovoru s paní učitelkou podobnou aktivitu již s d tmi 

realizovala. Nejspíš proto d ti ihned pochopily pravidla a v d ly, co mají d lat. Zpočátku 

se d ti mírn  dohadovaly o to, kdo si půjde sednout na padák. Na toto místo cht l jít tém  

každý. Tyto dohady jsme vy ešily společnou dohodou, že se postupn  vyst ídají všichni. 

Také jsme museli usm r ovat, kam až k dít ti doprost ed půjdeme. D ti častokrát zpívaly, 

pochodovaly po kruhu a nevšímaly si, že dít  je již zcela zakryto padákem.  

Následující aktivita byla podobná té p edchozí. Pro d ti op t z ídka používaná pomůcka – 

tzv. gymnastické rondo. Tato pomůcka se dá použít pro jakékoliv hry nejen v mate ské 

škole. Jedná se o kruhovou látku, která je elastická a napínací. I zde jsme použili motivaci 

s kotlem, který má rondo p edstavovat. D ti se postavily dovnit  a op t jsme zpívali 

libovolné písn , které d ti znají. I zde jsme pracovali s dynamikou hlasu. Jakmile bylo 

rondo zcela otev ené, d ti zpívaly nahlas. Postupn  se ale rondo naho e uzavíralo, takže 

d ti v n m byly více a více schované. Se zavíráním ronda se také m nila intenzita zp vu 

d tí a d ti tak m ly zpívat tišeji. D ti si p ipadaly jako opravdoví čerti a do jejich role se 

vžily dokonale. Na otevírání a zavírání ronda reagovaly hbit .  

Po skončení poslední činnosti jsme se sešli všichni op t v kruhu na koberci. D ti sd lovaly 

své zážitky z činností motivovaných Mikulášem, čertem a and lem. Rozloučili jsme se  

a pop áli si p kný zbytek dne.  
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6. DEN PROGRAMU Ěviz P íloha P Xě  

 

Popis aktivit: 

1. Klaun 

D ti se posadí do kruhu na zem a zahrají si na klauna. M ní nálady, které se odrážejí na 

mimice v obličeji d tí.  

2. Létající ubrousek 

Každé dít  dostane čtverec ubrousku. Stoupne si ke st n , chytne ubrousek do dvou prstů  

a začne foukat. Ve stejný okamžik pustí ubrousek z prstů a snaží se jej už udržet na zdi 

pouze svým dechem.  

 

Téma Hrajeme si, dovádíme, pozor, a  se nezraníme 

Organizační forma ízená činnost   

Metody   diskuze, popis, p edvád ní, hra  

Didaktické pom cky  motivační ma ásek, maska klauna, papírový ubrousek, padák, 

kouzelná hůlka, klavír 

Cíle  Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičovat 

motoriku mluvidel a dechové svalstvo u d tí. Rozvíjet rytmické 

cít ní u d tí.  Rozvíjet sluchové vnímání a pozornost u d tí. 

Zdokonalovat diferenciaci dynamiky tónů u d tí. Rozvíjet 

p vecké dovednosti u d tí.  

Kompetence  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím artikulačních a dechových cvičení procvičí 

motoriku mluvidel a dechové svalstvo. D ti dokážou vytleskat 

rytmus slov. D ti dokážou pomocí sluchu určit zdroj rytmického 

celku a zopakovat jej. D ti zvládají m nit dle pohybu intenzitu 

svého hlasového projevu.  D ti umí rozlišit zm nu dynamiky tónů 

a reagovat pohybem. 

Tabulka 10 - Struktura šestého dne 
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3. Rytmus slov  

D ti se posadí do kruhu. Vedoucí hry ukazuje na libovolné p edm ty ve t íd . D ti 

rytmicky vytleskávají názvy t chto p edm tů. Postupn  se ve výb ru p edm tů st ídají  

i d ti. 

4. Slepýš  

D ti se postaví do kruhu a vyzkoušejí si tleskání, dupání, pleskání do stehen, do kolen 

apod. U všech prvků postupn  m ní hlasitost. Chvíli d ti tleskají hlasit , poté tak ka 

neslyšiteln . Následn  všichni zav ou oči a začíná vedoucí hry, který vytleská určitý 

rytmus. D ti se snaží po vedoucím hry zopakovat, co to je za zvuk. Jedná se o tlesknutí? 

Nebo to bylo dupnutí? P idáváme také rytmické celky.   

5. Ozvěna  

D ti se postaví do kruhu a mezi sebe rozprost ou padák. Každý se chytne jednoho poutka 

na padáku. Společn  s vedoucí hry se určí píse , která se bude zpívat. D ti začnou zpívat 

danou píse  nejprve hlasit . Postupn  se začnou i s padákem p ibližovat ke st edu. Tím 

m ní intenzitu zp vu a zpívají tišeji. Následn  se op t oddalují od st edu a dynamika hlasu 

stoupá.  

6. Kouzelník  

Vedoucí hry je kouzelník, který pomocí melodie a mávnutí kouzelné hůlky dokáže 

pohybovat s lidmi. D ti se pohybují podle klesající či stoupající melodie, následn  podle 

dynamiky a tempa melodie.  

Reflexe pr b hu aktivit: 

Dnešní den byl pojat tak, aby si d ti vyzkoušely aktivity všeho druhu. Téma dne proto bylo 

zvoleno obecn , nikoliv konkrétn  v jednom sm ru. Jelikož d ti mají rádi hru, téma dne ke 

h e p ímo vyzývá. Op t jsme se s d tmi nejprve v kruhu p ivítali naší úvodní íkankou, 

kterou jsme se všichni společn  naučili. Následn  jsme si do kruhu vzali motivačního 

ma áska, ptáčka Zp váčka. D ti s ním v kruhu byly velmi rády, i když to byl spíše pasivní 

pozorovatel. V p ípad  diskuze jsme jej využili k tomu, aby s d tmi „mluvil“ a ptal se jich 

na různé dotazy.  

Nejprve jsme si procvičili mimické a dechové svalstvo. Pro navození první aktivity jsme 

m li p ipravenou škrabošku klauna. Tu si mohli nejprve všichni vyzkoušet p iložit k tvá i. 

Zárove  m ly d ti p edvád t, jaké může mít klaun nálady. Samy vymýšlely nápady, které 
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poté realizovaly. Byly zde nálady jako nap íklad veselý klaun, smutný klaun, klaun, 

kterého n co p ekvapilo apod. Pro druhou aktivitu byla pot eba tenká vrstva papírového 

ubrousku nebo toaletního papíru. Ten si d ti vzaly do ruky, postavily se ke zdi a začaly do 

ubrousku foukat. V ten samý okamžik ubrousek pustily z rukou a snažily se jej udržet na 

zdi pouze svým dechem. Pro velké nadšení d tí jsme s touhle aktivitou zrealizovali  

i sout ž, komu spadne ubrousek jako poslední. D ti sout žit bavilo a bylo vid t, že se 

každý snažil vyhrát. N kdo p išel na správný trik k udržení papíru na zdi velmi brzy. Jiné 

d ti si s tím chvíli nev d ly rady a ubrousek jim stále padal na zem. Práv  proto m ly 

možnost si vše nejprve vyzkoušet, najít si správný postup a až poté jsme vyhlásili sout ž.  

Další činností bylo vytleskávání slov. To si d ti vyzkoušely už p i minulých aktivitách, 

kdy m ly vytleskat nap íklad své jméno. Tentokrát nebylo stanoveno žádné téma  

a vytleskávalo se vše, co nás napadlo. Zpočátku jsme ukazovali na různé p edm ty ve 

t íd , které jsme následn  vytleskali. Za chvíli však svými nápady p ispívaly i d ti  

a rytmizovaly tak slova, která je napadly.   

Následující aktivitou jsme tém  navázali na tu p edchozí. Op t šlo o procvičování 

rytmického cít ní, nicmén  zapojili jsme také jiné vzorce pohybu. D ti mohly dupat, 

tleskat, pleskat do stehen, kolen nebo si mohly vymyslet svůj vlastní zvuk na t lo. Bylo 

nutné, aby si každý zapamatoval, jak co zní. Poté jsme totiž všichni zav eli oči a d ti 

poslouchaly p edvedený rytmický celek. Jejich úkolem bylo, aby se snažily se zav enýma 

očima zopakovat, co to pravd podobn  bylo. Bylo to tlesknutí či dupnutí? Pro d ti to bylo 

velmi zajímavé a zábavné. Základní zvuky, jako nap íklad tlesknutí či dupnutí d ti 

rozeznávaly bez problémů. Náročn jší pro n  však bylo poznat nap íklad plácání do stehen 

nebo plácání dlaní na koberec. Následn  se vedoucí hry m nil a byly jím i n kte í z d tí.  

Ke h e Ozvěna byl zapot ebí padák. Ten mají d ti všeobecn  velmi rádi, proto byl za azen 

i zde, nicmén  byl p izpůsoben k hudebním činnostem. Všichni jsme se chytli jednoho 

poutka na padáku, aby se padák napnul. Zpívali jsme různé písn  nebo jen melodie. P i 

zp vu jsme se pomalu p ibližovali ke st edu padáku. Čím blíže jsme byli st edu, tím tišeji 

jsme zpívali. M nili jsme tak dynamiku našeho hlasového projevu. Když jsme stáli všichni 

u sebe ve st edu, zp v nebyl tak ka slyšet. Poté jsme se op t rozcházeli pomalu od st edu 

padáku a tím stoupala i naše hlasitost zp vu. N kdy jsme se zastavili uprost ed cesty  

a museli jsme zpívat ve st ední hlasové poloze. N které d ti byly nedočkavé a v okamžiku, 

kdy m ly udržet hlas v jedné poloze spíše „p edbíhaly“ a postupovaly s padákem dále.  
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Poslední, co jsme si vyzkoušeli, byla hra s názvem Kouzelník. Ten m l kouzelnou hůlku  

a klavír. Nejprve hrál na klavír různé melodie, ať už stoupající nebo klesající. D ti m ly 

tyto melodie rozeznat a podle toho se pohybovat. Pokud melodie klesala, d ti ze stoje 

klesaly do pod epu také. V opačném p ípad , kdy melodie stoupala, se i d ti vzp imovaly. 

Poté se d ti ídily pomocí kouzelné hůlky. Zpívaly různé písn  na zvukmalebnou slabiku 

„mňau“. Jestliže hůlka byla naho e, d ti p idávaly na dynamice svého zp vu. Když hůlka 

klesala dolů, d ti ubíraly na intenzit  a ztišovaly se. Podobné hudebn -pohybové činnosti 

d ti velmi baví a je-li použita vhodná motivace Ěv tomto p ípad  motivace s kouzelníkem, 

který kouzlí prost ednictvím klavíru a jeho kouzelné hůlkyě, d ti jsou pak do činností ješt  

více zaujaté. Jelikož podobných činností jsme realizovali v průb hu programu již více, 

nebyl zásadn  n jaký v tší problém ani p i této. D ti chápaly princip aktivity a dokázaly 

také adekvátn  reagovat na zm ny melodie.  

Po všech zrealizovaných činnostech jsme se op t sešli v kruhu na koberci. D ti m ly sd lit 

ptáčkovi Zp váčkovi, co se jim líbilo nejvíce a co by si cht li ješt  n kdy zopakovat. Poté 

jsme si ješt  zopakovali naši úvodní íkanku a následn  jsme si pop áli p kný zbytek dne  

a rozloučili jsme se.  
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7. DEN PROGRAMU Ěviz P íloha P XIě  

 

Popis aktivit:  

1. Zdrobněliny zimy (Lišková, 2006, s. 80)  

D ti se posadí do kruhu na zem. Společn  vymýšlejí slova, která souvisí se zimní 

tématikou. T mto slovům poté vymýšlejí zdrobn liny. Dvojici slov vytleskávají. První 

slovo je ečeno s normální dynamikou, zdrobn lina je ečena tišeji.  

2. Vločka v dlani  

D ti si stoupnou do kruhu a p edstavují si, že mají v dlaních sn hovou vločku. Snaží se s ní 

pohybovat pomocí svého dechu. Poté si studené ruce budou zah ívat foukáním do dlaní.  

 

 

Téma  Paní zima oblékla si bílý šat 

Organizační forma ízená činnost   

Metody   diskuze, p edvád ní, popis, hra  

Didaktické pom cky  motivační ma ásek, klavír, vata, xylofon 

Cíle  Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičovat 

dechové svalstvo u d tí. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí. Rozvíjet 

sluchovou diferenciaci vysokých a nízkých tónů u d tí. Rozvíjet 

tonální cít ní u d tí.  Rozvíjet hudební pam ť u d tí. 

Zdokonalovat diferenciaci dynamiky tónů u d tí.   

Kompetence  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím dechového cvičení procvičí dechové svalstvo. 

D ti dokážou rytmicky vytleskat určitá slova s důrazem na zm ny 

dynamiky. D ti jsou schopny rozeznávat vysoké a nízké tóny a 

dle nich reagovat pohybem. D ti zvládají sluchov  rozlišit 

podobnost melodií a dle tohoto rozlišení reagovat pohybem. D ti 

umí rozlišit zm nu dynamiky tónů a reagovat pohybem.  

Tabulka 11 - Struktura sedmého dne 
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3. Poletující vločky  

D ti se rozmístí voln  do prostoru herny. P edstavují padající sn hové vločky, které se 

pomalu snášejí z nebe. Vedoucí hry hraje na klavír různé tóny a podle nich se d ti 

pohybují. Pokud hraje vysoké a rychlé tóny, d ti létají hbit  po celém prostoru. Naopak 

pokud vedoucí hry zahraje tóny nízké a pomalé, až naprosto zastaví, d ti zpomalí své 

tempo a lehají si na koberec jako vločka, která dopadla na zem.  

4. Zamrzlá louže 

D ti si p edstavují, že jdou po zamrzlé louži. Vedoucí hry k tomu hraje na klavír melodii. 

Když hraje melodie potichu, d ti našlapují po špičkách, jako by louži necht ly zničit. P i 

zesilování melodie d ti začínají na louži dupat siln ji.  

5. Chybná píseň  

D ti se postaví voln  do prostoru herny. Vedoucí hry zahraje vždy dv  po sob  jdoucí 

melodie. Pokud budou ob  stejné, d ti zůstanou stát. Pokud bude druhá melodie odlišná od 

melodie první, d ti se posadí.  

6. Líbezný xylofon  

D ti se postaví do prostoru herny. Vedoucí hry hraje na xylofon vždy dvojici tónů. Úkolem 

d tí je rozeznat, jestli byl druhý tón vyšší nebo nižší než tón první. Jestliže byl tón vyšší, 

natáhnou ruce nahoru nad hlavu. Jestliže byl tón nižší, posadí se na zem.  

Reflexe pr b hu aktivit: 

S d tmi jsme se posadili na zem do kruhu, kde jsme se p ivítali naší uvítací íkankou. Do 

kruhu jsme si vzali i motivačního ma áska – ptáčka Zp váčka. Povídali jsme si o tom, co 

máme za roční období a jaký nastal m síc v roce. Dále o tom, co nás v konkrétním m síci 

ješt  čeká za důležité svátky. D ti hbit  odpovídaly, že to jsou Vánoce, na které se už 

všechny velmi t ší. Na to jsme navázali první aktivitou, ve které jsme vymýšleli slova, 

které pat í k zim  a Vánocům, a t mhle slovům jsme vymýšleli i jejich zdrobn liny. D ti 

p ispívaly svými nápady. Vymyslely nap íklad slova: dárek – dáreček, strom  

– stromeček, sníh – snížek, kapr – kap ík. Vždy jsme si rytmicky vytleskali první i druhé 

slovo ve dvojici. P išli jsme tak na to, že první bývá kratší, a druhé tedy díky zdrobn lin  

delší.  Zakomponovali jsme zde také dynamiku vyjad ování, takže první slovo jsme 

vyslovovali hlasit  a jeho zdrobn linu naopak potichu. D ti si tak procvičily dynamiku  
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a rozeznávaly její kontrast. Op t by se dalo íct, že tato aktivita sloužila také k motivaci 

d tí k dalším činnostem, které byly zam eny v podobné zimní tématice. 

Jelikož venku počasí neodpovídalo prosinci a nebylo ani p íliš sn hu, ekli jsme si, že si 

sn hové vločky alespo  p ivoláme spolu. Všichni jsme si stoupli a p edstavovali jsme si, 

že je ve t íd  spousta sn hu. D ti nastavily ruce a každý dostal do dlan  trochu vaty. Ta 

symbolizovala sn hové vločky. Nejprve jsme se snažili pomalým a plynulým výdechem 

vatu nadzvednout, ale p itom jsme dbali na to, abychom ji zcela neodfoukli. Chvíli jsme si 

se sn hovými vločkami v dlaních pohrávali a d ti to velmi bavilo. Nakonec jsme vločky 

odfoukli z dlaní doprost ed kruhu. ekli jsme si, že po takové dob , co jsme drželi v ruce 

studené vločky, máme velmi zmrzlé ruce. Proto jsme si je zah ívali foukáním teplého 

vzduchu do dlaní.  St ídali jsme krátké a dlouhé výdechy a t eli jsme dlan mi o sebe, než 

jsme m li dlan  op t zah áté. 

Hrou na Poletující vločky jsme navázali na p edchozí aktivitu. Tentokrát zimní vločky 

p edstavovaly samotné d ti. D ti se rozmístily voln  do prostoru herny a naslouchaly 

tónům, které slyšely z klavíru. Pokud se ozývaly vysoké a rychlé tóny, vločky se hbit  

pohybovaly a libovoln  tancovaly, jakoby se snášely z oblohy. V p ípad , že se tóny 

snižovaly, d ti na to reagovaly zpomalením svého pohybu a postupným leháním si na zem. 

Takto jsme to zopakovali n kolikrát. Velmi se to d tem líbilo, dokonce utvá ely nap íklad 

dvojici spojených vloček, které se p i zm n  tónů snášely na zem společn .  

Dále jsme si ekli, že když tyto poletující vločky dopadnou na chodník, p es noc tam leží  

a venku mrzne, ráno se pravd podobn  utvo í zamrzlá louže. V hern  mate ské školy jsme 

si tak p edstavili obrovskou zamrzlou louži, po které d ti chodí. D ti op t sluchov  

reagovaly na dynamiku melodie, kterou slyšely z klavíru. Na tichou melodii se všichni 

snažili našlapovat po louži opatrn . Po p idávání na intenzit  melodie p idávaly i d ti na 

intenzit  pohybu a začaly dupat. Do činnosti se d ti zapojily aktivn , což bylo vid t i na 

jejich snaze chodit co nejtišeji nebo naopak opravdu siln  dupat na zem. Vzájemn  se p i 

aktivit  respektovaly a p i chůzi se jeden druhému vyhýbaly. 

P edposlední činnost byla zam ena na sluchové vnímání a hudební pam ť. Hrály se vždy 

dv  po sob  jdoucí melodie. Úkolem d tí bylo rozpoznat, zda jsou ob  stejné nebo zní 

druhá melodie jinak. Pokud byly stejné, zůstali všichni stát. Jakmile byla druhá melodie 

odlišná, d ti se posadily. Jelikož n které d ti nedokázaly ihned rozpoznat podobnost 

melodií a dívaly se na ostatní d ti, jestli stojí nebo sedí, pozm nili jsme nepatrn  pravidla. 
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D ti se postavily voln  do prostoru herny tak, aby m l každý kolem sebe spoustu místa. 

Všichni zav eli oči a poslouchali hrané melodie. Jakmile m li d ti zav ené oči, byla menší 

šance, že se budou ídit ostatními. Celkov  však nebyl s činností žádný v tší problém  

a uhodnout podobnost melodií nebylo náročné.  

Na úplný záv r jsme k aktivit  využili op t jeden z nástrojů Orffova instrumentá e. 

Tentokrát se jednalo o nástroj melodický, nikoliv rytmický, konkrétn  to byl xylofon. 

Úkolem d tí bylo pozorn  poslouchat tóny, které se na xylofon hrály a určit, který 

z dvojice tónů je jiný. První tón byl nap íklad vyšší než druhý. Zvuky xylofonu jsou velmi 

p íjemné na poslech a d ti u aktivity vydržely pom rn  dlouho. Stihlo se vyst ídat n kolik 

dvojic tónů. Nejprve hádaly všechny d ti dohromady, poté si vyzkoušely odpovídat 

individuáln . Obecn  šlo d tem více určení rozdílných tónů. V okamžiku, kdy se hrály dva 

stejn  výškové tóny, d ti tuto zm nu v tšinou neregistrovaly.  

Poté jsme se op t posadili na zem do kruhu, kde jsme si povídali o všech aktivitách, co 

jsme si vyzkoušeli. Rozloučili jsme se s motivačním ma áskem a pop áli jsme si p kný 

zbytek dne.  
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8. DEN PROGRAMU Ěviz P íloha P XIIě  

 

Popis aktivit: 

1. Sfoukáváme svíčky 

D ti se postaví do kruhu na koberec. V ruce drží svíčku vyrobenou z papíru. Zhluboka se 

nadechnou a snaží se pomocí dechu sfoukávat plamen svíčky. St ídají se dlouhé  

a p erušované výdechy.   

 

Téma  ůž zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček 

Organizační forma ízená činnost  

Metody   diskuze, p edvád ní, popis, hra  

Didaktické pom cky  motivační ma ásek, nástroje Orffova instrumentá e, klavír, svíčka 

z papíru   

Cíle  Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičovat 

dechové svalstvo u d tí. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí s použitím 

nástrojů z Orffova instrumentá e. Prohlubovat fantazii a 

p edstavivost u d tí. Rozvíjet sluchové vnímání a pozornost u 

d tí. Zdokonalovat sluchovou diferenciaci vysokých a nízkých 

tónů u d tí.  Rozvíjet p vecké dovednosti u d tí. Prohlubovat 

hudební pam tí u d tí. Rozvíjet tonální cít ní u d tí.  

Kompetence  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze.  D ti si 

prost ednictvím dechového cvičení procvičí dechové svalstvo. 

D ti dokážou vytleskat rytmus slov. D ti umí rytmicky 

doprovodit píse  s pomocí nástrojů Orffova instrumentá e. D ti 

dokážou rozlišit výšku a hloubku tónů a reagovat na n  pohybem. 

D ti jsou schopny poznat píse  dle její melodie, tuto píse  

zazpívat a rytmicky doprovodit pomocí nástrojů Orffova 

instrumentá e. D ti dokážou rozlišit, zda je píse  zahraná správn  

nebo s chybami.  

Tabulka 12 - Struktura osmého dne 
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2. Cukroví 

P edstavujeme si, že pečeme cukroví na Vánoce. Nejprve se však musí p ipravit t sto, 

které se dá péct. Ucítíme vůni cukroví z trouby Ěd ti se zhluboka nadechnouě. Na cukroví 

mají velkou chuť, proto si olizují rty kolem dokola, íkají „m am“ se z etelným 

vyslovováním. Poté vytáhneme horký plech s cukrovím z trouby, ale spálíme si prsty. Tak 

musíme siln  foukat. Op t usm r ujeme výdechový proud. Chceme cukroví ochutnat, ale 

ješt  pálí. Musíme jej nejprve pofoukat, ať zchladne.  

3. Co pat í k Vánocům? 

D ti vymýšlejí slova a znaky, které pat í k Vánocům. Jejich nápady a myšlenky se 

současn  snaží rytmicky vytleskat. Lze zakomponovat také hru na t lo Ěst ídání tleskání  

a pleskání). Obm nou je varianta, kdy se postaví d ti do kruhu a každý tleskne pouze jednu 

slabiku z určeného slova. Pokračuje dít  vedle n j.  

4. Vánoční stromeček (volně podle Liškové, 2006, str. 79) 

D ti se postaví voln  do prostoru herny. Vedoucí hry hraje na klavír melodii, která je 

vysoká nebo hluboká. Když zní vysoké tóny, d ti zdobí vánoční stromeček naho e. P i 

nízkých tónech se ohýbají k zemi a vánoční stromeček zdobí vespodu.  

5. Koledování  

D ti se postaví voln  do prostoru herny. Každý obdrží jeden z nástrojů Orffova 

instrumentá e, konkrétn  ozvučná d ívka nebo vajíčka. D ti se rozd lí do dvou skupin 

podle toho, jaké mají nástroje. Na jedné stran  jsou d ti s ozvučnými d ívky, na stran  

druhé jsou d ti s vajíčky. Pomocí nástrojů d ti rytmicky doprovází koledy.  

6.  Popletené koledy 

Vedoucí hry hraje koledy, které d ti zpívaly v p edchozí aktivit . Pomocí sluchu se po 

zahrání začáteční části koledy snaží uhodnout, o jakou koledu jde. Obm nou aktivity je 

varianta, kdy d ti hádají, zda je koleda zahrána správn  nebo s chybami.  

Reflexe pr b hu aktivit:  

S d tmi jsme se posadili na koberec, pozdravili jsme se naší úvodní íkankou a povídali 

jsme si o blížících se Vánocích. Do kruhu jsme si jako vždy vzali i motivačního ma áska 

ptáčka Zp váčka, prost ednictvím kterého jsme d tem pokládali různé otázky. Nejprve 

jsme si povídali o tom, jak se Vánoce slaví, jaké zvyky jsou na Vánoce b žné a co nás čeká 
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po Vánocích. D ti op t velmi rády odpovídaly, každý se snažil zapojit do diskuze. Po 

krátké diskuzi jsme p ešli k první aktivit , která navazovala na p edchozí diskuzi. Každý 

dostal jednu svíčku a postavil se s ní. Spodní část byla vyrobena z tvrdého papíru a plamen 

svíčky z obyčejného papíru. Byl tedy lehce ovladatelný dechem. D ti si p edstavily, že je 

to skutečná svíčka, kterou musí sfouknout. Snažili jsme se regulovat výdechový proud tak, 

aby si dech se svíčkou chvíli „pohrával“. Jelikož na Vánoce se zapaluje také adventní 

v nec, který má svíčky čty i, zkoušeli jsme sfoukávání více svíček najednou. Na d tech 

bylo vid t, že se jim aktivita líbí. Poté jsme se p esunuli k dalšímu tradičnímu zvyku 

Vánoc, konkrétn  k pečení cukroví. Tentokrát jsme si p edstavovali, že pečeme vánoční 

cukroví. P edstírali jsme, že vkládáme plech s cukrovím do trouby a cítíme jeho vůni p i 

pečení. Zhluboka jsme se nadechovali nosem, jako by cukroví opravdu ve t íd  von lo. Na 

cukroví jsme m li velkou chuť, proto jsme se oblizovali po celém obvodu rtů a íkali 

výrazné „mňam“. Tyto činnosti byly zvoleny nejen k procvičení dechového svalstva  

a motoriky mluvidel p ed zp vem koled, které následovaly v dalších činnostech, ale 

sloužily také jako motivace k dalším činnostem, neboť jsou pro d ti vždy velmi zábavné  

a motivující.  

Dále jsme si op t povídali o tom, co vše pat í k Vánocům. Jednotlivé nápady jsme si 

nejprve rytmicky vytleskávali. Pozd ji jsme st ídali tleskání, pleskání a podupy. Op t padla 

od d tí spousta návrhů - nap íklad stromeček, kapr, cukroví, hv zda, Betlém apod. 

Vyzkoušeli jsme si také t žší variantu, kdy jsme si určili konkrétní slovo Ěnap íklad slovo 

koledaě a ve vytleskávání jsme se st ídali. Každý vytleskal jednu slabiku a pokračovalo 

dít  sedící po pravici. Toto slovo jsme vytleskávali celou dobu, než jsme se dostali op t 

k prvnímu dít ti, u kterého jsme slovo zm nili na jiné. Bylo to pro d ti značn  náročn jší, 

než si uv domily slabiku, která navazuje na slabiku p edchozí. Po chvíli d ti však princip 

pln  pochopily a hra postupovala značn  rychleji. T m d tem, které si nev d ly rady, jsme 

ochotn  společn  poradili a vytleskali jsme slabiku kolektivn .  

K další p ipravené činnosti byl zapot ebí klavír. D ti se postavily na koberec a ud laly si 

kolem sebe místo. Napodobovaly zdobení vánočního stromečku za pomocí zvuků klavíru. 

Pokud se z klavíru linuly vysoké tóny, d ti zdobily stromeček naho e, to znamená, že se 

postavily na špičky a pomysln  se natahovaly až na špici stromu, kam se dává b žn  

hv zda. Naopak p i nízkých tónech se sehnuly až k samému spodu stromečku  

a p edstavovaly si, že vánoční ozdoby a ba ky dávají dolů. D ti byly z činnosti velmi 

nadšené, proto jsme hru zopakovali n kolikrát. Musely pozorn  naslouchat, kdy dojde ke 
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zm n  tónů. Byly zde i situace, kdy melodie pomalu klesala z vrchních tónů do spodních 

nebo naopak. D ti musely na tyto zm ny reagovat pohybem. Vhodn  byla zvolena 

motivace, tedy zdobení stromečku. D ti se do této „role“ značn  vžily a snažily se co 

nejvíce dávat pozor. 

Dále jsme zůstali stále u klavíru. Pot ebovali jsme navíc i Orffovy nástroje. S d tmi jsme si 

určili koledy, které si zazpíváme a navodíme si tím i vánoční atmosféru. Nejprve jsme si 

dané koledy zazpívali bez hudebních nástrojů. Vytleskávali jsme si rytmus a metrum 

koled. P i metru jsme tleskali pouze na každou t žkou dobu. Následn  jsme si rozdali 

Orrfovy nástroje, se kterými jsme si koledy doprovodili. D ti si m ly samy určit, které 

nástroje cht jí. Na výb r zde byla ozvučná d ívka, kastan ty, triangly, vajíčka, rolničky 

apod. Jelikož zde však vznikaly menší spory o n které nástroje, museli jsme je d tem 

p id lit bez možnosti volby. Pro zp v jsme vybrali koledy: Jak jsi krásné neviňátko, 

Vánoce, Vánoce, Narodil se Kristus pán a Nesem Vám noviny. Text písní d ti ve v tšin  

p ípadů um ly, jelikož si je pravd podobn  zpívají každý rok na Vánoce. Zam ily jsme se 

p edevším na rytmický doprovod na Orffovy nástroje. U písní, které byly pro d ti 

náročn jší Ěnap íklad píse  Narodil se Kristus pán) bylo vid t, že se d ti více soust edí na 

správnou rytmizaci a zanedbávají zp v.  

V poslední činnosti m ly d ti poznávat podle sluchu a melodie názvy koled, které jsme si 

v p edchozí aktivit  n kolikrát zazpívali. Zde se projevila jejich hudební pam ť. Jelikož 

jsme písn  zpívali bez nástrojů a poté s nástroji, d ti je slyšely vícekrát a p edpokládalo se, 

že je mají lépe zafixované v pam ti. Nejprve se koledu snažily uhodnout pomocí počáteční 

melodie. T žší variantou poté bylo hádat pomocí prost ední části, nebo jiného úseku 

z hrané koledy. Občas se také stalo, že se v koled  vyskytla chyba, na kterou d ti m ly 

p ijít. Z t chto variant bylo pro d ti p irozen  nejjednodušší poznat píse  podle počátku její 

melodie. Chybu v písni poznalo jen pár d tí.  

Nakonec jsme se op t sešli v kruhu na koberci, kde jsme si povídali o všem, co jsme spolu 

daný den zvládli. D ti íkaly, co se jim nejvíce líbilo, jaká činnost je nejvíce bavila. Dle 

jejich slov je velmi bavilo zdobení stromečku pomocí melodie a také zp v koled. Dále 

n kte í íkali, že koledy zpívají rádi. Pop áli jsme si p kný zbytek dne, a jelikož se jednalo 

o poslední den programu, d ti se také rozloučily s motivačním ma áskem, ptáčkem 

Zp váčkem.  
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7 EVALUACE PROGRAMU  

V kapitole popisujeme evaluaci celého vzd lávacího programu, včetn  vyhodnocení 

testu hudebních schopností. Evaluace byla provedena dv ma způsoby. První způsob tvo í 

vlastní reflexe jednotlivých aktivit, které uvádíme v kapitole 6. Vždy pod obecným 

popisem aktivit se nachází Reflexe průběhu aktivit. V této kapitole níže současn  uvádíme 

kompletní zhodnocení vzd lávacího programu, jeho pozitiva a negativa. Druhý způsob 

evaluace tvo í hodnocení učitelky, která byla po celou dobu realizace p ítomná ve t íd   

a tak m la možnost program sledovat. 

7.1 Vyhodnocení testu hudebních schopností  

Následující tabulka prezentuje výsledky testu hudebních schopností u jednotlivých 

d tí. První sloupec obsahuje výsledky pretestu, druhý sloupec výsledky posttestu  

a následn  se zde nachází rozdíl mezi t mito testy. Z důvodu anonymity neuvádíme jména 

d tí.  

 
  

Bodové 
hodnocení 
pretestu  

Bodové 
hodnocení  
posttestu  

 
Rozdíl mezi výsledky test  

 

Dít  1 10 11 + 1 b 

Dít  2 7,5 10,5 + 3 b 

Dít  3 8 10 + 2 b 

Dít  4 7,5 8,5 + 1 b 

Dít  5 9,5 9 - 0,5 b 

Dít  6 10,5 10 - 0,5 b 

Dít  7 8 10 + 2 b 

Dít  Ř 8 9,5 + 1,5 b 

Dít  ř  8 8 0 b  

Dít  10 9 11,5 + 2,5 b 

Dít  11 8 10 + 2 b 

Pr m r 8,54 9,81 + 1,27 b 

Tabulka 13 - Vyhodnocení testu hudebních schopností 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 72 

 

Jelikož byly v dob  testování n které d ti nemocné, nepoda ilo se provést pretest  

a následn  posttest vždy v jednom dni. Z tohoto důvodu muselo být testování provád no 

v n kolika dnech, než byly získány pot ebné údaje od všech d tí. Podmínky však vždy 

zůstaly zachovány stejné. N které d ti chyb ly na jednotlivé lekce programu, což se mohlo 

ve výsledcích testování také projevit.   

Jak jsme již zmínili, testování probíhalo individuáln  s každým dít tem. Po 

zkušenostech můžeme tvrdit, že se jedná o proces, který zabere spoustu času a vyžaduje si 

maximální soust ed nost po celou dobu, aby bylo zabrán no jakémukoliv subjektivnímu 

hodnocení.  

Z výsledků testování můžeme usoudit, že ne ve všech p ípadech došlo k rozvoji 

hudebních schopností. Naopak lze vid t i dva p ípady, ve kterých byl posttest úsp šn jší, 

než pretest. V jednom p ípad  pak nedošlo k žádné zm n  mezi t mito testy. Na uvedené 

výsledky je proto nutno nahlížet s odstupem, neboť p i testování mohly na d ti působit 

rozličné faktory Ěnap . snížená zdravotní způsobilost, únava, stres apod.ě. Dále musíme 

brát v úvahu skutečnost, že b hem tak krátkého časového rozmezí Ěkonkrétn  b hem 

osmidenní realizace vzd lávacího programuě nedojde k razantnímu rozvoji hudebních 

schopností. Pro optimáln jší a viditeln jší výsledky by bylo nutné program realizovat 

v delším časovém období, nap íklad v průb hu celého školního roku. Jednalo se tedy spíše 

o krátkodobý experimentální výzkum. 

Výsledky, které jsme testem hudebních schopností získali nelze zobecnit na celou 

populaci. Vztahují se pouze na konkrétní t ídu v mate ské škole, kde jsme toto testování  

a také vzd lávací program realizovali.  

7.2 Vlastní evaluace programu   

Program byl realizován v období od listopadu do prosince. D ti si mohly b hem osmi 

dnů vyzkoušet rozmanité hudební činnosti, se kterými se nemusí v mate ské škole vždy 

setkat. Každý den programu m l stanoveno své téma a činnosti, které se daný den 

realizovaly, byly k tématu obsahov  vázány. Ačkoliv probíhala realizace programu ke 

konci kalendá ního roku a témata tak byly zvolena se zam ením na podzim, zimu  

a Vánoce, uvedené hudební aktivity lze p i úprav  motivace a názvu činnosti použít 

v jakémkoliv jiném období.  
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Na začátku vzd lávacího programu byly stanoveny cílové kompetence, které 

vycházejí z testu hudebních schopností a také z RVP PV. Tyto cílové kompetence jsme se 

snažili b hem realizace splnit. Dle našeho názoru se nám to ve v tšin  p ípadů povedlo. 

Nelze však toto tvrzení zobecnit na všechny d ti, které se programu zúčastnily, neboť se 

jedná o značn  individuální záležitost. Z výsledků testu hudebních schopností můžeme 

usoudit, že ne v každém p ípad  došlo k rozvoji hudebních schopností, ale ve v tšin  

p ípadů je bodové hodnocení v pretestu lepší než v posttestu.    

B hem realizace byly d ti velmi aktivní a byla na nich vid t jejich zaujatost 

k jednotlivým hudebním činnostem. P i společných diskuzích o stanoveném tématu vždy 

odpovídaly na dotazy, které jim byly pokládány, a ve v tšin  p ípadů se diskuze dále 

rozvíjela na podn ty d tí. V průb hu jednotlivých aktivit jsme usilovali o spolupráci  

a vzájemný respekt d tí, což zpočátku bylo náročn jší, nicmén  v průb hu dalších dní jsme 

mohli zaznamenat pokroky a d ti dokázaly p i vykonávání činností brát ohled na druhé. 

Velký vliv p isuzujeme také vhodným motivacím a diskuzím p ed jednotlivými činnostmi.  

V následující tabulce shrnujeme základních pozitiva a negativa vzd lávacího 

programu, která jsme b hem realizace mohli post ehnout.  

Tabulka 14 - Evaluace programu 

Pozitiva programu Negativa programu 

 nové netradiční hudební činnosti pro 

d ti 

 zpest ení b žné výchovn -vzd lávací 

nabídky  

 p i zm n  obsahu a tématu je zde 

možnost využití hudebních činností 

v jakémkoliv období 

 p i opakování činnosti podobného 

charakteru projevovaly d ti pokrok, 

který se projevil zlepšováním se 

v t chto činnostech  

 

 závislost na dostupnosti pomůcek 

Ěp edevším nástroje Orffova 

instrumentá e a klavírě 

 p i n kterých činnostech 

náročn jšího charakteru se d ti 

soust edí pouze na určitou v c 

Ěnap . p i zp vu s rytmickým 

doprovodem) 

 náročnost testování z hlediska času 

a vyloučení subjektivity p i 

hodnocení 

 nemožnost zobecn ní výsledků 

testování na celou populaci  
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7.3 Evaluace programu z pohledu učitelky  

B hem realizace programu byla ve t íd  p ítomna paní učitelka, která mohla všechny 

realizované činnosti sledovat a následn  zhodnotit. V p ípad  pot eby kdykoliv poradila, 

pomohla nebo navrhla své vlastní zkušenosti z praxe, které lze využít do budoucna. Ze 

svého pozorování poté mohla sepsat hodnocení celého vzd lávacího programu. V níže 

uvedené části její hodnocení uvádíme. Plnou verzi tohoto hodnocení i s podpisem  

a razítkem mate ské školy máme z důvodu zachování anonymity k dispozici v tišt né 

podob , není tedy součástí p íloh práce.  

Evaluace paní učitelky:  

Studentka v naší MŠ aplikovala na d ti hudební hry na rozvoj hudebních schopností  

časovém rozmezí listopad – prosinec 2015. Celková koncepce programu byla velice 

p íjemná.  

Na úvod provedla hudební test motivovaný zví átky, který se d tem velmi líbil. Krásn  se 

zapojovaly i d ti, které nemají p íliš kladný vztah k hudebním činnostem a se zaujetím 

plnily dané úkoly. Tentýž test studentka zopakovala po skončení pravidelných „hudebních 

chvilek“ a tak bylo znateln  poznat zlepšení u v tšiny d tí. 

P i jednotlivých činnostech využívala netradiční pomůcky, s nimiž d ti jednotlivé hry 

nejvíce bavily. Studentka dokázala vždy d ti vhodn  motivovat a zaujmout. K d tem má 

velice pozitivní vztah, za který si ji v krátké dob  všechny oblíbily a nerady se s ní loučily. 

Pro naši mate skou školu byl program obohacující, proto jej hodnotím kladn .  
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8 DOPORUČENÍ PRO PRůXI  

P ed realizací uvedeného programu v praxi mate ských škol je nutno poukázat na 

n která podstatná doporučení. P i výb ru hudebních činností je p edevším důležité, aby 

byly tyto činnosti vybírány a p ipravovány s ohledem na schopnosti d tí, na jejich v k  

a na jejich zkušenosti s t mito činnostmi. Pokud s podobnými hudebními aktivitami 

v mate ské škole teprve začínáme, d ti by se s nimi m ly seznamovat postupn . Zárove  

začínáme od elementárních činností a jejich náročnost zvyšujeme s v kem d tí a jejich 

zkušenostmi.  

Vzd lávací program vychází z p edpokladu, že se v mate ské škole nachází základní 

pomůcky pro realizaci hudebních činností, tedy klavír a nástroje Orffova instrumentá e. 

Nejsou-li nástroje Orffova instrumentá e využívány k hudebním činnostem p íliš často, 

doporučujeme ponechat d tem delší prostor k jejich poznávání. Pro d ti se jedná o n co, 

s čím se nesetkávají denn  a mají pot ebu každý nástroj poznat a zahrát si na n j dle svého 

uvážení. Až poté p echázíme k objasn ní jejich správného používání a rozpoznávání zvuků 

charakteristických pro konkrétní nástroj.  

V p ípad , že mate ská škola nedisponuje t mito nástroji, lze si s d tmi n které z nich 

alespo  vyrobit. Jako ch estidla mohou sloužit nap íklad jakékoliv papírové a plastové 

krabičky, které se naplní různorodým materiálem Ělušt niny, kávová zrna a jiné dostupné 

potraviny). Pro d ti to bude p íjemným zpest ením, může to být také zábavná forma 

motivace k nadcházející činnosti a nástroje p i šetrném zacházení vydrží i delší dobu.  

Využít se mohou, stejn  jako v uvedeném vzd lávacím programu také pomůcky 

netradiční, nap íklad padák či rondo. S t mito pomůckami d ti pracují p evážn  p i 

pohybových činnostech, ale k hudebním se využívají z ídkakdy. Zapojením t chto 

pomůcek můžeme zpest it i b žný zp v a d ti jejich za azování k činnostem nepochybn  

ocení.  

Záv rem je nezbytné poukázat na důležitost efektivní motivace p i realizaci hudebních 

činností. Obrovskou výhodou je zde možnost motivace pomocí artikulačních a dechových 

cvičení, která nejenže d ti rády provád jí, ale navíc prost ednictvím nich dochází 

k p íprav  d tí na p vecké činnosti. Za adit se mohou i různé motivační ma ásky, na které 

ve v tšin  p ípadů d ti velmi pozitivn  reagují. Tato volba záleží na konkrétní mate ské 

škole, jelikož každá t ída je zvyklá na jiný druh motivace.   
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ZÁV R 

Hudební schopnosti se rozvíjí od prenatálního stádia. Jejich další vývoj je 

podmín n nejen správným zráním mozku a struktur dít te, ale nezbytné je i výchovné 

působení. V p edškolním v ku se na tomto vývoji značn  podílí učitelé mate ských škol, 

kte í by m li poskytovat d tem dostatek hudebních činností, prost ednictvím kterých své 

hudební schopnosti mohou zdokonalovat. Cílem bakalá ské práce na téma Rozvoj 

hudebních schopností u dětí v mateřské škole bylo poukázat na nutnost rozvoje t chto 

schopností již od raného v ku dít te a pomůckou k tomuto rozvoji se může stát vzd lávací 

program, který byl pro účely bakalá ské práce vytvo en.  

Práce je rozd lena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisovala 

hudební schopnosti a jejich vývoj u d tí od prenatálního stádia až po p edškolní v k. Dále 

se v novala klasifikaci t chto schopností, jejich podrobn jší charakteristice a následn  

jejich diagnostikováním. Jelikož byl součástí praktické části test hudebních schopností, 

podrobn ji jsme se zam ovali na možnosti diagnostikování prost ednictvím testových 

metod.  

V praktické části se nachází vzd lávací program, který obsahuje hudební činnosti 

rozvíjející hudební schopnosti u d tí v mate ské škole. Zárove  jsme zkonstruovali vlastní 

test hudebních schopností, pomocí kterého jsme mohli zjistit počáteční úrove  t chto 

schopností u d tí a následn  to, zda k rozvoji hudebních schopností u d tí po aplikaci 

programu došlo. Dle výsledků tohoto testování jsme došli k záv ru, že rozvoj hudebních 

schopností je proces značn  individuální. Ve v tšin  p ípadů jsme mohli v posttestu 

shledat lepší výsledky než v pretestu. Vyskytly se zde také p ípady, kdy naopak došlo 

k poklesu bodů po druhém testování. U jednoho dít te žádná zm na nenastala a bodové 

hodnocení obou testů bylo totožné. Výsledky testu však nelze považovat za závazné  

a testování má n kolik limitů. Jedním z limitů testování je krátkodobost programu a tím  

i krátký čas na znateln jší rozvoj hudebních schopností. Výsledky nelze zobecnit na celou 

populaci a týkají se pouze dané t ídy. V praktické části uvádíme také další limity testu 

hudebních schopností. Záv r práce obsahuje vlastní evaluaci programu a evaluaci p ítomné 

paní učitelky mate ské školy. Dle jejich slov byl program pro d ti vhodný a u d tí shledala 

zaujetí k realizovaným hudebním činnostem. 
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Krom  rozvoje hudebních schopností p isp l program také k rozvoji 

komunikativních dovedností, fantazie a p edstavivosti a v neposlední ad  také ke 

vzájemné spolupráci d tí. P ínos práce vidíme také v možnostech aplikace uvedeného 

vzd lávacího programu v praxi mate ských škol. Program může poskytnout učitelům 

mate ských škol inspiraci pro hudební činnosti, kterými mohou zpest it výchovn -

vzd lávací proces. Z tohoto důvodu uvádíme v záv ru práce nezbytná doporučení, která 

mohou pomoci t m, kte í se pro využití programu v mate ské škole rozhodnou.  
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P ÍLOHů P I: TEST HUDEBNÍCH SCHOPNOSTÍ  

Motivační p íb h: 

Byl jednou jeden krásný, velký les. V tomto lese rostla spousta vysokých stromů, různ  

barevných, n které m ly listy, jiné zase jehličí. Rostly zde i ke e, kv tiny nebo dokonce 

lesní plody. Ale žily zde i zví átka.  

Víte, jaká zví átka žijí v lese? (děti odpovídají)  

V lese, o kterém si nyní povídáme, také žilo mnoho zví átek a každé se dorozumívalo 

jinak. Nap íklad datel a jeho paní Datlová si své vzkazy musí ťukat zobákem do d eva 

stromů (předvést hrou na ozvučná dřívka). Ptáci zase rádi zpívají ostatním zví átkům. Jaký 

má vůbec ptáček hlas? (děti odpovídají). Medv d zase velmi dupe a má t žké kroky. A tak 

je každé zví átko charakteristické svým jiným projevem a pohybem.  

Co kdybychom se do toho lesa šli spolu podívat a zkusili bychom si, jak se ty zví átka 

dorozumívají a chovají? Vyzkoušíme si, jak si asi spolu všichni rozumí.  

Když vstoupíme do lesa, určit  ucítíme ten čerstvý vzduch, jehličí a listí. (nádech, výdech)  

Zadání testu: 

 
ORIENTACE V TÓNOVÉM PROSTORU    

 
1. Medv d a ptáček si povídají. Chvíli bručí medv d hlubokým hlasem a na to mu ptáček 
odpovídá vysokým hlasem. Hádej, kdopak se zrovna ujal slova.  
 

 

Správná odpověď: melodie je hrána nízko, jedná se tedy o medvěda.  
 
2. Medv d a ptáček si povídají. Chvíli bručí medv d hlubokým hlasem a na to mu ptáček 
odpovídá vysokým hlasem. Hádej, kdopak se zrovna ujal slova.  
 

 
 
 
 

Správná odpověď: melodie je hrána vysoko, jedná se tedy o ptáčka.  
 
 
 
 



 

 

 
POROVNÁVÁNÍ VÝŠKY DVOU TÓN  

 
3. Ptáček si zpívá různé tóny. Uhodneš, jestli zpívá vždy stejné tóny, nebo je druhý tón 
vyšší, stejný nebo nižší než první tón?  
 
 
  
 

 Správná odpověď: tóny jsou stejné.  

 

4. Ptáček si zpívá různé tóny. Uhodneš, jestli zpívá vždy stejné tóny, nebo je druhý tón 
vyšší, stejný nebo nižší než první tón? 
 
 
 

Správná odpověď: druhý tón je vyšší, než tón první.  

 
HUDEBNÍ PůM  – pro melodii  

 
 
5. Je krásné, slunné odpoledne a ptáčci si zpívají. Jeden z nich zazpívá dv  líbezné melodie. 
Jsou však ob  stejné nebo každá jiná? 
 
1. melodie:                                                                         2. melodie: 

 
 
 
 
 
 

 
Správná odpověď: melodie jsou rozdílné.  
 
 
6. Je krásné, slunné odpoledne a ptáčci si zpívají. Jeden z nich zazpívá dv  líbezné melodie. 
Jsou však ob  stejné nebo každá jiná? 

 

 

 

Správná odpověď: melodie jsou stejné. 



 

 

 
TONÁLNÍ CÍT NÍ – mimotonální tón  

 
7. Poznáš, jestli zpívá ptáček píse  (z p edchozího cvičení) správn  nebo s chybami?  
 
 
 
 
Správná odpověď: píseň je správně.   
 
 
8. Poznáš, jestli zpívá ptáček píse  (z p edchozího cvičení) správn  nebo s chybami? 
 

 
 
 
 

 
Správná odpověď: píseň obsahuje chyby.   

 
URČOVÁNÍ VÝŠKOVÉHO POHYBU MELODIE 

 
ř. Ptáček vždy ráno a večer zpívá ostatním zví átkům píse . Ráno, jelikož začíná nový a 
krásný den, zpívá takovou melodii, která stoupá nahoru. Naopak večer, když p íroda i 
zví átka utichají ke spánku, zpívá tak, že píse  klesá dolů. Poznáš, jestli je večer nebo ráno? 
 

 

Správná odpověď: melodie stoupá, je tedy ráno.  

 
10. Když melodie klesá, ptáček letí z oblohy do hnízda. Jestliže melodie stoupá, vzlétává ze 
svého hnízda na nebe. Poznáš, zda ptáček vylétává z hnízda nahoru nebo se vrací zp t do 
hnízda dolů? 
 

 
 
 

Správná odpověď: melodie klesá, ptáček letí dolů.  
 

  



 

 

 
HUDEBNÍ PůM  – pro rytmus 

 
11. Datel ťuká do d eva na svou Paní Datlovou. V lese se však veškeré zvuky ozývají. Je 
ozv na stejná s tím, co datel sd luje své Paní Datlové?  
 
Pan Datel:                                                          Ozv na:                   

 
 
 
 

 
Správná odpověď: ozvěna je stejná.                                            
 

 
12. Datel ťuká do d eva na svou Paní Datlovou. Ta jej však neslyší, protože je v lese velký 
vítr, šumí stromy a listí. Dokážeš zopakovat po datlovi, co ťuká? 
 
 
 
 
 
 

 
RYTMICKÉ CÍT NÍ 

 
 
13. Paní Datlová ťuká vzkaz panu Datlovi, co má p inést z louky. Poznáš, které slovo m la 
paní Datlová na mysli? 
 
4x ťuknout  
 
TU-LI-PÁ-NY Ě4x ťuknoutě  
TRÁ-VU ĚŇx ťuknoutě 
BEZ Ě1x ťuknoutě    

 

Správná odpověď: tulipány (4x).  

 
14. Medv d chvíli chodí pomalu, kolébá se ze strany na stranu a u své chůze hlasit  dupe. Za 
chvíli k n mu p ib hne srnka svými svižnými kroky. Zvládneš se podle bubnování na 
bubínek pohybovat jako medv d Ěbubnování silné, pomaléě a poté jako srnka (bubnování 
rychlé, krátké)? 
 
Pozn.: Současně měnit i dynamiku (hlasitě, potichu) a sledovat pohybovou reakci dětí.  
 



 

 

P ÍLOHů P II: ZÁZNAMOVÝ ARCH TESTU  

Jméno dít te: _____________________________ 

Datum realizace testu:  ______________________ 

Orientace v tónovém prostoru 

1. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

2.  nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

Porovnávání výšky dvou tón  

3. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

4. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

Hudební pam  – pro melodii  

5. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

6. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

Tonální cít ní – mimotonální tón  

7. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

8. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

Určování výškového pohybu melodie  

9. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

10. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

Hudební pam  – pro rytmus  

11. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

12. nezvládá – 0b. zvládá s minimální nep esností – 0,5b. zvládá – 1b. 

Rytmické cít ní  

13. nezvládá – 0b.  zvládá – 1b. 

14. nezvládá – 0b. zvládá s minimální nep esností – 0,5b.  zvládá – 1b. 

 
CELKOVÝ POČET BOD : ___________________ 



 

 

P ÍLOHů P III: SOUHLůS RODIČ  S PO IZOVÁNÍM 

FOTODOKUMENTACE   

 

Souhlas rodič  s po izováním fotodokumentace v pr b hu realizace programu  

a následným zve ejn ním v bakalá ské práci byl získán v písemné podob . Z d vodu 

zachování anonymity jména a podpisy rodič  v následujícím podpisovém archu 

neuvádíme. 

 

Vážení rodiče, 

jmenuji se Pavlína Št rbová a jsem studentkou ň. ročníku Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlín , oboru učitelství pro mate ské školy. Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci p i 

tvorb  mé bakalá ské práce, ve které se zabývám rozvojem hudebních schopností u d tí 

v mate ské škole. 

Má bakalá ská práce je aplikačního charakteru, tudíž pro d ti vytvá ím program 

s hudebními aktivitami, kterým se budu snažit jejich hudební schopnosti rozvíjet. Pro 

mou bakalá skou práci a její program jsem si vybrala p edškolní d ti ve t íd  Vašich d tí. 

Žádám Vás proto o souhlas s po izováním fotografií, které následn  zve ejním ve své 

bakalá ské práci. 

Nemusíte se ničeho obávat, jména a v k Vašich d tí budou informace pouze pro mou 

osobní pot ebu, v bakalá ské práci jména z d vodu anonymity použita nebudou. 

V p ípad  dotazů se neváhejte na cokoliv zeptat. D kuji za Vaši vst ícnost a ochotu. 

Pavlína Št rbová  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Souhlasím s po izováním fotografií b hem realizace bakalá ské práce, a jejich následným 

zve ejn ním v bakalá ské práci.  

Jméno a p íjmení Podpis  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

P ÍLOHů P IV: FOTODOKUMENTACE   

Fotografie č. 1 - Dechové cvičení, udržení papírového ubrousku na zdi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. Ň – Dechové cvičení, udržení papírového ubrousku na zdi  

 

 

 

 

 



 

 

Fotografie č. ň – Hra na čerty 

 

Fotografie č. 4 – Hra na čerty 



 

 

Fotografie č. 5 – Hry s padákem – čertí kotel 

 

Fotografie č. 6 – Hry s padákem – čertí kotel 



 

 

Fotografie č. 7 – Hry s padákem – čertí kotel 

 

Fotografie č. Ř – Rondo 



 

 

Fotografie č. ř – Doprovázení písn  pomocí nástrojů Orffova instrumentá e 

 

Fotografie č. 10 – Orchestr – první skupina d tí 



 

 

Fotografie č. 11 – Orchestr – druhá skupina d tí 

 

Fotografie č. 1Ň – Orchestr – druhá skupina d tí   



 

 

P ÍLOHů P V: P ÍPRůVů Č. 1 

 
TÉMA: Všichni jsme tu kamarádi  

 
Datum realizace: 13. listopadu 2015 

Časová dotace: 35 minut   

Organizační formy: ízená činnost  

Metody: diskuze, popis, p edvád ní, hra  

Didaktické pom cky: motivační ma ásek  

Cíle: Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičit 

motoriku mluvidel u d tí. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí. 

Rozvíjet hudební pam ť u d tí. Rozvíjet pozornost a 

naslouchání u d tí. Rozvíjet u d tí fantazii a p edstavivost 

prost ednictvím hudebních činností. 

Kompetence:  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím artikulačních cvičení procvičí motoriku 

mluvidel. D ti zvládají rytmicky vytleskat své jméno. D ti si 

dokážou zapamatovat rytmické celky, které následn  zvládají 

zopakovat. D ti jsou schopny si zapamatovat hranou melodii 

a zopakovat ji se stejnou dynamikou. D ti zapojují svou 

fantazii p i vymýšlení nových rytmických celků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ČůSOV -TEMATICKÝ PLÁN 

 
Aktivita 

 
Čas 

 
Pom cky 

 
Zam ení, obsah 

 

Úvodní část 

 

10 min.  

 

míč Mluvka 

 
aktivita na rozmluvení, seznámení se, 
naučení se nové úvodní íkanky   

 

1. Máme rádi 
kamarády  

 

5 min. 

 

žádné 

 

rozvoj rytmického cít ní, rytmické 
cít ní, motivační využití k dalším 
činnostem  

 

2. P edstavujeme se  

 

5 min. 

 

žádné 

 

rozvoj rytmického cít ní  

 

3. Dialogy 
tleskáním 

 

5 min. 

 

žádné 

 

sluchové vnímání, hudební pam ť, 
rozvoj rytmického cít ní 

 

4. Ozv na  

 

 

 

10 min. 

 

žádné 

 

hudební pam ť, rozlišování zm n 
dynamiky a tempa 

 

5. Aplaus  

 

žádné  

 

rozvoj rytmického cít ní, rozlišování 
zm n dynamiky a tempa 

 

Záv rečná část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

společné hodnocení, rozloučení se 

 
 

 



 

 

P ÍLOHů P VI: P ÍPRůVů Č. 2 

 
TÉMA: Padá listí, zlaté, rudé 

 
Datum realizace: 20. listopadu 2015 

Časová dotace: 40 minut  

Organizační formy: ízená činnost  

Metody: diskuze, popis, p edvád ní, hra 

Didaktické pom cky: motivační ma ásek, klavír, bubínek, ch estidla, noty  

Cíle: Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Rozvíjet 

rytmické cít ní u d tí. Zdokonalovat pam ť u d tí. Zdokonalovat 

diferenciaci rytmu a tempa u d tí.  Rozvíjet sluchové vnímání a 

pozornost u d tí.  

Kompetence:  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti jsou 

schopny se naučit krátkou íkanku, kterou rytmicky a metricky 

doprovodí hrou na t lo. D ti zvládají reagovat pohybem na 

zm nu melodie a na udávaný rytmus.  

 

Notové záznamy: Ěk aktivit  č. 5ě 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ČůSOV -TEMATICKÝ PLÁN 

 
Aktivita 

 
Čas 

 
Pom cky 

 
Zam ení, obsah 

 

Úvodní část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

aktivita na rozmluvení, zopakování 
úvodní íkanky, povídání si o 
aktuálním ročním období – o podzimu 

 
 

1. Meluzína 

 

5 min. 

 

ch estidla 

 

dechové cvičení, artikulační cvičení, 
motivační využití k dalším činnostem 

 

2. Lístek ve v tru 

 

5 min. 

 

klavír 

 
rozvoj sluchového vnímání a 
pozornosti, pohybové reakce na zm ny 
sm ru melodie  

 

3. Rytmická 
deklamace íkadla 

 

10 min. 

 

žádné 

 

rozvoj rytmického cít ní, naučení se 
krátké íkanky a její doprovázení hrou 
na t lo  

 

4. Na zahradníka 

 

 

 

 

10 min.  

 

bubínek 

 

rozvoj rytmického cít ní, soulad 
pohybu s rytmem 

 

5. Podzimní 
jablíčka  

 

 

klavír, noty 

 

rozvoj sluchového vnímání a 
pozornosti, pohybové reakce na zm nu 
melodie 

 

Záv rečná část 

 

5 min.  

 

míč Mluvka  

 

společné hodnocení, rozloučení se 

 



 

 

P ÍLOHů P VII: P ÍPRůVů Č. 3 

  

 
TÉMA: A vy, páni muzikanti  

 
Datum realizace: 27. listopadu 2015 

Časová dotace: 40 minut 

Organizační formy: ízená činnost  

Metody: diskuze, popis, p edvád ní, hra 

Didaktické pom cky: motivační ma ásek, nástroje Orffova instrumentá e, šátek, 

libovolné p edm ty pod šátek, hůlka taktovka  

Cíle: Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Seznámit d ti 

s nástroji Orffova instrumentá e. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí 

prost ednictvím nástrojů Orffova instrumentá e.  Rozvíjet 

hudební pam ť u d tí pomocí nástrojů Orffova instrumentá e. 

Rozvíjet u d tí fantazii pomocí t chto nástrojů. 

Kompetence:  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti 

dokážou manipulovat s nástroji Orffova instrumentá e a tyto 

nástroje vhodn  používat k hudebním činnostem. D ti pomocí 

sluchu rozpoznají charakteristické zvuky nástrojů. D ti jsou 

schopny použít nástroje Orffova instrumentá e k rytmickým 

činnostem.  D ti si zvládají zapamatovat rytmický celek, který 

následn  opakují p i h e na Orffovy nástroje. D ti se dokážou 

prost ednictvím nástrojů fantazijn  vyjád it. 



 

 

 
ČůSOV -TEMATICKÝ PLÁN  

 
Aktivita 

 
Čas 

 
Pom cky 

 
Zam ení, obsah 

 

Úvodní část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

aktivita na rozmluvení, p ivítání se 
úvodní íkankou 

 

1. Najdi nástroj 

 

5 min. 

 

Orffovy 
nástroje, šátek, 

libovolné 
p edm ty pod 

šátek  

 

motivační využití k dalším činnostem, 
rozvoj fantazie a p edstavivosti, 
společná diskuze o nástrojích  

 
 

2. Poznáváme 
nástroje 

 

10 min. 

 

Orffovy 
nástroje, pop . 

netradiční 
vyrobené 
nástroje  

 

poznávání Orffových nástrojů, jejich 
charakteristických zvuků, správné 
manipulace s nimi 

 

3. Muzikanti, 
p edstavte se 

 

5 min. 

 

Orffovy 
nástroje 

 

poznávání Orffových nástrojů, jejich 
charakteristických zvuků, podpora 
fantazijního vyjad ování 

 
 

4. Orchestr 

 

15 min. 

 

Orffovy 
nástroje 

 

hra na nástroje, doprovod písní 
pomocí Orffových nástrojů 

 

Záv rečná část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

společné hodnocení, rozloučení se 

 



 

 

P ÍLOHů P VIII: P ÍPRůVů Č. 4 

 
TÉMů: P es pole, louky, p es lesy 

 
Datum realizace: 2. prosince 2015 

Časová dotace: 40 minut 

Organizační formy: ízená činnost  

Metody: diskuze, popis, p edvád ní, hra 

Didaktické pom cky: motivační ma ásek, obrázky zví at, nástroje Orffova 

instrumentá e, klavír   

Cíle: Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičit 

motoriku mluvidel u d tí. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí. 

Rozvíjet fantazii a p edstavivost d tí prost ednictvím hudebních 

činností. Rozvíjet sluchové vnímání u d tí. Rozvíjet sluchovou 

diferenciaci pohybu melodie u d tí. 

Kompetence:  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím artikulačních cvičení procvičí motoriku 

mluvidel. D ti dokážou rytmicky vytleskat slova. D ti jsou 

schopny spojit rytmus se zp vem písn . D ti jsou schopny se 

pohybovat dle udávaného rytmu s ohledem na zm ny tempa a 

dynamiky. D ti si dokážou vytvo it vlastní vzory pohybů. D ti 

rozeznají pohyb melodie a dle n j reagují pohybem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ČůSOV -TEMATICKÝ PLÁN  

 
Aktivita 

 
Čas 

 
Pom cky 

 
Zam ení, obsah 

 

Úvodní část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

aktivita na rozmluvení, p ivítání se 
úvodní íkankou, povídání si o p írod  
a zví atech 

 

1. Vytleskáváme 
zví ata  

 

5 min. 

 

 

obrázky zví at, 
p ípadn  
Orffovy 
nástroje  

 

rozvoj rytmického cít ní, vytleskávání 
zví at  

 

 

2. eč zví at  

 

 

 

 

5 min. 

 

 

žádné 

 

artikulační cvičení k procvičení 
motoriky mluvidel, rozlišování zm n 
dynamiky projevů, motivační využití 
k dalším činnostem  

 
 

3. Cesta do p írody  

 
 

žádné 

 

dechové cvičení, artikulační cvičení, 
rozvoj rytmického cít ní, rozlišování 
zm n dynamiky a tempa, motivační 
využití k dalším činnostem  

 

4. Prší, prší 

 

10 min. 

 

 

Orffovy 
nástroje 

 

rozvoj rytmického cít ní, zp v písn  
Prší, prší s doprovodem hrou na t lo 

 

5. Zví ata   

 

5 min. 

 

ozvučná 
d ívka, 
bubínek  

 

rozvoj rytmického cít ní, soulad rytmu 
s pohybem 

 

6. Sýkorky  

 

5 min. 

 

klavír  

 

rozvoj tonálního cít ní, soulad melodie 
s pohybem, pohybové reakce na 
zm nu melodie 

 

Záv rečná část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka  

 

společné hodnocení, rozloučení se, 
záv rečná diskuze o zrealizovaných 
činnostech  



 

 

P ÍLOHů P IX: P ÍPRůVů Č. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 
TÉMA: Mikuláš dnes p išel k nám  

 
Datum realizace: 4. prosince 2015 

Časová dotace: 40 minut 

Organizační formy: ízená činnost  

Metody: diskuze, popis, p edvád ní, hra 

Didaktické pom cky: motivační ma ásek, zvonek, šátek, bubínek, padák, 

kruhová látka – rondo 

Cíle: Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. 

Procvičovat motoriku mluvidel u d tí. Rozvíjet 

sluchové vnímání a pozornost u d tí. Rozvíjet rytmické 

cít ní u d tí. Zdokonalovat diferenciaci rytmu a tempa 

u d tí. Rozvíjet dynamiku hlasového projevu u d tí. 

Kompetence:  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. 

D ti si prost ednictvím artikulačních cvičení procvičí 

motoriku mluvidel. D ti dokážou lokalizovat, odkud 

p ichází zvuk. D ti jsou schopny reagovat pohybem na 

udávaný rytmus. D ti zvládají dle pohybů regulovat 

dynamiku svého zp vu. 



 

 

 
ČůSOV -TEMATICKÝ PLÁN  

 
 

Aktivita 
 

Čas  
 

Pom cky  
 

Zam ení, obsah činnosti  
 

 

Úvodní část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

aktivita na rozmluvení, p ivítání se 
úvodní íkankou, povídání si o tom, že 
nás čeká p íchod Mikuláše, čerta a 
and la 

 

1. Čert veče í 

 

 

 

5 min. 

 

žádné 

 

artikulační cvičení, motivační využití 
k dalším činnostem 

 

2. ůnd lské zvon ní  

 

zvonek, šátek 

 

aktivita k procvičení sluchového 
vnímání, lokalizace místa, odkud 
p ichází zvuk  

 

3. Čertí rej 

 

5 min. 

 

bubínek 

 

soulad pohybu s rytmem, aktivita 
k procvičení sluchového vnímání, 
rozlišování zm ny tempa  

 

4. Kotel 

 

10 min. 

 

padák 

 

zp v písní se zapojením zm ny 
dynamiky  

 

5. Rondo 

 

10 min. 

 

rondo  

 

zp v písní, aktivita k procvičení 
dynamiky zp vu  

 

Záv rečná část  

 

5 min. 

 

míč Mluvka  

 

společné hodnocení, rozloučení se 



 

 

P ÍLOHů P X: P ÍPRůVů Č. 6 

 

 

 

 

 

 
TÉMA: Hrajeme si, dovádíme, pozor, a  se nezraníme 

 
Datum realizace: 7. prosince 2015 

Časová dotace: 40 minut 

Organizační formy: ízená činnost  

Metody: diskuze, popis, p edvád ní, hra 

Didaktické pom cky: motivační ma ásek, maska klauna, papírový ubrousek, padák, 

kouzelná hůlka, klavír 

Cíle: Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičovat 

motoriku mluvidel a dechové svalstvo u d tí. Rozvíjet rytmické 

cít ní u d tí.  Rozvíjet sluchové vnímání a pozornost u d tí. 

Zdokonalovat diferenciaci dynamiky tónů u d tí. Rozvíjet 

p vecké dovednosti u d tí. 

Kompetence:  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím artikulačních a dechových cvičení procvičí 

motoriku mluvidel a dechové svalstvo. D ti dokážou vytleskat 

rytmus slov. D ti dokážou pomocí sluchu určit zdroj rytmického 

celku a zopakovat jej. D ti zvládají m nit dle pohybu intenzitu 

svého hlasového projevu.  D ti umí rozlišit zm nu dynamiky 

tónů a reagovat pohybem. 

 

  



 

 

 

 
ČůSOV -TEMATICKÝ PLÁN  

 
 

Aktivita 
 

 
Čas 

 
Pom cky 

 
Zam ení, obsah činnosti 

 

Úvodní část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

aktivita na rozmluvení, p ivítání se 
úvodní íkankou 

 

1. Klaun 

 

 

5 min. 

 

maska klauna 

 

artikulační cvičení, motivační využití 
k dalším činnostem 

 

2. Létající ubrousek 

 

papírový 
ubrousek 

 

dechové cvičení, motivační využití 
k dalším činnostem 

 

3. Rytmus slov 

 

5 min. 

 

žádné 

 

rozvoj rytmického cít ní, podpora 
fantazijního vyjad ování 

 
 

4. Slepýš 

 
 

5 min.  

 
 

žádné  

 
rozvoj rytmického cít ní, podpora 
fantazijního vyjad ování, rozvoj 
sluchového vnímání, rozlišování zm ny 
dynamiky  

 

5. Ozv na 

 

5 min. 

 

padák  

 

zp v, rozlišování zm ny dynamiky 
zp vu, rozvoj sluchového vnímání  

 

6. Kouzelník 

 

10 min. 

 

klavír, kouzelná 
hůlka  

 

rozvoj sluchového vnímání, rozlišování 
zm ny dynamiky a tempa  

 

 Záv rečná část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka  

 

společné hodnocení, rozloučení se 



 

 

P ÍLOHů P XI: P ÍPRůVů Č. 7 

 

 

 
TÉMA: Paní zima oblékla si bílý šat 

 
Datum realizace: 9. prosince 2015 

Časová dotace: 35 minut  

Organizační formy: ízená činnost  

Metody: diskuze, popis, p edvád ní, hra 

Didaktické pom cky: motivační ma ásek, klavír, vata, xylofon 

Cíle: Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičovat 

motoriku mluvidel a dechové svalstvo u d tí. Rozvíjet rytmické 

cít ní u d tí. Rozvíjet sluchovou diferenciaci vysokých a nízkých 

tónů u d tí. Rozvíjet tonální cít ní u d tí.  Rozvíjet hudební 

pam ť u d tí. Zdokonalovat diferenciaci dynamiky tónů u d tí.   

Kompetence:  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze. D ti si 

prost ednictvím dechového cvičení procvičí dechové svalstvo. 

D ti dokážou rytmicky vytleskat určitá slova s důrazem na 

zm ny dynamiky. D ti jsou schopny rozeznávat vysoké a nízké 

tóny a dle nich reagovat pohybem. D ti zvládají sluchov  rozlišit 

podobnost melodií a dle tohoto rozlišení reagovat pohybem. D ti 

umí rozlišit zm nu dynamiky tónů a reagovat pohybem. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
ČůSOV -TEMATICKÝ PLÁN  

 
 

Aktivita 
 

Čas  
 

Pom cky  
 

Zam ení, obsah činnosti  
 

 

Úvodní část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

aktivita na rozmluvení, p ivítání se 
úvodní íkankou 

 

1. Zdrobn liny zimy  

 

 

5-10 min. 

 

 

 

žádné 

 

podpora fantazijního vyjad ování 
fantazie, rozvoj rytmického cít ní 

 

2. Vločka v dlani 

 

vata 

 

dechové cvičení, motivační využití 
k dalším činnostem 

 

3. Poletující vločky 

 

 

10 min. 

 

klavír 

 

rozvoj sluchového vnímání, diferenciace 
vysokých a nízkých tónů 

 

4. Zamrzlá louže 

 

klavír  

 

rozvoj sluchového vnímání, rozlišování 
zm ny dynamiky 

 

5. Chybná píseň 

 

5 min.  

 

klavír  

 

rozvoj tonálního cít ní, hudební pam ti, 
sluchového vnímání  

 

6. Líbezný xylofon 

 

5 min. 

 

xylofon 

 

rozvoj sluchového vnímání, diferenciace 
vysokých a nízkých tónů 

 

 Záv rečná část 

 

5 min.  

 

 

míč Mluvka  

 

společné hodnocení, rozloučení se 



 

 

P ÍLOHů P XII: P ÍPRůVů Č. Ř 

 

 

 

 

 

TÉMA: ůž zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček 
 

Datum realizace: 16. prosince 2015 

Časová dotace: 35 minut 

Organizační formy: ízená činnost  

Metody: diskuze, popis, p edvád ní, hra 

Didaktické pom cky: motivační ma ásek, nástroje Orffova instrumentá e, svíčka 

z papíru, klavír  

Cíle: Zdokonalovat komunikativní dovednosti u d tí. Procvičovat 

dechové svalstvo u d tí. Rozvíjet rytmické cít ní u d tí 

s použitím nástrojů z Orffova instrumentá e. Prohlubovat fantazii 

a p edstavivost u d tí. Rozvíjet sluchové vnímání a pozornost u 

d tí. Zdokonalovat sluchovou diferenciaci vysokých a nízkých 

tónů u d tí.  Rozvíjet p vecké dovednosti u d tí. Prohlubovat 

hudební pam tí u d tí. Rozvíjet tonální cít ní u d tí. 

Kompetence:  D ti se vyjad ují k tématu a zapojují se do diskuze.  D ti si 

prost ednictvím dechového cvičení procvičí dechové svalstvo. 

D ti dokážou vytleskat rytmus slov. D ti umí rytmicky 

doprovodit píse  s pomocí nástrojů Orffova instrumentá e. D ti 

dokážou rozlišit výšku a hloubku tónů a reagovat na n  pohybem. 

D ti jsou schopny poznat píse  dle její melodie, tuto píse  

zazpívat a rytmicky doprovodit pomocí nástrojů Orffova 

instrumentá e. D ti dokážou rozlišit, zda je píse  zahraná správn  

nebo s chybami. 



 

 

 

 

 

 
ČůSOV -TEMATICKÝ PLÁN  

 
 

Aktivita 
 

Čas  
 

Pom cky  
 

Zam ení, obsah činnosti  
 

 

Úvodní část 

 

5 min. 

 

míč Mluvka 

 

aktivita na rozmluvení, p ivítání se úvodní 
íkankou, povídání si o nadcházejícím 

svátku – o Vánocích 

 

1. Sfoukáváme 
svíčky  

 

 

5 min. 

 

svíčka z papíru  

 

artikulační cvičení, dechové cvičení, 
motivační využití k dalším činnostem 

 

2. Cukroví 

 

žádné 

 

artikulační cvičení, dechové cvičení, 
motivační využití k dalším činnostem  

 

3. Co pat í 
k Vánoc mť 

 

5 min. 

 

žádné  

 

rozvoj rytmického cít ní, fantazie a 
p edstavivost 

 
4. Vánoční 
stromeček 

 
 

5 min. 

 
 

klavír 

 
 
rozvoj sluchového vnímání, diferenciace 
vysoké a nízké melodie 

 

5. Koledování 

 

10 min. 

 

klavír, Orffovy 
nástroje 

 

zp v, hudební pam ť, rytmické cít ní 

 

6. Popletené koledy  

 

5 min. 

 

klavír 

 

tonální cít ní, hudební pam ť 

 

 Záv rečná část 

 

10 min. 

 

míč Mluvka 

 

společné hodnocení, rozloučení se 
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