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ÚVOD 

Výběr tématu lidové písně a jejich úloha v hudebním rozvoji dětí v mateřské 

škole vychází z přesvědčení autorky práce o důležitosti lidové tvorby v životě malých 

dětí a to nejen z hudebního hlediska, ale i jejich celkového rozvoje. Je také dosti 

pravděpodobné, že dítě na začátku postnatálního a někdy také již v prenatálním stádiu 

se s jednoduchými lidovými písněmi setkává ve formě ukolébavek či pouhého 

říkankového motivu na dvou tónech (uklidňující malé tercie). Zpěv dává dítěti pocit 

sounáležitosti s rodinou a blízkými lidmi. Upevňuje první kontakty matky a dítěte. 

Rodiče a vrstevníci dítěte tvoří velkou sociální skupinu, kde můžeme lidovou 

píseň využít nejen k hudebnímu, ale také k sociálnímu rozvoji jedince. Charakteristické 

znaky lidové písně jako jsou tonalita, jednoduchost melodie, rytmická pravidelnost        

a text často poutavého děje, prostupují do rozvoje dalších potřebných schopností           

a dovedností (rytmus – vytleskání slabik, text – čtenářská gramotnost…). 

V dnešní době se často od tradičních lidových písní mnozí odklánějí. Děti na 

konci mladšího a děti staršího školního věku dávají přednost oblíbeným písním              

z pohádek či z oblasti tzv. dětského populáru. Možná je to jen nedostatečným 

ukotvením a utvořením vztahu k lidovým písním v předchozích letech, to znamená        

i v mateřské škole. 

První kapitola se zaměří na lidovou píseň s ohledem na její vznik, 

charakteristiku, hudební formy a dělení podle různých hledisek. 

Následuje kapitola dítěte mateřské školy, která vymezí věkovou skupinu dětí 

navštěvující tyto instituce. Zmíní důležité poznatky z psychologie a pedagogiky. 

Pro orientaci v hudebním vývoji dítěte je zařazena další kapitola. Bude se snažit 

o stručné, ale přesto komplexní shrnutí vývoje dítěte od prenatálního do předškolního 

období. 

Kapitola předpoklady a dispozice pro hudební činnosti bude obsahovat 

informace o pozornosti, motivaci, hudebních dovednostech a schopnostech. 

Hudební rozvoj dítěte je v raném období podporován hrou, tedy hudebními 

činnostmi. Bude věnována pozornost hudebně-pohybovým, instrumentálním, pěveckým 

a poslechovým činnostem.  
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Náš vzdělávací systém pro mateřské školy (Rámcový vzdělávací plán              

pro předškolní vzdělávání) vymezuje podmínky, požadavky a pravidla pro vzdělávání, 

které jsou závazné pro státní mateřské školy. V těchto souvislostech bude řešena druhá 

část diplomové práce, která představuje krátkou výzkumnou sondu do praxe. Bude zde 

popsán průběh experimentálního vyučování, pomocí něhož si autorka ověřila efektivitu 

a účinek svých metodických listů, které zaměřila na tvořivé didaktické práci s lidovou 

písní. 

 

Předmětem zkoumání bude lidová píseň jako didaktický materiál, který se 

může při kreativním přístupu pedagoga stát zdrojem řady podnětů a inspirací pro výuku.   

 

Cílem je ověřit opodstatněnost zařazování lidových písní do vzdělávání 

v mateřské škole a jejich vliv na rozvoj hudebnosti dětí. 

 

Dílčí cíle:  

1. Výběr vhodných, děti motivujících písní. 

2. Návrh pracovních listů a jejich ověření v práci s dětmi. 

3. Zobecnění získaných poznatků a vyvození závěrů pro pedagogickou praxi. 

Poznámka: Pracovní listy obsahují vybrané lidové písně (notový zápis) a návrh, jak 

s nimi pracovat včetně motivace. Vedle hudebních činností směřujících k rozvoji dílčích 

hudebních dovedností a schopností jsou v pracovních listech uvedeny další nehudební 

aktivity, ke kterým lidová píseň inspiruje. 

 

Metodika a průběh zkoumání: k naplnění stanovených cílů byla zvolena forma 

experimentálního vyučování, které probíhalo na 27. mateřské škole v Plzni, ve věkově 

heterogenní třídě (3-6 let) při zapsaném počtu 25 dětí. Vyučování vedla autorka práce 

s pedagogickou pomocí kolegyně. 

Metodické listy byly realizovány ve školním roce 2015/2016 v rámci třídního 

vzdělávacího plánu s názvem „Čáry máry s notičkou, prožijem rok s písničkou“. Každé 

písni byl věnován přibližně týden. Některé činnosti byly s dětmi opakovaně 

procvičovány. Pedagogický experiment probíhal ve třídě, v relaxační místnosti (menší 
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tělocvična vybavena cvičebními pomůckami) a v okolí mateřské školy (Borský park, 

školní zahrada). 

Formou pozorování byly při realizaci sledovány reakce dětí, které byly následně 

vyhodnoceny. Evaluace a přínos získaných informací jsou uvedeny vždy v závěru 

probíraného tématu. 

 

Stanovení hypotéz: 

1. Hudební činnosti inspirované lidovými písněmi zvýší zájem dítěte o hudební 

aktivity. Angažovanost dítěte má pozitivní vliv na rozvoj jeho hudebních 

schopností, dovedností a zájmu o hudbu (má vliv na celkový hudební rozvoj 

dítěte). 

 

2. Předpokládáme, že děti zaujmou především hudebně pohybové a rytmické 

činnosti. Největší posun očekáváme v rozvoji hudebně pohybových                    

a instrumentálních dovedností, z hudebních schopností předpokládáme rozvoj 

rytmického cítění. 

 

3. Čistota zpěvu se zlepší u písní, jejichž melodie se opírá o tóny tónického 

kvintakordu. 

 

4. Aktivity navržené v pracovních listech posílí u dětí soustředění a koncentraci  

při práci. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Lidová píseň 

1.1 Počátky lidové písně 

Na počátku lidové písně byli obyčejní lidé, kteří v sobě objevili potřebu či touhu 

vyslovení radostí a strastí života. Vychází z rituálních, náboženských a obřadních 

zvyků, kterými byly udržovány. Mohli zde být muži, kteří opěvovali svoji lásku nebo 

ženy, které konejší dítě. Lidová píseň byla a je přenášena ústním podáním. Matka zpívá 

svým dětem a ty její písně odposlouchají. Šíří se také zpěvem venkovských lidí při práci 

na statku, zahradě, na poli nebo doma. Takto se šíří po generace, od jednoho člověka 

k druhému. Byl prostředkem spontánní komunikace, která patřila ke každodennímu 

životu. Zpočátku se písně zpívaly jednohlasně, později dvojhlasně. 

„První sbírky lidových písní v Čechách a na Moravě obsahovaly zpravidla jen 

zápisy textů. Významným impulsem k systematickému zaznamenávání a studiu folkloru 

se stala rozsáhlá sběratelská akce, která se uskutečnila v roce 1819 ve všech zemích 

bývalé rakouské monarchie. Výsledky tzv. guberniálního sběru se však ve své době      

na veřejnost příliš nedostaly.“
1
Jen pár zápisů použil například ve své sbírce České 

národní písně Jan Rittersberk (1825). 

Velkou pozornost si poté česká lidová píseň zasloužila v době Národního 

obrození. Tato doba měla za úkol především prokázání identity našeho státu. Probíhal 

sběr lidových písní, které byly shromážděny například ve sbírkách Slovanské národní 

písně - Františka Ladislava Čelakovského, Moravské národní písně - Františka Sušila, 

Písně národní v Čechách, Prostonárodní české písně a říkadla - Karla Jaromíra Erbena   

a další. 

Tímto způsobem se lidová píseň dochovala až dodnes. 

Neměla úmysl dosahovat světového věhlasu, nebyl to její původní účel. Ale 

svou výjimečností oslovila skladatele například Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka  

                                                 
1
 KUČEROVÁ, Judita (ed.). Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2008, 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8, s. 11. 
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a další, kteří s její inspirací vytvořili světová díla. Tyto dva velikány považujeme         

za zakladatele národní hudby. 

1.2 Charakteristika 

„Lidové písně jsou díla nadaných jedinců, ale do širokého ústního podání 

pronikly teprve tehdy, shodovaly-li se obsahem i formou s názorem a vkusem kolektivu. 

Tyto skladby se pak šířily i do oblastí velmi vzdálených, podléhaly změnám, byly 

přepracovávány a obohacovány místními a krajovými rysy.“
2
 

U těchto písní tedy pochopitelně není známé jméno autora na rozdíl od písně 

zlidovělé nebo umělé. Zlidovělá píseň je ta, u níž autora známe, ale vnímáme ji jako 

lidovou, zlidověla. Neanonymní skladatel je vždy u písně umělé. 

Hudební složka folkloru je v dnešní době inspirací také pro hudbu jazzového 

okruhu a stále je zdrojem pro skladatele hudby artificiální. 

1.3 Hudební forma 

Ladislav Burlas, zabývající se hudebními formami z hlediska hudební teorie 

charakterizuje formou jako „logický a organický způsob rozvíjení myšlenek v hudebním 

díle, jejich vzájemný vztah a poměr k celku a k jednotě díla“.
3
 

Lidová píseň je nejčastěji v písňové formě. Termín „písňová forma“ je spíše 

tradiční, vyskytuje se u písní, ale také u instrumentálních útvarů. „Organizace materiálu 

je v písňové formě určována principem přiřazování.“
4
 Jednotlivé úseky jsou řazeny     

za sebou a jejich vzájemná soudržnost a provázanost se může zdát menší než u jiných 

forem. 

1.3.1 Nejmenší hudební formy písňové 

Některé písně mají pouze jednodílnou formu (jednu periodu nebo dvojperiodu), 

zahrnují průměrně 8-10 taktů. Tato forma se značí malým písmenem (a), se skládá 

                                                 
2
 BONUŠ, F. Lidová píseň a její tradice. 1. vyd., Praha: Osvěta, 1952, s. 11. 

3
 KOŠUT, Michal. Hudební forma jako princip myšlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 79 s. 

ISBN 978-80-210-7566-5, s. 9. 
4
 KOŠUT, Michal. Hudební forma jako princip myšlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 79 s. 

ISBN 978-80-210-7566-5, s. 15. 
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z předvětí (P) a závětí (Z). Předvětí bychom mohli chápat jako „otázku“ a závětí jako 

„odpověď“. Otázka mívá otevřený konec, tedy končí dominantou (D), subdominantou 

(S) případně II. stupněm, nabývá dojmu nedokončenosti. Odpověď uzavírá větu, je 

použita zpravidla tónika (T). Tyto polověty mezi sebou příliš nekontrastují, mají 

podobný motivický materiál a můžeme je označit jako perioda. 

Píseň o několika slokách, při níž melodie zůstává stejná, se nazývá strofická. 

Můžeme ji najít u několika lidových písní. „Opakováním melodie nevzniká vyšší, 

vícedílný formový typ, strofická píseň má tedy valnou většinou formu „jednodílnou“.“
5
 

Tyto formy mohou být motivicky sjednocené nebo kontrastní. Motivická jednota 

neznamená, že není uplatněn žádný kontrast, ale projevuje se například transpozicí 

motivu nebo rozlišení v závěru. Najdeme je například u písní s formou dvojperiody 

(například v písni Marjánko, Marjánko, která má čtyři motivicky nekontrastní 

čtyřtaktové věty). Ta vzniká, „následují-li za sebou dvě periody a první perioda je 

harmonicky podřízena druhé – tzn. že končí polovičním závěrem“.
6
 

Větší motivický kontrast nacházíme již u písní ve formě periody. Může být 

zajištěno tempem, obměnou melodické linky, ale často si posiluje soudržnost písně 

například stejným textem nebo následnou rytmickou shodou.
7
 

1.3.2 Malá písňová forma 

Tuto formu značíme malými písmeny (například ab, aba…). Vzniká tedy spojením 

dvou nebo tří (případně více) period, podle nich můžeme formu dále dělit: 

 

 Malá písňová forma dvoudílná 

Forma tvoří dvě různé periody. Oproti dvojperiodě mají části mezi sebou větší 

motivický kontrast. 

 

 

                                                 
5
 ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. 4. vyd., (V Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio 

Bärenreiter Praha, 2006, 256 s. ISBN 80-86385-33-7, s. 68. 
6
 KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 88 s. 

ISBN 80-210-3451-3, s. 14. 
7
 ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. 4. vyd., (V Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio 

Bärenreiter Praha, 2006, 256 s. ISBN 80-86385-33-7, s. 69-71. 
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 Malá písňová forma třídílná 

Tuto formu tvoří ji tři díly, nejčastěji aba – malá třídílná da Capo, ve které se 

objevuje repríza (návrat), který posiluje soudržnost skladby. Méně se u lidových 

písní objevuje - abc, ve kterém každý díl přináší něco nového. 

Některý z dílů formy mohou být rozšířeny (introdukcí, mezivětou, codou) nebo 

zúženy.
8
 

1.4 Dělení 

1.4.1 Podle obsahu 

Znakem lidové písně je její spojitost s lidským životem, předávání a uchování 

hodnot mladé generaci často v ústním podání. Dle obsahu, bychom mohli staré písně 

rozdělit na duchovní a světské. Některé bychom dokázali obsahově dále dělit               

na milostné, satirické, studentské, přírodní, pijácké, válečné, náboženské, slavnostní      

a další. 

1.4.2 Podle typu nápěvu 

Na vymezení typů lidové písně jsou různé názory, uplatňují se různá hlediska. 

V České republice dospěli badatelé k poznání, že existují dva druhy nápěvů. 

„Rozdílností mezi českou a moravskou písní si mezi prvními povšimnul hudební vědec   

a etnomuzikolog Otakar Hostinský. Jeho charakteristika české lidové písně se stala 

základem dalšího studia nápěvných typů.“ Bádání prohloubil Robert Smetana, který 

vymezil instrumentální (z území Čech a západní Moravy) a vokální písňový typ 

(rozšířený na území východní Moravy). Jiní volili raději terminologii dle zeměpisného 

hlediska a to na východní (východní Morava) a západní (Čechy a západní Morava) typ.
9
 

 Západní typ nápěvu 

Převažuje durová tonalita, v jejíž struktuře se často objevuje rozložený trojzvuk, 

stupnicové postupy i melodické skoky, které se vyhýbají disonantním intervalům. 

                                                 
8
 ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. 4. vyd., (V Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio 

Bärenreiter Praha, 2006, 256 s. ISBN 80-86385-33-7, s. 70. 
9
 KUČEROVÁ, Judita (ed.). Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2008, 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8, s. 9. 
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Nápěv je vázaný převážně základními harmonickými funkcemi, jen občas se 

vyskytne modulační vybočení. Jsou uplatněny pravidelné rytmické hodnoty a jasné 

periodické a motivické členění. 

 Východní typ nápěvu 

V melodice nejstarších písní se objevují neúplné stupnicové řady nebo rysy 

starých tónin - lydická, mixolydická, méně pak dórská a frygická (tóniny používané 

již ve starověku a středověku, nazývaly se mody
10

), ostatní jsou v dur-mollovém 

systému. V metrorytmické složce najdeme nepravidelnost stavby v členění taktů       

i rytmických hodnotách. Rytmus vychází ze slov a tak vytváří rozmanité rytmické 

hodnoty a nepravidelné seskupení (trioly, kvintoly, tečkované rytmy, synkopy…)    

a postrádá pravidelné členění, z důvodu nepravidelnosti textu. U tohoto typu je 

patrná větší metrická uvolněnost. Na rozdíl od západního typu ve východním 

dochází k častým modulacím a to i do vzdálených tónin, ne jen do tóniny 

dominantní, jak je časté u západního typu nápěvu. „Známým jevem je modulace    

do sníženého 7. stupně (Janáčkem nazvaná „moravská modulace“)“.
11 

1.5 Zařazení 

Kdybychom měli lidovou píseň zařadit mezi hudební okruhy, patřila by            

do nonartificiální oblasti k hudebnímu folkloru (z anglického jazyka folk lore – lidová 

tradice)
12

. K folkloru tedy patří veškerá lidová slovesná tvorba, jako jsou legendy, 

pohádky, zvyky, říkanky a tak dále. K tomu hudebnímu patří převážně lidová píseň. 

  

                                                 
10

 ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8. vyd., V Editio Bärenreiter Praha vyd. 2. Praha: Editio 

Bärenreiter Praha, 2003, 199 s. ISBN 80-86385-21-3, s. 70. 
11

 KUČEROVÁ, Judita (ed.). Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2008, 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8, s. 10-11. 
12

 KUHN, Tomáš. Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy. 1. vyd. 

V Plzni: Západočeská univerzita, 2011, 176 s. ISBN 978-80-261-0018-8, s. 10. 
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2 Dítě mateřské školy 

Dnešní mateřská škola pojímá děti téměř od 2 do 6 let. Také třídy jsou často věkově 

heterogenní. Tak široké spektrum vyžaduje individuálnější přístup. Děti jsou 

v odlišných vývojových fázích a učitel je musí naučit společnému fungování. 

Nebudeme volit tedy termín dítě předškolního věku, protože v mnoha publikacích 

vývojové psychologie se tohle období vymezuje okolo 3 – 6 let. V tomto věku udělá 

dítě velký vývojový skok. Podívejme se na období i z hlediska psychologů Piageta        

a Eriksona, kteří nám pomohou k pochopení dítěte, jeho chování a potřeb. 

2.1 Období batolete 

V období batolete je doba zrodu osobnosti, v druhém a třetím roce můžeme 

zaznamenat výrazné osamostatňování. Dítě bojuje o vlastní autonomii, jde o období 

prvního vzdoru. Probíhá intenzivní rozvoj myšlení, řeči a osamostatnění v podobě menší 

závislosti na dospělých, například samostatná chůze. „Dítě v tomto věku potřebuje dost 

možností pro procvičování nově objevovaných dovedností, dost stimulace řeči, 

neúnavného odpovídání na dotazy, podněcování soběstačnosti.“
13

 

Z hlediska psychického se učí vnímat čas a prostor, zatím rozlišuje jen 

přítomnost. Jeho záměrná pozornost vydrží asi 3-6 minut a objekt zájmu si vybírá, proto 

je důležitá vhodná motivace. 

Myšlení je z pohledu vývojové teorie Piageta ve fázi symbolického                       

a předpojmového myšlení (2-4 roky). Dítě užívá slov jako „předpojmů“, které jsou 

nejisté a často založené na nepodstatných vlastnostech. „Myšlení dítěte je možno označit 

jako antropomorfické (všechno polidšťuje), artificialistické („kdo to dělá a proč to 

dělá“) či magické (kouzla pohádek jsou stejně přirozená jako běžná skutečnost).“
14

 

Začíná mít pojem o stálosti objektu. Zlepšuje se koordinace pohybu. Dominantní 

činností pro dítě je hra (sociální, napodobivá, manipulativní, konstrukční, pohybová, 

symbolická, úlohová). 

                                                 
13

 LANGMEIER, Josef, Dana KREJČÍŘOVÁ a Miloš LANGMEIER. Vývojová psychologie s úvodem do 

vývojové neurofyziologie. 2. vyd. Praha: H & H, 2002. ISBN 80-7319-016-8.s. 61. 
14

 Tamtéž, s. 65. 
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Erikson vytváří teorii „Osmi věků člověka“, ve které je vždy v rozporu vývojová 

tendence dítěte a požadavky či normy společnosti. K tomuto období váže rozpor mezi 

nově získávaným pocitem autonomie a ohrožující pocity studu a závislosti. 

2.2 Dítě předškolního věku 

Dítě předškolního věku (od 3 do vstupu do školy) si začíná uvědomovat sebe samo, 

ztrácí dětskou baculatost, neobratná chůze se mění na rozvážné a prodloužené kroky. 

„Paměť pracuje počátkem třetího roku ještě mimovolně a nezacíleně, teprve po čtvrtém 

roce je znát snaha zapamatování. Velikou roli přitom hraje opět prožitek. Dítě 

předškolního věku prožívá aktivně a celou bytostí. S tím souvisí jeho snadná 

unavitelnost, těkavost a nevyhraněnost zájmu. Dítě se snadno nadchne, ale jeho zájem 

rychle opadá.“
15

 

Z teorie o vývoji inteligence dítě přechází ze stádia „předpojmového“ 

(symbolického) na vyšší úroveň myšlení „názorného“ (intuitivního). Nejprve tedy 

užívalo slov a symbolů jako předpojmů, které byly z části vázány na individuální 

předměty. Nyní už vznikají pojmy celostní, na základě vystižení podstatných vlastností. 

Pokud jde ale o usuzování, kolem čtvrtého roku je zatím vázáno na představované či 

vnímané. V šesti letech už je schopno se dostat k řešení logických operací, ale stále ještě 

závislé na názoru, zpravidla na vizuálním tvaru. Myšlení je egocentrické                         

a antropomorfické.
16

 

Také vývoj řeči potřebuje naši pozornost, jen učením písní dítěti rozšiřujeme slovní 

zásobu. Důležitá je pro děti také fantazie, která se intenzivně rozvíjí a mnohdy                

i převládá nad myšlením. 

Erikson mluví o rozporu mezi pocity iniciativy a pocitu viny (prožíváme sami 

v sobě) za činnost, která je v rozporu s normami společnosti. 

V tomto věku se zabýváme zralostí dítěte pro školu. „Pod pojmem „školní zralost“ 

rozumíme takový stupeň vývoje tělesných a duševních vlastností dítěte, který je nutným 

                                                 
15

 ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Lidové písničky a hry s nimi: [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 3. Praha: 

Portál, 2011, 1 zpěvník (146 s.). Nápady - hry - tvořivost. ISBN 978-80-7367-927-9, s. 10. 
16

 LANGMEIER, Josef, Dana KREJČÍŘOVÁ a Miloš LANGMEIER. Vývojová psychologie s úvodem do 

vývojové neurofyziologie. 2. vyd. Praha: H & H, 2002. ISBN 80-7319-016-8, s. 73-74. 
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předpokladem úspěšného zvládání požadavků, které na dítě klade škola“.
17

 Obsah 

pojmu určuje školský systém a věk dítěte. To je podle zákona školou povinné dítě       

od dosažení 6 let do 31. srpna. Tato docházka může být v některých nutných případech 

odložena o jeden či dva roky, schválenou žádostí o odklad s dokladem o odborném 

lékařském a psychologickém nálezu. 

2.2.1 Znaky školní zralosti 

Tělesná zralost 

Součástí lékařského vyšetření vývoje dítěte je posouzení výšky a hmotnosti. K této 

zralosti v mateřské škole posuzujeme dále vývoj motoriky, koordinaci, přesnost             

a diferenci pohybů. Většinou je patrná vyhraněná lateralita. V případě nevyhraněnosti či 

ambidextrie
18

 je potřeba předat rodičům pokyny ke správnému vedení dítěte. 

 

Rozumová zralost 

Dítě pozvolna přechází v oblasti myšlení do stádia konkrétních operací, selhává 

ještě například při pochopení invariance počtu či plochy (například ve dvou řadách    

nad sebou o stejném počtu knoflíků uděláme v jedné větší rozestupy a v druhé žádné. 

Zeptáme se dítěte, ve které řadě je více knoflíků a ono odpoví, že v řadě s rozestupy.). 

U zralého dítěte vidíme rozdíly také ve vnímání. Rozlišuje části vjemového 

obrazce, jeho kresba má více prvků, které jsou ve správném poměru. Lépe také 

diferencuje zvukovou a vizuální podobu slov, analyzuje části prvků. Také přiměřený 

vývoj řeči je nedílnou součástí zralosti. 

 

Citová a sociální zralost 

Součástí této zralosti je přiměřená samostatnost a schopnost odloučení                  

od rodičovské podpory a přítomnosti. Při vstupu do školy bude přijímat novou sociální 

roli „žáka“, ve které bude povinen plnit to, co se od něj v této roli očekává (podřízení 

nové autoritě, práce podle pokynů, nová pravidla…). Další známkou je zájem o plnění 

                                                 
17

 LANGMEIER, Josef, Dana KREJČÍŘOVÁ a Miloš LANGMEIER. Vývojová psychologie s úvodem do 

vývojové neurofyziologie. 2. vyd. Praha: H & H, 2002. ISBN 80-7319-016-8, s. 76. 
18

 Ambidextrie = nevyhraněná lateralita 
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úkolů („zralost pro práci“). Hra z činnosti dítěte nemizí, ale začíná se od práce 

oddělovat. 

Dítě se musí naučit také lépe se kontrolovat, odložit svá přání a snést určité 

překážky.
19

 

 

                                                 
19

 LANGMEIER, Josef, Dana KREJČÍŘOVÁ a Miloš LANGMEIER. Vývojová psychologie s úvodem do 

vývojové neurofyziologie. 2. vyd. Praha: H & H, 2002. ISBN 80-7319-016-8, s. 77-81. 
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3 Hudební vývoj dítěte 

S ostatními funkcemi psychiky je spojen také hudební vývoj dítěte a tvoří tak 

součást psychického a tělesného vývoje dítěte.
20

 Kvůli souvislostem ve vývoji, je 

potřeba zmínit vývoj dítěte již od raného věku a zahrnout informace o prenatálním 

období, tedy období dítěte před jeho narozením. 

3.1 Prenatální období 

Dítě může mít hudební zkušenost již z prenatálního období, protože sluchový 

systém dítěte je plně funkční již okolo čtyř až tří měsíců před narozením. Vnímá zvuky, 

které ho obklopují. Jsou to zvuky vytvářené tělem matky a zvuky přicházející z vnějšku. 

Dítě na ně reaguje (např. polekání – zrychlení srdečního tepu). „Ihned po narození ho 

neruší ve spánku zvuky, které zná z prenatálního období (hluk z blízkého letiště apod.), 

ale ruší je i slabší zvuky neznámé, a dokonce těsně po narození většina dětí poznává      

a preferuje hlas vlastní matky“.
21

 Po narození novorozenec tyto známé zvuky preferuje 

před jinými. Může to být hlas matky, úryvek, který matka během posledních týdnů 

těhotenství zpívala nebo četla, hudební úsek či celá skladba, mateřský jazyk a tak dále.
22

 

Mohlo by se jednat o bezděčné učení, nápodobu. 

V této době dochází k přizpůsobování se vnějšímu zvukovému prostoru a rozvoji 

emocionální citlivosti na vnější akustické podněty. 

3.2 Novorozenecké období 

K dalšímu významnému sluchovému vývoji dochází v druhém týdnu života (autoři 

se různí s časovým vymezením) a jde o tzv. sluchovou dominantu. Dítě je schopno se   

na zvuky soustředit, reaguje zklidněním, znehybněním při zvucích střední síly               

a při silných zvukových podnětech sebou trhne.
23

 Později můžeme zaznamenat 

                                                 
20

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V 

nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013, 406 s. ISBN 978-80-246-2060-2, s. 359. 
21

 LANGMEIER, Josef, Dana KREJČÍŘOVÁ a Miloš LANGMEIER. Vývojová psychologie s úvodem do 

vývojové neurofyziologie. 2. vyd. Praha: H & H, 2002. ISBN 80-7319-016-8, s. 40. 
22

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 238 s. ISBN 80-246-0965-

7, s. 127-129. 
23

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V 

nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013, 406 s. ISBN 978-80-246-2060-2, s. 359. 
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úmyslnou pozornost vůči hudebním podnětům. Dítě hledá zdroj zvuku, může na ně 

pohybově reagovat a začíná ohledávat vlastní hlasové možnosti s prvotními 

„pěveckými“ projevy. 

 

 Vnímání melodie – výšková oblast 

Melodii spojuje s určitou výškovou oblastí, ve které ji slyšelo. Pokud bude 

melodie v jiné výškové oblasti, dítě ji nepozná, protože nemá vybudován proces 

abstrahování od tónových frekvencí.
24

 

3.3 Období kojence, batole 

Dítě upoutává z vnímané hudby nejprve rytmus a tempo hudby, dále náhlé 

dynamické změny a hudební přízvuk (akcent).
25

 Děti jsou dále schopny rozlišení 

frekvenčního rozdílů dvou tónů okolo 4000-8000 Hz jako dospělí. 7-9 měsíční dítě je 

schopné rozpoznat tónovou barvu, což vyžaduje také rozpoznání spektrální kompozice 

tónu, počátek a konec tónu a děje v jeho průběhu (kolísání intenzity, výšky).
26

 

 Vnímání melodie – melodická linka 

Dítě se již neorientuje jen podle výškové oblasti, ale i podle specifického tvaru 

melodické linky. K zapamatování melodie je potřeba určité míry abstrakce, ke které 

dochází přibližně ve věku 8-11 měsíců. Rozpozná tak melodii v jiné výškové poloze, 

pokud je zachována její melodická linka.
27

 

Vnímá nejraději hudební podněty, které uspokojují jeho potřeby a podněcují ho 

k hudebním projevům. Uplatňuje se systémovost analyzátorů, při kterém má hlavní 

úlohu sluchový orgán a významnou funkci plní motorický a zrakový analyzátor. 

Tělesné reakce na hudební podněty se rozvíjejí na základě činnosti organismu                

a biologických rytmů, které se postupně synchronizují s hudebním metrem a rytmem.    

                                                 
24

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 238 s. ISBN 80-246-0965-

7, s. 137. 
25

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V 

nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013, 406 s. ISBN 978-80-246-2060-2, s. 360. 
26

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 238 s. ISBN 80-246-0965-

7, s. 135. 
27

 Tamtéž, s. 137. 
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Ke zpřesnění dochází okolo třetího roku. Zrakové vnímání pak dítě využije při odezírání 

ze rtů mluvící a zpívající osoby.
28

 

Kolem šestého měsíce brouká a vytváří vlastní „monology“, které podporuje 

„dialog“ matky, ostatních blízkých a vnímání hudby. Dítě tak napodobuje tzv. múzické 

faktory řeči (přízvuk, výrazné akcenty a melodie slov). Tyto faktory zprostředkovávají  

i pěvecké pokusy, které se splynutím řeči vyznívají jako „mluvozpěv“. Melodii písně 

ještě přesně nezachytí, lépe reprodukují klesající úseky a intervaly, které se často 

objevují v dětských říkankách a melodiích.
29

 

Hudební výchovu v předškolním věku (i 2-3 roky) propagovali známí hudební 

pedagogové, jako byl Zoltán Kodály či Carl Orff. V případě hry na hudební nástroj 

bychom měli stavět na dovednostech, jako je držení vzpřímené polohy, chůze, řeč, 

vytváření mentálních představ a až poté může nastoupit výuka znalostí a učení 

informací nazpaměť.
30

 

Pomocí hudebních činností je vhodné rozvíjet v tomto věku napodobování 

metrorytmické struktury říkadel, budování základů „hudební“ paměti a představivosti   

a osvojování senzomotorických dovedností.
31

 

3.4 Předškolní období 

 Vnímání melodie – tonalita 

Až okolo 5 či 6 let se objevuje smysl pro tonalitu. Ten umožní rozpoznání tónu, 

který do původní melodické linky a její tóniny nepatří. Tento stupeň vývoje hudebního 

vnímání vyžaduje seznámení s tónovým systémem kultury, ve které žije.
32

 

Dítě v předškolním věku disponuje vyšší mírou plasticity mozku pro vývoj 

rozsáhlých systémů neuronových sítí, proto se může šíře primárních senzorických 

oblastí mozkové kůry rozvíjet podle množství zkušenosti a praxe. Dítě je připraveno  

pro hudební činnosti: hlasový orgán a vokální trakt je výkonný, sluchové dovednosti 

                                                 
28

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V 

nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013, 406 s. ISBN 978-80-246-2060-2, s. 360. 
29

 Tamtéž, s. 361.  
30

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 238 s. ISBN 80-246-0965-

7, s. 133. 
31

 HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. Knižnice 

Metodického centra HAMU. ISBN 80-7331-018-X, s. 50-51. 
32

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 238 s. ISBN 80-246-0965-

7, s. 137. 
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jsou značně rozvinuty, jen pohybový aparát není schopen dokonale koordinovat 

pohyby. Je tedy omezeno ve hře na některé hudební nástroje.
33

 

Měli bychom využít v činnostech vydělování základních hudebně výrazových 

prostředků (vysoko X nízko, rychle X pomalu), rozvíjet hudebně pohybové reakce      

na změny ve struktuře hudebně výrazových prostředků, upevňovat rytmické cítění a 

formovat základy cítění tonálního.
34

 

Je zbytečné učit děti v mateřské škole číst nebo psát noty, to se naučí ve škole       

ve správnou dobu. Je potřeba jen rozvoj mysli, který podnítí pozdější učení. Dítě se učí 

stále, jen si vybírá to, na co je připravené. Každý člověk má přirozenou touhu 

objevovat, učit se. 

„S ohledem na anatomický a psychofyziologický vývoj dětí předškolního věku lze 

tvrdit, že jde o jednu z nejdůležitějších etap hudebního vývoje, která je-li zanedbána, 

ovlivní negativně celkový vztah dítěte k hudbě i možnosti jeho úspěšného hudebního 

rozvoje na základní škole.“
35

 

  

                                                 
33

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 238 s. ISBN 80-246-0965-

7, s. 133-134. 
34

 HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. Knižnice 

Metodického centra HAMU. ISBN 80-7331-018-X, s. 52. 
35

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V 

nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013, 406 s. ISBN 978-80-246-2060-2, s. 364. 
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4 Předpoklady a dispozice pro hudební činnosti 

Před začátkem činností je potřeba zohlednit důležité poznatky z psychologie 

a hudební psychologie. Abychom na děti mohli „působit“ potřebujeme jejich pozornost, 

která je rozvedena v následující kapitole. Děti potřebují dále motivaci, někteří více, 

někteří méně, aby do činnosti či tématu lépe pronikly. 

Oblasti, na které se zaměříme v hudebním rozvoji, jsou hudební schopnosti. 

4.1 Pozornost 

Nejen k poslechovým, ale také ke všem ostatním činnostem je důležitá pozornost. 

Jsme obklopeni mnoha akustickými podněty a nejsme je schopni vnímat všechny 

najednou, proto má naše pozornost selektivní funkci, nedůležité zvuky jsou 

„odfiltrovány“. Tento proces má dvě stádia – předpozornostní a pozornostní. 

V předpozornostním stádiu dochází k jednoduchému selektivnímu procesu                 

bez vědomého úsilí a je řízen vrozenými Gestatl zákony (blízkosti, podobnosti…) 

vnímání. „V pozornostním stádiu se pracuje již vědomě a řízeně s informacemi 

získanými v předpozornostním stádiu“.
36

 Tato pozornost může být zaměřená nebo 

bezděčná. Zaměřená pozornost je aktivní úsilí kognitivního systému člověka na vnímání 

určitých podnětů, zpracování informací nebo vykonání úkolů. Jejím protipólem je 

pozornost bezděčná, která nevyžaduje vědomé úsilí. Je zřejmé, že mnohem lépe 

upoutají naši pozornost hlasité tóny oproti slabým, vysoké tóny, neočekávané a jiné 

kontrastní prvky. 

Nedílnou součástí k veškerým hudebním aktivitám je jejich počáteční motivace. 

4.2 Hudební motivace 

Ještě před osvojením řeči vzniká primární (fyziologická, biogenní) hudební 

motivace „z vnitřní stimulace, z neuvědomělého, spontánního a impulsivního stavu 

napětí spojeného s vrozenou motivační dispozicí k pohybu a k orientačním reakcím,       

                                                 
36

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 238 s. ISBN 80-246-0965-

7, s. 83.  
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z potřeby hravé činnosti, z manipulace a experimentace, z afektivních podnětů               

a z přirozené touhy po pěveckém projevu“
37

. 

Primární motivace je poté zdrojem sekundární (psychická, sociogenní) motivace     

a ta vzniká hrou s hudebním materiálem. Právě tato hra může vycházet od učitele          

a dalších vnějších podnětů. Podněcujeme ji například základními hudebními činnostmi 

jako je poslech, zpěv, pohyb, hrou na dětské hudební nástroje nebo sborovým zpěvem.
38

 

Při motivaci můžeme využít také fantazie. Ta funguje i ve smyslech. „Kolem 

pátého roku dítě citlivě vnímá nuance zvuků a tónů. Má-li možnost slyšet ve škole nebo 

doma častěji hudbu a zpěv, nejlépe v živém podání, brzo si samo zaintonuje písničku, 

zopakuje krátký nápěv nebo si jej samo vytvoří.“
39

 

4.3 Hudební dovednosti 

Dovednost je „učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspornému 

vykonávání určité činností“
40

. Hudební dovednost získáváme cvikem, učením a je to 

tedy určitá způsobilost úspěšně vykonávat hudební činnost. Tato dovednost umožňuje 

zapojit myšlenkové operace potřebné pro koncentraci, předvídání sledu motorických 

úkonů a rozšíření pozornosti. Vytváří se za pravidelného cyklického opakování. Je 

proměnlivá a činorodá ve spojení s dříve nacvičenými prvky a zautomatizovaným 

jednáním. 

Hudební dovednosti se formují v několika fázích: 

 Kognitivní – získání informací o hudebním úkonu, osvojení potřebných 

hudebních vědomostí, seznámení převážně s technickou stránkou úkonu. 

 Fixační – opakování, zdokonalování. 

 Automatizační  - odstranění nadbytečných pohybů, zpřesnění, automatizace, 

stává se návykem. 

                                                 
37

 SEDLÁK, F. Hudební vývoj dítěte. 1. vyd. Praha, nakladatelství Supraphon, 1974, s. 63. 
38

 VACHUDOVÁ, Eva. Diagnostika hudebnosti žáků základní školy – Komparace auditivní a 

audiovizuální verze testů. Praha: Universita Karlova v Praze. Fakulta pedagogická. 2009, s. 50. 
39

 ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Lidové písničky a hry s nimi: [zpěvník pro děti od 3 let]. Vyd. 3. Praha: 

Portál, 2011, 1 zpěvník (146 s.). Nápady - hry - tvořivost. ISBN 978-80-7367-927-9, s. 11. 
40

 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 3. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-

80-262-0873-0., s. 121. 
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 Kontrolní – zpětnovazební, probíhá od počátku, poskytuje informace o průběhu 

úkonu.
41

 

4.4 Hudební schopnosti 

Skrze motivaci, činnosti a za pomoci jednotlivých dovedností bychom měli podnítit 

rozvoj hudební schopnosti: 

 Hudební sluch 

„Umožňuje člověku orientovat se v tónovém prostoru a dovoluje mu 

identifikovat a psychicky zpracovávat akustické veličiny a postihovat jejich 

vzájemné vztahy: výškové, dynamické, časové a témbrové (barevné).“
42

 Tím 

můžeme vytvořit předpoklady pro komplexní schopnosti spojené se strukturou 

hudby, formotvornými prvky a celostními útvary. Můžeme zvuky dále dělit na 

nehudební, tzv. hluky a na hudební tzv. tóny.  

 

 Tonální cítění 

„Schopnost vnímat, emocionálně prožívat a chápat tonalitu, tj. tonální 

vztahy a funkční závislosti tónů v melodii.“
43

 Melodii, která končí na některém 

z tónů tónického kvintakordu, pociťujeme jako ukončenou a melodie zakončená 

jiným tónem, v nás vyvolává tendenci k pokračování. Základem je vnímání 

výškového pohybu a vyplývajícího vztahu k tonálnímu centru. 

 

 Hudební paměť 

Nezbytná schopnost k hudebním činnostem, která stojí na hudební 

zkušenosti. Sama paměť je vlastnost nervové soustavy, která nám umožňuje 

vštípit, uchovat a znovu vybavit odraz skutečnosti. Je dispozičním základem   

pro rozvoj psychiky. 

                                                 
41

SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., v 

nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2, s. 71-74. 
42

 Tamtéž, s. 113. 
43

 Tamtéž, s. 148. 
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Hudební paměť je schopnost přijímat hudební informace, vnitřně je 

zpracovat, uchovat a vybavit popřípadě znovupoznávat či reprodukovat je 

v původní podobě. 

 

 Hudební představivost 

Jde o schopnost vytvářet hudební představy a záměrně s nimi operovat. 

Často bývá označována jako „vnitřní sluch“ (slyšet v duchu). Představivost je 

tak spojením mezi smyslovým vnímáním a racionální aktivitou. 

Představy mohou být jak do minulosti, tak do budoucnosti. Dále bychom 

je mohli rozdělit na: věcné (hudební), které jsou významuplné, udržované 

pamětí umožňující estetický poslech hudby, látkové, tedy představy konkrétního 

zvukového materiálu a technické (slovně vyjádřené pomocí pojmů z hudební 

teorie – tanec, píseň, stupnice…).
44

 

 

 Hudební tvořivost 

Hudební tvořivost je spontánní činnost, která se projevuje již při různých 

experimentech a pokusech o napodobování zvuků. Přesto do následujících fází 

této tvořivosti chceme vložit řád a logiku přes poznatky z hudebních her,         

ale nenecháme zmizet spontaneitu. Dítě tak postupně ustoupí od nápodoby 

k improvizaci a jejím obměnám.
45

 

Tato vlastnost hudebního vědomí zajišťuje novost, neopakovatelnost       

a originalitu hudebních projevů. Pohybujeme se na pomezí reality a imaginace. 

 

 Rytmické cítění 

Tento smysl pro rytmus zprostředkovává hudebně sluchové schopnosti   

a uplatňuje další složky, například motoriku. Úzce souvisí s hudebním rytmem. 

„Hudební rytmus si můžeme pracovně vymezit jako základní výrazový 

                                                 
44

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., v 

nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2, s. 174-176. 
45

 RAKOVÁ, Milena, Ljuba ŠTÍPLOVÁ a Alena TICHÁ. Zpíváme a tvoříme s malými. 1. vyd. Brno: 

Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0067-1, s. 8. 
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prostředek, organizující hudbu v čase.“
46

 Závisí na jednotlivých složkách rytmu 

(pulsu, metru, tempu…). Rytmické cítění je schopnost prožívat, vytvářet, 

adekvátně motoricky reagovat a reprodukovat hudební rytmus. 

 

 

 Hudební myšlení 

Souvisí s hudební představivostí. „Hudební myšlení má zdůraznit právě 

to, co nelze získat jen smyslovým vnímáním a operacemi s představami, ale 

abstrakcí a logickou cestou.“ Vzhledem k vývojové fázi myšlení maximálně    

ve stádiu názorného myšlení, tyto myšlenkové operace (práce s abstrakcí, 

logika) u dětí v mateřské škole ve většině případů není reálné provádět. 

Ve studiích obecné psychologie stále panuje neujasněnost rozsahu 

pojmu. Z jiného pohledu J. Linharta v širším pojetí zahrnuje myšlení dvě složky: 

imaginaci (asociace, fantazie, představy) a usuzování (tvořivé myšlení, chápání 

vztahů a řešení problému). „Hudební myšlení tak můžeme považovat za složitě 

podmíněný proces v psychice jedince, umožňující umělecké poznávání, prožívání 

i tvorbu.“
47

 

4.5 Rozdíl mezi hudebními dovednostmi a hudebními schopnostmi 

Základem jakéhokoliv hudebního projevu je propojení schopnosti – dovednosti – 

činnosti. Jde tedy o nesnadné vytyčení rozdílů a vztahů zvláště mezi dovednostmi          

a schopnostmi. 

„Schopnost jako vnitřní psychické struktury a předpoklady k hudebním 

dovednostem a činnostem můžeme poznávat pouze nepřímo z kvality odpovídajících 

hudebních úkonů, jež jsou součástí některé z hudebních činností.“
48

 

Dovednost lze vykonat jen díky trsu schopností, například k dovednosti zpívat je 

zapotřebí hudební sluch, tonální cítění, představivost, paměť atd. 

 

                                                 
46

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., v 

nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2, s. 137. 
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5 Hudební činnosti 

Při hudebním rozvoji dítěte je zapotřebí zapojit různé činnosti – hudebně pohybové, 

instrumentální, pěvecké i poslechové. Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání (dále jen RVP PV) se snaží o propojení různých aktivit jak hudebních, tak 

mimohudebních. Je však velice důležité neopomenout ani jednu z výše zmíněných 

činností. Přesto pokud jsou tyto aktivity pojímány v tradičním duchu hudební výchovy, 

jsou považovány za svazující, nekomplexní, které příliš nedopřávají prostor pro tvořivé 

činnosti. Neoddělujeme tedy tyto činnosti od sebe, ale berme je jako možné prostředky, 

se kterými by se dítě v mateřské škole mělo setkat. 

5.1 Hudebně pohybové činnosti 

Pohyb je součástí téměř každé hry předškolních i menších dětí. Pohybovou 

výchovou směřujeme ke kultivaci pohybového projevu. Ve spojení s hudebním 

vývojem může být prostředkem k rozvoji rytmického cítění, tempových a dynamických 

proměn a rozlišování výšky tonů v melodii. „Hudebně-pohybová výchova je v MŠ 

založena na rozvoji elementárních pohybových dovedností, dbáme především                

na zachování spontánního projevu dětí a radosti z pohybu“.
49

 Vedeme děti                     

k vlastním prožitkům a k rozvoji estetických zážitků z hudby. Má tedy pozitivní vliv   

na psychiku dítěte a fyzickou uvolněnost. Hudebně pohybové činnosti často souvisí            

s ostatními hudebními činnostmi (pěveckými, instrumentálními, poslechovými). 

 „Držení těla, uvolňovací cviky, jednoduché pohybové prvky 

 Pohybové hry 

 Chůze, běh, poskoky 

 Hra na tělo 

 Pohyb a hudebně-vyjadřovací prostředky 

 Pohyb a poslech 

 Pohybová improvizace 

 Dětské lidové taneční hry 

                                                 
49

 LIŠKOVÁ, Marie. Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2006, 165 s. ISBN 80-

86307-26-3, s. 46. 
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 Pohybové ztvárnění písní“
50

 

5.2 Instrumentální činnosti 

Seznámení s instrumentálními činnostmi můžeme vidět již u dětí kojeneckého 

věku, které si hrají se znějícími hračkami a chrastítky, což je považováno za předstupeň 

hry na nástroj. Jde především o experimenty, rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie, 

ne hru na nástroj v takovém slova smyslu. Při hře dochází k rozvoji jemné motoriky      

a koordinace pohybů při manipulaci s předměty. Přes experimenty a pokusy se 

dostaneme ke kultivaci hry. „Hrou na lehkoovladatelné nástroje podporujeme v dětech 

především hudební vnímání, smysl pro rytmus, podněcujeme jejich sluchový rozvoj“
51

. 

V mateřské škole nám k instrumentálním činnostem dobře poslouží Orffovy nástroje 

(lehkoovladatelné nástroje rytmické a melodické). 

Děti se učí rozlišovat zvuky a tóny, dynamiku, zvukovou barevnost, 

s melodickými nástroji výšku tónu, ale také se učí často toleranci, kooperaci                   

a soudržnosti při hře v kolektivu. 

Není našim cílem zahrát s dětmi bezchybný doprovod k písni, ale vést je 

k muzicírování, vyjadřování vlastních pocitů a myšlenek jiným způsobem, rozvíjet 

sociální cítění, soustředění a možná také motivaci ke hře na vlastní hudební nástroj. 

5.2.1 Hra na Orffovy nástroje 

Do hudebních činností v mateřské škole je možné zapojit Orffovy nástroje. Jde       

o jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, které rozvíjí dětskou tvořivost. 

Tyto bicí nástroje dělíme na samozvučné a blanozvučné. Patří mezi ně triangl, prstové 

činelky, tamburína, zvonkohra, metalofon, xylofon, bubínek, drhlo, rolničky, dřevěný 

blok, dřívka a další. 

Vhodné je začít s hrou až po jednoduchých rytmech hry na tělo. Tak můžeme 

vyměnit tleskání, pleskání nebo dupání za hru na rytmický hudební nástroj. Na počátku 

musí proběhnout seznámení s nástroji. Jejich používání a seznámení s jejich možnostmi 
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(experimenty, naslouchání barvy zvuku nástroje). Využijeme deklamaci a rytmus slov, 

pokračujeme s hrou na ozvěnu s rytmickými nástroji. 

Dále můžeme pokračovat s nástroji melodickými a začínáme na zhudebnění 

jednotlivých slov či sousloví, přidáváme učení se doprovodu písně zpočátku na jednom 

tónu a doprovod ztěžujeme. 

5.3 Pěvecké činnosti 

Už pěvecký projev matky vnímá dítě v útlém věku jako pocit jistoty                      

a sounáležitosti. V mateřské škole je zpěv pro děti důležitý jak pro psychický a fyzický, 

tak pro sociální vývoj. Zlepšuje kvalitu řeči, pomáhá ke zklidnění, vede k lepšímu 

soustředění, rozvíjí paměť, podporuje představivost a tvůrčí aktivitu. Je 

nejpřirozenějším projevem dítěte. 

Je potřeba dbát na výběr písňového materiálu, ve kterém musíme zohlednit tónový 

rozsah, rytmickou strukturu, melodickou obtížnost, hudební formu i obsah písně. 

Nevhodně volenými písněmi (špatná motivace, neporozumění obsahu, nevhodný 

rozsah…) můžeme dětem „znechutit“ pěvecký projev. 

Tónový rozsah je závislý na fyziologických možnostech dítěte. Začínáme            

na písních ve dvou až třítónovém prostoru, což odpovídá říkadlovým popěvkům. 

Pokračujeme postupným rozšiřováním rozsahu opět dle možností a pěveckých 

zkušeností dětí. Rozsah písně volíme podle rozezpívanosti dítěte. Děti, které nezpívají, 

mají rozsah mluvního hlasu, jde tedy také o podporu učitele, kvůli níž se dítě může 

posunout. Také rytmickou strukturu bychom měli přizpůsobit dané skupině dětí.        

Pro začátek je lepší zvolit písně ve dvoudobém taktu s neměnným rytmem. 

Lidové písně jsou vhodné k hudebnímu rozvoji, protože se pohybují často           

ve stupnicových chodech (představa melodie – výška tónu) a obměnách durového 

kvintakordu (tonální cítění). 

Hudební forma, ve které je melodie členěna na stejně dlouhé předvětí a závětí 

s pravidelným členěním je pro děti nejlépe zapamatovatelná. 
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Obsah písně musí odpovídat rozumovým schopnostem dítěte s přiměřenou 

textovou složkou, která je jednotlivci blízká.
52

 

5.3.1 Nezpěváci 

V dnešní době se objevuje problém nezpěváků, dětí, které velice málo zpívají 

nebo vůbec nezpívají. Téměř všechny děti se rodí s určitými hudebními předpoklady, 

vlohami, které je potřeba rozvíjet. Mění se však společenské podmínky a s tím i zájmy 

dětí. 

„Dětem chybí správný hlasový vzor“, kopírují hlasovou polohu mluvy                   

a „strhávají“ si zpěvní hlas. Ztrácí tak možnost tvořit hlavový hlas, který je potřeba        

ke zpěvu vyšších tónů (nad g1). Maminky dětem příliš nezpívají a děti tak „nemají 

zkušenost s vnímáním jednohlasého zpěvu“. Pokud zpívá, intuitivně vybírá písně na 

úrovni dítěte. Zpívá tiše a tvoří tón tak, jako dítě (lehký hlavový tón). Pro dítě vytvoří 

základ pro další hudební rozvoj. 

Dalším problémem zvláště pak v mateřské škole je hlasitý společný zpěv,          

při kterém se samo dítě neslyší a nemůže korigovat svou intonaci. Dítě se tak ani 

neposlouchá a nevnímá kvalitu hlasového projevu. „Dítě je nesoustředěné“, ztrácí 

motivaci složitostí úkolu nebo neporozuměním jeho zadání.
53

 

Volme tedy k doprovodu zpěvu přiměřeně silný zvuk nástrojů a nenechme děti 

křičet. Pěstujme koordinaci sluchu a hlasu a dávejme jim dobrý hlasový vzor. Měli 

bychom volit přiměřené úkoly, jejichž splnění mohou děti dosáhnout. 

5.4 Poslechové činnosti 

Hudba nás v dnešní době obklopuje skoro všude, ale ne vždy ji dokážeme vnímat. 

Často bývá pouhou kulisou. Měli bychom naučit děti na takové umění dokázat zaměřit 

svoji pozornost. „Prostřednictvím hudby vytváříme kladný vztah dětí nejen k tomuto 

druhu umění, ale obohacujeme i jejich citový život, zprostředkováváme jim poznání 
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světa, učíme je vážit si lidské práce a vytvořených hodnot.“
54

 Poslech začíná často již 

v prenatálním stádiu vývoje dítě jako zpěv matky, ale také jen poslech různých zvuků, 

které ho obklopují. To, že dítě tyto zvuky vnímá, dokazuje reakce (například 

zklidněním) dítěte na známý podnět i po narození. 

Počátky tedy hledejme ve spontánním vnímání. Dále může dítě v přípravném 

stádiu posunout podnětné prostředí v rodině a následně v mateřské škole. Můžeme 

hledat také zvuky v přírodě – zpěv ptáků, zurčení potůčku, dopady dešťových kapek… 

Záměrným poslechem vytváříme podmínky pro hudební představy, rozvoj hudební 

paměti a hudebního sluchu, ale ovlivňujeme psychickou stránku dítěte vůbec. 

S hudebním sluchem souvisí rozlišování hudebně vyjadřovacích prostředků 

(dynamika, tempo, barva zvuku…). Teprve pokud jsme schopni sluchového vnímání 

(hudební sluch), můžeme se naučit hudbu reprodukovat. 

Nejprve se věnujeme poslechu zhudebněných říkadel, ve kterých jde v podstatě   

o opakování jednoduchého melodického ostinata a poslechu jednoduchých lidových 

popěvků a písní. Další fází by byl nácvik hudebně pohybové hry či písně. „Živý zpěv je 

nejprostší formou hudebního poslechu, jeho vnímání má u dětí největší účinky.“
55

 

Nenahrazujme ho tedy reprodukovanou hudbou, která nenabývá takového významu. 

Ale ani ji nezatracujme, má také své přednosti například jeden člověk nedokáže 

nabídnout širokou škálu hudebních nástrojů, hudebních žánrů a seskupení. Pokud máme 

hudbu reprodukovanou, můžeme se s dětmi zapojit například do hudebně pohybových 

činností. 
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6 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

a hudební rozvoj dítěte 

Rámcový vzdělávací program je státní kurikulární dokument, který je dle zákona 

státní mateřská škola povinna plnit. „Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla                       

pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují           

na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol 

a školských zařízení.“
56

 Na tomto základě si každá škola utváří svůj školní vzdělávací 

program (ŠVP), podle kterého uskutečňuje vzdělávání.  

 Zaměřme se tedy na RVP PV z pohledu hudebního rozvoje dítěte. Obsah 

vzdělávání je uspořádán do pěti oblastí (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten 

druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět). V každé vzdělávací oblasti můžeme nalézt či 

promítnout vliv hudebního rozvoje. 

6.1 Dítě a jeho tělo 

V této oblasti jde převážně o fyzickou pohodu, zlepšování tělesné zdatnosti, 

vedení k sebeobsluze a ke zdravým životním návykům. 

 Hudbou můžeme naplňovat její obsah například: 

 v rozvoji nejen sluchových smyslů - rozlišování zvuků, tónů 

 hudebně-pohybovými činnostmi 

 hrou na nástroj - manipulační činnost, koordinace ucha, oka, ruky, procvičování 

jemné motoriky 

 veškerou relaxací s hudbou 
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6.2 Dítě a jeho psychika 

Záměrem pedagoga v oblasti dítě a jeho psychika je podpora duševní pohody, 

psychické zdatnosti dítěte, rozvoj poznávacích procesů, řeči, jazyka, citů, sebepojetí, 

kreativity a povzbuzovat chuť k učení. 

6.2.1 Jazyk a řeč 

V této podoblasti můžeme hudebními činnostmi velice přispět k rozvoji. 

 Receptivní jazykové dovednosti procvičíme poslechem hudby. Prací s písničkou 

- například vyhledáváním různých slov nebo prostým zaměřeným nasloucháním 

hudbě (vnímáním, pozorností, porozuměním). 

 Produktivní dovednosti jsou ukryty v písních, ve správném vyslovování textu. 

Zde mohou i některé děti s řečovými či vyjadřovacími nedostatky zažívat 

pokrok díky jinému způsobu procvičování. 

 Rozlišování zvuků 

 Dramatizace 

 Procvičovat paměť na písni, příběhu – poslech známé lidové písně bez zpěvu 

 Formulace otázky – práce s hudební formou (otázka – odpověď) 

 Trénink sluchu pro rozlišování hlásek, slabik – pomoc také rytmizací 

 Vzbuzovat zájem o hudbu 

6.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, 

myšlenkové operace 

Učitel může přes hudbu posilovat poznávací city, jako je vzbuzení zájmu, 

zvědavosti atd. Píseň může být motivací pro další činnosti. Hudební aktivity mohou: 

 Nabídnout hodně prostoru pro tvořivost, představivost i fantazii (volná hra 

s jednoduchými hudebními nástroji) 

 Při práci s textem, pro děti neznámé písně, mohou také v rámci předčtenářského 

rozvoje domýšlet nebo dotvářet pozastavený děj – nalezení nového řešení 
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 Při „čtení“ písničky z not, pomoci v dovednostech rozšifrování jednoduchých 

znaků (například „Jde melodie v písničce podle not nahoru, následují vyšší 

tóny?“) 

 Rozvíjet orientaci v prostoru – ve hře následujeme zvuk (hledání předmětu – 

dynamické změny zpívané písničky – blíží se k hledanému předmětu -> 

zesilování…) 

6.2.3 Sebepojetí, city, vůle 

Do hudby můžeme promítnout mnoho citů, které tak dítěti pomůžeme si 

uvědomovat. Jen prožitek společného zpěvu či hudební činnosti je obohacující pro naše 

emoce. Skrze city vnímáme často už první slyšenou píseň jako ukolébavku                  

od maminky. 

 Dětem v mateřské škole můžeme na lidové písni jejím textem utvářet představu 

o vztahu k živým bytostem, k věcem a přírodě. 

 Hudební činnosti často zajišťují radost a veselí dětí, což je jeden z bodů 

vzdělávací nabídky této podoblasti. 

 Lidové písně obsahují mravní a estetické obsahy, se kterými se přirozenou 

formou seznamují, obohacuje tak jejich citový život. 

 Hudba v mnoha formách může pomoci při sebekontrole a sebeovládání – 

například nabídnout rituální píseň k uklidnění záporných emocí. 

 Texty písní osvětlují různé lidské vlastnosti, nepřímo se setkávají s odlišnostmi  

a růzností psychických a fyzických vlastností, dovedností nebo schopností         

a citů. 

 Zapojení dramatické činnosti do činnosti hudební, ve které se dítě může 

prezentovat, zažívat radost ze zvládnuté činnosti. 

 Vyjádření prožitků pomocí hudebně pohybové hry atd. 

6.3 Dítě a ten druhý 

Zaměření je na interpersonální oblast s podporou utváření vztahů dítěte k ostatním 

(k dospělému i k vrstevníkovi). Posílit vzájemnou komunikaci, zajišťovat pohodu 

vztahů a kultivovanost. 



   30 

 

Ve spolupráci s lidovou písní můžeme naplňovat její obsah: 

 Případností textů, které nesou často mravní ponaučení, ohledně vztahových 

rovin. 

 Najdeme zde modelové situace k porozumění pravidlům soužití, chování, 

respektování druhého. 

 Na mnoha činnostech učíme děti ohleduplnosti k druhému, k ochotě pomoci, 

trpělivosti, snaze řešení dvou různých názorů na cestě ke společnému cíli. 

 Některému dítěti, které má menší obtíže s navazováním kontaktů, může pomoci 

hudba, která bude pro něj, tím vhodným způsobem komunikace a přiblížení se 

k druhému. 

6.4 Dítě a společnost 

Pedagog působí také v oblasti sociálně – kulturní. Uvádí dítě do společenství 

ostatních lidí, do světa kultury, materiálních a duchovních hodnot. Dítěti umožňuje 

„…aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí…“
57

. 

Poznává pravidla společenského soužití, učí se porozumět neverbální komunikaci 

v sociokulturním prostředí. 

Hudebně přispívá k této oblasti lidová píseň: 

 její tradice, píseň jako národní kulturní dědictví, které je potřeba udržovat, 

 vytváří povědomí o morálních hodnotách mezi lidmi, 

 jejím prostřednictvím se můžeme seznámit se světem lidí a jinými poznatky       

o prostředí kolem nás, 

 nabízí náhled do různorodosti hudby v jednotlivých oblastech, ať už krajských 

nebo národnostních, 

 setkáváme se v nich s pozitivními vzory chování a vztahů, 

 při její dramatizaci si děti mohou například vyzkoušet různé společenské role. 
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6.5 Dítě a svět 

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit          

u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 

prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového 

dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte 

(člověka) k životnímu prostředí.“
58

 

Pedagog nabízí dítěti prostřednictvím hudby: 

 užití dalších předmětů, jako jsou například jednoduché hudební nástroje             

a seznamuje ho s dalšími 

 zprostředkovává poznávání přírodního okolí (jako poslech zpěvu ptáků)             

a upozorňuje na rozmanitost a změny v přírodě (pozorování, příklady v písních) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Metodické listy 

Následující metodické listy se věnují vybraným lidovým písním, u nichž jsou 

navrženy činnosti nejen k hudebnímu rozvoji dítěte mateřské školy. Písně byly vybírány 

speciálně pro danou skupinu. Pro jiné skupiny bychom udělali užší výběr z těchto 

ukázek nebo vybrali jiné písně. Je potřeba vždy zohlednit možnosti skupiny. 

Výzkumným problémem je vliv konkrétních hudebních činností na hudební rozvoj 

dítěte v mateřské škole. Zdrojem nabytých informací je experimentální vyučování. 

Praktická část byla zrealizována na 27. mateřské škole v Plzni. Výzkumným 

souborem je věkově heterogenní třída od 3 do 6 let o přihlášeném počtu 25. Děti jsou 

dále rozlišovány na předškolní (ty, které následující rok nastupují do ZŠ) a menší 

(ostatní). 

Metodické listy mají ustálenou formu. Nejprve je rozebrána skladba z hlediska 

notového záznamu a následuje vlastní skladba, po níž je uvedeno, co bylo na činnosti 

sledováno. Začátkem každé aktivity bývá motivace, je tedy uvedena hned pod písní. 

Může se lišit vzhledem k danému třídnímu vzdělávacímu plánu. Další část je věnována 

hudebnímu rozvoji. Činnosti v mateřské škole nikdy nemohou být separovány             

od nabývání ostatních vědomostí a dovedností, proto jsou zmíněné případné náměty    

na další činnosti spojené jedním tématem. Například procvičení předmatematických 

představ, pohybové a výtvarné činnosti aj. Nabízí tak nové nápady mimo hudební 

složku. Na konci metodického listu je evaluace z experimentálního vyučování. Snaha je 

o maximálně možné rozvíjení hudebních schopností a dovedností. Do činností bylo 

zařazeno cvičení pro správné držení těla, mnoho dechových, rytmických, pohybových, 

artikulačních a dalších přípravných cvičení, které byly samozřejmostí, proto ani nejsou 

zmíněné.  

Většinu hudebních aktivit u jednotlivých písní bychom mohli využít i v písních 

jiných a vytvořit tak jejich variace. 

Všechny použité skladby jsou zpracovány v programu Sibelius a čerpány            

ze zpěvníků citovaných v poznámce pod čarou. Jsou upraveny do podoby: melodie, 

akordický doprovod a text. U některých písní v originální podobě zejména z publikace 
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„Lidové písně a vánoční koledy“ je ubrána z klavírní úpravy basová linka levé ruky 

doprovodu.  

V doprovodu písně jsou uplatněny základní harmonické funkce (tónika - T, 

dominanta - D a subdominanta - S), které jsou potřeba pro vývoj tonálního cítění, tedy 

ukotvení tonálního centra. Ojediněle jsou použity i vedlejší stupně, jejichž užití 

zvážíme, abychom neodváděli pozornost od tonality. 

Harmonický doprovod tvoří hlavní harmonické funkce v tónice (dále jen T), 

dominantě (dále jen D) a subdominantě (dále jen S), případně je obohacen o další 

vedlejší stupně. 

7.1 Úvod do české lidové písně 

S dětmi jsme si popovídali o tom, co je to píseň. Nabízeli odpovědi jako například 

„to je to, co se zpívá“. Dál jsme se ptali na lidovou píseň. Společně jsme dali 

dohromady několik znaků: má příběh, zpívala a učila mě ji babička, je taková lidská… 

Poté jsme „bádali“, zda písničku, kterou nás naučila například maminka, od koho jí 

slyšela ona. Učila jí její maminka, tedy naše babička? Pátrali jsme po počátcích písně. 

V některých případech jsme rozebírali rodokmen. 

V následujícím tématu našeho putování jsme se procestovali do České republiky. 

Při těchto hrách jsme si řekli o tom, co je pro nás typické, co je české. Už víme, jak 

vypadá česká vlajka (obrázek 1). Zkusili jsme si složit některé takty písní podle vzoru 

(obrázek 2) a následně jsme si je zazpívali. Zjistili jsme, že i sama Česká republika má 

svoji píseň a to českou hymnu, kterou už poznáme a moc se nám líbí. 

7.2 Běžela ovečka 

Píseň je uvedena v C dur, pohybuje se na 4 tónech, tedy rozsahu kvarty               

ve dvoudobém taktu. Akordy jsou na T, S a D. Píseň je vhodná pro nejmenší, ale           

u větších dětí můžeme na takto jednoduchých písních začít s uvědomováním výškové 

rozdílnosti tónů. 
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Běžela ovečka - noty
59

 

 

Co bylo činností sledováno: 

Zda ovlivňují pohyby hudebně výškovou představu. 

 

Motivace: 

- Témata Velikonoc, symbol – beránek 

- Objevení dráhy a papíru s napsanou melodií 

 

Hudební rozvoj: 

- Při zpěvu písně ukazujeme rukou v prostoru před tělem průběh melodie – zda 

tón klesá, stoupá nebo se opakuje 

- 3 D pohled – chůze po překážkách dle melodie 

Připravíme dráhu z dostupných materiálů na pohybové aktivity (například 

stupínky, dřevěné bedny, švédská bedna a další – viz obrázek 3), po které půjde jedno 

dítě jako ovečka. Pro dotvoření situace můžeme vyrobit ouška zvířátek, alespoň by si 

tak děti v mezihrách předávaly „štafetu“ a věděly, podle koho melodie běží. 

Cesta musí být tvořena takovými překážkami, aby byly jednotlivé tóny v dané 

výšce. Zem tvoří tón c1, d1 je tvořen prvním stupínkem a e1 stupínkem ještě vyšším       

a nápodobně tak tón f1, který už je vrcholem celé cesty (tón nejvyšší). Vzniknou nám 

tak na začátku dráhy 4 schody. Dráhu tvoříme tak, aby dítě vědělo, kam ve který čas 

                                                 
59
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přeběhnout. Pomůžou nám stopy, které klademe dle jednotlivých tónů (tzn. 1x c1, 1x d1, 

1x e1, 4x f1…). Stopy čtvrťových not uděláme delší a osminových not kratší. 

Dráhu si projde každý, kvůli uvědomění si výškových rozdílů v melodii. 

                        

   
          

                

  
                        

     
    

   
                            

 
              

  
c1 d1 e1 f1 f1 f1 f1 e1 d1 e1 e1 e1 e1 d1 c1 d1 d1 d1 d1 e1 d1 c1 c1 c1 

 

Příště si můžeme zkusit postavit dráhu: 

1) podle písničky – děti skládají trasu podle stoupajících a klesajících tónů 

2) složí novou – poskládají dráhu a učitelka jí „přehraje“, mohou společně dotvořit také 

text 

 

- 2 D pohled chůze po notové osnově 

 Další fází je chůze po velké notové osnově, kterou nalepíme na zem (lepicí 

pásky na koberec). Použijeme v ní stejné stopy a ty zasadíme do osnovy. Píseň se 

opakuje, děti chodí v notové osnově a zpívají. Notový zápis pověsíme opodál            

(pro vizuální návaznost). 

 

 Co vše se učíme? 

Vytváření představy výškových rozdílů melodie. Směr melodie – stoupá, klesá 

nebo se tón opakuje 

Transformace z 3D do 2D pohledu 

„Nenásilné“ seznámení s notovým zápisem 

 

Další aktivity: 

- „Co asi provedla ovečka? Proč šel beránek žalovat? A proč zrovna na zámek?“ 

Děti si domýšlí příběh (rozvoj fantazie, představivosti a předčtenářské 

gramotnosti). 

- Tvorba papírové ovečky, kresba vlny - nácvik klubíčka (rozvoj grafomotoriky). 

- Tvorba papírových stop ovečky, můžeme přejít na poznávání stop dalších zvířat. 
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- Předškolní děti si mohou zkusit zápis melodie podle šipek – stoupá , klesá , je 

ve stejné lince , což je pro děti velice náročné (obrázek 4). Je potřeba 

soustředit se na mnoho okolností, se kterými se často nesetkávají, jako například 

postup notiček v mezeře, na lince, v mezeře… Opačný postup se nám dařil lépe. 

Podle písničky jsme zapisovali šipky o postupu melodie (cesta ke znaku, 

transformace – předmatematické činnosti). 

 

Evaluace: 

 Děti zpívaly za pomoci ukazování rukou. Menší děti cvičení napodobovaly, 

starší („předškolní děti“ – děti, které následující rok nastupují na ZŠ) se soustředěně 

snažily. 

Chůze po překážkách dle melodie byla užitečná pro menší i větší děti. Ty menší 

se zaměřily více na pohyb a překonání dráhy, při níž jim v rytmu pomáhaly předškolní 

děti vytleskáváním se zpěvem. Tak se lépe orientovaly v čase, kdy mají stoupnout       

na následující stopu. Výškové rozlišování je přeci jen záležitostí starších dětí. 

Chůze v notové osnově byla obtížnější na pochopení výškových rozdílů,            

ale pomohlo předchozí cvičení ve 3D, na kterém si děti výšku uvědomily. V notové 

osnově jsme si jen vytvořili reálnější představu notového zápisu. 

Předškolní děti se pokoušely zapsat píseň do notové osnovy. Úkol byl příliš 

obtížný, vzhledem k mnoha požadavkům. Děti dostaly předkreslenou velkou notovou 

osnovu, záznam šipek a ukázku stupnice (že se noty střídají v mezeře, na lince…).         

I když nebyla požadována přesnost na psaní not, děti bez této zkušenosti věnovaly psaní 

velkou pozornost a dostávali jsme se od jádra úkolu. Zkusili jsme si proto nakreslit 

notičku na zvláštní papír. Říkali jsme si, jak se notičky pohybují nahoru (mezera, linka, 

mezera…), ale některé děti vložily častěji notičku do další mezery místo na linku. 

Soustředění na psaní not, střídání pozice not jim sebrala mnoho pozornosti a činnost 

jsme nemohli dovést do konce. Dvě z šesti dětí byly tento úkol schopny částečně splnit. 

Po tomto zjištění, byla aktivita zpracována v opačném postupu. Děti měly zakreslit 

šipky podle chodu melodie. Tato činnost se vydařila lépe, děti si po předchozí 

zkušenosti věděly rady. Pro kontrolu zápisu byla „zašifrovaná“ píseň zapsána zpět       
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do not a zahrána na klavír. Dítě si tak samo mohlo ověřit okem a sluchem, zda ji 

správně zapsalo. 

Po sledování vlivu pohybu na hudebně výškovou představu můžeme vyvodit, že  

u předškolních dětí byl vliv patrný. U menších však úkol klade požadavky na jejich 

rozvoj (pohybové dovednosti) a tím pádem lidová píseň působí na jejich všestranný 

rozvoj a může zvýšit úroveň dané pohybové fáze. 

7.3 Já mám koně 

Píseň je zapsaná v tónině F dur, v doprovodu máme základní harmonické funkce 

(T, S, D). Tónový rozsah se pohybuje v jedné oktávě, objevují se zde maximálně 

kvartové skoky. Písnička je ve dvoučtvrťovém taktu. 
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Já mám koně – noty
60

 

 

Co bylo v činnosti sledováno: 

Zda záměna slov v pravidelném rytmu vzbudí pozornost a poslechovou soustředěnost. 

 

Motivace: 

- hry se zvířaty (kůň, ovce, koza, slepice) 

- hry na kovboje, nahánění divokých koní 

- návštěva statku a stájí 

 

Hudební rozvoj: 

- „Znáte nějakou písničku, ve které by se zpívalo o koních?“ – zpěv známých 

písní (v lidových písních například Když jsem já ty koně pásal, Když jsem jel  
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do Prahy, A já sám, Už mně koně vyvádějí, z umělých písni bychom mohli uvést 

například Když se zamiluje kůň…) 

- „Zavři oči, polož si hlavu a poslouchej. Když uslyšíš, že se zpívá o koních, 

zvedni ji“ (učitel zpívá „Já mám koně“). 

- Když už písničku dobře známe, můžeme zařadit další hry 

o Místo slovíčka kůň zpívej íha – „Já mám íha, vraný íha, to jsou íha 

mí…“. Dál zkus místo toho zařehtat jako koník, hýbat jazykem (zvuk 

kopyt) aj. 

o Přemýšlíme, jak bychom mohli změnit další fráze "já mám", můžeme 

přidávat také pohyb (děti vymýšlí záměnu). Zaměníme "já mám, mí" 

například poklep na hrudník bez zpěvu (postupně můžeme propojit zpěv 

s pohybem - íha a poklepem). 

o Zaměníme další slovíčka – „vraný, to jsou, když já jim dám ovsa, skáčou 

hopsa…“ 

o Zkuste tuto „zašifrovanou“ písničku předvést mamince, tatínkovi, 

babičce, jestli poznají, o jakou českou lidovou píseň se jedná. 

o Jaký nástroj bychom mohli použít místo íha? Například ťukání dřívek 

(„Já mám ťuk, ťuk, vraný ťuk, ťuk, to jsou …“), které se zvukovou 

barvou blíží zvukům kopyt při chůzi koně. 

 

 Co vše se učíme? 

Znovu vybavení známých písní 

Rozvoj procesu myšlení – abstraktní porovnávání 

Tvořivost 

Analýza auditivního vnímání 

Cesta ke znaku – zastoupení slovíčka 

Rozlišování zvukové barvy jednoduchých hudebních nástrojů – zvuková 

představivost 

 

Další aktivity: 

- Cvičení na velkých míčích – jízda na koni 

- „Jak se o koně pečuje? Kdo je to podkovář?“ povídáme si o životě těchto zvířat 
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- Hra na honěnou – kovboj (jedno dítě) nahání divoké koně (ostatní děti)            

do ohrady (daný prostor), koně se mohou zachránit tím, že v ohradě splní nějaký 

úkol, například udělají 3 dřepy) 

- Tvorba koníka (obrázek 5) – rozvoj jemné motoriky 

 

Evaluace: 

Při poslechu textu písně („zvedni hlavu, když uslyšíš…“), nastal pro menší děti 

časový tlak. Tok písně jim nedovolil potřebnou dobu na opětovné sklopení hlavy,          

a proto po většinu písně měly hlavu nahoře a sledovaly ostatní. Příště by bylo lepší 

zařadit úspornější pohyb, například zvednutí ruky, který by ovšem nezaručoval takové 

soustředění, jako když zmírníme příjem vizuálních podnětů (nedíváme se). Zpočátku 

jsme k pohybu vždy zpívali, utvářeli skupinky, ve kterých jen jedna zpívala a druhá 

předváděla. Činnost jsme opakovali a přidávali podmínky. 

V dalších úkolech bylo poznat, že pro většinu dětí není problém správně rozlišit 

slova. Pomůckou a oporou jim byl rytmus písně a pravidelnost textové fráze. Děti se 

zájmem vymýšlely jiná slova či pohyby. Každý se stal tvůrcem procesu a výsledku. 

Výroba koníka byla určena pro předškolní děti, které činnost zvládaly. Menší děti 

se jejich prací často inspirují a mají o ni zájem. Jejich soustředěnost je natolik 

motivována, že dosahují překvapivých výsledků a dlouhého soustředění. 

7.4 Kalamajka 

Píseň psaná v D dur, ve dvoudobém taktu má rozsah sedmi tónů. Postupuje 

nejčastěji v terciích a má taneční ráz, o kterém se také zpívá. Použité akordy 

k doprovodu písně – T, S, D a II., VI. stupeň. 
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Kalamajka - noty
61

 

 

Co bylo v činnosti sledováno: 

Zda píseň podněcuje pohybovou a zvukovou tvořivost. 

 

Motivace: 

- „Jak vypadá svatba, jak si ji představuješ?“ 

- „Kdo je to kominík, proč je spojen se svatbou?“ – rčení 

- Držení za knoflík – hry s knoflíky 

- Kominík – přináší štěstí, dříve byl velkým nebezpečím požár způsobený 

usazením sazí v komínech. Kominík je svým uměním dokázal odstranit. Bylo 

také velké štěstí ho vůbec sehnat. Knoflík je pak symbolizován jako „zamknutí“ 

ohně. 

 

Hudební rozvoj: 

- Pěvecké činnosti 

Po seznámení s textem zařadíme dechové a pěvecké cvičení. „Jak by asi takovou 

Kalamajku tančily opice?“ uvolněné pohupování v předklonu s vyluzováním 
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zvuků. „Eliška s kominíkem tančili sambu a rumbu.“ Říkáme samba, rumba     

ve své hlasové poloze. Stojíme, nohy mírně od sebe, zapojení pánevního dna. 

„Zasekla se hudba“ kmitáme jazykem kala, kala, kalamajka. Dbáme na správnou 

výslovnost k. Začínáme s melodií písně nevázaně na text. Zpíváme kala, kala, la, 

la, la (2 takty) v melodii pokračujeme, text opakujeme. Postupnou hrou            

na ozvěnu se píseň učíme s celým textem. 

 

- Hudebně pohybové činnosti 

„Jak se tančí Kalamajka?“ Děti vymýšlí kroky, které se hodí do rytmu písně     

na svatební taneček kominíka s Eliškou. 

 

- Doprovod na Orffovy hudební nástroje (instrumentální činnosti) 

„Co dobrého jedli na svatbě?“ Děti vymýšlí a své pokrmy vytleskají (například 

dort, koláče, čokoláda…) 

„Vyber si nástroj, na který by tvoje dobrota nejlépe zněla“ (obrázek 6) 

Jednotlivé nástroje hrají doprovod písně. Děti si mohou k hraní stále opakovat 

slova. 

 

 

 

 

 

 

 

 Co vše se učíme? 

Tvořivost 

Představivost 
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Instrumentální hra 

Rytmické cítění 

Uvědomění si délky not (tvorba doprovodu) 

 

Další aktivity: 

- „Nakresli, jak asi vypadala Eliška“ 

- Pohybové aktivity ve dvojicích/v párech 

 

Evaluace: 

Hudebně pohybové činnosti jsme začali pohybovou improvizací do hudby. Jedna 

skupinka dětí zpívala a druhá tančila Kalamajku, poté se skupiny vystřídaly. Navzájem 

si sdělily, které kroky a pohyby se komu líbily a z nich jsme si vytvořili vlastní kroky 

tance. 

Po vymýšlení pokrmů na svatbě jsme hledali vhodné nástroje, které by se k našim 

pochoutkám hodily. Vybrané nástroje: vajíčka (cu-kro-ví), bubínek (vuřt), triangly (ko-

láč), dřevěný blok („čo-ko-ška“). Děti s nástroji si opakovaly svá slovíčka, která 

postupně zeslabovaly a někteří si je dokázaly říkat potichu. Začínali jsme na různých 

nástrojích, ale s jedním slovíčkem. Dělení do jednotlivých skupinek bylo obtížné,       

ale převážně předškolní děti doprovod zvládaly. Menší děti měly ze hry radost, která je 

v této fázi důležitá a postačuje pro další rozvoj a vůbec ke vztahu k hudbě. V této 

činnosti bylo důležité aktivní zapojení a snaha do hry vstoupit a přispět do společné 

práce. 

Dívenka, která je uzavřenější, se v této hře překvapivě zapojila a velice se vcítila 

do hry. Děti se chtěly na nástrojích střídat, kromě dvou dětí, které ve většině případů 

raději hrám jen přihlíží. 

7.5 Když jsem já sloužil 

Tato lidová píseň je psána v celém taktu (4/4) v tónině G dur. Její rozsah sahá  

od tónu d1 do c2, jde tedy téměř o vzdálenost jedné stupnice (sedmitónový rozsah). 

Z hlediska rytmické složky píseň není složitá, obsahuje jen čtvrťové a osminové noty. 

Zpívá se živě. 
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Písnička po melodické stránce není složitá. Největší intervalový skok je kvarta, 

ale častěji melodie postupuje po sekundě a tercii. Je tedy vhodná i pro mladší děti 

s využitím textové nápovědy (viz dále). 

 

 

Když jsem já sloužil - noty
62
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Co bylo v činnosti sledováno: 

Odvedení pozornosti od hudby přemírou textu. 

 

Motivace: 

- Téma farmy: 

o stavba farmy - statek – stavebnice např. Kapla, Lego, přírodní materiály 

při hře venku – domy, jezírko, pastvy, stáje, králíkárny, kurníky, ohrady 

pro další zvířata… 

- „Bez práce nejsou koláče“, povídání o tomto rčení, které se objevuje v písni 

„když jsem sloužil, dostal jsem …“ 

 

Hudební rozvoj: 

- Píseň není snadná na zapamatování pořadí zvířat v textu. Učíme se písničku     

se zvířátky (hračkami) nebo obrázky. Zvířátka seřadíme a podle nich zpíváme 

(obrázek 7). 

Pro ztížení situace se zvířátka „rozutečou“, ale my zkusíme pořadí zachovat. 

Nebo si následně můžeme poskládat písničku (seřadíme si zvířátka) podle sebe. 

- „Melodie písničky se pořád mění?“ – mění se text, ale ne hudba, ta se opakuje. 

- Můžeme v písni vynechat zvíře a děti mohou hádat, o koho v dané sloce jde. 

Například: „Když jsem já sloužil, to první léto, vysloužil jsem si … za to, a ta … 

chodí bosa …“ – husa. 

- Práce s poslední slokou „…vysloužil jsem si děvčátko za to…“ – poznáš, jaké 

děvčátko zpívalo? První část zpívá chlapec se zavřenýma očima a konec dozpívá 

dívka. Jeho úkolem je poznat ji. 

 

 Co vše se učíme? 

Reakce na vizuální podnět - nápověda textu, předmět manipulační nebo 

obrázkový – v případě přechodu mezi nimi vytváříme v procesu myšlení 

transformace 

Rozlišování barvy hlasu 

Procvičení paměti - přechod vizuální představy na vybavování 
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Práce s textem, náznak hudební formy variace 

 

Další aktivity: 

- Starší děti mohou připravit hru pro menší. Po třídě rozmístí zvířátka (je vhodné 

mít několik stejných) a zpívají některou ze slok. Menší děti následně hledají 

zmíněné zvířátko (orientace v prostoru, nezávislost předmětu na prostředí). 

- „Když jsem já sloužil to jedno léto, vysloužil jsem si … za to.“ Všichni zpívají, 

jeden předvádí dramatizací se zvuky zvířátko. Kdo hádá (odpovídá), musí 

písničku přezpívat s doplněním zvířátka např. „Když jsem já sloužil to jedno 

léto, vysloužil jsem si kravičku za to.“ Když uhodne, vystřídá se s předvádějícím. 

Ten si sám vymyslí, jaké zvířátko bude předvádět. Mohou to být i zvířata, která 

nejsou v písničce zmíněna. 

 

Evaluace: 

Když již píseň děti znaly, seřadily zvířátka podle paměti. Sloužila tak jako 

nápověda při zpěvu, když někomu vypadl text. 

To samé řazení bylo použito v činnosti, kdy předškolní děti menším dětem 

rozmístily po třídě plastová zvířátka. Starší děti měly zodpovědnost za menší, citlivě jim 

pomáhaly s vyřešením úkolu. 

Následující činnost s vynecháním zvířátka a hádáním, děti zaujala. Protože starší 

děti byly pochopitelně v odpovědích rychlejší, rozdělili jsme si práci. O které jde 

zvířátko, odpovídaly menší děti a kolikáté léto to bylo (podle přepočítání ostatních 

zvířat v refrénu), to přepočítali předškoláci. Všichni tak měli svoji úlohu. 

Dále jsme si hráli na hudební skladatele (spíše textaře) a píseň si přeskládali podle 

svého. Zpívali jsme tak několik verzí, které byly „režírovány“ dětmi. 

„Když jsem já sloužil, deváté léto, vysloužil jsem si děvčátko za to“ zazpíval jeden 

se zavázanýma očima a druhá píseň dozpívala. Hádal, kdo ji zpívá. Zpočátku byl 

hádající uprostřed kruhu, ten měl výhodu, pokud si zapamatoval, kdo kde sedí, mohl 

volit jména dle směru zvuku. Kdo si chtěl hádání ztížit, byl zatočen dokola nebo 

odveden mimo kruh. Děti se poznávaly dobře. Vážily své možnosti a odhadovaly své 

schopnosti. 
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7.6 Kudy, kudy, kudy cestička 

Píseň uvedena v C dur, ¾ taktu má pětitónový rozsah.  První půltónový postup zní 

naléhavě a vzápětí se uvolňuje do tóniky hned v druhém taktu. V doprovodu jsou 

obsaženy základní harmonické funkce (T, D) a z vedlejších se objevuje VI. stupeň. 

 

 

Kudy, kudy, kudy cestička - noty
63

 

 

Co bylo v činnosti sledováno: 

Uvědomění si důležitosti sluchu. 

 

Motivace: 

- „K čemu máme cesty, kam se po nich můžeme dostat“ navození tématu 

přemýšlením nad problémem 

- „Může být i strašidelná cesta? Cesta, která nikam nevede?“ 

- „Co může ještě znamenat slovo cesta?“ přemýšlení nad symbolikou – způsob 
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Hudební rozvoj: 

- Hledání správné cesty 

o Děti vytvoří okraje cesty a jeden po ní bude kráčet se zavázanýma očima 

- Honzíček. Ten musí cestu projít, aby nikde nenarazil. Pokud se 

k některému s dítěte (okraje cesty) blíží, cestička vydá předem 

domluvený zvuk, aby se raději vzdálil. Můžeme použít zvuky zvířat 

z našeho lesa. 

o Dále stavíme cestu s překážkami, kterou by děti překonávaly                 

ve dvojicích. Jeden jako navigátor (Andulka) a druhý se zavázanýma 

očima (Honzíček). 

- Procházka ve známém bezpečném venkovním prostředí poslepu. Děti zapojí 

více smyslů, větší sluchové vnímání, fyzický kontakt s nerovným povrchem. 

Děti vedeme pomalým tempem se zavázanýma očima spojené ve „vláčku“ 

(každý se drží). Snažíme se udržet ticho, aby vnímaly veškeré okolní podněty 

jako je zpěv ptáků, šumění větru nebo povrch cesty z kamínků tedy zvuky 

nehudební (obrázek 8). 

 

 Co vše se naučíme? 

Reakce na pokyn vrstevníka 

Důvěra v kamarády – sociální cítění 

Sluchová analýza – zaměření na veškeré zvukové podněty 

Spoléhání na vlastní smysly – počátek veškerého naslouchání, přijímání podnětů 

vnímatelných hmatem i čichem 

 

Další aktivity: 

- „Honzíček hledá jen bohatou nevěstu a nevidí, že ho má Andulka ráda“ (morální 

hodnota ukryta v písni) - zaměření na žebříček hodnot. Pracovní list                

pro předškolní děti, ve kterém je symbolikou vyznačeno zdraví, štěstí, láska, 

bohatství… – děti uspořádávají dle vlastního uvážení. 

- Stavění překážkových drah – nové cesty pro Honzíčka 

- „Nakresli, jak by asi měla vypadat Honzíkova nevěsta“ 

- Řešení labyrintů a jiných cest 
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Evaluace: 

Děti v první aktivitě zpočátku nechápaly svoji roli a nevěnovaly hře dostatek 

klidu, do té doby, než si uvědomily, že hru ztíží tím, že budou v tichosti. Poté se          

do atmosféry tajemné cesty zabraly tak, že když se k nim „Honzíček“ blížil, zapomněly, 

co mají říkat. 

Hra ve dvojicích – vedení kamaráda byla nepochopitelná pro menší děti, proto 

byly častěji v roli „slepého“ a předškolní děti jako navigátoři. I ti se občas snažili místo 

slovního doporučení kamaráda vést fyzicky například za ruku nebo občas řekli „musíš 

zvednout tuhle nohu“ a ukázali na ni. Tím, že je vedený neposlechl, dostali zpětnou 

vazbu nefunkční navigace. Trasu procházeli maximálně po 3 trojicích (každá vlastní 

dráha), aby byla cesta bezpečnější. 

Venku měly děti tendenci jít vedle sebe, ne za sebou. Tedy vláček mířil místo 

rovně za prvním, do strany (bez přetočení – dopředu). Menší děti si cestu zkoušely také, 

ale musely se od větších oddělit, protože pro dva bylo velice nepříjemné mít pásku přes 

oči (i v předchozích činnostech) a další tři se vláčku pouštěly. Prošli si tedy trasu menší 

a někteří i s očima otevřenýma. 

V naší tiché procházce se objevily i nečekané zvuky (rány jako při ohňostroji, 

houkání sanitky). Po procházce jsme si o všem, co jsme slyšeli, společně vyprávěli. 

Jeden chlapeček dokázal zapojit sluch natolik, že vnímal i dech kamaráda a nesoustředil 

se jen na silnější zvuky kolem. 

Výsledkem je tedy fakt také z hlediska vývojových předpokladů, že mladší děti se 

potřebují spoléhat na všechny smysly najednou, kdežto u větších dětí si můžeme dovolit 

zaměření jen na některé. 

7.7 My tři králové 

Vánoční koleda je psána v tónině G dur šestiosminového taktu. Její tónový 

rozsah se pohybuje v rozmezí sexty. Akordický doprovod obsahuje základní 

harmonické funkce (T, D, S) a II. stupeň. 
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My tři králové - noty
64

 

 

Co bylo v činnosti sledováno: 

Vcítění se do druhého, „naladit se na jednu vlnu“ za pomoci příběhu koledy. 

 

Motivace: 

- Vyprávění o Tříkrálovém příběhu, spojení s lednovým svátkem 

- Povánoční atmosféra 

 

Hudební rozvoj: 

- Zpěv s hudebním doprovodem učitele, který řídí tempo písně a pohrává si s ním. 

Děti se tak snaží „naladit“ a reagují na tempo pohybem. Mezi jednotlivými 

slokami si učitel může vymyslet další pokyny. Například: Králové byli z té 

dlouhé cesty unaveni, a proto se rozhodli, že si na chvíli sednou a odpočinou si. 

Jakmile však začne další sloka, tento pokyn se ruší. 

- Po bezpečném ukotvení textu a melodie písně v paměti – děti se rozdělí            

do trojic, které se pohybují po třídě, jedna trojice zpívá sloku a jde k jiné, aby 
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jim popřála podáním ruky. Tím této trojici předá slovo, aby mohla zazpívat 

druhou sloku. V podstatě jde o hru „na štafetku“, při níž musí být děti stále 

pozorné, aby věděly, kde jejich kamarádi v písni skončili a snaží se na ně co 

nejlépe navázat (také intonačně). 

 

 Co vše se učíme? 

Reakce na pokyn 

Reakce a vnímání změny tempa 

Udržování pozornosti 

 

Další aktivity: 

- Výroba královské koruny (obrázek 9) – ve spojení s pohybovými činnostmi 

můžeme cvičit správné držení těla 

- Překážková dráha pro krále doprovázena příběhem 

- V úryvku písně se zpívá „…my jsme k vám přišli z daleka…“. Králové tedy 

museli překonat mnoho překážek (procházejí překážkovou dráhu každý zvlášť), 

byli ale trochu unavení a proto si museli pomáhat, šli společně (dráhu 

překonávají po trojicích). Šli dlouho, a co se nestalo. Jeden z králů se tak dlouho 

díval do sluníčka, až ho začaly bolet oči tak, že mu je raději zavázali šátkem. 

Nic neviděl, a proto ho vedli (2 králové ho provádí pozměněnou dráhou). Díky 

jejich pomoci, se mu oči brzy zahojily. To při té dlouhé cestě druhý král špatně 

stoupl na kámen a podvrtl si kotník. Sám dál pokračovat nemohl, proto ho 

ostatní králové podpírali (král překonává dráhu po jedné noze s pomocí 2 králů). 

Tak mohli pokračovat v cestě a noha se mu rychleji uzdravila. Neštěstí se        

ale přihodilo i 3. králi, kterému začalo tak silně pískat v uších, až ho bolel každý 

zvuk, který ho doprovázel, tedy i mluva králů. Museli ho tedy provést přes 

překážky bez slovního dorozumění. Ještě že si králové dokázali se vším poradit, 

jedině společnými silami zdolali nelehkou cestu do Betléma. 

- „Jaký dar by si přinesl do Betléma ty?“ 

- „Odkud asi králové pocházejí? Cestujme s nimi!“ – otevírá nová témata 
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Evaluace: 

Při vštípení textu písně jsme si pohrávali s tempem a dynamikou písně. Děti rády 

běhají, chodí a jinak reagují pohybem na hudební výrazové prostředky. Nepravidelnost 

je nenechává ustrnout v pohybu ani mysli. 

Trojice s předáváním písně byly rozděleny tak, jak se děti samy umí rozdělovat na 

větší s menšími. Mohou si tak vzájemně více pomáhat. Větší cítí důležitost                     

a zodpovědnost a menší od nich oporu a vzor. 

Také překonávání překážek děti více pojilo. Rozvrstvení skupinek bylo podobné – 

věkově smíšené. Výhodou byla pomoc dvou kamarádů, jednomu „handicapovanému“. 

Šlo o souhru a „naladit se na jednu vlnu“ dokázaly opravdu všechny děti bez výjimky 

téměř v plném počtu (23 dětí). 

7.8 Neťukej, neťukej 

Píseň Neťukej, neťukej je uvedena v tónině A dur, 2/4 taktu. Melodie je složitá, 

protože nepostupuje po nejmenších krůčkách (sekundový postup), ale jsou zde častěji 

větší intervalové skoky. Pohybuje se v nónovém rozmezí (h1- c2). Její akordický 

doprovod stojí na tónice a dominantě. Hudební forma laděna do malé dvoudílné formy 

s náznakem třídílnosti (ab
a
). Rytmicky je méně náročná, proto se zaměříme spíše na tuto 

stránku písně. 
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Neťukej, neťukej - noty
65

 

 

Co bylo v činnosti sledováno: 

Reakce na pokyn a na barvu zvuku. 

 

Motivace: 

- Hra na tichou poštu s předáváním ťukání na záda místo slov (spíše předškolní 

děti) – ťukání je jen pro jednu osobu – jako v písni 

- „Poslechni si písničku (učitel zpívá) a zjisti, co se v příběhu děje, proč se zpívá 

neťukej?“ – převyprávění děje, vysvětlení slov 

 

Hudební rozvoj: 

- Zpíváme píseň a po taktu neťukej, vynecháme vždy jeden takt volný, ve kterém 

budou děti ťukat: 
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- Místo slova „neťukej“ budeme zpívat například netleskej, nedupej, neluskej, 

nemlaskej… Děti reagují ve volném taktu na pokyn, který učitel zazpívá. 

- „Andulka má milého, který za ní chodívá, ale její otec to nerad vidí, proto se 

schovává a na Andulku vždy jen opatrně zaklepe, aby to pantáta neslyšel. Klepe 

na okno, na dveře, aby za ním přišla. Andulka však musí dobře poslouchat, aby 

věděla, kde má milého hledat, za jakým zvukem jít.“ 

Dětem dáme do prostoru hudební nástroje (převážně Orffův instrumentář) a to 

samé nástrojové složení si schováme na místo, odkud budeme zpívat.               

Ve volném taktu, ve kterém jsme ťukali, zahrajeme na vybraný nástroj mimo 

dohled dětí. Děti poté hádají, na který nástroj bylo zahráno. Necháme jim 

možnost si na nástroj ještě zahrát, aby se ujistili ve správné odpovědi. Tak 

poradí naší Andulce, za kterým zvukem má jít. Například dřívka – dveře, 

činelky – okap… Je důležité rozeznat zvuk, ne pamatovat si symboliku. 

- Děti takto reagují i do písně s domluvenými nástroji (obrázek 10) – například 

dělení na okna – „necinkej“ (zvonivé nástroje – činelky, triangl, vajíčka)            

a na dveře – „neťukej“ (dřívka, bubínek, dřevěný blok). 

 

 Co vše se naučíme? 

Ohleduplnost vůči ostatním, tolerance – morální hodnoty 

Zaměření na poslech 

Rozlišování barvy zvuku 

Rytmické cítění 

Orientovat se v prostoru 
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Další aktivity: 

- „Kolikrát zaťukal na dveře?“ – pro předškolní děti číslo s významem kvantity  

ve vyšší úrovni s počítáním zvuků a jiné matematické činnosti 

 

Evaluace: 

Dětem se činnost líbí už také vzhledem ke kontextu – „nedělej to“ a přesto to 

udělám. Do zvuků není vhodné dávat „neluskej“, jen jedno dítě z celé třídy dokáže 

luskat. Činnost přijaly „s chutí“ všechny děti. 

Hra s nástroji potřebuje uvedení a jasná pravidla, abychom se nepřekřikovali        

a každý měl svůj prostor. Těmto hrám předchází již nějaká zkušenost s nimi. Doplnění 

připodobnění nástroje k předmětu, na který se ťuká (na okno, na dveře) pomůže k lepší 

sluchové analýze. I v takovém případě, kdy si dítě momentálně nemůže vzpomenout, 

jak se nástroj jmenuje. Nejde tedy především o zapamatování, ale o sluchovém 

rozlišování barvy zvuku, který byl záměrem. 

Děti dále vymyslely, že může Aničce škrábat na dveře a tento zvuk zastoupí 

vajíčka. Byl použit bubínek (dupe za dveřmi), dřívka (klepe na dveře), činelky (ťuká   

na okap) a triangl (cinká na zvoneček u dveří). 

Poznávání nástrojů šlo menším (s nápovědou 3 míst/nástrojů) i větším dětem        

a později si nemusely ani zvuk ověřovat opětovným hraním. Na zvukové hádance 

v písni (hře na nástroj) se vždy účastnilo dítě, které uhádlo předchozí zvuk. 

7.9 Pekla vdolky 

Píseň je uvedena v tónině D dur, ve 2/4 taktu. V doprovodu jsou použity vedle 

hlavních harmonických funkcí i funkce vedlejší a to II. a VI. stupeň. Její rozsah je         

v sedmitónovém rozmezí (cis1-h1). Hudební forma je jednoduchá, tvořená předvětím     

a závětím. 
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Pekla vdolky - noty
66

 

 

Co bylo v činnosti sledováno: 

Dodržení v rytmu, pulzace. 

 

Motivace: 

- „Pekli jste někdy s maminkou?“ 

- Pohádky O Honzovi 

 

Hudební rozvoj: 

- Na začátku hry děti v kruhu tleskají do rytmu písně na první dobu. Až se 

metrum ukotví, zkusíme k tleskání přidat vdoleček (míček) jdoucí do rytmu      

po kruhu (obrázek 11). 

Pokud nám to půjde, přidáme v části „…házela je Honzíčkovi…“ přehození 

vdolečku komukoliv v kruhu, jinak jde míček dál po kruhu, po směru 

hodinových ručiček. 

Píseň můžeme opakovat a změnit směr. Vdoleček si tedy předáváme proti směru 

hodinových ručiček. 
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- „Vdoleček se nám zakutálel“. Jeden (Honza) jde za dveře a do třídy schováme 

míček (vdolek). Jeho úkolem je najít míček ve třídě. Když se Honza vrátí, 

ostatní zpívají píseň Pekla vdolky a pohrávají si s dynamikou. Čím více se 

Honza blíží ke vdolečku, tím zpívají hlasitěji, když se od něj vzdaluje, zeslabují. 

 

 Co vše se učíme? 

Rozvoj pozornosti 

Udržování rytmu 

Rozvoj sociálního cítění, společná hra – záleží na každém, každý je součástí 

„týmu“ 

Práce s dynamikou, vzájemné „naslouchání“ 

 

Další aktivity: 

- „Rozdělíš se s kamarádem o vdoleček? Jak to uděláš, když máš jeden/dva?“ 

(manipulace s předměty, obrázky - předmatematické činnosti) 

- Pečení „Honzíkových vdolečků“ 

 

Evaluace: 

Píseň jsme zpívali v kruhu s tleskáním do rytmu, pleskáním o nohy a střídáním 

obou (vyšší úroveň převážně pro starší děti). Před předáváním vdolečku jsme museli 

zařadit i rytmický pohyb do strany. Plesknutím pravou rukou o svoji nohu s plesknutím 

v dalším taktu o kamarádovu (po pravé straně) nohu. 

Do kola jsme přidali vdoleček. U menších dětí se vdoleček občas zastavil, protože 

si ho se zájmem začaly prohlížet nebo jen nevěděly komu ho předat. Přidali jsme tedy 

kolečko, ve kterém jsme si vdoleček pouze prohlíželi a zjišťovali jeho vlastnosti. Dále 

jsme upravili nácvik rytmu bez něj. Místo pleskání o nohy jsme nyní tleskali o ruce, 

abychom zjednodušili předání předmětu. 

Když děti do rytmu tleskaly, lépe se udržovala pulzace. Zpěv byl převážně         

na učiteli. Postupem času jsme zařadili do kola více vdolečků. 

Rytmická přesnost zatím nebyla při účasti celé třídy (věkově heterogenní 

kroužek) dosažena, ale předškolní děti už předávání zvládají. Ztěžují si jen hru 

zrychlováním tempa, která je však dokáže vždy rozesmát. 
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7.10 Stála basa u primasa 

V dané úpravě je píseň v tónině C dur dvoudobého taktu. Stojí jen na terciových  

a sekundových postupech. Akordicky doprovázená tónikou a dominantou. Je tedy 

jednoduchá, vhodná i pro ty nejmenší. Pro starší děti se hodí na hry s cílem ukotvení 

tonálního cítění (postup 1., 3. a 5. stupeň). 

 

 

Stála basa u primasa - noty
67

 

 

Co bylo v činnosti sledováno: 

Ukotvení v tonálním centru za pomoci melodie jdoucí po terciových nebo sekundových 

krocích. 

 

Motivace: 

- Lidová píseň jako součást příběhu: 

„Mezi muzikanty se říká, že jejich hudební nástroje mají duši. Basa muzikanta 

Honzy z Jičína je toho důkazem. Honza byl hodný muž a byl pro každou legraci, 

ale to se mu jednou nevyplatilo. Bylo před svátky a Jičínský primas (první radní) 
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se chystal pořádat každoroční ples. Pozval však muzikanty z vedlejší vesnice,  

že prý lépe hrají než ti z Vrchlabí. Honza byl zklamaný a povídá: „Tohle 

primasovi nedaruji“. Když špacíroval primas s primaskou na parketu, schoval se 

Honza do nejbližšího rohu sálu. Při každém primasově došlápnutí, basa zavrzala, 

jako by střevíce zpívaly. Každý kdo byl okolo, ten se hlasitě smál. Primas se 

rozzlobil a Honzovu basu za to zavřely do basy, tedy do vězení, tedy 

k primasům do kuchyně. Basa si řekla, že Honzovi ostudu neudělá: 

„Stála basa u primasa, za kamnama stála, jak primaska zatopila, basa sama 

hrála.“ 

„Basa musí z domu!“ křičel primas. „Prozpěvuje a rámusí!“ Ale basa 

nepřestávala a ještě se dala do tance! 

„A když někdy na primasa žena hubovala, tahle basa za kamnama sama 

tancovala.“ 

Dotancovala až k oknu a lidi se zase smáli. Co se to tam u primasů zase děje? 

Basu z kuchyně vyhodili a vrátila se zpět k Honzovi. Honza ji pochválil,        

„ale že si dobře vychovaná“! A měl radost, že jsou zase spolu.“ 

 

Hudební rozvoj: 

- „Stála basa u primasa, za kamnama stála“ mohla by takto píseň skončit? Je 

neukončená, opakuje se a podruhé už konec vnímáme 

- Zahrajeme si na muzikanty. 

Použijeme perkusní nástroj Boomwhackers. Jako pomůcku pro pořadí tónů      

za sebou použijeme barevné kruhy/papíry (podle barvy Boomwhackers) a dřívka 

nebo dřevěnou stavebnici Kapla. Například (první čtyři takty): 

 

 

 

 

 

 

Hra je jednodušší pokud máme více sad nástrojů. V tom případě můžeme 

obsadit každý tón (každé dítě – jeden nástroj) - 3x c, 4x e, 1x g, 2x d, 1x f. Výše 
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navržený model znázorňuje 4 takty. Další 4 jsou stejné s výjimkou posledního. 

Řada se tedy opakuje 2x stejně a v 8. taktu se noty se změní na d, c. 

Pokud máme jednu sadu, hraje vždy 5 dětí, ostatní zpívají. Podle pokročilosti 

dětí v rytmu zařazujeme zpěv i hraní dohromady nebo zvlášť. 

Těžší verze s jednou sadou (vhodné do hudebních kroužků o velice nízkých 

počtech dětí): 

Pro začátek procvičíme rytmus a pravidelnou pulzaci. Dáme dětem nástroje       

a zkusíme hrát od c do g, stále dokola. Poté rozmístíme barevné kruhy/papíry     

a děti zpočátku jen rozliší, kde je barva, která je shodná s nástrojem, který drží 

v ruce. Dále zkusíme na barvy přebíhat (učitel jde po barevných 

kruhách/papírech, ke které dojde, vždy tam musí dítě stát). Zkusíme znovu s tím, 

že dítě bude hrát, když učitel projde. Přidáme i dřívka, která nám značí, kolikrát 

na nástroj zahraji u jednotlivé barvy. 

 

- Boomwhackers můžeme využít jen jako doprovodný nástroj (můžeme využít      

i jiné melodické nástroje) 

 

 

Každé dítě jeden tón nebo v každé ruce jeden tón. Další verze doprovodu může 

být jen půlová c + g. 

- Také můžeme rozdat tóny akordu C (c-e-g) a G
7
 (g-h-d-f) a střídat je dle 

notového zápisu (obrázek 12). Vytvořit 3 skupinky dětí: 1. akord C, 2. akord 

G
7
, 3. zpívá. (na melodických nástrojích taktéž – na zvonkohře vyndáme 

nepotřebné kameny). Učitel dává pokyn (např. zvedá ruce), která skupinka 

nástrojů hraje. Tato verze hry je nejjednodušší. I kdyby děti neudržely 

pravidelnou pulzaci, v taktech bude vždy daný hraný akord a zpěv. 

 

 Co vše se naučíme? 

Každé dítě má svoji úlohu/roli – sociální aspekt 

Držet pravidelnou pulzaci 
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Rozlišování těžké a lehké doby – práce s metrem 

Vnímání otevřeného a uzavřeného závěru – hudební forma (předvětí, závětí) 

 

Další aktivity: 

- Jak vypadá basa – rozlišování zvuku od jiných hudebních nástrojů 

- Dramatizace příběhu 

- Tanec na plese u primasů, tanec basy 

 

Evaluace: 

Aktivitám s hudebními nástroji předcházela rytmická cvičení, hra na tělo 

(především hra na ozvěnu, s melodii dále na ukazování výšky tónu) a zopakování 

pravidel hry na nástroje. Boomwhackers jsme zapojili převážně v doprovodu. Nejprve 

pouze c – g a dále po skupinkách dětí s akordy a zpěvem. Hra melodie byla příliš 

náročná pro věkově smíšenou třídu, protože jsme neměli tolik sad těchto nástrojů. Děti 

nestíhaly přebíhat k papírkům. 

Doprovod písně jsme zkoušeli i na melodické bicí nástroje. Posloužily nám 

jednotlivé kameny ze zvonkohry na provázku s paličkou. Hra na ně byla obtížnější kvůli 

horší manipulaci. Menší děti, které neovládají příliš dobře jemné pohyby ruky (jemnou 

motoriku) měly problém se do kamene trefit. Hře v doprovodu předcházelo několik 

nácviků, jako například poslech nástroje, hra v kruhu, když dozní nástroj kamaráda, 

mohu zahrát na svůj, rytmická cvičení a další. V posledních fázích jsme hráli jednotlivé 

akordy a ten, kdo neměl nástroj mohl tleskat do rytmu, aby pomohl udržet tempo           

a napověděl tak „muzikantům“, na kterou dobu mají hrát. 

Tyto činnosti byly nakonec nejvíce přínosné pro vlastní hru na nástroj. Ne         

pro rozvoj tonálního cítění. Snad si alespoň v duchu předškolní děti vstřebávaly tyto 

melodické postupy (1., 3., 5. stupeň). 

7.11 Žádnyj neví, co sou Domažlice 

Chodská píseň ve ¾ taktu v tónině F dur má velice jednoduchý doprovod o dvou 

akordech (T a D). Její rozsah nepřesahuje oktávu. V textu si můžeme všimnout typicky 

chodského nářečí. Skladba bude pro starší děti, které mají daný hlasový rozsah. 
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Žádnyj neví, co sou Domažlice - noty
68

 

 

Co bylo v činnosti sledováno: 

Pozitivní vliv hudby na pohyb a jeho rytmickou složku. 

 

Motivace: 

- Poslech chodské hudby 

o „Mluví se takto u nás? Je to český jazyk?“ – povídání o kraji, nářečí… 

o V případě videonahrávky hudebního souboru s vozembouchem nebo 

dudami – „Poznáváš všechny nástroje, které hrají?“ – představení 

nástrojů 

 

Hudební rozvoj: 

- Rozbor obsahu písně – její textové složky 

- Poslechové činnosti 
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o Představí se jednotlivé hudební nástroje (klarinet, dudy, basa, housle). 

Každý nástroj zahraje jednotlivé úryvky z písně (audiovizuální 

představa). Doprovodné nástroje, které nehrají melodii, jako například 

basa, k úryvku přidají zpěv. 

o „Na koncertě hudebního souboru jsme dostali místo k sezení až na konci 

sálu a na muzikanty nevidíme. Uhádneš, který nástroj momentálně 

hraje?“ Poslech jednotlivých nástrojů s přiřazením (slovně nebo 

omalovánky – „vybarvi, který hrál“). Nástroje mohou zahrát znovu     

pro ověření odpovědi. 

 

- Hudebně pohybové činnosti – taneček v duchu chodských souborů 

o 1. sloka – zpívají všichni, stojí v jedné řadě, drží se za zády křížem (drží 

až kamaráda, který stojí vedle jeho přímého „souseda“) a pohupují se     

v rytmu ze strany na stranu. Nejlépe vedle sebe stojí střídavě dívka, 

chlapec. Od druhé melodické řádky v zápise („Taus je to německy…“) 

vystoupí o kousek dopředu holčičky a s rukama v bok se na místě 

otáčejí, kluci při tom do rytmu podupují, tleskají (zvuk je na nich)         

po dvou taktech. 

o 2. sloka – zpívají kluci, holčičky se chytí opět za zády křížem do kruhu   

a do rytmu jdou po kruhu, v repetici jdou v opačném směru a na poslední 

část se směr otočí zpět. 

o 3. sloka – kluci udělají kruh za holčičkami, které se na ně otočí a ony 

zpívají. Kluci po dvou taktech pleskají o stehno zvednuté nohy. Nohy 

střídají. Od části „Muž mi koupil krávu…“ Poskakují na jedné noze (1 

takt) a na druhé (takt), nohy střídají do konce sloky. 

o Pokud zařadíme mezihru, děti libovolně tančí, točí se po dvojicích. 

 

- Tvorba vlastního hudebního nástroje – vozembouch. Podle obrázků (příloha: 

obrázek č.) a vlastní představivosti hromadíme předměty, které budeme 

k výrobě potřebovat. „Když připevníme činely pevně, bude nám nástroj dobře 

znít?“ Variantu zkusíme a dále odhalujeme možnosti hezkého znění. 
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 Co vše se učíme? 

 Různost českých krajů 

 Seznámení s dalšími hudebními nástroji (dudy, basa, housle, klarinet) 

 Výroba hudebního nástroje – postup, důležitost správného umístění 

Sluchové rozlišování barvy zvuku (nástroje a hlasu) – seznámení s barvou 

nových nástrojů 

 

Další aktivity: 

- Ideálně 

o Živý koncert chodského hudebního souboru (kroje, nástroje) s aktivním 

zapojením dětí. 

o Výlet do Domažlic (návrh výletu s rodiči: Chodské slavnosti – červenec) 

- Pečení/kreslení chodských koláčů 

- „…kroužek je železo…“ – k čemu může být takový kroužek (rozvoj fantazie)     

a o jakém kroužku se asi zpívá? 

 

Evaluace: 

Z tématu cestování jsme se dostali do Domažlic a spojili ho s touto písní. 

Seznámili jsme se s městem pomocí obrázků a hledali jsme krajové odlišnosti (kroje, 

jídlo a další). Poznávali jsme hudební soubor zatím pomocí zprostředkované hudby     

na video a audio záznamu. 

Jednotlivé zvuky nástrojů jsme poznávali z kláves a přiřazovali je k obrázkům 

nástrojů rozprostřeným po třídě. Děti musely nástroj sluchově rozlišit, vizuálně poznat a 

tedy i orientovat se v prostoru. 

Společné tančení činnosti byly pro děti zábavné. Holčičky vymyslely, že si udělají 

z barevných šátků kroje. Taneční kruh často měnil svůj tvar. Pleskání chlapců o nohu    

a skákání po ní (3. sloka) bylo pro menší nelehké kvůli vývojové fázi hrubé motoriky. 

Většina menších dětí nezvládala do pohybu zpívat. Pohybová volnost jim byla nejvíce 

dopřána v mezihře, která byla pro velký úspěch zařazena mezi každou slokou. 
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7.12 Závěrečné hry s lidovými písněmi 

Náměty na další hry, se kterými je možné procvičovat hudební rozvoj dítěte: 

 

- Děti hádají, která písnička se ukrývá v rytmu. K lepšímu vybavení, jsou jim 

nabídnuty obrázky (obrázek 14, obrázek 15, obrázek 16) s nápovědou příběhu 

z písně, které jsou volně rozloženy po třídě. 

 

Běžela ovečka 

 

 

 

Kalamajka 

 

 

 

Kudy, kudy, kudy cestička 

 

 

- Vybereme lidové písně dur i moll, které dětem zahrajeme a děti rozlišují, zda je 

píseň veselá nebo smutná. Nechme děti vysvětlit své rozhodnutí, často přispívají 
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zajímavými názory (například Což se mě má milá - „…ale on není smutný, 

pokud si jí vezme, ona bude ještě hezčí…“). 

 

- Hra na ztracenou melodii – zpíváme píseň a na domluvený signál (například 

zvednutí ruky) přestaneme, ale píseň si stále zpíváme v duchu. Na ukázání 

pokračujeme ve zpěvu tam, kde jsme v duchu skončili. 

 

- Dítě necháme vnímat jen melodii písně bez textu a ono samo vyjadřuje její 

charakter pohybem (taneční píseň, ukolébavka…). 
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8 Verifikace hypotéz a závěry pro pedagogickou praxi 

1. Hypotéza 

„Hudební činnosti inspirované lidovými písněmi zvýší zájem dítěte o hudební 

aktivity. Angažovanost dítěte má pozitivní vliv na rozvoj jeho hudebních 

schopností, dovedností a zájmu o hudbu (má vliv na celkový hudební rozvoj 

dítěte).“ 

Tato hypotéza se potvrdila. Uváděné motivace a jimi probuzený zájem se 

nejvíce osvědčily u písní „Běžela ovečka“ (rozlišování výšky tónů), „Neťukej, 

neťukej“ (sluchové rozlišování), „Stála basa u primasa“ (tonální cítění). 

V písni „Běžela ovečka“ děti reagovaly na záhadné stopy, na nově 

sestavené dráze a objevení papíru se zápisem melodie písně. Když pak dráhu 

procházely, píseň jsme jim hráli přibližně podle jejich chůze. N. zakřičela „Jé, tu 

znám! Ale teď si nemohu vzpomenout, jak se jmenuje.“ Přes stopy zvířete jsme 

písničku odhalili. Děti poté píseň zpívaly vždy podle jedné ovečky, která 

procházela po dráze a velice si užívala tuto roli. Píseň jsme zpívali při první 

aktivitě nejméně 18krát. Děti se lépe orientovaly podle melodie, ve které části 

písně jsou a zda mají zpomalit nebo zrychlit. Před stupínkem nahoru či dolu si 

počkaly na vyšší či nižší tón. Všechny děti (při počtu 20) se zapojily, jen dvě 

děti (4 roky) si dráhu na začátku prošly, ale nechtěly ji jít za „doprovodu“ písně. 

Vyhovovalo jim pozorovat činnost druhých, ale samy se ji nechtěly zúčastnit 

(byl to pro ně náročný úkol). 

Opakování se stalo pro některé děti jistým stereotypem a jejich pozornost 

se vytrácela. Bylo by vhodné hledat nové cesty (přístupy), aby pro ně byla 

činnost stále atraktivní. 

Nechtěly ani doprovázet píseň tleskáním. Při opakování v následujících 

dnech se pohyb dle melodie zpřesňoval. 

Sluchovou analýzu děti výborně procvičily na hře k písni „Neťukej, 

neťukej“, kdy se brzy naučily rozeznávat barvy zvuku (nástrojů i hře na tělo). 

Citlivě přiřazovaly nástroje, které spíše cinkají než ťukají, bouchají. Hry jsme 

prováděly všemi směry, přes hru na nástroj a poslech po název nástroje a hledání 

ho. V průměru v daný týden chodilo 18 dětí a z toho 5 chtělo zodpovídat každou 
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otázku, poznávat každý zvuk, ale byl umožněn prostor i ostatním dětem, které 

například potřebovaly více času nebo nástroj potřebovaly slyšet vícekrát, ale 

postupem času byla chybovost minimální. 

 Je-li činnost prováděna ve známém, bezpečném (například důvěra         

ve stabilitu dráhy) a pozitivně laděném prostředí, umožňuje spontánní projev 

dítěte a uvolňuje přirozenou chuť poznávat, učit se, hrát si. 

 

2. Hypotéza 

„Předpokládáme, že děti zaujmou především hudebně pohybové a rytmické 

činnosti. Největší posun očekáváme v rozvoji hudebně pohybových                      

a instrumentálních dovedností, z hudebních schopností předpokládáme rozvoj 

rytmického cítění.“ 

Děti nejvíce zaujaly hudebně pohybové činnosti z písní „Já mám koně“, 

„Kalamajka“, „My tři králové“ a „Žádnej neví“. Hodně je motivovala práce 

s hudebními nástroji, tedy činnosti instrumentální a také poslechové a tady také 

dosahovaly největšího posunu. Velice brzy byly schopné rozlišovat barvy 

nástrojů a zvuků. Tyto činnosti byly často dětmi vyžádány, a proto také více 

zařazovány. 

Opravdu ze všech schopností, které byly rozvíjeny prostřednictvím 

činností, se nejvýrazněji rozvinulo rytmické cítění dětí. Prostupovalo všemi 

písněmi a tak měl každý čas do něj proniknout a najít si svoji oblíbenou aktivitu, 

na které se v dané oblasti rozvine. Tato hypotéza se naplnila. 

 

3. Hypotéza 

„Čistota zpěvu se zlepší u písní, jejichž melodie se opírá o tóny tónického 

kvintakordu.“ 

Hypotéza se potvrdila v případě písně „Já mám koně“ nejvíce v části „… 

Když já jim dám ovsa…“ kde zaznívá zmíněný tónický kvintakord. Avšak 

každý ještě nevyzpívá píseň v rozsahu oktávy, který je daný fyziologickými 

možnostmi a rozezpívaností dítěte. Proto byla čistota písně ovlivňována 

řekněme nevyrovnaností jednotlivých rozsahů dětí. 
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V písni „Stála basa u primasa“ nebyla píseň ovlivněna rozsahem a děti 

zvládly píseň  zazpívat relativně čistě i při počtu 22. Za dodržování pravidel    

při zpěvu („nekřičím, poslouchám i kamaráda popřípadě doprovod písně…“). 

Pokud byla čistota narušena, bylo to převážně individuálními možnostmi 

jednotlivých dětí. Tuto píseň jsme začali zařazovat často do rozezpívání. Děti si 

rády vzpomínají na příběh o Honzovi. 

S přihlédnutím na možnosti dětí se v těchto písních (zvláště u „Stála basa 

u primasa“) opravdu jejich intonace lepší. V časovém rozestupu měsíců 

nesrovnatelně. 

 

4. Hypotéza 

„Aktivity navržené v pracovních listech posílí u dětí soustředění a koncentraci 

při práci.“ 

S touto hypotézou po experimentálním vyučování naprosto souhlasím. 

Děti vydržely u činností být dlouho pozorné. Rozhodně k tomu také dopomohla 

rozmanitost obsahu písní. Jejich přínos v textové složce, kterou děti s písní 

přijmou snadněji, objevení citových vazeb (přátelství, láska…) a vzorců chování 

jde dětem dobrým příkladem. Děti měly při práci často mnohem blíže ke svým 

vrstevníkům ve třídě. Při tanečkách v písni „Kalamajka“ už jsem nezaslechla 

jejich odmítavost například „s tebou já jít tančit nechci“. Dokázaly 

spolupracovat a radovat se tak ze společného prožitku. 

Na písni „Když jsem já sloužil“ se objevil i řečový pokrok (u dvou 4 

letých dětí) při koncentraci a jejich vytrvalost, výdrž při práci byla obdivuhodná. 

V každé písni z výběru minimálně na jedné z činností (i mimohudebních) 

mě děti překvapily svým zaujetím pro věc. U písně „Běžela ovečka“ (chůze     

po překážkách do melodie, „Já mám koně“ (soustředěnost na pohyb a zpěv, 

provlékání provázku místo hřívy koně – zvláště již 3leté děti), „Kalamajka“ 

(improvizace v pohybu), „Kudy, kudy, kudy cestička“ (dlouhá procházka se 

zavřenýma očima), „My tři králové“ (společná práce – chůze po překážkách, 

pomoc kamarádovi), „Neťukej, neťukej“ (soustředěnost na daný zvuk), „Pekla 

vdolky“ (velká snaha držet v rytmu celý kruh – podávání vdolečku), „Stála basa 



   70 

 

u primasa“ (chuť do hry na kameny ze zvonkohry) a „Žádnyj neví, co sou 

Domažlice“ (společný taneček). 

 

 

Z provedeného experimentálního vyučování vyplynuly následující závěry pro 

pedagogickou praxi. 

 Potřeba vhodného výběru písně v konkrétní pracovní skupině. 

 Při opakování hledat nové přístupy, motivace, formy, aby se nestalo stereotypem 

a děti neztratily pozornost 

 

Potvrdila se výhoda lidových písní při hudebním rozvoji dětí z těchto důvodů: 

 jednoduchá harmonie (základ pro tonální cítění), 

 přiměřený rozsah, 

 jasný rytmus (pravidelné metrum, 1. doba těžká), 

 snadno zapamatovatelná (text, melodie, harmonie), 

 nabízí mnoho způsobu ke zpracování, k činnostem, 

 možnost prožití ze všech stran (různost aktivit: výtvarné, dramatické, hudební, 

pohybové…) nese hlubší zážitek, který si dítě lépe zapamatuje – každý je na 

něco chytrý, může tak zaujmout všechny, 

 má pozitivní vliv na sluchové rozlišování, naslouchání a udržení pozornosti, 

 často podněcuje k tvořivosti, 

 její poutavost učí děti poslouchat/naslouchat a udržet pozornost. 
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ZÁVĚR 

Lidová píseň poskytuje mnoho kvalitního materiálu pro hudební rozvoj. Písně 

podněcují k dalším činnostem a přitom přináší odkaz předchozích generací. Jsou 

kulturním dědictvím, které je potřeba udržovat. Můžeme si na nich všimnout krajových 

odlišností a tím pracujeme s dalšími tématy. 

Písně jsou jako pouto více generací. V mateřské škole úzce souvisí se sociálním, 

personálním a občanským rozvojem dítěte (RVP). Je dobrým příkladem z hlediska 

textové složky. Děj textu často obsahuje mravní ponaučení (city, přátelství, lásku, ale 

také negaci – zradu, která je později odhalena) a vhodnou melodickou i harmonickou 

složku. Melodie probíhá ve stupnicových chodech nebo po tónickém kvintakordu, který 

je důležitý pro tonální cítění. Harmonie není složitá, obsahuje hlavní harmonické 

funkce, které taktéž k tomuto přispívají. A koresponduje tak s hudebním vývojem dítěte 

mateřské školy. 

Hudebními činnostmi připravujeme dítěti podmínky pro všestranný rozvoj. Musíme 

jen zohlednit úroveň jejich vývoje a tomu podřídit výběr didaktického materiálu a z něj 

plynoucích činností. Hudba je dítěti blízká, je otevřené vnímat její emocionální složku  

a dokáže jedince v mnohém zaujmout. Tak proč nevyužívat této cesty. 

Činnosti se v mateřské škole prolínají a jejím prostřednictvím dítě získává 

informace o světě a o sobě samém. To jak s nimi učitel pracuje, je záležitostí 

vzdělanosti a praxe v oboru. V uvedené práci na metodických listech byly často aktivity 

upravovány podle situace. Práce na metodických listech měla velký význam především 

pro rozvoj mého tvořivého pedagogického myšlení. Zjistila jsem, že tímto tvořivým 

směrem bych chtěla v praxi pokračovat. Práce mě vedla k přemýšlení a nacházení 

nových směrů. Tato cesta hledání mě vnitřně obohatila a v mém pedagogickém 

působení a jeho směřování.  
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