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Anotace 

Diplomová práce zkoumá způsob výuky na sopránovou zobcovou flétnu 

v předškolním věku. 

Teoretická část poukazuje na specifičnost předškolního období v oblasti 

hudebního vývoje dítěte a v jeho psychologických předpokladech k hudebním 

činnostem. Kapitoly jsou zaměřeny na některá vnější a metodická hlediska 

vedení výuky. 

Praktická část předkládá konkrétní výsledky pozorování výuky hry na 

sopránovou zobcovou flétnu ve vybraných mateřských školách. Na základě 

zjištěných skutečností jsou v závěru práce navrženy další možná zaměření 

dílčích výzkumů i konkrétní návrhy k vedení výuky v mateřských školách. 

Annotation 

The thesis leads into research of fipple flute teaching mode in preschool 

age. The specifics of preschool age period in the area of musical development 

of a child and his psychological dispositions for musical activities are shown in 

theoretical part. Chapters describe some external and methodical aspects of 

education leading. 

Practical part of the thesis presents some results of monitoring the fipple 

flute teaching, which have been observed in selected kindergartens. Orientation 

of further partial surveys and proposals for leading the education in 

kindergarterns, based on discovered facts, are outlined at the end of thesis. 
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Úvod 

Výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu byla do roku 1989 odborně 

vedena převážně profesionálními učiteli na Lidových školách umění (dnes 

Základní umělecké školy). Na tomto přípravném nástroji děti získávaly první 

zkušenosti a dovednosti v nástrojové výuce. V osmdesátých letech byla 

zobcová flétna zásluhou V. Žilky uváděna do všeobecného povědomí jako 

vhodná terapeutická pomůcka k rehabilitaci dýchání astmatických dětí a také k 

prohlubování správného bráničního dýchání u dětí zdravých. V tomto smyslu se 

začala zobcová flétna využívat také v mateřských školách. V současné době 

přibývá stále více mateřských škol, které výuku do programu zařazují. Proto 

jsem se zaměřila na možnosti a formy práce ve flétnové výuce nabízené dětem 

v mateřských školách. Podrobněji se věnuji otázce utváření správných 

elementárních návyků, které jsou často zdůrazňovány v odborné literatuře. 

Jako učitelka mateřské školy se věnuji flétnové výuce více než deset let. 

Vlastní základy hry na zobcovou flétnu jsem získala v době povinné školní 

docházky, kdy jsem dva roky navštěvovala LŠU a poté pokračovala čtyřletým 

studiem na střední pedagogické škole. Touto prací bych chtěla alespoň 

částečně přispět ke zkvalitnění flétnové výuky na mateřských školách. 
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Teoretická část 

1 Hudebněvychovny proces v našich mateřských školách 

1.1 Vývoj hudebněvýchovných koncepcí 

Počátky předškolní hudební výchovy souvisí se vznikem prvních 

opatroven ve třicátých letech 19. století v Praze. Základem byl zpěv propojený 

s ostatními výchovnými činnostmi. V této době také vznikly první teoretické 

práce zabývající se hudební naukou v systému vzdělávání a výchovy, např. 

Školka J.V.Svobody (Kodejška, 2002). 

Po roce 1869 u nás vznikaly další mateřské školy nebo zahrádky, a 

rozvíjely se i vzdělávací koncepce. Mezi nejznámější patří Fröbelova koncepce 

- založená na prolínání zpěvu a her, dále pak systém pohybové výchovy E. J. 

Dalcrozeho. 

Přelomové bylo období po druhé světové válce, kdy hudební výchovu 

ovlivnily nové technické komunikační prostředky a individuální postoj byl 

nahrazen kolektivistickým. Na utváření hudebněvýchovných systémů působily 

moderní vědy, zejména psychologie a pedagogika. 

V šedesátých až sedmdesátých letech byly koncepce zcela podřízeny 

principu kolektivní výchovy, děti měly malou příležitost k uplatnění svých 

tvořivých schopností. Nepřihlíželo se k uspokojení jejich potřeb a zájmů, 

hudební výchova byla zredukována na prostý nácvik a drilové opakování písní, 

spojených s pohybovými hrami a poslechem hudby. Scházelo metodické 

propracování instrumentálních a pohybových činností. Hudební činnosti byly 

prováděny izolovaně od ostatních estetických tvůrčích podnětů, resp. zážitků. 

Koncepce postrádala propojení s dalšími estetickovýchovnými činnostmi. 

Konec sedmdesátých let zaznamenal důležitý posun v hudebně 

výchovném procesu díky nově vzniklému Programu výchovné práce pro jesle a 

mateřské školy (1978,1985). Tento dokument umožnil větší respektování 

věkových a individuálních zvláštností dětí a podněcování k vnitřní motivaci a 

tvořivosti. 
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Hudební výchova byla uskutečňována prostřednictvím souboru vzájemně 

se podmiňujících a prolínajících hudebních činností - pěveckých, poslechových, 

instrumentálních a hudebně pohybových. Do roku 1989 byla však výchova a 

vzdělání ve všech disciplínách podřízena jednotnému ideovému programu, 

který do značné míry sjednocoval podobu škol, omezoval tvořivou práci 

pedagogů a nivelizoval požadavky na děti. 

Po roce 1989 začaly mateřské školy využívat podnětů různých 

vzdělávacích systémů, Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy už 

nebyl závazný. 

Počátkem devadesátých let se do našich zemí šířily pokrokové 

myšlenky vědeckých pracovníků W. Roschera a W. Mastnaka, kteří se 

intenzívně věnovali otázkám polyestetické výchovy a hudební integrativní 

pedagogiky. „Integrativní záměry hudebněvýchovné práce spočívají v hledání 

zajímavých možností propojování hudby s ostatními uměleckými i 

neuměleckými činnostmi, v nichž hudba hraje vždy dominantní úlohu. 

Uplatňováním ostatních uměleckých oblastí se akceptuje jednak synkretický 

(dosud nerozčleněný) přístup dítěte ke světu a také se tím harmonizuje jeho 

komplexní vědomí. Propojování estetickovýchovných činností je spojeno 

s prohlubováním dětských emocionálních zážitků. Ty se ještě zvýrazňují, pokud 

je do činnosti zapojen větší počet smyslových orgánů." (Kodejška, 2002, s.57). 

V roce 2001 Výzkumný ústav pedagogický vydává Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání (v roce 2004 aktualizován). Tento závazný 

dokument (zákonná platnost od 1.9. 2007) je podkladem pro přípravu školních 

vzdělávacích programů s cílem podpořit rozvoj různých koncepcí. Umožňuje 

mateřským školám vytvářet školní programy dle specifických podmínek, při 

zachování základních požadavků na předškolní výchovu. 

Podstatou vzdělávání v předškolním věku je uplatňování integrovaného 

přístupu. Jednotlivé složky výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, rozumová, 

mravní) se nerozlišují jako jednotlivé disciplíny, ale jako oblasti vzájemně 

provázané a propojené v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. 

Předškolní dítě se učí prostřednictvím vlastních zkušeností a zážitků v interakci 

s okolím. Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou založeny na přímých 
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prožitcích dítěte, vycházejí z individuální volby, podporují dětskou zvídavost, 

touhu objevovat. Prvky hry a tvořivosti tvoří základ veškerých aktivit, které v 

dětech podněcují zájem o učení, o získávání nových zkušeností a dovedností. 

Je důležité, aby i veškeré hudební činnosti vycházely ze hry, staly se součástí 

integrovaných bloků a byly aktivovány vícesmyslovou motivací dítěte (RVP pro 

předškolní vzdělávání, 2004) „Velkou péči je rovněž třeba věnovat výběru 

hudebního materiálu, časové dotaci a obsahové propojenosti hudebních 

činností s ostatními složkami estetické výchovy." (Kodejška, 1991 ,s.57). 

1.2 Instrumentální činnosti 

„Již Komenský v Informatoriu školy mateřské matkám radí, aby dětem 

daly hudební nástroje, bubínek, píšťalku, třmínek nebo housličky dětinské, aby 

se seznámily s jejich zvukem a oblíbily si jej." (L. Daniel, 2005, s.1). „Poznal, že 

dítě spontánně a s velkou radostí buší do různých předmětů, zkoumá jejich 

vlastnosti, vyluzuje primitivní zvuky, provází je houkáním, výkřiky apod. Jako 

jeden z prvních pochopil funkci dětských nástrojů v rozvoji hudební tvořivosti i 

hudebních schopností dětí." (Sedlák,1977, s.226). 

V 18. století se instrumentální hra rozvíjela zásluhou vesnických kantorů, 

kteří učili děti nejen zpěvu, ale i hře na housle a varhany. Významnou osobností 

tohoto období byl Jakub Jan Ryba. Počátkem 19. století vznikaly první hudebně 

vzdělávací instituce, např. v roce 1811 pražská konzervatoř. O dvě desítky let 

později vzniká první česká opatrovna Školka. F. Šumavský o Školce 

v souvislosti s hudebním rozvojem dětí píše: „Zpěv dětský byl příhodnou 

hudbou, totiž houslemi, malou basou a flétnou provázen." (In V. Gregor, 1990, 

S.31). 

Z roku 1910 je znám Hudební slabikář, jehož autor, plzeňský učitel 

Jaroslav Bradáč, vychází shodně s Komenským z rytmizování slov a vět a 

přechází pak k rytmu hudebnímu. K podpoře zpěvu zhotovil tzv. notofon, znějící 

notovou tabuli, která měla kovové destičky (v rozsahu c1- g2) podobně jako 

zvonkohra. (Sedlák, 1985). 
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Ve dvacátých letech 20. století využívá melodické nástroje k podpoře 

zpěvu také brněnský hudební pedagog Antonín Hromádka. Sestavil cimbálek, 

který měl prvních pět tónů stupnice D dur (d - e - fis - g - a). Prostřednictvím 

cimbálku se u dětí posilovala hudební představivost, dále byl využíván 

k vyhledávání známých nápěvů písní podle sluchu, k podpoře zpěvu a ke 

zhudebňování textů. Využití cimbálku Hromádka popisuje ve své cvičebnici 

hudební výchovy Zpěvánky, která byla určena pro mateřské školy a nižší třídy 

obecných škol (Sedlák, 1985). 

Dětské zvukové hračky, které doporučuje Komenský už pro děti 

předškolního věku, předcházely dětským hudebním nástrojům, kterých použil 

ve svém díle ve třicátých letech 20. století pokrokový německý skladatel, 

básník a pedagog C. Orff. Všestranné hudebněpedagogické dílo „ Schulwerk" 

je sborníkem písní, říkadel, rytmicko - melodických cvičení a instrumentálních 

skladbiček pro komplexní elementární hudební a pohybovou výchovu. Součástí 

Orffovy školy je speciální instrumentář, složený z bicích nástrojů nemelodických 

a melodických. V Orffově systému se dobře uplatňuje i zobcová flétna. C. Orff 

vycházel především z elementární improvizace, z dětského hudebního tvoření 

a objevování hudby vlastní činností. Zdůrazňoval, že dítě má být do hudebně 

výchovného procesu lákáno, vtahováno zábavnými, nápaditými a zajímavými 

způsoby práce. 

V roce 1969 vychází adaptace Orffova Schulwerku pod názvem Česká 

Orffova škola autorů Ilji Hurníka a Petra Ebena. Toto dílo respektuje orffovské 

principy, avšak vychází ze specifiky české lidové melodiky a poezie. (V. Poš, In 

I. Hurník, P. Eben, 1969). 

Hra na dětské hudební nástroje se stala součástí hudebně výchovných 

programů našich mateřských škol až v roce 1978. Instrumentální činnosti byly 

koncipovány jako kolektivní činnost. V tomto smyslu mělo dílo Ilji Hurníka a 

Petra Ebena nemalý význam. Hra na nástroje napomáhá rozvoji sluchových 

schopností, tonálního cítění, hudební paměti, hudební představivosti, hudební 

tvořivosti i dalších hudebních schopností. 

I v současné době jsou dětské nástroje, díky své snadné ovladatelnosti, 

v mateřských školách využívány. Děti nemusí absolvovat složitá technická 
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cvičení jako při učení na klasický nástroj, a proto není utlumena primární 

motivace a zájem o instrumentální hru, který se projevuje přirozeně už v útlém 

věku. I první elementární pokusy můžeme nazvat skutečnou hudbou, kterou 

dítě aktivně prožívá. 

V komplexu ostatních hudebních činností má instrumentální hra velký 

význam. Rozvíjí motoriku dětí, ovlivňuje jejich pohybovou kulturu a přirozený 

zájem o hudbu. Je důležitou motivační oblastí, zdrojem nových hudebních 

představ a prožitků. Velkým přínosem je i možnost zapojení všech dětí bez 

rozdílu věku. „Dochází ke zcela přirozené a nenásilné diferenciaci dětí podle 

kvality schopností. Žákovi je přidělen instrumentální úkol, k němuž má 

odpovídající stupeň hudebnosti i hudebních zkušeností. Žádné dítě nezůstává 

stranou. I sebejednodušší výkon (např. hra pouze na dřevěné tyčinky nebo 

prstové činelky) provádějí děti s vědomím odpovědnosti a stejné důležitosti jako 

hru na melodické nástroje." (Sedlák,1977, str. 229). 

Dětské hudební nástroje je možné kombinovat s nástroji klasickými -

klavírem, houslemi, kytarou, zobcovou i příčnou flétnou. V mateřských školách 

však tyto nástroje mají místo především v rukou učitelky. Výjimku tvoří zobcová 

flétna, která se v posledních patnácti letech stala příjemným společníkem dětí 

už v předškolním věku. 

1.3 Zobcová flétna v systému hudebního vzdělávání 

Před pouhým čtvrtstoletím by se u nás jen stěží hledal profesionální 

hudebník, o kterém by se dalo předpokládat, že se již v dětství setkal se 

zobcovou flétnou. Dnes se však tomuto nástroji věnuje mnoho dětí všech 

věkových kategorií, včetně dětí předškolních. 

Zobcová flétna je jedním z nejstarších hudebních nástrojů, nástrojem 

staré tradice a bohaté literatury. Jako primitivní píšťalka je známa již z období 

pravěku, v komorní hudbě se uplatňuje přes čtyři sta let. Zobcovou flétnu 

charakterizuje způsob foukání štěrbinou v zobci a osm dírek (nepočítaje 

dvojdírky nebo klapky). V této podobě se poprvé objevuje na vyobrazeních z 

11. století. V 15. století byla zobcová flétna jedním z nejoblíbenějších nástrojů 

12 



v Evropě. Vrcholem vývoje a využití zobcové flétny bylo období baroka. 

Z výrobních i hráčských důvodů byl nástroj rozdělen na tři díly: hlavici, střední 

díl a nožku. Flétnu bylo možno ladit a poslední dírku nastavit pro levý nebo 

pravý malíček (tehdy ještě nebylo ustáleno /levoruční/ jednotné držení). 

Poslední dvě dírky se vrtaly jako dvojdírky, aby bylo možno hrát všechny 

chromatické tóny. V tomto období se rodí zobcová flétna prakticky stejných 

vlastností jako ta dnešní. V instrumentální hudbě byla však využívána pouze 

flétna altová. V polovině 18. století se do popředí dostala, díky zvučnějšímu 

tónu, flétna příčná. Zobcová flétna se tak prakticky nepoužívala 150 let. Na 

výsluní se opět objevuje koncem 19. století v Anglii. „Za znovuvzkříšení 

zobcové flétny vděčíme anglickému hudebníku, nástrojári a muzikologovi 

Arnoldu Dolmetschovi." (Daniel, 1992,s. 86). S rostoucím zájmem o renesanční 

a barokní hudbu našla zobcová flétna postupně znovu využití v koncertním 

provozu. V 60. letech 20. století působili zejména v Holandsku, Německu a 

Švýcarsku první skuteční virtuózové naší doby, z jejichž odkazu dnes těží další 

generace hráčů, učitelů a žáků. Vůdčí osobností byl bezesporu Holanďan Frans 

Brüggen a Švýcar Hans Martin Linde. 

Ve 20. století se zobcová flétna zásluhou Carla Orffa mohla uplatňovat 

jako ideální nástroj k rozvoji dětské hudebnosti, kolem roku 1950 se začala 

využívat pro účely hudební výchovy. Převážně se vyráběl nástroj sopránový, 

vhodný především k dětskému muzicírování. 

„Dnes je zobcová flétna hojně používaným hudebním nástrojem ve školní 

hudební výchově všech věkových stupňů. Jako melodický nástroj vhodně 

doplňuje orffovský instrumentář a při dobré pedagogické strategii ji lze zapojit 

do všech dětských aktivit při hudebním vyučování i mimo školu." (Jenčková, 

1995, s.3). 

Výuka hry na zobcovou flétnu se stala rovnocenným partnerem všech 

oborů ve vzdělávacím systému základních uměleckých škol. Děti sem mají 

možnost docházet již od 5 let. 

Děti předškolního věku vyučují hře na zobcovou flétnu také učitelky 

mateřských škol. 
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2 Výuka hry na zobcovou flétnu v předškolním věku 

„Zobcová flétna, protože nevyžaduje ani nátisk, ani větší spotřebu dechu, 

stále ještě vychází jako nástroj snadno ovladatelný." (Ulrychová, 1995, s.5). 

Snad právě proto se u nás rozšířila v tak masovém měřítku. Nejmladší hráče 

najdeme už mezi dětmi předškolního věku. Ale právě toto období má svá 

specifika, která se promítají i do výuky hry na hudební nástroj. 

Při výuce hry na zobcovou flétnu musíme respektovat hledisko 

vývojové, osobnostní a psychologické, neméně důležitá je i volba 

správných podkladů, metod i způsobu výuky. 

2.1 Hudební vývoj dítěte předškolního věku 

Předškolní období trvá přibližně od tří do šesti let. Z hlediska tělesného 

vývoje dochází v tomto období k růstové akceleraci a změně proporcí těla 

(prodloužení končetin, zmenšení proporce hlavy a trupu ve vztahu k celé 

postavě). Kultivují a zdokonalují se pohyby lokomoční (chůze, běh, skok, krok a 

běh poskočný, taneční kroky), nelokomoční (pohyby paží, nohou, trupu, v sedu, 

lehu aj., obraty, převály) a manipulační (ovládání různorodých předmětů 

rukama, nohama, jinými částmi těla). Vývoj motoriky probíhá od neuromotoriky, 

která je charakteristická pro kojenecký věk, přes senzomotoriku, typickou pro 

věk předškolní. Nastávají kvalitativní změny v poznávacích procesech, 

v emocionálním a sociálním vývoji. 

Fr. Sedlák uvádí, že věkové období po třetím roce je velmi dynamické a 

intenzívně se v něm rozvíjí hudební sluch, hudební paměť, hudebně sluchové 

představy, rytmické cítění, ale také hudební fantazie, umožňující jednoduché 

hudebně tvořivé projevy. Toto období, v němž se utváří i řeč jako základ 

mezilidské komunikace, je prvním výrazným hudebně vývojovým stadiem 

(Sedlák, 1985). 

U dětí se zkvalitňuje vnímání, které je v tomto období ovlivněno 

synkretizmem. „Do šesti let vzrůstá dvojnásobně kvalita rozlišovacích 
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(diferenciačních) sluchových schopností pro sílu (intenzitu), délku (trvání) a 

výšku (frekvenci) tónů (zvuků)." (Kodejška, 2002, s.52). Zrakové vnímání je 

přesnější, zkvalitňují se vjemy čichové a hmatové, probouzí se vnímání 

estetické. 

Mezi čtvrtým a šestým rokem dítěte se rozvíjejí první náznaky 

elementárního hudebního myšlení, kdy dítě dokáže konkrétní hudební materiál 

nejen prožívat, ale i srovnávat, rozlišovat, analyzovat. Dítě pozná píseň podle 

zahraného úryvku, umí vyvodit některé závěry z charakteru poslouchané hudby, 

pokouší se o rozlišování melodických úryvků a znázorní je pohybem. 

Zdokonaluje se tonální cítění a intonace, ke konci předškolního období je 

dítě schopno zazpívat čistě píseň, která je přiměřená jeho věku. Hlasový rozsah 

je velice individuální (přibližně od d1- h1) a je podmíněn kvalitou dané vlohy, 

podnětností hudebního prostředí, ale též cvikem v mateřské škole a v rodině. 

Miloš Kodejška uvádí: „Vlastní hudebně výchovné zkušenosti ukázaly, že tento 

rozsah může při pravidelném zpěvu být podstatně větší (a - cis1)." (1989, s.77). 

„V období před vstupem do základní školy dítě dokáže někdy pěvecky reagovat 

i na formotvorné prostředky, například při práci s motivem, dokončování závětí. 

Může i tvořit snadné pěvecké rondo nebo jednoduché rytmické nebo melodické 

variace." (Kodejška, 2002, s.53). 

Zlepšuje se i koordinace drobnějších svalových skupin a tím jsou i 

pohybové reakce na hudbu rytmicky přesnější. Tzv. „hru na tělo" (tleskání, 

pleskání, podupy), taneční a pohybové hry je dítě schopno provádět pohotově a 

v rychlejším tempu. Nejrůznějšími pohyby (chůzí, během, pérováním, švihovými 

pohyby) může dítě vyjadřovat základní hudebně výrazové prostředky, např. 

kontrastní situace (rychle - pomalu, vysoko - nízko, silně - slabě, tónorody dur 

- moll), pružněji reagovat na změny charakteru hudby (zrychlovat -

zpomalovat, zesilovat - zeslabovat, vyjadřovat stoupající a klesající pohyb). 

Zpřesňuje se i rytmicko-metrické cítění při hře na hudební nástroje. Od 

tzv. „hry na tělo" dítě postupně přechází ke hře na rytmické, později také 

melodické nástroje. V instrumentální hře je pro děti přirozené a nejjednodušší 

zachycení nejprve slovního rytmu, teprve později ztvárnění hudebního rytmu, 

metra, pulzace, ostinátní rytmické figury. Pěti až šestileté hudebně nadané děti 
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zvládnou doprovázet rytmickými bicími i melodickými nástroji pohybová cvičení, 

písně, reagovat na hudebně výrazové i formotvorné prostředky (Kodejška, 

2002). „Zkušenosti ve světě i u nás ukazují, že při vhodné metodice je možno 

od pěti let začít dokonce s výukou na klasický nástroj (klavír, housle)."(Sedlák, 

1985, s. 40 - 41). Tyto řízené náročnější činnosti však vyžadují i jistou dávku 

soustředění a pozornosti. Tříleté dítě se dokáže věnovat jedné činnosti kolem 

deseti minut, postupně se tato doba prodlužuje. V pěti až šesti letech je 

schopné se soustředit třicet minut i déle, v závislosti i na vlastním zaujetí a 

charakteru prováděné činnosti. 

Václav Příhoda se k otázce počátků hry na hudební nástroj vyjadřuje 

následně: „Jakmile dospěje vývoj k chápání jevu jako samostatného oboru dění, 

je možno započít se specifickým nácvikem na hudebních nástrojích. U hlavního 

kádru dětí je tato možnost dána kolem pátého roku. Nadané dítě pak vlastně 

přestává být v poměru k tomuto umění dítětem předškolním a potřebuje pečlivé 

školení postupující ovšem nikoli synteticky, nýbrž od hudebního celku 

k postupnému rozlišení v taktové, rytmické a melodické jednotky. Pohybové a 

hudební umění pro svou schopnost vněmového i tvořivého osamostatnění 

dozrávají nejdříve z kulturních statků snad proto, že tkví nejhlouběji v lidské 

struktuře." (Příhoda,1966, s.232-233). 

Zahájení výuky ovlivňuje i výběr nástroje a patřičné předpoklady dítěte. 

Je jisté, že značné rozdíly v technickém zvládnutí nástroje jsou u zobcové 

flétny, klavíru, houslí nebo klarinetu . Co do snadnosti technického zvládnutí 

vychází jako nejjednodušší nástroj právě zobcová flétna, umožňující zvládnout 

základy hry již u dětí předškolního věku bez ztráty počáteční motivace. Pro 

malé děti je příjemné, vidí-li výsledky svého cvičení co nejdříve. V porovnání 

s ostatními dechovými nástroji však J. a E. Kvapilovi uvádějí: „Z principu 

nástroje, který neklade dechu skoro žádný odpor, vyplývá nutnost precizního 

zvládnutí dechové techniky. Žádný jiný dechový nástroj neumožňuje a 

nevyžaduje tak dokonalé zvládnutí artikulace." (J. a E. Kvapilovi, 2003, s. 6). 

Toto hledisko je třeba zohledňovat právě při upevňování správných 

elementárních návyků hry. 
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Významný je také zájem a chuť samotného dítěte. Pavel Jurkovič 

doporučuje: „Volbu nástroje nechrne nejdříve na dítěti, konzultujme ji však se 

zkušeným učitelem hudby." (1992, s.46). 

2.2 Psychologické základy hudebních činností (hry na hudební 

nástroj) 

Každé dítě se rodí s určitými dědičnými a vrozenými zvláštnostmi 

anatomicko-fyziologické povahy, tedy dispozicemi a vlohami, které se projevují 

např. v jisté orgánové vybavenosti - kapacitě dechových orgánů, kvalitě 

hlasového ústrojí, sluchového orgánu apod. Vlivem působících podnětů a 

vlastních činností (u nejmenších dětí spíše pokusy o činnost) se tyto individuální 

zvláštnosti začínají přetvářet ve schopnosti, kterými musí jedinec disponovat, 

chce-li provádět určitou činnost, včetně hudební. Schopnosti jsou tedy 

individuální vlastnosti, tvořící předpoklad určitých činností, ale současně jsou 

těmito činnostmi utvářeny a rozvíjeny. 

„V období od tří do šesti let vnímá dítě okolní svět komplexně. Kvalita 

jeho hudebního vědomí je v tomto období ovlivněna rozvojem klíčových 

hudebních schopností, které jsou předpokladem pro nejrůznější hudební 

činnosti." (Kodejška, 2002, str.11). Hudební schopnosti je třeba citlivě a 

optimálně rozvíjet v každém věkovém období s ohledem na psychofyziologické 

možnosti dítěte, „neboť citlivý rozvoj hudebních schopností je významným 

předpokladem pro kvalitu následujících hudebních dovedností" (Kodejška 2002, 

s.11). Je důležité mít na paměti, že děti, které nezpívají intonačně čistě, se 

mohou uplatnit v jiných hudebních činnostech, např. hudebně-pohybových či 

instrumentálních. Pěvecká dovednost není jediným projevem hudebnosti. Mezi 

základní hudební schopnosti, které ovlivňují celkovou hudebnost dětí, patří: 

hudebně sluchové schopnosti, auditivně motorické schopnosti, rytmické cítění, 

tonální cítění, emocionální reakce na hudbu, hudební paměť, hudební 

představivost a hudebně tvořivé schopnosti. Tyto základní schopnosti se 

navzájem podmiňují a teprve jejich součinnost ve vzájemných vztazích je 
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podmínkou jakékoliv hudební činnosti pěvecké, hudebně pohybové, 

instrumentální i poslechové. 

Hudebně sluchové schopnosti 

Veškerý hudební materiál pro děti předškolního věku (instrumentální 

skladby, písně) má tonální základ. Prostřednictvím hudebně sluchových 

schopností dítě vnímá a zpracovává akustické vlastnosti hudby: tónovou 

intenzitu, trvání, soubor alikvotních tónů a frekvenci. K těmto akustickým 

vlastnostem se vlivem fyziologického zrání sluchového analyzátoru a také 

vlivem podnětného hudebního prostředí utváří citlivost pro hlasitost, délku, 

barvu a výšku tónů. „Výsledky dosavadního bádání i vlastní měření ukázala, že 

hudebně sluchové schopnosti vykazují v předškolním věku odlišnou kvalitu a 

rozvíjejí se značně nerovnoměrně." (Kodejška, 2002, s.11). 

Citlivost pro hlasitost 

Schopnost vnímat dynamické změny v hudbě se začíná rozvíjet hned po 

narození, i když pohybové reakce na zvukové podněty byly potvrzeny už 

v prenatálním stádiu vývoje dítěte. Kolem osmého měsíce dítě projevuje 

výraznější citlivost na zvukové podněty - zpěv rodičů, hru na hudební nástroje -

klavír, flétna. Citlivost pro hlasitost se u dětí dále rozvíjí s celkovým dozráváním 

mozkové kůry a s utvářením řečových funkcí, kdy děti dokážou v řečových 

slabikách vnímat jejich intenzitu, trvání, i glissandový intonační průběh slabik a 

pokoušejí se o jejich reprodukci. Citlivost pro hlasitost se u dětí rozvíjí 

prostřednictvím sluchových her, např. rozlišováním silných a slabých hudebních 

a nehudebních zvuků. „Většina pětiletých a šestiletých dětí má dobře rozvinutou 

citlivost pro vnímání intenzity tónů." (Kodejška, 2002, s.13). 
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Smysl pro zvukovou barvu 

umožňuje rozlišit tóny různých nástrojů, lidských hlasů, ale i různé vokály 

a jejich odstíny. Citlivost pro barvu tónů se vytváří již v raném stadiu vývoje 

člověka a uplatňuje se při vnímání lidské řeči. Dynamičtěji se rozvíjí v období 

kolem druhého roku života, prostřednictvím herních činností, kdy dítě 

rozeznává, pojmenovává nejrůznější nehudební podněty (např. hlasy zvířat a 

dětí, hluky, šumy) i hudební zvuky. U pěti až šestiletých dětí má tato sluchová 

schopnost velmi dobrou úroveň (Kodejška, 2002). 

Citlivost pro rozlišování výšky tónů 

je schopnost postihnout malé změny frekvence tónu. Rozeznat, zda ve 

dvojici tónů je jeden vyšší a druhy nižší, kdy melodie stoupá, a kdy klesá, 

zapamatovat si vzájemné vztahy více tónů (melodii). Citlivost pro rozlišování 

výšky tónu se utváří již v útlém věku dítěte. „U dětí předškolního věku hodnotí 

tuto schopnost Fr. Sedlák jako předstupeň komplexní funkce hudebního sluchu, 

který chápe jako psychickou strukturu, umožňující vnímat hudbu, rozlišovat její 

výstavbové elementy, postihovat jejich vztahy, poznávat známé hudební útvary 

a klasifikovat přesnost jejich pěveckého čí instrumentálního provedení." (In 

Kodejška, 2002, s.15). 

Citlivost pro rozlišování výšky tónů se rozvíjí v činnostech bohatých na 

reprodukci a v kontrole melodií předzpívaných nebo předehraných hudebním 

nástrojem jinou osobou. Na konci předškolního období je právě tato schopnost, 

v porovnání s citlivostí pro délku, barvu a hlasitost, nejméně rozvinuta 

(Kodejška, 2002). 

Smysl pro rytmus - rytmické cítění 

Je fylogenetický nejstarší hudební schopností, rozvíjí se z vrozeného 

pohybového instinktu a souvisí s psychomotorickými vlastnostmi dítěte. Je 

základem každé hudební činnosti, tedy i hry na flétnu. Fr. Sedlák rytmus 

charakterizuje (In: Kodejška, 2002, s.17): „Rytmus je univerzální pojem 

označující různé druhy pohybu, které organizuje v časové posloupnosti." 

Rytmická členitost v hudbě je určena hlavně střídáním tónů různých délek a 

19 



pomlk, v rytmu jsou obsaženy tyto složky: pulz, metrum, tempo a časové 

členění tónu (rytmus). 

V předškolním věku dítě dokáže pohybově vyjádřit časově rytmickou 

strukturu, opírá-li se o slovní rytmus. Při reprodukci rytmicko-melodické 

struktury slova (písně, popěvky) dochází nejprve k rytmickému přizpůsobování 

a následně pak i k postupnému zmelodizování. Pokud děti píseň znají, nečiní 

jim potíže melodii doprovázet vytleskáváním jejího rytmu. Citlivost pro rytmus 

můžeme rozvíjet už v útlém věku prostřednictvím lidových říkadel, popěvků 

doprovázenými jednoduchými pohyby. 

Citlivost pro metrickou pulzaci 

se utváří na základě vnímání pravidelného střídání prízvučných a 

neprízvučných dob v rámci taktu, u dítěte předškolního věku je vhodné též 

propojení s pohybovými činnostmi nebo pohybovými představami (navození 

asociace např. pochodujících vojáků). 

Citlivost pro tempo 

je u dětí předškolního věku spojena s elementárními pohybovými projevy 

chůzí, během, poskokem, tanečními pohyby a později i hudebními kreativními 

reakcemi na hudbu. Představy tempa se také u dětí vytvářejí na základě 

asociačních představ prostřednictvím známých pohybových činností: houpání a 

uspávání panenky, znázornění pohybů známých zvířat, batolení káčátek, 

poskoky vrabců apod. Před nástupem do školy děti bez obtíží vyjadřují tempové 

kontrasty, je však důležité, aby jim byly dříve přiblíženy pohybovými 

představami. 

Tonální cítění 

se rozvíjí prostřednictvím všech hudebních schopností, nejčastěji však 

zpěvem. Smysl pro tonalitu je schopnost citově postihovat tonálně výškové 

vztahy v melodii ve vztahu k určitému tonálnímu centru - k tónice. Rozvoj 

smyslu pro výšku tónu se úzce pojí s utvářením a rozvojem tonálního cítění. 

K rozvíjení tonálního cítění je třeba cvičit nejen jednotlivé tóny a intervaly, ale 
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pracovat s určitými hudebními celky - s melodiemi, drobnými popěvky a 

písněmi, kde děti mohou rozlišovat mimotonální tóny nebo určovat zakončenost 

nebo nezakončenost melodie na tónice (Kodejška, 2002). 

Schopnosti auditivně motorické 

„Rozvoj těchto schopností je nezbytný pro zjemňování a koordinaci 

pěveckých, instrumentálních a hudebně pohybových činností dětí předškolního 

věku, tj. hlasivky při zpěvu, pohyby rukou a paží při elementární hře na dětské 

hudební nástroje Orffova instrumentáře, celkové tělesné pohyby při hudebně 

pohybových činnostech, jsou podle psychologů (např. N. A. Leonťěva, K. P. 

Anochina) inervovány z motorického analyzátoru. Ten ve spojení se sluchovým 

analyzátorem nebo jen pod dojmem určité hudební představy umožňuje 

vybavovat patřičné motorické reakce na hudební podněty, které jsou 

podporovány zpětně propriocepcí. Významnou posilující funkci hraje v tomto 

procesu též zrakový analyzátor, který pomáhá utvářet prostřednictvím 

grafického názoru odpovídající představy." (Kodejška, 1989, s. 28). 

Kvalita auditivně motorických schopností výrazně ovlivňuje 

instrumentální činnost, která postupně přechází od živelné „hry" k funkčnímu 

využívání dětských hudebních nástrojů při doprovodech písní, poslechových 

činnostech nebo hudebně pohybových projevech dětí. Počáteční elementární 

motorické pohyby dětí, které provází určitý zvuk (tzv. hra na tělo), se postupně 

rozvíjejí a vedou k následné hře na rytmické a později i melodické nástroje. „Hra 

na dětské nástroje může být předstupněm ke klasickému nástroji a ulehčit 

k němu cestu". (Sedlák, 1977 s.231). Podle klasifikace hudebních schopností 

vytvořené Fr. Sedlákem (In: Kodejška, 1989, s.15), schopnosti auditivně 

motorické zajišťují: 

- koordinaci činnosti sluchového orgánu s motorickým analyzátorem, 

který inervuje hlasové ústrojí při vokální reprodukci i motoriku prstů při 

instrumentální hře 

- potřebný reakční čas k technickému výkonu pěveckému a 

instrumentálnímu 
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- přesnost, rychlost a obratnost rukou a preciznost pohybů při 

instrumentálních projevech 

- pohybovou reakci lidského těla na hudební podněty, zvláště na 

výrazný hudební rytmus. 

Hudební představivost 

Klíčovou hudební schopností, která je budována na základě hudební 

paměti a rozvíjí se ve všech hudebních činnostech, je hudební představivost. 

Fr. Sedlák vysvětluje dva pojmy: hudební představa a hudební 

představivost. Hudební představu chápe jako „centrálně vybavené obrazy tónů, 

tónových vztahů, hudebně výrazových prostředků, částí i celých hudebních 

skladeb vnímaných v minulosti." Hudební představivost „jako schopnost 

vytvářet, přetvářet a záměrně operovat s hudebními představami vzniklými 

v hudebních činnostech a promítnout hudbu jako strukturu do hudebního 

vědomí." (In Kodejška, 2002, s.26). Hudební představivostí rozumíme nejen 

vznik představ, ale schopnost jejich záměrného užívání v reprodukčních a 

tvořivých hudebních hrách. „K dynamickému rozvíjení hudební představivosti u 

dětí předškolního věku dochází v těch situacích, kdy je do hudební činnosti 

zapojen větší počet smyslových analyzátorů." (Kodejška, 2002,s.26). 

Hudební sluch umožňuje vnímat a psychicky zpracovávat hudební 

podněty a současně si vytvářet představy tónových a rytmických vztahů. 

Prostřednictvím zrakové funkce je možné uskutečnit přenos notového nebo 

grafického zápisu do oblasti hudebních představ a názorně si tak přiblížit 

základní hudebně výrazové prostředky. Hudební představivost ovlivňuje i stále 

se zpřesňující motorická činnost. Při výuce na hudební nástroj (zobcovou 

flétnu) je proto důležitá integrace smyslových analyzátorů (multisenzorické 

vnímání). Při hraní si děti osvojují postavení prstů při jednotlivých tónech (hmat 

- motorická činnost), přitom mají zpětnou vazbu zprostředkovanou sluchem. 

Vizuální představu o pohybu melodie nebo o délce tónů mohou získat např. 

prostřednictvím grafického záznamu stoupající a klesající melodie. „Při výuce 

na hudební nástroj s pevným laděním, ať již dětský, či klasický, je třeba stále 

posilovat tvorbu a operace s hudebními představami. Hra na tyto nástroje 
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dovoluje žákovi spojovat notu přímo s motorickým úkonem (nota - prst) na 

odpovídající klávese, aniž by se opíral o adekvátní tónovou představu a o 

vnitřní analýzu hrané melodie. Je proto třeba uskutečňovat při této hře další 

operace, v nichž je tvorba hudebních představ nezbytností. Jsou to: hra zpaměti 

známých melodií, ale hlavně zpěv z notového zápisu před příslušným 

technickým úkonem a opět po jeho provedení jako zpětnovazební kontrola." 

(Sedlák, 1989, s. 131). V předškolním věku děti zpívat podle notového zápisu 

neučíme, ale pro vizuální představu využíváme různé formy grafických 

záznamů. 

Hudební paměť 

Utváří se spolu s vnímáním, hudebně analytickými schopnostmi, 

hudební představivostí a fantazií již v předškolním věku. Kvalita hudební paměti 

je podmíněna rozvojem intelektových schopností. Rozvoj hudební paměti závisí 

na charakteru a výstavbě hudebního díla a začíná od jednoduchých a krátkých 

rytmicko-melodických motivů, písní a melodizovaných říkadel. V činnostech děti 

postupně rozpoznávají hudebně výrazové prostředky, osvojují si systém 

celotónových a půltónových stupnicových postupů a jejich vztahy. K hudebnímu 

zapamatování dochází i v nejrůznějších situacích úmyslnou a neúmyslnou 

činností. Úmyslné hudební zapamatování probíhá v činnostech s vhodnou a 

přiměřenou motivací prostřednictvím hudebních her. Úroveň zapamatování 

závisí také na výběru hudebních skladeb a písní, které by měly děti zaujmout a 

přinést jim emocionální prožitek. U pětiletých až šestiletých dětí je rytmická 

paměť lépe rozvinutá než paměť melodická. (Kodejška, 2002) 

Emocionální reakce na hudbu 

Vychází bezprostředně ze senzoricko motorických hudebních činností, 

ve kterých se při osvojování určité dovednosti prolínají učení a emocionální 

prožitek (např. hra na zobcovou flétnu a estetický zážitek z dané hry). Ten se 

může násobit, pokud hudební činnosti prolínají a vstupují do vztahů s ostatními 

součástmi estetické výchovy (výtvarnými, literárními, dramatickými). Zvýše 

uvedeného vyplývá, ze estetický zážitek podněcuje vlastní aktivitu dítěte, 
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tvořivé projevy, pozornost, estetické cítění, ovlivňuje vkus a smysl pro krásu. 

Přináší i pozitivní psychoterapeutické účinky. 

„Emocionální projevy, které hudba evokuje, hrají v celkové harmonické 

skladbě osobnosti významnou úlohu spolu s myšlenkovými operacemi, 

temperamentem, charakterem a celkovým zaměřením člověka. Proto rozvoj 

hudebních schopností je významný i z hlediska všeobecného vývoje člověka." 

(Kodejška, 2002, s. 11). 

Hudebně tvořivé schopnosti 

V předškolním věku má dětská hudební tvořivost pouze elementární 

podobu. Je předpokladem k tvořivým aktivitám. „Tvořivé projevy dětí se realizují 

především jako jednoduchá improvizace pěvecká, instrumentální, hudebně 

pohybová, u hudebně vyspělejších dětí pak jako naivní komponování." (Sedlák, 

1989, S.138). 

Improvizaci chápeme jako okamžité a bezprostřední vyjádření hudebních 

nápadů a jejich převedení do výkonných orgánů. Výsledkem je zvuková nebo 

pohybová podoba hudebního novotvaru, kterou vytváří pouze jedna osoba 

(tvůrce). Komponování je cílevědomý tvůrčí proces, který je často dlouhodobý 

a probíhá v různých etapách (stanovení cíle, shromažďování zkušeností, první 

představy řešení atd.) Výsledkem je grafický záznam skladby v notopisu, kterou 

interpretují různí umělci. 

Improvizace je limitována znaky psychiky předškolního dítěte (malou 

vytrvalostí a udržení pozornosti na déle trvající úkol, labilitou chování apod.). Je 

třeba ji především podněcovat a vytvořit pro ni motivující situaci. Důležité je 

navázat na dětskou spontaneitu, hravost, potřebu experimentovat a vytvářet 

tvořivé situace (řešení problémů, volné asociování, operace s hudebními 

představami, rozvoj citového života dítěte apod.) (Váňová, Kodejška, 1989). 
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Výše uvedené hudební schopnosti jsou předpokladem a současně se 

rozvíjejí i při nástrojové výuce. V předškolním věku je důležité, aby se veškeré 

činnosti spojené s výukou hry na zobcovou flétnu uskutečňovaly 

prostřednictvím motivovaných hudebních her, kdy děti získávají instrumentální 

zkušenosti zábavnou formou, která je přiměřená tomuto věku. V tomto smyslu 

se předpokládá širší okruh hudebních znalostí a ovládání správné techniky hry 

na zobcovou flétnu u učitelky mateřské školy. 

2.3 Cíle výuky hry na zobcovou flétnu v mateřské škole 

Vzhledem k tomu, že výuka hry na zobcovou flétnu je nabízena ve 

většině mateřských škol, zaměřila jsem se v následujícím textu na to, jaké cíle 

ve flétnové výuce můžeme sledovat v souvislosti s Rámcově vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání. 

Cíle a očekávané výstupy týkající se konkrétně výuky hry na zobcovou 

flétnu či instrumentálních činností RVP PV neobsahuje, ale je možné je 

v obecné rovině odvodit prostřednictvím dílčích cílů v jednotlivých oblastech 

vzdělávání ve vzájemném prolínání a propojení. Dílčí cíle, dotýkající se výuky 

hry na zobcovou flétnu, uvádím se vzdělávací nabídkou a očekávanými výstupy 

(kompetencemi) - co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže (RVP 

PV, 2004). 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí cíle 

- zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a pohledu) 

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a 

jejich kvalitě 
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Vzdělávací nabídka 

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, 

nástroji, materiálem 

- zdravotně zaměřené činnosti - např. dechová cvičení, relaxační 

cvičení 

- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, 

vytváření zdravých životních návyků 

Očekávané výstupy 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku - např. 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji 

- ovládat dechové svalstvo 

- zachovávat správné držení těla 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 

Prostřednictvím zobcové flétny můžeme u dětí zdokonalovat motorické 

dovednosti, ale i podporovat zdravý tělesný rozvoj. Přínos hry na zobcovou 

flétnu z hlediska podpory správného dýchání je všeobecně znám. Dechové 

cviky upevňují v dětech správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého 

dýchacího ústrojí. „Pravidelným dechovým cvičením mohou děti předcházet 

oslabení dýchacího ústrojí stejně tak jako vadnému držení těla, které je pro 

většinu dětí typické. V neposlední řadě nám velkou měrou dechová cvičení 

pomáhají zlepšit tělesnou odolnost a zdatnost dětí." (L. Smolíková - Jirásková, 

In: V. Žilka, 1995, s.11). 

V souvislosti s výukou hry na zobcovou flétnu se u dětí rozvíjí i 

dovednosti v sebeobsluze - hygienické návyky (čistota rukou a hudebního 

nástroje), i ochrana zdraví (nepůjčovat si vzájemně nástroj, bezpečně s ním 

manipulovat). 
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Dítě a jeho psychika 

Dílčí cíle 

- rozvoj komunikativních dovedností, obohacování slovní zásoby 

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od 

konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj 

paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření) 

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, 

osobní spokojenosti) 

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

Vzdělávací nabídka 

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální 

činnosti 

- smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení 

postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace 

pozornosti. 

- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a 

fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, 

taneční či dramatické aktivity) 

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

- činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným 

cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné. 

- estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 

hudební, pohybové a další) 
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Očekávané výstupy 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, která jsou 

nesrozumitelná) 

- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat 

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických) i 

ve slovních výpovědích k nim 

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se 

s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás 

i setkávání se s uměním 

- zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, 

hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

V komunikačním procesu se při výuce hry na flétnu obohacuje slovní 

zásoba dítěte (pojmy z hudební nauky), přirozená komunikace bez ostychu, 

kdy se dítě realizuje před ostatními. Rozvíjí se všechny hudební schopnosti 

(rytmické, intonační a tonální cítění, hudební představivost, myšlení, paměť) a 

také počátky hudební nauky. 

V oblasti citového, sociálního a mravního rozvoje dítěte dochází 

prostřednictvím zobcové flétny i k utváření sebedůvěry, upevňování zdravého 

sebevědomí, vztahu k odpovědnosti a povinnostem. 

Dítě a ten druhý 

Dílčí cíle 

- posilování prosociálního chování 

- rozvoj kooperativních dovedností 
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Vzdělávací nabídka 

- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a 

hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

Očekávané výstupy 

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se 

citlivě a ohleduplně, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 

mu pomoc apod.) 

- spolupracovat s ostatními 

Výukou ve skupině můžeme u dětí rozvíjet ohleduplnost, spolupráci, 

toleranci i přizpůsobivost. Děti se učí naslouchat druhému ve smyslu hudebním 

(muzikant - posluchač), spolupracovat, společně hrát ve dvojicích, menších 

skupinách. 

Dítě a společnost 

Dílčí cíle 

- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

- rozvoj společenského i estetického vkusu 

Vzdělávací nabídka 

- receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech 

pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní atd.) 

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební apod. 

podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání a 

vyjadřování a tříbení vkusu. 
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Očekávané výstupy 

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat, sledovat se 

zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje 

zážitky. 

- Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových 

činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

(zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, 

sledovat i rozlišovat rytmus) 

Dítěti se prostřednictvím zobcové flétny tříbí estetický vkus, rozvíjí se 

estetické vnímání - libozvučné tóny, estetické sebevyjádření. Zobcová flétna 

otvírá dítěti cestu za novým poznáním v oblasti umění. 

Dítě a svět 

Dílčí cíle 

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých 

proměnách 

Vzdělávací nabídka 

- praktické užívaní technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 

pomůcek, se kterými se dítě setkává 

- praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými 

přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž 

prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (manipulace 

s různými materiály a surovinami) 

Očekávané výstupy 

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i 

technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a 

dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 
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Ve výuce hry na zobcovou flétnu se děti seznamují i s různými materiály 

(přírodní a umělé látky), ze kterých jsou flétny vyrobeny, s technickým 

zacházením - montáží a demontáží hudebního nástroje. 

Ve výše uvedeném textu jsem se pokusila propojit výuku hry na 

zobcovou flétnu s celkovým rozvojem osobnosti dítěte v mateřské škole. 

Neméně důležité je i položení a upevňování správných základů techniky hry i 

hudební nauky, na které mohou později navázat učitelé v ZUŠ. Problémy se 

týkají zejména: 

- správného dýchání 

- správného držení těla a flétny 

- nasazení tónu 

L. Daniel uvádí: „Chybné nasazení pouhým fouknutím (místo „dů" pouhé 

„hú") se později těžko odvyká, a proto si jej nenavykejme...hrubou chybou by 

bylo zavírání nehrajících prstů do dlaně. Tím bychom si pro budoucnost značně 

ztížili techniku hry." (L. Daniel, 1995, s.4). 

V obecném povědomí učitelů je nejrozšířenější technika hry L. Daniela. 

Existují ale i jiné přístupy, o kterých se zmíním ve třetí kapitole prostřednictvím 

analýzy jednotlivých škol výuky hry na zobcovou flétnu. 

2.4 Metodické vedení výuky hry na zobcovou flétnu 

2.4.1 Volba metod a didaktických zásad při výuce 

„Protože je hudba uměním značně abstraktním, je důležitou zásadou 

hudebněvýchovné práce názornost. V mateřské škole je dodržování zásady 

názornosti o to důležitější, že dítě si ještě nemůže osvojovat hudbu na základě 

notového zápisu, ale ani verbálního poučení." (Zezula, Janovská, 1990, s.40) 

Jiná je samozřejmě situace u dětí hudebně nadaných, kde je tento potenciál 

důležité dále individuálně rozvíjet. Dítě se učí prostřednictvím rozvoje 

smyslového vnímání, lokomočních a manipulačních činností, zaměřuje 
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pozornost na zajímavé podněty z okolí. I hudební materiál a dovednosti si 

osvojuje především nápodobou (imitací). Reprodukci písní, kultivovaný pohyb 

s hudbou, hru na nástroj, ale i poslechové činnosti u dětí značně ovlivňuje 

především příklad dospělých, rodičů a učitelky. A ten by měl být pro děti „jistým" 

vzorem bez nejistoty a neznalosti. Při výuce dětí předškolního věku L. Daniel 

doporučuje začít přednotovým stadiem, kdy žáci hrají podle učitelova vzoru 

nápodobou (Daniel, 1992). E. Jenčková píše: „Nejmladší začátečníci 

(předškoláci) obvykle ještě neumějí číst, proto hrají bez not - imitací prstokladu 

a podle sluchu. Vypouštěním hry podle not se mohou zpočátku lépe soustředit 

na správnou techniku hry. Pojmenování jednotlivých tónů zařazujeme hned od 

začátku, později se propojí s notovým písmem." (1995, s. 5). 

Důležitou částí každé výukové lekce je opakování hmatů, popěvků, písní 

a hudebních her vztahujících se k výuce. Děti si procvičují paměť, upevňují 

získané návyky, rozšiřují daný repertoár, jsou ve hře jistější. Touží pak 

předvést, co už zvládly, co se naučily při domácím muzicírování. Může jít i o 

improvizovaný výstup. Následná individuální hra, vystoupení před ostatními, 

upevňuje u dětí zdravé sebevědomí, posiluje sebedůvěru a počátky 

sebehodnocení, které jsou stále závislé na názoru jiných osob, zejména rodičů 

a učitelů. Kladné hodnocení dítěte zvyšuje radost ze hry a celkově ovlivňuje 

vztah k hudbě. 

Při výuce na flétnu ve skupině s větším počtem dětí se brzy projeví jejich 

různé předpoklady ke zvládání počátků instrumentální hry. Proto je důležité 

věnovat pozornost individuálnímu tempu, umožnit dětem realizovat se ve výše 

uvedené sólové hře. Individuální přístup v mateřské škole (mimo pravidelné 

výukové lekce) lze využít při herních činnostech v ranních i odpoledních 

hodinách. Tyto chvilky by však měly sloužit spíše k opakování, není vhodné do 

těchto činností zařazovat nové věci, se kterými se děti seznamují, neboť 

učitelka nemá zabezpečeny optimální provozní podmínky a ostatní děti tak 

můžou mít omezenou možnost obracet se na ni se svými požadavky. 

Individuální přístup je také žádoucí v rozvoji a dalším působení na děti hudebně 

nadané. V tomto případě je vhodná i konzultace s rodiči o případné možnosti 

zařazení dítěte do ZUŠ a jeho individuálním vedení. 
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Podmínkou každé hudební činnosti je aktivita dítěte ve všech formách: 

reprodukční (zpěv, hudební nástroj, tanec, hra), receptivní (poslech zpěvu a 

hudby), i produkční (elementární dětská tvořivost). Nejedná se pouze o její 

vnější stránku, která může mít podobu automatického, mechanického 

provádění činnosti, ale především o vnitřní (psychickou) aktivitu, která je 

spojena s emocionálním prožitkem (emocionální prožitek ze hry na flétnu, 

libozvučné tóny pojící se s dětským hlasem). Prostředkem aktivizace 

v předškolním věku je vhodná motivace. 

2.4.2 Motivace 

V předškolním věku je motivace důležitou podmínkou k vyvolání hudební 

aktivity. Motiv považujeme za podnět k činnosti, prostřednictvím které chceme 

dosáhnout určeného cíle. Protože hudební činnost patří k prvotním přirozeným 

projevům člověka, vytváří se raná motivace ze spontánní touhy po hlasovém 

hudebním projevu a zároveň po jeho dalším pohybovém vyjádření. Aktivita 

vychází ze samotného dítěte - na zpívání, říkadlové melodie reprodukované 

dospělým reaguje houpavými pohyby, poskoky, pérováním v kolínkách, podupy, 

radostným tleskáním. Tato primární motivace je postupně umocňována hrou 

s hudebním materiálem, která je zdrojem motivů usměrňující dětskou hudební 

aktivitu v zájmu plnění úkolů hudební výchovy i rozvoje všech stránek osobnosti 

(Zezula, Janovská, 1990). 

K získávání dovedností a upevňování všech potřebných návyků hry na 

zobcovou flétnu slouží různé motivační hry, které děti provádí bez hudebního 

nástroje, později s flétnou. Motivací může být i příběh, hudební pohádka, která 

děti provází a aktivizuje ve výuce po celý rok. Děti plní různé hudební úkoly 

směřující k flétnové výuce, ideální je propojení a prolínání s ostatními 

estetickovýchovnými činnostmi. 
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2.4.3 Tvořivé procesy 

O dětské hudební tvořivosti jsem se již zmínila v kapitole věnované 

hudebním schopnostem. Tvořivých prvků lze využívat i ve výuce hry na 

zobcovou flétnu. Metodická řada improvizace, kterou uvádí L. Daniel (1992), se 

skládá z řady „her", kterými se postupně děti vedou hravou formou k tvoření. Ty 

pak mohou upevňovat i správné dovednosti a návyky při hře na zobcovou 

flétnu. K základním prvkům patří hra „Na ozvěnu". Tu je možné provádět 

v modelech: 

- rytmickém - hra na jednom tónu zobcové flétny 

- melodickém - melodická hra na zobcovou flétnu (zpočátku na 

dvou tónech). 

Další tvořivé činnosti: 

- „Na otázku a odpověď" 

- „Improvizační melodické hádanky na více tónech zobcové 

flétny". 

2.4.4 Organizace výuky 

V předškolním vzdělávání se uplatňují aktivity spontánní i řízené, 

odpovídající potřebám a možnostem předškolního dítěte. Ve výuce hry na 

zobcovou flétnu je zastoupeno především záměrné (cílené, plánované) učení, 

které by se však mělo uskutečňovat formou motivované hry, založené na 

individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učení prostřednictvím spontánních a 

řízených činností probíhá zpravidla v menších skupinách nebo individuálně. 

Velikost skupiny při flétnové výuce se v mateřských školách značně liší. 

L. Daniel doporučuje výuku ve skupinách po 3 - 5 žácích (1995). H. Fečaninová 

se ve své metodice pro předškolní věk také přiklání k menším skupinám 4 - 6 

dětí (1995). Jiné naše metodiky a odborné prameny velikost skupiny neuvádějí. 
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Délka řízené aktivity by neměla překročit hranice, kdy dochází 

k přetěžování dětí, tj. kolem půl hodiny. Je však důležité pružně reagovat na 

konkrétní situaci a přizpůsobit výuku hlavně aktuálním potřebám dětí. Pokud 

jsou děti činností zaujaté, soustředí se mnohdy i déle a touží v činnosti 

pokračovat. Proto je vhodné mít pro tuto aktivitu i rezervu nad rámec 

stanovené doby, aby dítě nebylo neurotizováno spěchem a chvatem a naopak 

unavené nezájmem. Obecně z hlediska biorytmu dítěte je vhodné výuku 

zařadit v dopoledních hodinách před pobytem venku. Nejméně vhodnou dobou 

je čas určený k odpolednímu odpočinku. 
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3 Charakteristika našich i zahraničních materiálů a metodik 

Na našem trhu je v současné době k dispozici široká základna 

materiálů, určených k výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu. Otázka 

výběru a přiměřenosti předškolnímu věku je zcela ponechána na učitelkách 

mateřských škol. Předkládám zde charakteristiku jednotlivých metodických 

podkladů, která je zaměřena na tyto aspekty: metodický postup ve výuce, 

motivaci, propojení s estetickovýchovnými činnostmi, techniku hry (držení 

nástroje a prstová technika, dýchání, tvoření tónů), využití pro předškolní věk. 

L. Daniel, Jiří žáček - Kouzelná píšťalka 

V této knize je základem metodiky osvojení si pěti tónů h1, a1, g1, c2, d 2 , 

prostřednictvím sluchové analýzy a nápodoby. Učitel (rodič) přečte dítěti text, 

ukáže hmat, zazpívá a předehraje píseň. Učení tak probíhá především 

nápodobou, znalost not se u dětí nepředpokládá. Kniha obsahuje jednoduchá 

cvičení - rytmické deklamace básní a říkadel a následné hraní na jednom 

(později i více) tónech zobcové flétny. Tato cvičení i písně jsou v knize 

zaznamenány notovým písmem s označením jmen not nad osnovou. 

Kouzelná píšťalka je pohádkovým příběhem, kdy chlapec Jakub a jeho 

dva zvířecí kamarádi, opičák Hop a papoušek Ferda, se vydávají na 

dobrodružnou cestu za vysvobozením zakleté princezny. Kouzlo lze zlomit 

jedině za předpokladu, že se Jakub naučí hrát písničky na píšťalku, kterou 

právě našel...Cestou všichni prožívají různá dobrodružství a každý nový 

zvládnutý tón je klíčem ke šťastnému konci. Prostřednictvím příběhu jsou děti 

motivovány a aktivovány k vlastní hře na zobcovou flétnu, podílejí se společně 

na záchraně princezny, dle fantazie mohou vymýšlet i nové hudební úkoly. Ve 

výtvarných činnostech lze s dětmi namalovat kulisy, které mohou sloužit 

k dramatizaci, pohybovému vyjádření apod. 

Správné návyky hry na zobcovou flétnu jsou popisovány přímo v textu 

pohádky a vychází z níže uvedené publikace (L. Daniel, Škola hry na 
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sopránovou zobcovou flétnu). Metodika svým zaměřením a postupy odpovídá 

výuce hry na zobcovou flétnu u dětí v předškolním věku. 

V. Žilka - Veselé pískání - zdravé dýchání 

V. Žilka doporučuje seznamování se zobcovou flétnou již u dětí od čtyř 

let. Základem výuky je hraní bez not prostřednictvím nápodoby. Jednotlivé tóny 

učitel (rodič) může naznačit i bez flétny ťuknutím dlaně na čelo, bradu a břicho 

(h1,a1, g1). Stěžejní je rytmická deklamace jednotlivých slov a říkadel, které dítě 

nejprve zazpívá, přitom vytleská, pak zahraje. V. Žilka píše: „Hrajte 

rozpočítávadlo U potoka roste kvítí (str. 29). Čtvrťové noty h ukazujte 

vodorovně položenou dlaní, kterou si lehce ťukáte na čelo. Dítě podle pohybu 

dlaně vyslovuje slabiku dú nebo dý. V další lekci nebo později přidáte k hmatu 

pro Honzíka prostředníček a učte se hrát Adélku."(s. 17). Názvy tónů je vhodné 

propojit s názornou ukázkou umístění v notové osnově. Po této „přípravce" 

v délce asi jednoho roku následuje výuka dle Slabikáře pištců. 

Každá lekce obsahuje jeden nový tón (např. cvičení s Gustíkem), soubor 

dechových cvičení a poznatek z hudební nauky. Jednotlivé tóny si děti osvojují 

v pořadí g1,e\ a1, h1, d1, fis1, c2, d2, c1, f1. Cvičení, písně a popěvky uvedené 

v notopisu autor doporučuje nejprve rytmicky vytleskat (hodnoty not tleskat do 

dlaní, pomlky na kolena) a nahlas přitom počítat. Teprve potom hrát na 

zobcovou flétnu za rytmického tleskání a počítání učitele nebo jiného 

dospělého. Pod hlasem druhé flétny je v některých cvičeních rozepsán i 

rytmický doprovod pro ozvučná dřívka nebo tamburínu. 

Motivací ve Slabikáři pištců mohou být noty se jmény (Honzík - h1; 

Amálka - a1 , atd.), zábavná dechová cvičení, v „přípravné" části výuky hudební 

hádanky a hry s jednoduchými tóny. V. Žilka klade důraz na pochvalu a uznaní i 

při sebemenším úspěchu dítěte. 

Technika hry se v této učebnici opírá především o nácvik správného 

dýchání, které je důležité opakovat každý den v délce patnácti minut. 

Podstatou je osvojení si hlubokého bráničního dýchání. V. Žilka předkládá 

soubor popisných a kresebně znázorněných cvičení, která jsou konzultována i 

s lékaři. Nechybí motivovaná humorná cvičení pro děti. O držení flétny autor 
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píše: „ Dírky flétny přikrývejte bříškem prstů, nikoliv špičkou prstů. Ty, které 

nehrají, mají být asi 1 cm nad dírkami. Na obrázku vidíte (viz názorná ukázka), 

kde má být palec pravé ruky, ten, co podpírá tělo flétničky. Špatná poloha palce 

bývá u malých hráčů nejčastější chybou. Postavení palce a prstů u obou rukou 

je stejné, asi jako když držíte mezi palcem a ukazováčkem malé čokoládové 

vajíčko." (s.8). Při hraní je důležitý postoj mírně rozkročný, hlava vzpřímená, 

flétna tvoří s osou těla asi 45° úhel. Nasazení tónu: „Tón nasadíme jazykem 

tak, že špičku jazyka opřeme o kořeny horních zubů na kraji horní dásně. Jazyk 

zadrží dech. Pak špička jazyka spadne dolů a při tom šeptem vyslovíme slůvko 

dudák. Vzduch ústy prolítne do zobce." (s.9). 

Přínosem této publikace je důraz na prohlubování správného dýchání 

z preventivního i léčebného hlediska. Učebnice je inspirativní jednoduchými 

říkadly a písněmi, hudebními hrami (např. „Na ozvěnu" nebo „Boskovického 

cvičení uší"). Cvičení podle notové předlohy pouze na základě počítání dob je 

pro děti obecně v tomto věku obtížnější. 

I. Hlavatá - Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami 

Metodický postup je založen na osvojování si tónů a hmatů na základě 

notového písma v pořadí - h1, a1, g1, c2, d2, d1, e1, f1, c1, fis1, b1, e2, f2. 

Prostřednictvím notového materiálu děti získávají dovednosti a návyky ve hře 

na zobcovou flétnu v průběhu dvou let (záleží na individuálních možnostech 

každého dítěte). I v této učebnici jsou propojovány názvy tónu se jmény (Honzík 

- h1 apod.) Hudební nauka je motivována a přibližována dětskému chápání. 

Délka not a pomlk je konkrétně znázorněna na příkladu jablka: nota celá - celé 

jablko; noty půlové - dvě půlky jablka; noty čtvrťové - čtyři čtvrtky jablka. 

Notová osnova má pět linek jako prsty na ruce a čtyři mezery mezi nimi apod. 

Některé písně, říkadla či nová nota jsou motivovány vyprávěním ve vzájemných 

souvislostech a doplněny obrázkem, který si děti mohou vymalovat. 
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Metodika se opírá o desatero správného flétnisty před zahájením 

každé výuky (s.5): 

- Každou novou stránku v Hrátkách si pozorně prohlédneme a 

přečteme. 

- Nové říkadlo či písničku se naučíme rytmicky vytleskat a zazpívat. 

- Pak vytleskáme s hlasitým počítáním přesné hodnoty not. 

- Novou notu přesně určíme (na jaké lince, či ve které mezeře leží) a 

obrázek k notičce vybarvíme. 

- Podíváme se, jakým hmatem budeme hrát nový tón. Zkusíme si ho 

několikrát zahrát dlouze i krátce. 

- Než zahrajeme novou písničku, přečteme v ní názvy not. Písničku 

nacvičujeme nejprve v pomalém tempu. Obtížnější takty procvičíme 

vícekrát samostatně. 

- Při hraní dbáme na rovné držení těla, vzpřímenou hlavu, správné 

držení loktů a flétničky od těla (ukázka fotografií v úvodu). 

- Pozor dáme na správné dýchání, na nádechy pootevřenými ústa a 

pěkné nasazení tónu - neodrážet jazyk od nástroje - vyslovovat Dý, 

Tý. 

- Daří- li se nám již nový tón a písničku s ním umíme dobře zahrát 

v tempu, vybarvíme si k písničce obrázek. 

- Barevná část Hrátek nám i ostatním ukáže, co všechno už umíme 

Jelikož učebnice u dětí předpokládá znalost čtení a výuka probíhá podle 

notopisu, nachází tedy uplatnění především u dětí mladšího školního věku. 

Jednotlivých prvků motivace, rytmizace a zpěvu písní však je možné využívat i 

ve věku předškolním. 
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H. Fečaninová - Danielčina píšťalka (škola hry na sopránovou zobcovou 

flétnu pro děti) 

Metodický postup je koncipován na základě osvojování si notopisu 

v netradiční podobě. Každá nota představuje nějaké zvířátko, které má své 

místo v notové osnově. Prostřednictvím upravených papírových brýlí, vždy po 

jejich nasazení, zvířata uvnitř not zmizí a následuje hra pouze podle notového 

záznamu. V průběhu výuky se děti postupně seznamují s hudební naukou 

(délka not a pomlk, takty, repetice atd.) a jednotlivými tóny - slepička h1, 

kočička a1, žabka g1, pejsek f1, koza e1, kravička d1, vláček (přiváží v úvodu 

zvířátka) c \ sova c2, kohout d2, vrabec e2, pěnkava f2, vrtulník (přiváží taktéž 

v úvodu zvířátka) g2. Děti získávají povědomí o názvech tónů především podle 

názvu zvířat: „Zahřej kočičku na čtyři doby" apod. 

Danielčina píšťalka obsahuje cviky pro uvolnění ruky v podobě 

předkreslených zvířat. Děti je tužkou obtahují a uvolňují si zápěstí pro lehké, 

nekřečovité držení flétny. 

Technika hry je vysvětlována v průběhu seznamování s učební látkou. 

Držení flétny a nasazení tónu: „Při hře na flétnu je důležitý správný postoj, 

nádech nosem a lehké „fouknutí" do flétny. Písklavý zvuk se ozve při 

přefouknutí. Tón se tvoří opřením jazyka o štěrbinu jako při vyslovování tú, tú, 

tú. (nikoli chybného hú, hú, hú). Dírky se zakrývají bříšky posledního článku 

prstu, ne pouze špičkou prstu" (s.14). Dýchání: „Na začátku hry je nádech 

nosem, v průběhu hry pak, podle potřeby, přídech ústy." (s. 23). 

Vzhledem k návaznosti a motivaci v jednotlivých lekcích doporučuji 

využívat k výuce předškolních dětí celou učebnici. 

K. Koutníková - Hrajeme na zobcovou flétnu 

Základem metodického postupu při výuce hry na zobcovou flétnu je 

osvojování si dovedností a návyků bez znalosti not a notového písma, pouze 

grafickou podobou. Metodická řada je koncipována ve dvaceti lekcích, které 

jsou rozpracovány na jeden školní rok. V části A je obsah lekce, v části B 

metodické vysvětlení, v části C, tzv. „nápadníku", jsou další říkadla, písně, hry a 

přílohový materiál týkající se probrané látky dané lekce. Děti se během roku 
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mohou naučit zahrát přibližně 15 písní a 20 melodizovaných říkadel v rozsahu 

c1 - d2. Postup seznamování s tóny následuje v pořadí h1, a1, g1, e1, c2,h"1, d1, 

c1, f1. Grafický zápis rytmu říkadla obsahuje prvky fonogestiky: nádechy, výšku 

a délku tónů, pomlky, závěr. Délka čar symbolicky odpovídá délce tónů (dlouhý 

tón dúú , krátký tón dú , velmi krátký tón du_ ). Součástí každé lekce 

jsou dechová cvičení a opakování probrané látky z minulé lekce, kontrola 

domácího úkolu. V úvodní lekci se děti seznamují s nástrojem, jeho správným 

zacházením a údržbou. 

Při nácviku nového říkadla (písně) autorka doporučuje tento postup (s.9): 

- vždy dětem říkadlo (píseň) vzorově zahrát 

- při nácviku ukazovat hmaty na flétně - děti odezírají - k tomu zpívat 

slova říkadla (písně) 

- dalším krokem je použití fonogestiky - s ukazováním současně zpívat 

slova nebo jmenovat tóny 

- následuje hra podle grafického záznamu 

- zcela zvládnuté říkadlo (píseň) je dítě schopno zahrát se zavřenýma 

očima. 

I když je publikace určena především prvním ročníkům základních škol, 

všechny činnosti jsou rozmanitě motivovány, takže učebnice je vhodná i pro 

předškolní věk. Lekce obsahují zábavné hudební hry s tóny, rytmem, melodií, 

dále písně a říkadla v doprovodu dětských nástrojů - zvonkohry, trianglu apod., 

nechybí náměty v propojení s výtvarným vyjádřením. Jednou z příloh je notýsek 

s grafickým záznamem říkadel a písní. Obrázky jsou motivací i orientací na to, 

co se má dítě naučit. Po zvládnutí říkadla či písně může dítě dostat za odměnu 

razítko, v pololetí a na konci roku flétnové vysvědčení. 

Technika hry - držení flétny: „Dítě si flétnu opře nožkou o břicho, otáčí ji 

v prstech, až uvidí spodní dírku. Tu přikryje palcem levé ruky, zvědavým 

ukazováčkem nahmátne první dírku na přední straně flétny - tón h1. Flétnu 

zvedne před sebe, zobec si opře o prohlubeň mezi dolním rtem a bradou. Pravá 

ruka přidržuje flétnu ukazováčkem a palcem mezi 3.a 4. dírkou. Všechny ostatní 
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prsty jsou nad flétnou, mírně pokrčené." (s.16). Polohy při hraní, mimo polohy 

ve stoje, autorka doporučuje obměňovat - v sedu na židli, v tureckém sedu na 

zemi (pouze krátce z důvodu rychlé únavy zádových svalů), v sedu na patách, 

v lehu na zádech (relaxační poloha). Nasazení tónu: „Při výdechu ťukat 

špičkou jazyka za honí zuby se slabikou Dú - Dú - Dú nejprve nahlas bez 

flétny, potom bezhlasně a uvědomit si pohyb jazyka. Naposledy převést tento 

způsob na flétnu - stále ťukat! Pro zobcovou flétnu je typické znělé nasazení, 

proto Dú, ne Tú - to je pro příčnou flétnu!" (s.13). Motivovaná dechová cvičení 

tvoří součást každé lekce. Základem je hluboké brániční dýchání. 

Vzhledem k podrobnému propracování v časové posloupnosti je tato 

metodika vhodným pomocníkem učitelek mateřských škol ve flétnové výuce. 

H. Šteidlová - Pískání pro předškoláčky 

Výuka se opírá především o dobrou znalost písní, ze kterých se při 

získávání dovedností a návyků vychází. Proto je vždy jedna lekce věnována 

zpěvu nových písní, v další lekci se potom písně procvičují a teprve když je děti 

dobře znají, přistoupí se ke hře na flétnu. Učení tedy probíhá především na 

základě nápodoby a sluchové analýzy. Učebnice obsahuje 18 lekcí, děti si 

osvojují nový tón nepravidelně v pořadí (h1, a1, g1, c2, d2,f1, e1, d1,c1). Notové 

záznamy písní jsou v učebnici bez vyznačené délky not, taktových čar, aby děti 

nemusely při hraní počítat (úplný notový záznam písní je uveden v metodice pro 

rodiče a učitele). Metodický postup jedné lekce: 

- rozdýchání (popsán soubor 9-ti cviků) 

- první nová písnička 

- krátké rytmické cvičení (na jednom tónů rytmus říkadla) 

- prstová cvičení (pojmenování a hraní jednotlivých tónů) 

- druhá nová písnička 

- opakování písniček z minulé lekce 

- třetí nová písnička 

- nové písně s flétnou (děti hrají vždy jednotlivě) 

- čtvrtá nová písnička 
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- nový tón (pokud se učí, vyprávění pohádky, následná hra tónů 

jednotlivě, rytmizace říkadla na novém tónu) 

- opakování (všech nových písní, písně na přání dětí) 

Výuka hry na zobcovou flétnu je motivovaná pohádkou o kouzelném 

domečku (základní osnova). V domečku žijí pohádkové bytosti (h1 - hastrman, 

a1 - víla Amálka atd.). Každá pohádková bytost má u svého bytu zvonek, který 

si barevně označí. Děti potom na zvonky (pomocí flétny zvoní). Obyvatelé domu 

přibývají s každým novým tónem. Na základě barevného označení zvonků -

tónů si děti vybarvují i notový záznam písní v učebnici. 

Technika hry - držení těla a flétny: „Hrajeme zásadně vestoje, stojíme 

pohodlně, nohy mírně rozkročeny, hlava se nesklání. Flétnu držíme levou rukou 

nahoře, pravou dole. Lokty dáváme mírně od sebe, flétna svírá s osou těla úhel 

asi 45°. Dírky přikrýváme bříšky prstů, ne špičkami. Prsty, které nehrají, jsou asi 

1 cm nad dírkami. Neodtahujeme je daleko od dírek ani je neschováváme 

v dlani. Postavení palce a ostatních prstů je u obou rukou stejné, asi jako když 

mezi palcem a ukazovákem (prostředníkem) držíme větší kuličku." (s.7). 

Nasazení tónu je popsáno následovně: „Flétnu přikládáme k ústům - ne do 

úst, ani mezi zuby. Každý tón musí mít přesně ohraničený začátek. 

Nenasazujte jenom dýchnutím „hý" nebo „hů". Aby tón správně zazněl, musíme 

jej narazit jazykem. Opřeme jazyk o horní dáseň a tím zastavíme výdech 

vzduchu. Potom jazyk stáhneme zpět, jako když vyslovujeme „dů", nebo „dý". 

Zkusíme to nejprve bez nástroje, můžeme procvičit při rytmizaci říkadel nebo 

písniček." (s.7). 

Publikace je vhodná pro děti předškolního věku. 

V. Jelenové - Pískání pro radost (přípravná školička hry na zobcovou 

flétnu pro děti od 5- let) 

Metodický postup je koncipován v jednotlivých lekcích na základě 

notového záznamu. Tóny se děti učí v tomto pořadí: h1,a1,g1, e1, c2, d2, f1, 

fis1,d1, c1. Zpočátku se jedná pouze o ukázku umístění tónu v notové osnově, 

následují krátká rytmická dvoutaktí na jednom či dvou tónech. Postupně jsou 

říkadla i písně obtížnější. 
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Jednotlivé lekce obsahují motivovaná cvičení - písně, říkadla, hádanky, 

rozpočitadla a hry vztahující se tématicky k činnostem běžně zařazovaným do 

programu mateřských škol, např. podzim s Honzíkem; za zvířátky s Adélkou, do 

pohádky s Gustíkem. K motivaci učiva slouží též ilustrace (omalovánka) a 

názvy tónů jmény (h1- Honzík). 

Technika hry a zacházení s nástrojem je popsána v „Desateru hry na 

flétnu"(s.3): 

- Flétna je hudební nástroj, a proto s ní zacházíme šetrně. Skládá se 

z náustku, hlavice a těla s otvory. 

- Při hraní raději stojíme s lokty mírně od sebe, zvedneme hlavu a 

mírně se rozkročíme. 

- Flétnu nevkládáme do úst, ale pouze ke rtům. 

- Do flétny nefoukáme, pouze jemně „dýcháme". 

- Otvory zakrýváme bříšky prstů, ne špičkou, aby neunikal vzduch. 

- Palec pravé ruky podpírá flétnu pod čtvrtou dírkou. 

- Prsty, které nehrají, se „vznáší" asi 1 cm nad dírkami. 

- Nadýchneme se nosem „do bříška" ústa jsou zavřená, nezvedáme 

ramena. 

- Tón nasadíme „špičkou" jazyka a tiše vyslovíme slabiku „dý". 

- Po hraní flétnu vysušíme a rozloženou uložíme. 

V dechových cvičeních autorka vychází z učebnice V. Žilky Veselé 

pískání - zdravé dýchání. 

Přípravná školička nabízí bohaté využití v mateřské škole především 

prostřednictvím motivovaných cvičení. 

V. Jelenové, B. Hyvnarová - Ententýky s flétničkou 

Představuje dvoudílný soubor jednoduchých říkadlových melodií 

v rozsahu čtyř tónů h1 - e1. Na jednotlivých listech je kromě notového záznamu 

i omalovánka nebo domalovánka, vztahující se tématicky k danému říkadlu. 

Melodie v prvním díle jsou zapsány v celých a půlových notách, ve druhém díle 

převažují noty čtvrťové. Tento notový materiál neobsahuje žádný metodický 
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postup. Na posledním listě jsou pouze zobrazeny hmaty jednotlivých tónů a pár 

slov k obsahu . 

Pro výuku dětí předškolního věku je tento soubor vhodným obohacením 

v říkadlovém repertoáru, který si děti, díky jednoduchosti textu, velice rychle 

zapamatují. Působivá a přitažlivá je i možnost výtvarného doplnění obrázku i 

pohybového ztvárnění (Houpy, houpy, kočka snědla kroupy; Halí belí; Slepá 

bábo,kam tě vedu; Čáp ztratil čepičku atd.) 

G. a M. Přikrylovy - Hrajeme si s flétnou a kamarády tóny 

Notový materiál slouží jako zábavný doplněk odborného vedení hry na 

zobcovou flétnu dětí předškolního věku. Noty jsou pro děti zaznamenány 

jednoduchými grafickými značkami - místo noty hlava kamaráda (h1- Hubert -

čepice s bambulí). Grafické značky doplňují jednoduché básně, vystihující 

hlavní znak dané noty (mašli, náušnice apod.), a znázornění hmatu na zobcové 

flétně. V sešitě je vždy na dvoustraně říkadlo nebo píseň v notové podobě i 

v grafickém provedení. Písně doplňují obrázky, které si mohou děti vymalovat. 

Grafické znázornění písně neřeší výškové umístění not v osnově, délka 

not je zachycena rovnou čárou pod značkou (bez čáry - nota osminová, jedna 

čára - nota čtvrťová, dvě čáry - nota půlová). Takty jsou v záznamu 

oddělovány kolmou čarou, nádech malým kroužkem. Seznamování s notami 

probíhá v tomto pořadí h1, a1, g1, c2, d2, e1, d1, f1, fis1, c1. 

Základy techniky hry na zobcovou flétnu, ani metodický postup při výuce 

tento materiál neobsahuje. 
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E. Jenčková - Zobcová flétna ve škole 

Počátky utváření správných návyků a základů hry na zobcovou flétnu 

probíhá prostřednictvím nápodoby - imitací prstokladu a podle sluchu. 

Notového záznamu se zpočátku nevyužívá. Kniha obsahuje řadu motivačních 

cvičení a hudebních her: 

- hry s prstokladem 

- hry s dechem 

- hry s flétnou 

- hry s prvním tónem 

- hry s melodií - pro levou i pravou ruku 

Jednotlivé tóny si děti osvojují v pořadí: h1,a1, g1, c2, d2,f1, e1, d1,c1. 

Technice hry věnuje autorka velkou pozornost. Správné držení zobcové flétny 

popisuje (s.17): 

- Pravou rukou uchopte flétnu ve spodní části korpusu. 

- Levá ruka drží flétnu v horní části korpusu. 

- Palec levé ruky zakrývá spodní dírku. 

- Malíček levé ruky nehraje. 

- Flétnu přidržují i hrající prsty. 

- Obě ruce jsou uvolněné, křečovité držení znesnadňuje hru. 

- Zobcovou flétnu držte skloněnou asi v polovině mezi svislým a 

vodorovným směrem. 

- Při hraní můžete stát nebo sedět. 

- Nesklánějte hlavu, nezvedejte ramena. 

- Lokty držte mírně od těla jako ptačí křidélka, hrudník potřebuje 

dostatečný prostor k dýchání. 

- Při hře musí být všechna díly zobcové flétny pevně spojeny. 
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Při pokládání prstů na dírky je důležité (s.18): 

- Pravý palec nikdy nehraje, zdola podpírá flétnu v místě mezi čtvrtou a 

pátou vrchní dírkou. 

- Prsty, které nehrají, jsou zvolna zvednuty nad svými dírkami asi ve 

výšce 1 cm. 

- Nehrající prsty nelze zavírat do dlaně. 

- Dírky se zakrývají bříškem prstů, nikoli jejich špičkou. 

- Při hraní nemusíte prsty tisknout příliš silně, pěkný tón závisí na 

přesném zakrytí dírky. 

Jak rozeznít zobcovou flétnu (s.25): 

- Zobcová flétna je dechový nástroj. 

- Zobec flétny nepatří do úst, ani mezi zuby! 

- Neolizujte zobec flétny, sliny ji škodí! 

- Nadechněte se pootevřenými ústy, nikdy ne nosem! 

- Vdechování musí být plynulé! 

- Silným foukáním se flétna přepískne. Při slabém foukání tón 

nepříjemně kolísá. 

- Tóny se tvoří pomocí jazyka, tichým vyslovováním „dú" nebo „tú". 

Učebnice obsahuje řadu motivačních hudebních her a cvičení, které by 

měly tvořit základ výuky hry na zobcovou flétnu v předškolním věku. Autorka 

obohacuje jednotlivé kapitoly i jednoduchými půvabnými říkadly a básněmi. 

P. Hawthorn - Moje první zobcová flétna 

Metodický postup je koncipován na základě osvojování si notopisu, 

hudebních pojmů a značek. Jednotlivá rytmická cvičení v notovém záznamu se 

děti učí od počátku vytleskat na základě počítání dob. 

Děti jsou postupně seznamovány s tóny v rozsahu c1 - g2, včetně 

půltónů. Každá strana s vyobrazením hmatu pro nový tón je označena 

červeným růžkem s výrazným názvem tónu. 
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Průvodcem celou knihou jsou barevné humorné postavy, které výuku 

komentují a popisují. V některých případech ale působí stránka nepřehledně a 

chaoticky. 

Technika hry - držení flétny: „Začneme s hmaty levé ruky. Nejprve 

zakryjte levým palcem palcovou dírku na spodní části zobcové flétny. Nyní 

položte první tři prsty na první tři dírky (obrázek). Malíček na levé ruce 

nepoužíváme. Potom podepřete flétnu pravým palcem na spodní části v místě 

mezi čtvrtou a pátou dírkou. Čtyřmi prsty pravé ruky zakryjte zbývající dírky. 

Pokud máte třídílnou flétnu, pootočte spodní část tak, abyste na ni malíčkem 

dosáhli snadněji." (s.7). Nasazení tónu: „ Před výdechem opřete jazyk za horní 

zuby. Řekněte slabě „tú" a zároveň citlivě foukněte do flétny. Nechte tón znít 

několik sekund. Při ukončení výdechu stáhněte jazyk zpátky za zuby."(s.6). 

Způsob výuky v knize a její interpretace je vhodná spíše pro děti školního 

věku. Kniha obsahuje různé melodie, anglické, francouzské i české lidové 

písně, několik skladeb z klasické hudby (např. Kočka - z hudební pohádky 

„Péťa a vlk"), kterých lze využít k poslechu i v předškolní výuce. 

Ladislav Daniel - Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu - 1. díl 

Metodický postup je koncipován v jednotlivých lekcích (1 - 30) na 

základě seznamování s notopisem a základy hudební nauky (délky not a pomlk, 

takty, počítání dob apod.) Téměř v každé lekci, která je vždy na jedné straně, 

se učí jeden nový tón a jeden rytmický útvar. Výuka začíná tónem h1 a 

pokračuje tóny a1, g1, c2, d 2. Následně se zapojuje pravá ruka tónem f1 - c1. 

Postupně se přidávají též hmaty e2, f2, b1, g2, fis1. Děti se od počátku učí hrát 

na zobcovou flétnu podle notové předlohy. V prvních lekcích autor vychází 

z hraní dlouhých (celých a půlových) not, které podporují a upevňují stabilní 

rovný tón. V průběhu dalších lekcí se děti seznamují s notami čtvrťovými i 

osminovými převážně prostřednictvím našich lidových i zahraničních písní 

doplněných textem. Výuka se předpokládá v délce jednoho roku. 

Techniku hry - držení flétny autor popisuje následovně: „Nástroj 

uchopíme do pravé ruky a zvedneme zobcem vzhůru. Nyní připravíme prsty 

levé ruky na první čtyři dírky. Palcem levé ruky zakryjeme spodní dírku. Vrchní 
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tři dírky jsou určeny pro ukazováček, prostředník a prsteník levé ruky. Dobře si 

zapamatujme hned od počátku, že dírky zakrýváme bříškem posledního článku 

prstu, nikoli špičkou prstu. Celá ruka je uvolněná, neboť křečovité držení 

znesnadňuje hru. Prsty, které nehrají, jsou volně asi 1 cm nad svými dírkami." 

(s.4). Správné tvoření tónu je důležité „nasadit" jazykem: „Opřeme jazyk o 

horní dáseň a tím zastavíme výdech vzduchu. Potom jazyk stáhneme zpět, jako 

když vyslovujeme šeptem „dú". Máme-li na rtech (ne v ústech) nástroj, ozve se 

tón". Dechová cvičení Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu neobsahuje. 

V první lekci jsou uvedené pouze instrukce, jak se nadechovat při hře podle 

notového záznamu: „Při hře na dechové nástroje je třeba vědomě ovládat dech 

a nadechovat pouze na předepsaném místě." (s.7). 

Škola je vhodná především pro výuku na ZUŠ, v mateřské škole je 

možné její využití u dětí nadaných nebo pokročilých. 

J. a E. Kvapilovi - Flautoškola 1 

Metodický postup je koncipován v 7 kapitolách na základě osvojování si 

notopisu a hudebních pojmů. Každá kapitola obsahuje základní prvky flétnové 

techniky - držení nástroje, tvoření tónů, dýchání a artikulaci, které se procvičují 

a upevňují za pomoci široké nabídky motivovaných hudebních her. Rytmická 

cvičení začínají celými notami a pomlkami v celém taktu, základem je rovný 

stabilní tón. Prvním tzv. pomocným hmatem je tříprstík (první tři dírky v levé 

ruce, palec se zatím flétny nedotýká), následuje dvouprstík (kombinace dvou 

dírek v levé ruce) a jednoprstík (hraje jeden prst levé ruky). Od třetí lekce si děti 

osvojují tóny v pořadí: g1, a1, h1, c2, d2, e1, d1, fis1, c1, f1. 

Technika hry - Postoj, držení těla, prstová technika - autoři si ve své 

metodice kladou za cíl naučit žáka, že při hraní se lze cítit příjemně a pružně, 

zároveň však stabilně a vyváženě. V začátcích hry dávají přednost stání žáka 

před sezením, ale je možné hrát i v sedě. Pro prstovou techniku uplatňují nový 

prvek nácviku: „Vzhledem k tomu, že nezvládnutí levého palce v začátcích bývá 

často zdrojem nežádoucího napětí v levé ruce, seznámí se žák nejdříve 

s pomocnými hmaty , při nichž levý palec nezakrývá tónový otvor. Pro držení a 

vyvážení nástroje jsou zásadní tři opěrné body - spodní ret, pravý palec a 
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opěrný pravý malíček. Tvarování rtů vychází z přirozeného uvolnění obličeje." 

(s. 12). Dechová cvičení vycházejí z hlubokého bráničního dýchání, všechna 

cvičení ve Flautoškole vedou k postupnému zvládání této techniky a opírají se o 

poznatky z knihy W. van Hauweho „Technika hry na zobcovou flétnu". 

Nasazení tónu a artikulace - důležité je zvládnutí základní polohy jazyka 

v ústech a artikulačních slabik Tý a Dý. „Párování - střídání tvrdšího a 

jemnějšího nasazení (TýDý) - je nejdůležitější dovednost, která bude 

procvičována takřka neustále." (s. 11). Artikulační slabiky se zpočátku procvičují 

co nejdelší, aby se žák co nejdříve naučil ovládat stálý proud vzduchu zároveň 

s nasazováním. „Zkracování not v počátcích studia vede většinou k narušení 

správných dechových návyků." (s. 11). Nasazení tónu má i své ukončení 

Tý—(d) . 

Učebnice je určena pro žáky prvních ročníků I. stupně v ZUŠ. Využití pro 

předškolní věk je možné v těchto aspektech: zvukové a dechové hry, pomocné 

hmaty. 

P. van Hauwe - Gemeinsames Blockflötenspiel 1 (Společná - skupinová 

hra na sopránovou zobcovou flétnu) 

Úvod do hry na sopránovou zobcovou flétnu ve skupinové výuce 

s připojením rozšířených doprovodů pro orffovské instrumentárium. 

Výhody a možnosti skupinového cvičení, stejně jako mnohostranný 

význam společné hry, i v rámci elementární předškolní výuky, byly hlavními 

důvody, které vedly k vydání této cvičebnice základů hry pro sopránovou 

zobcovou flétnu. Učební látka je spojena se známou metodou pro všeobecnou 

hudební výchovu - „Hra s hudbou". Hudební znalosti získané ze společné hry 

s jinými nástroji slouží i hře na sopránovou zobcovou flétnu a vzájemnému 

sladění. 

V prvním dílu cvičebnice, který vychází převážně z pentatonické 

stupnice, začínáme tónem g1 a jako následující tón přidáváme e1. To má dva 

důvody: vychází se z melodického použití „sol - mi", tercie, která je pro dítě 

zcela přirozená. Dále, a to je zde důležitější, díky střídavým úchopům tónů g1 -

e1 je od samého začátku upevňován správný prstoklad a držení rukou. 
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Předchází se tím (často dlouhodobému) nechtěnému přesouvání „podpůrného 

prstu" palce pravé ruky. Při dobrém vedení dítěte (správné, uvolněné a tišší 

nasazení tónu) může být zabráněno chybným návykům v intonaci, tvorbě tónu, 

apod. 

Zpracování cvičení a jednotlivých skladeb může probíhat velmi různými 

způsoby: vytleskáváním, zpěvem, hrou na nástroj apod. Bohatství nápadů 

učitele není nijak omezeno. 

Zahrnutím Orffova instrumentáře do hry se cvičení oživí. Mnoha 

skladbám a písničkám je přiřazen doprovod, který může být opakován 

v průběhu celé skladby. Také instrumentace může být provedena takovým 

způsobem, že při každém opakování se připojí nový nástroj a tím bude 

dosaženo efektního stupňování. Každý doprovod může sloužit i jako předehra. 
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Praktická část 

4 Výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu na mateřských 

školách v Brně 

4.1 Cíle výzkumu, volba metody, stanovení hypotéz 

Cílem výzkumu je vytvoření rámcové zprávy o výuce hry na sopránovou 

zobcovou flétnu v podmínkách současných mateřských škol. Pozorování se 

zaměří na prvky ve výuce, které jsou z rozboru teoretické části vyhodnoceny 

jako důležité a jsou zmiňovány napříč i autory charakterizované literatury. 

V první etapě bude provedena výzkumná sonda, složená ze dvou částí -

rozhovoru a krátkodobého přímého pozorování, která se zaměří pouze na 

některé aspekty výuky. Těmi jsou vnější a organizační hlediska, např. počty dětí 

ve skupině, časové rozložení výuky, využívání dostupných výukových 

materiálů, metodik a dále některá metodická hlediska týkající se způsobu 

vedení výuky, např. upevňování správných dovedností a návyků v technice hry, 

seznamování s notovým písmem, používání dalších pomůcek ve výuce. 

Ve druhé etapě - dlouhodobém pozorování - bude výzkum zaměřen na 

sledování a hodnocení metodiky výuky. Pozorování bude provedeno u dvou 

skupin na různých MŠ. 

Z dlouhodobého výzkumu není možné spolehlivě přijmout obecné a 

platné závěry, protože sledovaný soubor je statisticky malý. Na souboru skupin 

nelze oddělit jednotlivé jevy od vzájemných korelací. Zpracování podrobného 

výzkumu vlivů a podrobné hodnocení výsledků jednotlivých metodických 

postupů není v této práci provedeno, vzhledem k rozsahu a časové náročnosti. 

V hodnocení výzkumu budou proto navrženy pouze další možná zaměření 

dílčích výzkumů, které by na tento základ mohly navazovat. 

Z některých možných organizačních i metodických zjištění budou 

vyvozeny i konkrétní návrhy k výuce hry na zobcovou flétnu. 
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4.2 Krátkodobý výzkum - hypotézy, metoda a volba vzorku 

Hypotézy 

H1 Výuka na zobcovou flétnu v mateřských školách probíhá převážně ve 

větších skupinách o počtu nad šest dětí. 

Ověřování formou osobního rozhovoru s učitelkou 

H2 Při výuce se využívají učebnice flétnové výuky pro předškolní věk. 

Ověřování formou osobního rozhovoru s vyučující učitelkou 

H3 Učitelky při výuce věnují pozornost upevňování správných základů 

techniky hry - postoj, držení flétny, správné dýchání a tvoření tónů. 

Pozorování jedné výukové lekce 

Metoda výzkumu a volba vzorku 

Řízený individuální rozhovor, krátkodobé pozorování - 1 výuková lekce, 

kriteriální hodnocení. Pro účel výzkumu jsem namátkově nebo na další 

doporučení kontaktovala 20 ředitelek MŠ, z nichž 14 svolilo ke spolupráci. 

Každou MŠ jsem navštívila vždy jen jedenkrát (únor - červen 2006). Schéma 

rozhovoru jsem strukturovala do 13 otázek, které jsem pak osobně položila 

každé učitelce. Následně jsem měla možnost shlédnout jednu výukovou lekci 

hry na sopránovou zobcovou flétnu na jednotlivých mateřských školách. V 

přehledové analýze jednotlivých otázek rozhovoru označuji mateřské školy 

velkými písmeny A - M. 

Zvolené mateřské školy se nacházejí v 9- ti brněnských obvodech. Tento 

vzorek je možné považovat za odpovídající pro účely diplomové práce, nelze 

z něj však vyvozovat obecně platné závěry. 
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Četnost a časová posloupnost pozorování / výzkumu 

Krátkodobé pozorování je zaměřeno na jednu výukovou lekci hry na 

zobcovou flétnu ve sledovaných 14 mateřských školách. 

Kritéria pozorování: věcné podmínky (prostory pro výuku a jejich 

vybavenost), technika hry (dechová cvičení, správné držení těla a flétny, 

správné tvoření tónů a zakrývání dírek), metodický postup učitelky, technika hry 

učitelky, individuální přístup k dětem. 

4.3 Schéma rozhovoru - osobní rozhovor s učitelkou 

Metodu osobního rozhovoru a návštěvu MŠ jsem upřednostnila záměrně 

před dotazníkem z důvodu bližšího poznání problematiky zkoumaného a 

navázání užšího kontaktu s učitelkou s možností doplňujících otázek týkajících 

se daného problému. 

1. Jakou formou výuka probíhá? 

- individuálně 

- skupinově 

- jinak 

2. Kolikrát týdně, jak dlouhá je jedna lekce? 

3. V kterou denní dobu lekce probíhají? 

- dopoledne 

- odpoledne 

- jinak 

Z důvodu? 

4. Kolik dětí máte ve skupině? 

Z důvodu? 

5. V jakém věku, dle Vašeho názoru, by měly děti s výukou hry na flétnu 

začínat? 

Z důvodu? 
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6. Jaké materiály (metodické příručky) k výuce používáte? 

7. Používáte ve výuce nějaké pomůcky? 

8. Jakou formou seznamujete děti s notami nebo jiným grafickým záznamem? 

9. Jaké cíle si ve výuce stanovujete? 

10. Co by mělo dítě zvládnout po absolvování výuky hry na zobcovou flétnu 

před vstupem do školy? (pokroky, dovednosti..) 

11. Splňuje výuka vaše očekávání? Ano - v čem, ne - v čem? 

12. Kolik let se výuce hry na zobcovou flétnu u předškolních dětí věnujete? 

13. Jaké metodické kurzy pro výuku hry na zobcovou flétnu jste absolvovala? 

Jak jste se sama naučila hrát na flétnu ? (kurzy, ZUŠ, studium HV atd.) 

Při rozhovoru nebyl v některých případech přesně dodržen postup 

kladení otázek. Učitelky odpovídaly spontánně na některé otázky, které nebyly 

zatím položeny. 

4.4 Zařazení výuky do programu škol v Brně 

Mateřské školy s programem výuky hry na zobcovou flétnu ve městě Brně 

jsou uvedeny na adrese www.sssbrno.cz. Z internetových stránek jsou 

dostupné následující základní informace: 

- ve městě Brně je zřízeno 121 MŠ (školní rok 2005/2006) 

- výuku hry na sopránovou zobcovou flétnu má ve školním roce 2005/2006 

v nabídce 63 MŠ. 

Z výše uvedeného vyplývá, že flétnová výuka probíhá ve více jak polovině 

(52%) mateřských škol. 
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4.5 Přehledová analýza rozhovoru s vyučující učitelkou 

4.5.1 Forma výuky 

Výuka v MS Počet MŠ % 

Individuální 0 0 

Skupinová 13 93 

Jiná 1 7 

Individuální výuka 

Některé učitelky s dětmi hrají individuálně např. v dopoledních hodinách 

v rámci spontánních činností, při pobytu venku na zahradě, pokud jim to 

umožňují organizační podmínky. Umístění této formy výuky v programu MŠ je 

nepravidelné. 

Skupinová výuka 

V podmínkách brněnských MŠ je tato výuka stěžejní. Výuka probíhá ve 

skupinách přibližně od 5 dětí a více, počet dětí není nijak omezen. Dechová 

cvičení se většinou provádějí hromadně. Při instrumentální hře je časté střídání 

větších a menších skupin, v menší míře dvojic i jednotlivců, podle organizace 

výuky. 

Jiná forma výuky 

Výuka je vedena skupinově ve vyhrazeném čase, je však doplněna 

individuální formou - samostatná práce s jedním dítětem, ostatní děti si kreslí. 

Učitelka pracuje se skupinou o nižším počtu dětí, maximálně do pěti. S každým 

dítětem provádí zvlášť dechová cvičení a jejich kontrolu, individuálně se věnuje 

technice hry a získávání nových dovedností. Převažuje sólová hra a hra ve 

dvojicích. 
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4.5.2 Četnost výuky a délka lekce 

Počet MŠ 
Délka lekce 

Četnost výuky 
Počet dětí ve 

Počet MŠ Četnost výuky 
(min) 

Četnost výuky 
skupině 

1 15 1x týdně 5 

1 20 2x týdně 14 

1x týdně 6 

1x týdně 13 
4 30 

1x týdně 

1x týdně 9 

2x týdně 8 

1 40 1x týdně 7 

1x týdně 6 

1x týdně 10 

1x týdně 12 

7 45 1x týdně 5 

1x týdně 12 

1x týdně 8 

3x týdně 18 

Četnost výuky 

1x týdně 11 MŠ (79%) 

2 x týdně 2MŠ(14%) 

3x týdně 1 MŠ (7%) 

Délka lekce 

Nejdelší 45 minut 

Nejkratší 15 minut 

Délka lekce se v jednotlivých MŠ značně liší. Rozpětí se pohybuje mezi 

1 5 - 4 5 minutami. Záměrně jsem uvedla již nyní i počty dětí ve skupině 

z důvodu porovnání možnosti individuálního přístupu a příležitosti k sólové hře 

u jednotlivých dětí vzhledem k délce jednotlivých lekcí. Při výuce hry na flétnu s 
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větším počtem dětí se projevují jejich různé předpoklady ke zvládání počátků 

instrumentální hry. Je proto nutné zohledňovat individuální tempo u jednotlivých 

dětí a individuálně se jim také věnovat, např. ve skupině se čtrnácti dětmi ve 

dvacetiminutových blocích je individuální přístup značně omezen. 

Ze zkušenosti vím, že děti chtějí předvést, co už zvládnou a co se 

naučily. Pokud hraje dítě sólově, lépe můžeme v začátcích předcházet chybám, 

které při učení hry na flétnu vznikají. 
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4.5.3 Časové umístění výuky v rozvrhu MŠ 

Časové 

umístění 

výuky v MŠ Počet MŠ Důvody pro časové umístění výuky 

Dopoledne 2 MŠ 

MS E - organizační - v jinou dobu to není možné 

(mezi 8.00 - 9.00). 
Dopoledne 2 MŠ 

MS CH - organizační - musíme krátit dětem pobyt 

venku (11.00-11.20). 

Odpoledne 9 MŠ 

MS A - organizační - dopoledne to není možné 

z důvodu zkrácení pobytu venku (13.30 - 14.00) 

Odpoledne 9 MŠ 

MŠ C - organizační - z časových důvodů není 

dopoledne výuka možná (14.30 - 15.00) 

Odpoledne 9 MŠ 

MS D - organizační - v jinou dobu to není možné 

(13.00-13.30) 

Odpoledne 9 MŠ 

MS G - organizační - dopoledne to není možné 

(13.00-13.45) 
Odpoledne 9 MŠ 

MS H - organizační - není vhodné spojovat děti 

(15.30-16.15) 

Odpoledne 9 MŠ 

MS J - organizační - pracovní doba učitelky 

(15.30-16.15) 

Odpoledne 9 MŠ 

MS K - organizační - mimo pracovní dobu učitelky 

(15.00- 15.45) 

Odpoledne 9 MŠ 

MS L - organizační - (12.30 - 13.00) 

Odpoledne 9 MŠ 

MS M - organizační - (13.45 - 14.30) 

Jinak 3 MŠ 

MS B - organizační- střídání směny učitelky 

(9.30-10.00)- jeden týden 

(13.00-13.30)-druhý týden 
Jinak 3 MŠ 

MS F - pracovní doba, individuální přístup 
Jinak 3 MŠ 

MS 10 - střídání směny učitelky 

(9.15-9.55), (14.00-14.40) 

59 



Časové umístění výuky 

Dopoledne 

Jinak 

Odpoledne 

2 MS (14%) 

3 MŠ (21%) 

9 MŠ (65%) 

Důvody pro časové umístění výuky 

Učitelky mají ve většině mateřských škol výuku hry na flétnu v rámci 

přímého úvazku u dětí. Často se proto řeší organizační otázka, kam výuku 

vhodně do programu MŠ zařadit, jak rozdělit zbývající děti ve třídě apod. 

Zpravidla totiž nejde jen o výuku hry na flétnu, ale i o výuku angličtiny a další 

kroužky - pohybově taneční, keramický, výtvarný apod. Důvody časového 

umístění výuky se tedy především soustřeďují na organizační hledisko. 
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4.5.4 Počty dětí ve skupině 

Počet MŠ 

Počty dětí ve 

skupině Důvody počtu dětí ve skupině 

2 MŠ 
MS B - 5 Individuální přístup k dětem 

2 MŠ 
MS G - 5 Individuální přístup k dětem 

2 MŠ 
MS D - 6 Uspokojení zájmu rodičů a dětí 

2 MŠ 
MS K - 6 Kvalita hry, vytipuji si nadané děti; zájem rodičů 

1 MS MS I - 7 Správné návyky zdravého dýchání 

2 MŠ 
MS C - 8 Individuální přístup k dětem 

2 MŠ 
MS E - 8 Uspokojení zájmu rodičů a dětí 

1 MŠ MS L - 9 Individuální přístup k dětem 

1 MS MS J - 1 0 Považuji to za maximum, i když je zájem vyšší 

2 MŠ 
MS F - 1 2 Velký zájem rodičů 

2 MŠ 
MS H -12 Závisí na zájmu rodičů, max. 12 dětí 

1 MS MS A - 1 3 Zájem rodičů a dětí 

1 MS MS CH-14 Velký zájem dětí a rodičů, snažíme se vyhovět všem 

1 MS MŠ M - 18 Velký zájem dětí a rodičů 

Průměrný počet dětí ve skupině 10 

Nejnižší počet dětí ve skupině 5 

Nejvyšší počet dětí ve skupině 18 

Do 6 dětí ve skupině 4 MŠ (36%) 

Nad 6 dětí ve skupině 10 MŠ (64%) 
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Důvody počtu dětí ve skupině, které uvedly učitelky jednotlivých MŠ. 

- uspokojení zájmu rodičů a dětí 

- zohlednění individuálního přístupu a kvality výuky 

- správné návyky zdravého dýchání 

- podle počtu nadaných dětí, které si na začátku vytipuji 

- považuji za maximum 10 dětí, i když je zájem vyšší 

7 x 

4 x 

1 x 

1 x 

1 x 

Počty dětí ve skupinách se na mateřských školách často různí. V některých 

případech učitelky prosazují maximální počet 10 dětí ve skupině, ale zároveň 

chtějí uspokojit zájem rodičů a dětí. V jedné MŠ si učitelka sama děti vytipuje, 

podle jejich hudebního nadání a ty potom do výuky přijímá. Zohlednění 

individuálního přístupu uvedly učitelky jako důvod v mateřských školách 

s nižšími počty dětí ve výuce. 

Individuální přístup může mít i vliv na získávání a položení správných 

návyků instrumentální hry - postoj, držení těla, flétny, nasazení tónu, dýchání. 

Ve větším počtu dětí je tento aspekt snadno přehlédnutelný. 
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4.5.5 Věk dětí vhodný, dle názoru učitelek, k zahájení výuky hry na 

zobcovou flétnu 

Počet 

odpovědí 

učitelek 

Věk dětí vhodný 

k zahájení výuky 

na flétnu 

Důvody /, potřebné schopnosti (odpovědi 

učitelek) k zahájení výuky/ 

11 5 - 6 let 

MS A - abstrakce not u dětí v mladším věku 

11 5 - 6 let 

MS B - velkou roli hraje koordinace, 

psychomotorika, radost ze hry, potěšení 

11 5 - 6 let 

MS D - více vyvinutá ruka u dětí a motorika 

11 5 - 6 let 

MS E vyvinutější ruka, psychická 

připravenost 

11 5 - 6 let 

MŠ H - vyvinutá ruka 

11 5 - 6 let 

MS CH - vyvinutá ruka 

11 5 - 6 let MS I - fyziologické důvody, soustředěnost, 

pochopení správného dýchání 

11 5 - 6 let 

MS J - lepší koordinace ruky, zátěž levé ruky, 

udržení pozornosti 

11 5 - 6 let 

MS K - koordinace rukou 

11 5 - 6 let 

MS L - sebekázeň dětí, vyspělost nervové 

soustavy, koordinace prstů. 

11 5 - 6 let 

MS M - soustředění, zvládnutí více činností 

najednou 

2 Od 4 let 

MS C - zručnost, schopnost se soustředit, 

pocit úspěchu 

2 Od 4 let MS G - schopnost se soustředit, vyvinutá 

ruka; při velkém počtu zájemců výběr dětí na 

základě rytmické deklamace, zpěvu. 

1 Od 3 let MS F - nároky uzpůsobím dle věku dítěte 
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Důvody - shrnutí 

- koordinace a motorika ruky a prstů 6 uč 

- vyvinutá ruka 5 uč 

- schopnost se soustředit 4 uč 

- radost ze hry, pocit úspěchu 2 uč 

- abstrakce not 1 uč 

- nepochopení správného dýchání 1 uč 

- psychická připravenost, zralost NS 1 uč 

- sebekázeň dětí 1 uč 

Učitelky se převážně shodují na názoru začít s výukou hry na flétnu u 

dětí ve věku 5 - 6 let. Jako hlavní důvod uvádějí koordinaci motoriky ruky a 

prstů, vyvinutí ruky. 

4.5.6 Materiály, metodické příručky pro výuku hry na zobcovou flétnu 

(používané na MŠ) 

Počet 

MŠ,využívající tyto 

Autor, název podklady 

Iveta Hlavatá: Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami 7 

Věra Jelenová: Ententýky s flétničkou 3 

Vlasta Beilová: Barevné cinkání 3 

Ladislav Daniel: Kouzelná píšťalka 3 

Václav Žilka: Veselé pískání, zdravé dýchání 3 

Romana Hodinová: S flétničkou do školy 1 

Věra Jelenová: Pískání pro radost 1 

Lad. Kyzlinková: Hudební slabikář 1 

Nejužívanější učebnicí na MŠ je notový materiál Ivety Hlavaté: Hrátky 

s flétnou, písničkami a pastelkami. Tato učebnice je učitelkami různým 

způsobem zpracovávána a doplňována, např. básněmi, obrázky na jednotlivé 
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pracovní listy. V některých MŠ mají děti k dispozici (pokud si jej samy zakoupí) 

celý notový materiál, podle kterého přímo hrají. Metodika Václava Žilky - Veselé 

pískání, zdravé dýchání je využívána především k dechovým cvičením . 

Barevné cinkání Vlasty Beilové slouží jako motivace hry na zobcovou flétnu 

podle barevných not. 

4.5.7 Pomůcky používané ve výuce hry na flétnu 

Zádně 4 MS 

Pomůcky používá 9 MS 

Pomůcky Počet MS Konkrétní pomůcky 

K dechovým cvičením 2 MS Peříčka,slámky 

Doprovodné rytmické 

nástroje (děti) 
6 MŠ 

Orffovy nástroje 

(Orffův instrumentář) 

Doprovodné melodické 

nástroje (učitelka) 

5 MS 

3 MŠ jen příležitostně 
Klavír 

Obrazový materiál 1 MŠ 
Notové pexeso 

Stupnice - schodky 

Všechny učitelky používají ve výuce notový materiál, upravovaný dle 

způsobu výuky. 

Při pozorování jedné lekce se mi bohužel nenaskytla možnost shlédnout 

praktické využití pomůcek - doprovodných rytmických nástrojů. Klavír, jako 

doprovodný nástroj, využívaly ve výuce pouze dvě učitelky. 
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4.5.8 Způsob seznamování dětí s notami nebo jiným grafickým záznamem 

Způsob výuky Počet MS 

Výuka podle barevných not 7 MS 

Výuka podle klasických not- podle metodického vzoru 

I.Hlavaté- noty mají jméno a- Adélka, g- Gustík 

4 MS 

Výuka podle klasických not - podle názvu: a, h, c 2 MS 

Kombinace všech způsobů, podle individuálních schopností 

dětí, jak to komu vyhovuje 
1 MŠ 

Výuka podle barevných not 

Děti se od počátku seznamují se základy hudební nauky - notová 

osnova, počet linek a mezer, houslový klíč. Každá nota je označena jinou 

barvou v notové osnově. Děti hrají z notového zápisu na základě barevných 

not, které si většinou samy vybarvují. Barvy not nejsou nijak sjednoceny, každá 

učitelka si je volí sama. 

Výuka podle klasických not - podle metodického vzoru I. Hlavaté 

Noty jsou označeny jmény h1- Honzík, a1- Amálka atd., jinak výuka 

probíhá podle dané notové předlohy. 

Výuka podle klasických not 

Děti hrají podle klasických not. 
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4.5.9 Cíle ve výuce hry na flétnu v MŠ 

MS Cíle na jednotlivých MS 

A Seznámit děti s hudebním nástrojem. 

B 
Žádné cíle si nestanovujeme konkrétně - nová nota, nová 

písnička. 

C 
Rozvíjení hudebnosti a muzikálnosti u dětí. 

Nepřijímat hudbu pasivně. 

D 

Radost ze hry. 

Správné návyky techniky hry. 

Příprava na školu - rozvoj soustředění, sebeovládání, 

ohleduplnosti. 

E 
Umět zahrát písničku. 

Rozvíjení hudebnosti u dětí. 

F 
Získat lásku k hudbě,hudebnímu nástroji. 

Umět zahrát písničku. 

G Správné návyky techniky hry. 

H 
Radost ze hry. 

Správné návyky dýchání. 

CH 
Láska k hudebnímu nástroji, hudbě. 

Správné návyky dýchání. 

1 
Rozvíjení hudebnosti u dětí. 

Spolupráce s ostatními. 

J 

Zlepšování koordinace ruky, sluchového, smyslového vnímání. 

Zlepšování soustředěnosti a pozornosti. 

Celkový estetický rozvoj. 

K 

Naučit děti stupnici C dur. 

Naučit děti pár písniček. 

Správné návyky techniky hry. 

L Získat lásku k hudbě. 

M 
Správné návyky dýchání. 

Vztah k hudbě, hudebnímu nástroji. 
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Učitelky na jednotlivých MŠ směřovaly nejvíce k těmto cílům: 

Naučit děti zahrát písničku 3 x 

Rozvíjení hudebnosti dětí 3 x 

Správné návyky techniky hry 3 x 

Láska k hudbě a nástroji 3 x 

Správné návyky dýchání 2 x 

Radost ze hry 2 x 

Dále byly zaznamenány v odpovědích tyto další cíle, vždy 1x 

Naučit děti hrát stupnici C dur 

Zlepšení soustředěnosti a pozornosti 

Celkový estetický rozvoj 

Příprava na školu 

Nepřijímat hudbu pasivně 

Spolupráce s ostatními 

Zlepšení koordinace ruky 
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4.5.10 Co by mělo dítě zvládnout po absolvování výuky? Pokroky, 

dovednosti. 

MS Pokroky, dovednosti (odpovědi učitelek) 

A 
Je to individuální, co zvládne, 

(letošní rok celá skupina dětí ei - d2) . 

B 

Zahrát oblíbenou píseň sám(a). 

Mít kladný vztah ke hře, radost ze hry. 

(všechny děti zvládnou g-i _d2). 

C 

Správné nasazení tónu. 

Správné dýchání. Aby tóny zněly čistě. 

(rozsah zvládnutých tónů u dětí přibližně Ci _d2). 

D 
Správné návyky při hře. 

(pokroky jsou individuální, ale 70% skupiny ci_ c2). 

E 
Orientace v 5 tónech - výuka zaměřena na zdravé dýchání. 

Technika hry písničky noty. ( 50% skupiny zvládne c r d2) . 

F Správně dýchat, ovládat nástroj. 

G 
Zvládnout techniku hry. 

Zvládnout okolo 5 tónů, (g-i - d2). 

H 
Je to individuální, záleží na zájmu dítěte. 

Většinou se naučí gi - d2, 2-3 děti c-i _ d2 za 1 rok. 

CH 
Správné nasazení tónu. 

Zahrát 3-5 tónů (individuální pokroky e rd2 ) . 

I 
Nejde o výkon, co zvládne, to zvládne, 

(pokroky- individuální- d-, - d2, c-i je náročné). 

J Zvládnout 5 tónů, (rozsah g-i - d2). 

K 
Zvládnout stupnici C dur- závisí od skupiny, spolupráce s rodiči 

(Cl - c2). 

L 
Zvládnout a zahrát 5 tónů. 

(gi - d 2 ) 

M 
Naučit se 5 tónů podle barevné osnovy, orientace v hudební nauce-

osnova, klíč, noty, rytmizace, paměť, (pokroky g1 - d 2 ) . 
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Nejčetnější uváděné dovednosti a pokroky, které by si děti měly ve výuce 

osvojit a zvládnout: 

- zvládnout zahrát 5 tónů 6 x 

- správné návyky při hře 5 x 

- je to individuální, nezáleží na tom, co zvládne 3 x 

- správné dýchání 2 x 

- správné nasazení tónu 2 x 

- zahrát oblíbenou píseň 1 x 

- aby tóny zněly čistě 1 x 

- zvládnout stupnici C dur 1 x 

- mít kladný vztah ke hře, radost ze hry 1 x 
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4.5.11 Splňuje výuka hry na flétnu spokojenost učitelek ? 

Spokojenost 

učitelek s 

výukou 

Odpovědi 

učitelek 
Důvody učitelek na jednotlivých MŠ 

ANO 8x 

MS B - pokud dítě rychle pochopí techniku 

ANO 8x 

MS D - výborná spolupráce s rodiči, zpětná vazba 

ANO 8x 

MS CH - ve všem spokojena 

ANO 8x 

MS I - spíše ano, záleží na spolupráci rodičů, jaká 

skupina dětí se sejde 

ANO 8x MS J - dopracujeme se k cíli, jaký máme ANO 8x 

MŠ K - na konci vidím výsledek 

ANO 8x 

MS L - zpětná vazba - dítě si zahraje říkadlo, 

písničku pro radost 

ANO 8x 

MS M - zpětná vazba od rodičů i od dětí, pocit 

uspokojení, že jsem je něco naučila. 

NE 10x 

MS A - chybějí mi dostatečné prostory 

NE 10x 

MS B - kázeň, nesoustředěnost dětí 

NE 10x 

MS C - pokud dítě chodí do flétny na přání rodičů, 

dítě nespolupracuje, je ke hře nuceno 

NE 10x 

MS D - prostorové podmínky 

NE 10x 
MS E - z provozních důvodů, organizace, prostory. 

NE 10x 
MS F - spolupráce s rodiči 

NE 10x 

MS G - spolupráce s rodiči 

NE 10x 

MS H - počty dětí ve skupině 

NE 10x 

MS K - spolupráce s rodiči 

NE 10x 

MS L - materiální podmínky - volná učebna, 

omezené časové možnosti. 
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Počet odpovědí 

ANO 

NE 

8x (44%) 

10x (56%) 

Proč ano? 

- zpětná vazba od dětí, dítě si zahraje písničku, říkadlo pro radost 2x 

- výborná spolupráce s rodiči - zpětná vazba 2x 

- pokud děti rychle pochopí techniku 1x 

- ve všem spokojena 1x 

- spíše ano, záleží na skupině jaká se sejde a na spolupráci rodičů 1x 

- dopracujeme se k cíli, jaký máme 1x 

Proč ne? 

- materiální podmínky, volná učebna, omezené časové možnosti 4x 

- spolupráce s rodiči 3x 

- počty dětí ve skupině 1x 

- pokud dítě chodí do flétny na přání rodičů, je ke hře nuceno 1x 

- kázeň, nesoustředěnost dětí 1x 

Učitelky nejsou spokojeny s výukou hlavně z důvodů materiálních podmínek 

(volné učebny), omezených časových možností, spolupráce s rodiči. 
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4.5.12 Délka praxe učitelek ve výuce na flétnu v MŠ 

MS A B C D E F G H CH I J K L M 

Počet 

let 5 2 9 9 7 5 9 6 6 7 7 10 10 7 

praxe 

Průměrná délka praxe: 8 let 

4.5.13 Hudební vzdělání učitelek, metodické kurzy hry na zobcovou flétnu 

Hudební vzdělání 

Flétna v rámci SPgŠ 
11 uč (1-2 metodické 

semináře) 

Hudební vzdělání 

Obor Hudební výchova 

Pedf 

1 uč (bez metodického 

semináře) 
Hudební vzdělání 

Dramatický obor na ZUŠ 
1 uč (bez metodického 

semináře) 

Hudební vzdělání 

ZUŠ - klavír (na flétnu 

samouk) 

1 uč (bez metodického 

semináře 

Metodické semináře 

Seminář L. Daniela 4 uč 

Metodické semináře 

Seminář V. Žilky 

2 denní 

týdenní 

3 uč 

3 uč 
Metodické semináře 

Seminář H. Fečaninové 3 uč 

Metodické semináře 

Seminář H. Lejskové 1 uč 

Žádný metodický seminář 3 uč 

1 metodický seminář 6 uč 

2 metodické semináře 4 uč 
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4.6 Přehledová analýza krátkodobého přímého pozorování 

4.6.1 Věcné podmínky 

V první fázi pozorování jsem se zaměřila na všeobecné znaky prostředí 

- prostory pro výuku a jejich vybavenost. 

a) Dostatečně velké prostory tříd (učeben) odpovídající počtu dětí ve 

skupině, umožňující pohyb dětí ve volném prostoru, v různých 

polohách, např. v leže (vhodné pro dechová cvičení). Třída (učebna) 

je vybavena klavírem, keyboardem s možností doprovodu ke hře na 

flétnu. 

Počet MŠ - 5 

b) Dostatečně velké prostory tříd viz. (a). Třída (učebna) není vybavena 

klavírem, keyboardem. 

Počet MŠ - 6 

c) Malé prostory tříd (učeben) vzhledem k počtu dětí ve skupině. Třída 

(učebna) je vybavena klavírem, keyboardem. 

Počet MŠ - 1 

d) Malé prostory tříd (učeben) bez vybavení melodických nástrojů. 

Počet MŠ - 2 

Ke hře na flétnu jsou využívány převážně běžné třídy MŠ, ve třech MŠ 

probíhá výuka v učebnách (kabinetech) malých rozměrů , děti sedí většinou po 

celou dobu výuky na židlích. Prostorové podmínky jsou omezené. 
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4.6.2 Technika hry 

Dechová cvičení 

a) učitelka zařazuje do výuky stále (např. v úvodu výuky) 13 MŠ 

Ve třinácti sledovaných MŠ učitelky věnují pozornost dechovým 

cvičením, avšak v různé intenzitě a kvalitě. U skupin s vyšším počtem dětí 

neprobíhá většinou individuální kontrola dětí, dechová cvičení mají kratší trvání 

(2-3 minuty) a probíhají jen v jedné poloze, např. ve stoje. Pouze ve dvou MŠ 

jsem zaznamenala individuální kontrolu dětí při dechových cvičeních. Zpětná 

vazba mezi učitelkou a dítětem posiluje u dětí motivaci k učení. V jedné MŠ 

učitelka dechová cvičení do výuky nezařazuje z časového důvodu, děti se učí 

zdravému dýchání během celého dne. 

Správné držení těla a flétny 

a) učitelka pozoruje stále (motivuje děti) 3 MŠ 

b) pozoruje občas (motivuje děti) 11MŠ 

c) nevšímá si 0 MŠ 

Učitelky na všech MŠ věnují pozornost správnému držení těla a flétny u 

jednotlivých dětí, pokud chybu samy postřehnou. Ve skupinách o větším počtu 

dětí je možné chybu častěji přehlédnout. Na čtyřech MŠ jsem se setkala 

s odlišnou technikou držení flétny, konkrétně pravé ruky. Děti v průběhu hry 

pravou rukou držely nožku flétny (pravá ruka zatím nehraje). 

Správné tvoření tónu 

a) učitelka vnímá stále (motivuje děti) 2 MŠ 

b) vnímá občas (motivuje děti) 5 MŠ 

c) nevnímá 7 MŠ 

b) zařazuje občas (ne každou výukovou lekci) 

c) nezařazuje 

0 MS 

1 MŠ 
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Správně nasazený tón lze u dětí zjistit pouze při individuální hře. 

V průběhu pozorování jsem se proto soustředila právě na tento aspekt a 

současně sledovala reakci učitelky. Správné nasazení tónu z hlediska výsledků 

pozorování se mi jeví jako nejvíce problematické. V některých MŠ hrají děti 

převážně ve skupinách, proto je obtížné správné nasazení tónu zachytit. 

Příklad dětem - hra učitelky 

a) správný příklad ve všech aspektech hry 11 MŠ 

b) správný příklad pouze v některých aspektech hry 2 MŠ 

d) špatný příklad 0 MŠ 

e) učitelka na flétnu nehraje (při pozorování jedné lekce) 1 MŠ 

Učitelky převážně poskytují dětem správný příklad ve hře na zobcovou 

flétnu, pouze ve dvou případech jsem se setkala s nevhodným sezením (noha 

přes nohu, opírání loktů o kolena) V jedné MŠ se učitelka do hry na flétnu 

nezapojila. 

Individuální přístup k dětem 

Sólová hra (při pozorování jedné lekce) 

a) všechny děti hrají v průběhu lekce individuálně 6 MŠ 

b) některé děti hrají v průběhu lekce individuálně 6 MŠ 

c) žádné dítě nehraje individuálně (děti hrají pouze ve skupině) 2 MŠ 
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4.7 Dlouhodobý výzkum - hypotézy, metoda a volba vzorku 

Hypotézy 

H1 Pokroky a správné návyky ve výuce hry na zobcovou flétnu jsou rychlejší 

a kvalitnější v menších skupinách (3-6) dětí. 

Ověřování formou dlouhodobého pozorování v pěti lekcích na dvou MŠ 

H2 Učitelky vytvářejí a podněcují tvořivé situace během výuky 

Ověřování formou dlouhodobého pozorování v pěti lekcích na dvou MŠ 

Cíle pozorování 

- Zaznamenat činnosti učitelky a dětí v průběhu pěti lekcí na dvou MŠ. 

- Porovnat metodické vedení výuky na dvou MŠ ve zvolených kritériích. 

Četnost a časová posloupnost pozorování 

Dlouhodobé pozorování je provedeno v 5 výukových lekcích s měsíčním 

odstupem (říjen - březen) ve dvou pozorovaných skupinách s odlišným počtem 

zapsaných dětí. 

Výběr skupin na základě krátkodobého pozorování: 

1. skupina - 3 děti 

2. skupina - 18 dětí 

Skupiny s výrazně odlišným počtem dětí jsem volila záměrně z důvodu zjištění 

vlivu velikosti skupiny na pokroky dětí ve flétnové výuce. 

Kritéria pozorování: 

- pozorování kategorií shodných s krátkodobým výzkumem (odst. 

4.6.2) 

- pozorování pokroku dětí ve výuce 

- zařazování tvořivých prvků ve výuce 
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4.8 Přehledová analýza dlouhodobého přímého pozorování v MŠ 

U dlouhodobého pozorování jsou zpracovány záznamy o průběhu lekce, 

a to ve formě konkrétních činností učitelky a dětí (v příloze) a tabulky záznamů 

pozorování výskytu jednotlivých jevů ve zvolených kategoriích. 

Přehledová statistika záznamů pozorovaných jevů 

Kategorie / Hodnocení 1. Skupina-MS1 2. Skupina - MS2 

Počet dětí (průměrně 

docházejících) 
3 11 

Četnost lekce 1 x týdně 3 x týdně 

Délka lekce 30 min 45 min 

Dechová cvičení 

2,5 min, kontrola dětí 

občas, v poloze v leže 

(obměna dechových 

cvičení) 

7 min, bez individuální 

kontroly dětí, vždy 

v jedné poloze ve stoje 

Forma výuky 

Podle klasických not, 

nápodobou, imitací 

prstokladu -při 

seznamování s novým 

hmatem, písní 

Podle barevných not, 

nápodobou, imitací 

prstokladu , při 

seznamování s novým 

tónem, písní 

Kontrola nasazení tónu 

Neprovádí, nemotivuje 

(3 děti -100% - nasazují 

chybně) 

Neprovádí, nemotivuje (5 

dě t í -42% z počtu 12-

nasazuje chybně) 

Kontrola postoje a držení 

nástroje 

Pozoruje občas (motivuje 

děti) 

Pozoruje občas (motivuje 

děti) 
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Kategorie / Hodnocení 1. Skupina-MS1 2. Skupina - MS2 

Tvořivé prvky ve výuce 

- Rytmizace slov, hra na ANO - občas (ne každou ANO - každou výukovou 

jednom tónů flétny (Na výukovou lekci lekci - stále 

ozvěnu) 

- Rytmizace říkadel, hra n ANO - občas( ne každou ANO - každou výukovou 

a jednom tónu výukovou lekci) lekci - stále 

- Melodizace říkadel- NE NE 

improvizace na dvou i 

více tónech. 

- Jiné Hudební hádanky- Na lavinu - přímá imitace 

poznat píseň podle výchozího modelu 

zahraného úryvku - uč. uč.,děti hrají postupně za 

hraje na klavír, následuje sebou 

hra dětí na flétnu. 

Dechová cvičení 

70% výukové lekce 10% výukové lekce 

Sólová hra (všechny děti vždy hrají (všechny děti vždy 

sólově) nehrají sólově) 

Hraní jednoduchých 

Pokroky dětí ve říkadel podle notového Hraní jednoduchých 

sledovaném období záznamu na dvou tónech říkadel (slovní rytmus) na 

Zahájení výuky u obou h1 - a1, seznámení jednom tónu h1, výuka 

skupin začátkem října s dalším tónem g1, hraní podle sluchu 

První pozorování: převažuje výuka hraní 

MŠ 1 -30.10.2006 podle not, před hraním 

MŠ 2-31.10.2006 podle sluchu a imitací 

prstokladu 
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Kategorie / Hodnocení 1. Skupina - MS1 2. Skupina - MS2 

Druhé pozorování: 

MŠ 1 -4 .12. 2006 

MŠ 2 -27 .11 . 2006 

Hraní písní a říkadel 

podle notového záznamu 

střídáním třech tónů h1, 

a1, g1, seznámení 

s dalším tónem c2. 

Hraní jednoduchých 

říkadel (slovní rytmus) na 

jednom tónu h1, podle 

notového záznamu 

(barevné označení noty -

h1- modrá) 

Seznámení s tónem a1 

Třetí pozorování: 

MŠ 1 - 15.1. 2007 

MŠ 2 - 8 . 1 . 2007 

Písně a říkadla podle 

notového záznamu 

střídáním pěti tónů - h1, 

a1, g1, c2, d2. Nové písně 

jsou zpočátku 

procvičované hraním 

podle sluchu a imitací 

prstokladu 

Hraní jednoduchých 

říkadel (slovní rytmus) na 

tónech h1, a1, g1 

Hraní podle notového 

záznamu (barevné 

označení not h1,a1) 

střídáním dvou tónů h1, 

a1 

Čtvrté pozorování: 

MŠ 1 - 19.2 2007 

MŠ 2 - 20.2 2007 

Písně a říkadla podle 

notového záznamu 

střídáním pěti tónů -h 1 -

d2. 

Seznámení s dalším 

tónem e1 

Hraní jednoduchých 

říkadel (slovní rytmus) na 

tónech h1, a1, g1. 

Hraní písní podle 

barevného notového 

záznamu střídáním tónů 

h1, a1, g1. 

Páté pozorování: 

MŠ 1 - 19. 3 2007 

MŠ 2 - 1 4 . 3 2007 

Hraní písní podle 

notového záznamu 

střídáním šesti tónů h1, 

a1 ,g1 ,c2 , d2, e1. 

Seznámení s dalším 

tónem f1 

Hraní písní podle 

barevného notového 

záznamu střídáním tónů 

h \ a \ g 1 . 
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4.9 Verifikace hypotéz a závěry výzkumu 

4.9.1 Verifikace hypotéz 

Krátkodobý výzkum byl zaměřen na zjištění některých vnějších 

organizačních a metodických hledisek ve flétnové výuce na mateřských 

školách. 

První hypotéza, týkající se počtu dětí ve skupině, byla ověřena 

rozhovorem s učitelkami MŠ. Bylo zjištěno, že výuka probíhá v 36% (4 MŠ) ve 

skupinách do šesti dětí. Hypotéza, která předpokládá výuku převážně ve 

větších skupinách nad šest dětí, se potvrdila. V odborných pramenech se autoři 

přiklánějí k vytváření spíše menších skupin (3 - 6 dětí). Ve sledovaném malém 

vzorku MŠ však děti hrají ve větších skupinách. 

Na základě osobního rozhovoru s učitelkami byla ověřena také druhá 

hypotéza, která předpokládá ve flétnové výuce využívání učebnic vhodných pro 

předškolní věk. Všechny učitelky tyto učebnice využívají a tím se potvrzuje 

druhá hypotéza. 

Krátkodobým pozorováním jedné výukové lekce byla ověřována poslední 

hypotéza, která předpokládá: Při flétnové výuce učitelky věnují pozornost 

upevňování správné techniky hry - držení těla a flétny, správnému dýchání a 

tvoření tónu. V přímém pozorování bylo zjištěno, že nelze jednoznačně 

hypotézu potvrdit či vyvrátit, neboť učitelky věnují pozornost správné technice 

hry na zobcovou flétnu jen v některých aspektech. Dechová cvičení zařazuje 

každou výukovou lekci 93% (13) mateřských škol, ale jen v 15% (2) MŠ jsou 

prováděna na základě postupů doporučovaných v literatuře. Správné držení 

těla a flétny učitelky ve 21% (3) MŠ pozorují a motivují stále, v 79 % (11) MŠ 

občas, ve 29% (4) MŠ je postupováno chybně v technice držení flétny (pravé 

ruky). Kontrola správného tvoření tónu se neprovádí v 50% (7) MŠ, ve 36% (5) 

MŠ občas a jen ve14% (2) MŠ se správnému tvoření tónu věnují učitelky stále. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že nejvíce je věnována pozornost 

správnému držení těla a flétny. Méně pak správnému dýchání a nasazení tónu. 
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První pracovní hypotéza dlouhodobého výzkumu byla ověřována 

pozorováním průběhu pěti výukových lekcí na dvou MŠ. Hypotéza předpokládá: 

Pokroky a správné návyky ve výuce hry na zobcovou flétnu jsou rychlejší a 

kvalitnější v menších skupinách (3-6) dětí. 

V MŠ 1 (3 děti ve skupině) se na konci pozorovaného období děti 

orientují a hrají jednoduché písně podle notového záznamu v rozsahu šesti 

tónů. 

V MŠ 2 (18 dětí ve skupině) se na konci stejného období děti orientují a 

hrají jednoduché písně podle barevného notového záznamu v rozsahu tří tónů. 

Z tohoto hlediska se hypotéza potvrdila. Ve skupině s menším počtem 

dětí jsou pokroky v počtu zvládnutých hmatů rychlejší a to i v případě, že výuka 

u větší skupiny dětí probíhá 3x týdně 45 minut s motivací barevného notového 

záznamu. 

V otázce správných návyků je ale situace jiná. Předpokládá se, že ve 

skupině s menším počtem dětí budou základy správných návyků položeny 

kvalitněji, a to i z důvodů možnosti individuálního přístupu a sólové hry dětí 

(70% výukové lekce). Z hlediska správného nasazení tónu však lépe vychází 

skupina s větším počtem dětí - tón nenasazuje 41% dětí ze 12 -ti, v menší 

skupině všechny děti (100%). Vzhledem k velikosti pozorovaného souboru se 

ale může jednat o statistickou chybu, která je způsobená jiným vlivem než je 

velikost skupiny. 

Naopak dechová cvičení jsou v MŠ 2 (18 dětí) prováděna 3x týdně, 

v průměru 7 minut, a jsou tedy častější než v MŠ 1 (3 děti), v průměru 2,5 

minuty. Kvalitnější základy dýchání jsem však zaznamenala u dětí v menší 

skupině. V MŠ 2 (18) děti při hře na flétnu často přidechují, neprovádí se hra 

delších tónu ani individuální práce s dítětem. V tomto aspektu se hypotéza 

potvrzuje. 
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Shrnutí 

Skupina s menším počtem dětí vykazuje kvalitnější výsledky techniky hry na 

zobcovou flétnu z hlediska: 

- správného dýchání 

- držení těla a flétny 

Skupina s větším počtem dětí vykazuje kvalitnější výsledky techniky hry na 

zobcovou flétnu z hlediska: 

- správného nasazení tónu 

Ve výuce u obou skupin učitelky vytvářejí situace, které podněcují děti 

k tvořivosti. Děti však často opakují rytmický nebo melodický model zahraný 

učitelkou, vlastní improvizace chybí. Vzhledem k tomu, že byl výzkum proveden 

pouze u dvou skupin, není možné spolehlivě přijmout obecně platné závěry. V 

pokrocích a dovednostech dětí při hře na zobcovou flétnu se podílí řada dalších 

vlivů, např. hudební schopnosti dětí, podnětnost rodinného prostředí, 

spolupráce rodičů, četnost docházky jednotlivých dětí během roku, motivace 

(barevné noty), metodický postup učitelek. 

Návrhy pro další pozorování a výzkumy 

- spolehlivěji zjistit vliv velikosti skupiny v získávání správných návyků 

techniky hry porovnáním více skupin 

- zaměření výzkumu na další vlivy, které se v průběhu pozorování 

ukázaly jako důležité, např. hlediska hudebních schopností, motivace 

(barevné noty) 

- rozšířit oblast výzkumu na ZUŠ z hlediska pozorování a hodnocení 

správných návyků techniky hry získaných na pozorovaných MŠ 
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4.9.2 Závěry výzkumu - metodická hlediska 

Technika hry 

Na základě zjištěných skutečností je třeba více věnovat pozornost 

oblasti utváření správných elementárních návyků techniky hry. Nejméně 

upevňovanou složkou hry je správné nasazení tónu, které je kontrolovatelné 

pouze v sólovém projevu dítěte. V literatuře je doporučováno věnovat této 

problematice pozornost ihned v počátcích výuky, později se chyby při nasazení 

tónu špatně odstraňují. Převážná část analyzovaných učebnic předkládá 

podobné principy správného tvoření tónu. Podnětné jsou motivační hry na 

jednom tónu, které uvádí v učebnici Zobcová flétna E. Jenčková. Nové 

zajímavé přístupy přináší učebnice Flautoškoly J. a E. Kvapilových, kde se 

správně nasazený tón procvičuje pomocí flétnové řeči (artikulace). 

V praxi se mi osvědčilo procvičování správného nasazení tónu také 

prostřednictvím běžně známých her (Honzo vstávej, Kuba řekl, Uvijeme 

věneček aj.), kdy děti nejdříve rytmicky deklamují slovní spojení a potom hrají 

na jednom či více tónech zobcové flétny. Důležité je, aby si děti správné tvoření 

tónu hravou formou osvojily co nejdříve a pak jej zcela přirozeně používaly. 

Neméně důležitým aspektem hry je hluboké brániční dýchání, které 

napomáhá při hře správnému frázování písně. Časté přidechování dětí při hře 

na zobcovou flétnu, které prokázal dlouhodobý výzkum, je možné minimalizovat 

počátečním hraním dlouhých celých tónů. Pokud se dechová cvičení provádějí 

jen povrchně a v rychlém tempu, nemá smysl je vůbec zařazovat, neboť jsou 

samoúčelná, a postup se neshoduje s odborným doporučením (v délce 10-15 

minut). V. Žilka doporučuje při dechových cvičeních individuální práci s každým 

dítětem. V případě početnějších skupin a časových možností výuky je 

individuální přístup s každým dítětem prakticky vyloučen. Pozitivní vliv na 

utváření správných návyků při dýchání může mít i spolupráce s rodiči, kdy děti 

mohou věnovat chvilky dechovým cvičením i v domácím prostředí. V praxi se mi 

osvědčilo provádět některá dechová cvičení při poslechu relaxační hudby a to i 

s celou skupinou dětí ve třídě mimo flétnovou výuku. 
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V pozorování bylo u některých dětí na různých mateřských školách 

zjištěno špatné držení flétny pravou rukou, která při hře svírá v dlani nožku 

flétny. Vytváří se tak špatný návyk, který komplikuje následné zapojení pravé 

ruky v dalších hmatech. Během roční výuky se děti převážně naučí okolo pěti 

hmatů v levé ruce, pravou nehrají. V této souvislosti bych chtěla zmínit techniku 

hry P. van Hauweho, který doporučuje již v počátcích hry střídavé úchopy 

hmatu g1 - e1 a také možnosti využití pomocných hmatů bez zapojení palcové 

dírky v levé ruce ve Flautoškole J. a E. Kvapilových. Doporučila bych proto 

začínat první lekce pomocnými hmaty na základě sluchové analýzy a imitací 

prstokladu a následně využívat hmatu e1 zapojením pravé ruky. 

Notace 

Ve všech pozorovaných MŠ děti hrají podle různých notových záznamů. 

Nejvíce je využívána výuka podle barevných not (57% MŠ), které si děti 

většinou samy vybarvují. Notové záznamy je však třeba zpětně kontrolovat, 

neboť děti mohou udělat chybu v barevném označení noty, která se následně 

projeví ve hře na flétnu. V praxi jsem se setkala se zkušeností, že se děti na 

barvy fixují a příliš nevnímají výškovou polohu noty a melodii. Vzhledem k tomu 

je navrženo další možné zkoumání na základě dílčího výzkumu: 

- zjistit, zda výuka podle barevných not může dětem přiblížit pozdější 

přechod k osvojování si klasických not. 

Vyžívání učebnic ve flétnové výuce 

Při flétnové výuce na mateřských školách jsou používány učebnice 

vhodné pro předškolní věk, převážně vydání do roku 1995. Podle mého názoru 

je možné hledat zajímavé podněty a inspiraci i v novějších učebnicích, které 

jsou v praxi méně rozšířené, např. autorů E. Jenčkové, K. Koutníkové, J. a E. 

Kvapilových, které mohou výuku zkvalitnit a obohatit. 
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4.9.3 Závěry výzkumu - organizační hlediska 

V literatuře je doporučováno při flétnové výuce pracovat s menším 

počtem dětí i z hlediska upevňování správné techniky hry. Přestože na základě 

výsledků dlouhodobého pozorování nebyl tento fakt zcela jednoznačně a ve 

všech aspektech potvrzen, výuka v menší skupině se jeví jako efektivnější, z 

důvodů možnosti individuálního přístupu, sólové hry, organizace jedné výukové 

lekce. Pro děti předškolního věku není vhodné např. sezení ve 45 minutových 

blocích na židlích. V menším počtu se děti rychleji přemísťují, střídají, je možné 

zvládnout více činností, výuka je pestřejší. 

Umístění výuky v programu dne je v 65% MŠ v odpoledních hodinách. Je 

obecně známé, že náročnější činnosti vyžadující soustředění a pozornost, by 

se měly přizpůsobit biorytmu dětí. Pro děti je z tohoto hlediska vhodnější, aby 

výuka probíhala spíše v dopoledních hodinách, bez krácení pobytu venku. 

Z organizačních důvodů (kapitola 4.5.3) jsou ale podmínky omezené, neboť 

výuka probíhá v pracovní době učitelky a není hlavní aktivitou v MŠ, kdy 

dopoledne bývají třídy plně obsazené. Možným pozitivem výuky v odpoledních 

hodinách je možnost spolupráce s rodiči a jejich zapojení do výuky. Pro děti je 

velice cenné, pokud mohou oblíbené činnosti (a nejen ty) vykonávat se svými 

blízkými. Dítě a rodič se učí společně dovednostem na zobcovou flétnu, které 

mohou využívat při domácím muzicírování i v jiných aktivitách. 

Z hlediska pozorovaných skupin mě nejvíce oslovila výuka doplněná 

individuální formou (4.5.1). V malé skupině pěti dětí je každému věnována 

pozornost individuálně, ostatní si kreslí. Děti, které nehrají na zobcovou flétnu, 

lze místo kreslení zapojit i do jiných činností- v doprovodu písní na Orffovy 

nástroje, taneční improvizaci, uvolňovacími cviky zápěstí ruky, pracovními listy 

s hudební naukou. Z mého pohledu právě tato výuka zajišťuje výše uvedená 

hlediska - individuální přístup, sólovou hru dětí, možnosti střídání činností, 

tvořivost. Metodický postup a organizace výuky však záleží především na 

učitelce mateřské školy, na jejich odborných znalostech a vlastním ovládání 

hudebního nástroje, který může výuku předškolních dětí ovlivnit. 
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5 Závěry pro hudebně výchovnou praxi 

V práci jsem se na malém vzorku pozorovaných mateřských škol 

pokusila přiblížit a nastínit současné možnosti, některé problémy a také možné 

návrhy související s výukou na sopránovou zobcovou flétnu u dětí předškolního 

věku. 

Vzhledem k tomu, že je v současné době mezi dětmi předškolního věku 

a také jejich rodiči o flétnovou výuku velký zájem, je možné předpokládat, že se 

bude dále rozvíjet a do programu škol zařazovat. 

Je pozitivní, že se nástrojové výuce věnují právě učitelky mateřských 

škol, které mají zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání a mohou výuku 

přiblížit dětskému vnímání a prožívání. Je však třeba, aby byly současně 

dětem předávány kvalitní základy hry, na kterých mohou v budoucnu stavět 

v návaznosti na ZUŠ, ale také v prvních třídách v rámci hodin hudební výchovy. 

V předškolním věku není v začátcích hry důležité, kolik tónů a v jakém 

čase si dítě osvojí, případně kolik zahraje písní. Vývoj motorických schopností 

je individuální. Důležité je rozvíjet všechny složky hry - dýchání, nasazení tónů, 

postoj a držení flétny a vytvořit tak základ pro další hudební rozvoj dítěte 

v oblasti nástrojové výuky. 

„Každý dojde na své hudební cestě jinak daleko, výuka by však měla 

směřovat k tomu, aby chvíle strávené s flétnou děti vnímaly jako radostné." (J. a 

E. Kvapilovi, 2003, s. 7). 
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'D 

Schéma rozhovoru - osobní rozhovor s učitelkou 

1. Jakou formou výuka probíhá? 
- individuálně 
- skupinově 
- jinak 

2. Kolikrát týdně, jak dlouhá je jedna lekce? 

Y 

3. V kterou denní dobu lekce probíhají? 
- dopoledne 
- odpoledne 
- jinak 

Z důvodu c t č - i i ó r t ú c á ^ t c s 4t%AXfT3c£sWé rJ/tf',/? é f O - * ' ^ 
sójí ^ /t^^Ú- > y v 

^ — f . 
4. Kolik dětí máte ve §kupině? —> 
•/c SO "A ' t & % • é St.c/u^^^ ( V í ýYy y c 

. / • • 
Z důvodu Jťc'/'x^c r c s ú c t t - ti sáYc '/ /cáť/Zc£t>' •á.s-fLč.júc/? - f / ^ i / č ^ ^ ^ c y 

5. V jakém věku, dle vašeho názoru, by měly děti s výukou na flétnu začínat? 
icsrtcs 

Z důvodu ľ c ť ca-iL^, ^ ^ S * / v / ť v c ^ 
/.s? č , 

6. Jaké materiály (metodické příručky) používáte pro výuku na zobcovou flétnu? 
fot'UČ//^f a j V ^ Ĺ / \ j - / i < ? / 

^(/fo illrcč Ůí CíÁL <tlLC - / ' / 

7. Používáte ve výuce nějaké pomůcky? 
—ic y. y. / y-

U 

8. Jakou formou seznamujete děti s notami nebo jiným grafickýpi záznamem? 
fcs,'ACL^C Jitutcc. ť-Ĺi i c^-cc^ / i / v ^ - z / f f ;so 
& á é? tu*-/}, /-ULÍC / -ZĹctlc - iC^Ĺ-ii S/ĺJ-cc č^ «-ýti. ^ 
v 'sit '^: z1^ s. i tuýs ^ . 



9. Jaké cíle si ve výuce stanovujete? / 
— Sťí&^JíCiic^a,% V /s/sú /ĹC- tr/tr^wy <7*.77* t-

- č//?-/' .t 's/wi^f ť 

10. Co by mělo dítě zvládnout po absolvování výuky hry na zobcovou flétnu před 
vstupem do školy? (pokroky, dovednosti..) / t 1 
. Tt eWcWú^, rU' / v? ; /la r ^ /ť' -J- 'ó-ŕď. 

č^,-' £Áťc 'A//, & / -r/? , WČ ̂ Č ť/jt/??^sc * 

11. Splňuje výuka vaše očekávání? Pokud ano, tak v čem? Pokud ne, tak v čem? 

ano 

ne / / 

12. Kolik let se výuce na zobcovou flétnu u předškolních dětí věnujete? 

f 

13. Jaké metodické kurzy pro výuku na zobcovou flétnu jste absolvovala? 

//Que'-ŠAtS ; .^/r-s&íÁc, '/Lt^y/aIX/*<?t ) fr- s /k S 

Poznámky, doplňující otázky v průběhu rozhovoru. , 



Protokol krátkodobého pozorování - 1 lekce výuky hry na sopránovou 
zobcovou flétnu na mateřských školách 

Věcné podmínky 

a) Dostatečně velké prostory tříd (učeben) odpovídající počtu dětí ve skupině, 
umožňující pohyb dětí ve volném prostoru, v různých polohách, např. v leže (vhodné 
pro dechová cvičení). Třída (učebna) je vybavena klavírem, keyboardem s možností 
doprovodu ke hře na flétnu. 

b) Dostatečně velké prostory tříd viz. (a), třída (učebna) není vybavena klavírem, 
keyboardem. 

c) Malé prostory tříd (učeben) vzhledem k počtu dětí ve skupině. Třída (učebna) je 
vybavena klavírem, keyboardem. 

( d V Malé prostory tříd (učeben) bez vybavení melodických nástrojů. 

Technika hry 

Dechová cvičení 
(ji) ' učitelka zařazuje do výuky stále (např. v úvodu výuky) 

b) zařazuje občas (ne každou výukovou lekci) 
c) nezařazuje 

Správné držení těla a flétny 
a) učitelka pozoruje stále (motivuje děti) 

( t y j pozoruje občas (motivuje děti) 
c) nevšímá si 

Správné tvoření tónu 
a) učitelka vnímá stále (motivuje děti) 
b) vnímá občas (motivuje děti) 

(cYj nevnímá 

Příklad dětem - hra učitelky 
a) správný příklad ve všech aspektech hry 

(^bp správný příklad pouze v některých aspektech hry 
c) špatný příklad 
d) učitelka na flétnu nehraje (při pozorování jedné lekce) 

Individuální přístup k dětem 

Sólová hra dítěte (při pozorování jedné lekce) 
a) všechny děti hrají v průběhu lekce individuálně 

( t y ) některé děti hrají v průběhu lekce individuálně 
c) žádné dítě nehraje individuálně (děti hrají pouze ve skupině) 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných detí: 3 
Četnost a délka výuky: lx týdně, 30 minut (odpoledne: 15. 00 - 15.30) 
Datum:30.10. 2006 - pozorování č. 1 
Počet dětí: 3 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - s lovní 
instrukce dě tem - nádech, 
výdech 
- rozdání p inpongových 
míčků a mot ivace 
k nás ledné hře 

Kontrola správného držení 
těla a flétny u dětí 

- doprovod dětí na klavír 
k písni „ Houpy , h o u p y " 

- klavírní doprovod sólové 
hry dět í spo jený se 
zpěvem 

Individuální práce 
s j e d n í m dí tě tem - chlapec 
hra je pod le nápodoby 
uči telky - povzbuzen í chl. 

O p a k o v á n í rytmu -
ukázka t leskání a počítání 
d o b celých, půlových a 
č tvrťových not 

Seznámen í s novým 
h m a t e m g - ukázka 

Ry tmizace slov - ukázka 
podle pracovního listu 
„ C o j e to?" 

Zpěv nové písně za 
dop rovodu klavíru „ Liška 
, šiška, pampe l i ška" 
- hra písně na zobcovou 
flétnu 
- rozdán í písně v notovém 
z á z n a m u 

Individuální práce 
s d í tě tem 

- p rovádění dechových 
cvičení dle s lovní 
instrukce (1 minutu) 
- posí lání míčků foukáním 
přes stůl (2 minuty) 

- děti nenasazuj í tón, uč. si 
toho nevš ímá 

- kolekt ivní hra písně 
„Houpy , h o u p y " podle 
notového záznamu 

- sólová hra písně „ 
Houpy , houpy"pod le 
notového záznamu 

- chlapec hra je rytmicky 
nepřesně 

- opakován í po učitelce 
- kolekt ivně 
- individuálně 
, J a b l í č k o v é počí tání"-vzor 
Hlavatá 

- s tř ídání hmatů h ' , a ' , g ' 

- sólová hra dětí na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny, p rocv ičován í g' 

- zpěv dět í za doprovodu 
klavíru 

- sólová hra dětí 

- individuální procvičení 
písně 

„ Na o z v ě n u " ry tmizace 
slov uč. z p racovního listu, 
následná hra dět í na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny. 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných dětí: 3 
Četnost a délka výuky: Ix týdně, 30 minut (odpoledne: 15. 00 - 15.30) 
Datum:4. 12. 2006 - pozorování č. 2 
Počet dětí: 3 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - rozdání 
ke l ímků s vodou a 
s lámkou 

- p rovádění dechových 
cvičení - „Bublání do 
vody"(3 minuty) 

- bublání slabě ,silně, kdo 
vydrží nejdéle 

-hudebn í hádanky zahrané 
na klavír:, , Žába leze do 
bezu" , „ Halí , be l í" 

- děti háda j í název písně - hudební hádanky písní 

- klavírní doprovod k písni 
„ Halí , be l í" 

- individuální hra dět í na 
flétnu podle notového 
zápisu (v sedě u notových 
s tojanů) 

- kolekt ivní hra dět í ve 
s toje 

Petr - nenasazuje tón 
Marek - nenasazu je tón 
Tereza - nenasazu je tón 
Uč. si nevšímá, 
nemot ivu je 

Seznámen í s novým 
hma tem c2- ukázka hmatu - děti opaku j í - nápodoba 

- hra podle notové 
předlohy (Hlavatá- házení 
míče, s tř ídání tónů c2 , 

h V . g ' 

Seznámen í s novou písní 
„ Běžela ovečka"- hra na 
klavír , na f létnu - ukázka. 

Individuální práce 
s d í t ě t e m , pochvala 

- individuální procvičení 
písně, každý u svého 
s tojanu 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných dětí: 3 
Četnost a délka výuky: lx týdně, 30 minut (odpoledne: 15. 00 - 15.30) 
Datum: 15. 1. 2007 - pozorování č. 3 
Počet dětí:2 

Činnost učitelky Činností dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - s l o v n í - p rovádění dechových 
instrukce dě tem - nádech. cv ičení dle s lovní 
výdech, mot ivace „ instrukce, děti leží na zemi 
M a š i n k a " (2 minuty) 
Individuální kontrola dět í 

- klavírní doprovod - opakován í písní P e t r - nenasazuje tón 
k p ísn ím - individuální hra dětí na T e r e z a - nenasazu je tón 

flétnu podle notového Uč. si nevš ímá, 
zápisu (v sedě u notových nemot ivu je 

Individuální kontrola s tojanů) „ Žába leze do 
správného držení těla a bezu" , „ Mal ičká su", 

f létnv „Halí , belí" , „ Sedí liška Petr - kontrola správného 
pod d u b e m " - střídání tónů držení flétny 
h ' - d 2 

Seznámen í s osminovými 
notami - pomoc í písně „ 
Běží liška k T á b o r u " uč: 
„Noty se hraj í rychlej i . 
p ro tože liška běž í" 

- zpěv písně za doprovodu 
klavíru 
- čtení not z notové 
osnovy v nové písni „Běží 
liška k T á b o r u " 

Individuální práce - individuální procvičení 
s d í tě tem , pochvala , písně, každý u svého 
povzbuzen í s to janu 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných dětí: 3 
Četnost a délka výuky: lx týdně, 30 minut (odpoledne: 15. 00 - 15.30) 
Datum: 19. 2 2007- pozorování č. 4 
Počet dětí: 3 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - s l o v n í 
instrukce dětem nádech, 
výdech, mot ivace „ 
Maš inka" 

- p rovádění dechových 
cvičení dle s lovní 
instrukce, děti leží na zemi 
(2 minuty) 

- klavírní doprovod 
k písním 

- opakován í písní 
- individuální hra dětí na 
flétnu podle notového 
zápisu (v sedě u notových 
s to janů) „ Maličká su", 
„Běžela ovečka" , „Sedí 
liška pod d u b e m " -
stř ídání tónů h1- d : 

Petr - nenasazuje tón, 
správné držení flétny 
Tereza - nenasazuje tón, 
správné držení f létny 
Marek - nenasazu je tón, 
chybné držení v pravé 
ruce. 

Seznámen í s novým 
hmatem : e1- ukázka 
hmatu 

- nápodoba dětí 
- nácvik střídání tónů 
g1- e1 ( Kukačka) 

Uč. si nevšímá, 
nemot ivu je 

Seznámen í s novou písní: 
J e d n a , dvě"- zpěv s 
klavírním doprovodem 

- rytmická dek lamace 
s lovního rytmu písně, 
- hra na j e d n o m tónu 
zobcové flétny 

- ry tmizace ř íkadel , hra na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny 

Seznámen í dět í s repet ic í 

- j m e n o v á n í not z notové 
předlohy v p í s n i , J e d n a 
d v ě " 

Individuální práce 
s d í t ě t e m , pochvala , 
povzbuzen í - individuální procvičení 

písně, každý u svého 
s tojanu 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných dětí: 3 
Četnost a délka výuky: lx týdně, 30 minut (odpoledne: 15. 00 - 15.30) 
Datum: 19.3. 2007 - pozorování č.5 
Počet dětí:3 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová c v i č e n í - s l o v n í 
instrukce dě tem nádech, 
výdech, mot ivace „ 
M a š i n k a " 
Individuální kontrola 
dítěte 

- provádění dechových 
cvičení dle s lovní 
instrukce, děti leží na zemi 
(2 minuty) 

- hudební hádanka písně 
za doprovodu klavíru 
„ Běžela o v e č k a " 

- kolekt ivní hra dětí - hudební hádanky písní 

- hudební hádanka písně 
za doprovodu klavíru pro 
každé dítě 

- individuální hra dět í na 
flétnu podle notového 
zápisu (v sedě u notových 
s tojanů) „ Stála basa u 
pr imasa" , „ Ovčáci , 
č tveráci" , Na jaře" 
( g ' - d 2 ) 

P e t r - nenasazu je tón 
T e r e z a - nenasazu je tón 
M a r e k - nenasazu je tón 
Uč. si nevš ímá, 
nemot ivu je 

- klavírní doprovod 
kolekt ivní hry dětí 
„Ententýky, dva špa l íky" 

- kolekt ivní hra dětí (ve 
stoje) 

- individuální hra chl. „ 
Ententýky, dva špa l íky" 

Individuální práce 
s j e d n í m dí tě tem-
ukazování not a hmatů , 
podpora , povzbuzen í chl. 

Seznámen í s novým 
hmatem : f1- ukázka 

- kolekt ivní hra 
z notového záznamu „ 
Fial inka, konval inka, 
tu l ipán" na tónu f1 

(Pískání pro předškoláčky) 

Pochvala dět í 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných dětí: 18 
Četnost a délka výuky: 3x týdně, 45 minut (odpoledne 13.45 - 14.30) 
Datum: 31.10. 2006 - pozorování č. l 
Počet dětí: 14 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - s l o v n í 
instrukce a vlastní ukázka 
dě tem „Maš inka" -
přerušované vydechován í 

- provádění dechových 
cvičení dle s lovní 
instrukce (ve stoje, 
v prostoru třídy 5 minut) 

Prstová cvičení „ J edno 
malé prasá tko"(hlazení 
bříšek prstů) 

- opakován í s učitelkou 

Rozdán í fléten - děti sedí ve dvou řadách 
před nástěnkou 

Kontrola sezení, držení 
flétny- mot ivace- „Paleček 
podpěráček" 

Některé děti špatně drží 
flétnu - uč. si všímá a 
mot ivu je 

Dek lamace ř íkadel- s lovní 
ry tmus za dop rovodu 
ozvučných dř ívek 
„Vdávala se myška 
Hryžka" , 6 říkadel ze 
seznamu na nástěnce 

-kolekt ivní hra dětí na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny h' - Honz ík 
- stř ídání první a druhé 
řady 

- ry tmizace říkadel, hra na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny 

Rozhovor s dětmi 
hudební nauka (kolik má 
osnova linek, mezer , kde 
leží nota Honzík) 

- děti odpov ída j í 

Kontrola držení flétny-
ukázka 

- děti opaku j í držení 
hmatu h1 

Kladení otázek „ C o ie to?" 
Ukazován í obrázků na 
nástěnce (míč, klíč)-
pracovní list „ P ískání p ro 
rados t" 

- děti skupinově opakuj í -
následně hraj í ry tmus na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny h1 

„Co j e to" (Na ozvěnu) 

Sbírání fléten 
Pochvala dět í 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných dětí: 18 
Četnost a délka výuky: 3x týdně, 45 minut (odpoledne 13.45 - 14.30) 
Datum:27. 11 2006. - pozorování č.2 
Počet dětí: 11 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - s l o v n í 
instrukce a vlastní ukázka 
dě tem „ M a š i n k a " 

Prstová cvičení 
^Pumpova ly dvě p a n e n k y " 

Rozdán í fléten 

Dek lamace ř íkadel- s lovní 
ry tmus za doprovodu 
ozvučných dřívek 
( 8 říkadel) 

Seznámen í novým 
hmatem: a ukázka na 
f létně, v notové osnově , 
barevné označen í noty 

Kladení otázek „Co je to?" 
Ukazován í obrázků na 
nástěnce (míč, klíč)-
pracovní list „ P ískání pro 
rados t" 

Individuální pochvala dět í 

Sbírání fléten, rozdání 

£ÍEÍ 

- provádění dechových 
cvičení dle s lovní 
instrukce (ve stoje, 
v prostoru třídy 6 minut) 

- opakování s učitelkou 

- děti sedí ve dvou řadách 
před nástěnkou 

- kolekt ivní hra dět í na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny h1- Honzík 
- střídání první a d ruhé 
řady 

- opakován í dět í 

- děti skupinově opaku j í -
následně hraj í ry tmus na 
jednom tónu zobcové 
'flétny h ' 

- individuální hra dětí 
dvou slov „ Co j e to" 

- ry tmizace ř íkadel , hra na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny 

„Co j e to?" (Na ozvěnu) 
Uč. neprovádí kontrolu 
nasazení tónu, pouze 
držení těla a flétny 

Mich. - nenasazu je tón, 
Andr . - nenasazu je tón, 
Filip- nenasazu je tón 
Honza- nasazu je tón 
Jarda- nasazuje 
tón, .křečovi té držení fl. 
Katka- nenasazu je tón 
správné držení 11. 
Aneta- nenasaz. tón 
Zuzka- nenasazu je tón 
Kač2- nasazu je tón 
Marek- nenasazuje tón 
Valer ie - nasazuje tón 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných detí: 18 
Četnost a délka výuky: 3x týdně, 45 minut (odpoledne 13.45 - 14.30) 
Datum:8. 1.2007.- pozorování č.3 
Počet dětí:9 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - s l o v n í 
instrukce a vlastní ukázka 
dě tem „ M a š i n k a " 

- p rovádění dechových 
cvičení dle s lovní 
instrukce (ve stoje, 
v prostoru třídy 8 minut) 

Prs tová cvičení 
^Pumpova ly dvě p a n e n k y " 

- opakován í s učitelkou 

Rozdán í fléten - děti sedí ve dvou řadách 
před nástěnkou 

Dek lamace říkadel- s lovní 
ry tmus za doprovodu 
ozvučných dř ívek 
( 6 ř íkadel) 

- kolektivní hra dět í na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny h1, a1 , g1 

- stř ídání první a d ruhé 
řady 

- ry tmizace říkadel, hra na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny 

Některé děti při hře špatně 
drží f létnu, vkládaj í j i do 
úst (ve druhé řadě) 

Uč si nevš ímá 

Kontrola sezení, držení 
l létnv - s lovní ins t rukce a 
vlastní ukázka 

Individuální kontrola dvou 
dětí - držení flétny 

Rozdě len í dět í na dvě 
skupiny- dek lamace 
ř íkadel 

1 skupina hra je h1 

2 skupina hraje a1 

střídavě 
dohromady 

Ukazován í not v notové 
osnově: „ M u s í m e noty 
s ledovat j e d n u za d r u h o u " 

- hraní z ba revného 
notového záznamu 
stř ídáním tónů h1 - a ' 
(modrá , červená) 
„Okurč i čka" 
- skupinově 

Sbí rání fléten - pochva la 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných dětí: 18 
Četnost a délka výuky: 3x týdně, 45 minut (odpoledne 13.45 - 14.30) 
Datum:20.2 . 2007- pozorování č.4 
Počet dětí: 10 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - s l o v n í 
instrukce a vlastní ukázka 
dě tem „Balónek v bř íšku"-
pře rušované vydechování 

Prs tová cvičení 
„ J edno malé prasátko" 

Rozdán í fléten 

Kontrola sezení, držení 
flétny 

Dek lamace říkadel- slovní 
ry tmus za doprovodu 
ozvučných dřívek 
(5 ř íkadel) 

Hra na jednom tónu 
zobcové flétny 

Z p ě v písně a ukazování 
j ednot l ivých tónů při hře 
dět í na flétnu 

Pochvala , povzbuzen í dětí 

- provádění dechových 
cvičení dle s lovní 
instrukce (ve stoje, 
v prostoru třídy 6 -7minut) 

- opakován í s učitelkou 

- děti sedí ve dvou řadách 
před nástěnkou 

kolekt ivní hra dět í na 
j e d n o m tónu zobcové 

i J „i flétny h , a , g 

- hra písní podle 
barevného notového 
záznamu 
„ B r o u č e k " h ' - a1 

„Halí , bě l í " h1- g1 

„ Žába leze do bezu" 
h ' - g ' 

- př ímá imitace 
ry tmického modelu na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny 

- hra ve dvoj ic ích 
- individuálně některé děti 
(s tejné písně) 

- ry tmizace ř íkadel , hra na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny 

„ Na lavinu" 

Valerie- nasazuje tón, 
hra je rytmicky přesně 
Mich.- nenasaz, tón, často 
př idechuje 
Marek- nenasazu je tón, 
často př idechuje 
Katka nasazuje tón, 
správné držení fl. 



Protokol dlouhodobého pozorování - 5 lekcí výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu na 
mateřských školách - MŠ 1 

Počet zapsaných dětí: 18 
Četnost a délka výuky: 3x týdně, 45 minut (odpoledne 13.45 - 14.30) 
Datum: 14.3. 2007- pozorování č.5 
Počet dětí: 12 

Činnost učitelky Činnosti dětí Tvořivé prvky ve 
výuce 

Poznámky 

Dechová cvičení - s l o v n í 
instrukce a vlastní ukázka 
dě tem „Balónek v bř íšku"-
přerušované vydechování 

Prstová cvičení 
„ Pumpova ly dvě 
p a n e n k y " 

Rozdán í fléten 

Kontrola sezení, držení 
flétny 

ry tmus za doprovodu 
ozvučných dřívek 
( 6 - 8 ř íkadel) 

- p rovádění dechových 
cvičení dle s lovní 
instrukce (ve stoje, 
v prostoru třídy 7 minut) 

- opakován í s učitelkou 

- děti sedí ve dvou řadách 
na židlích před nástěnkou 

Dek lamace říkadel- s lovní 
- kolekt ivní hra dětí na 
j e d n o m tónu zobcové 
f létny h1, a1 , g1 

- individuální hra písně 
„ B r o u č e k " h ' - g1 

- ry tmizace říkadel, hra na 
j e d n o m tónu zobcové 
flétny 

Pochvala , povzbuzení dět í 

Filip- nasazuje tón, časté 
př idechování , držení 
správné 
Valerie- nasazuje tón, 
hra je rytmicky přesně 
Katka2 - nasazuje tón, 
správné držení , časté 
př idechování 
Jarda- nenasazuje tón, 
rytmicky nepřesná hra 
Marek- nenasazuje tón, 
často př idechuje , špa tné 
držení fl. 

Michalka - n e n a s a z u j e tón, 
p ř idechuje 
Honza - nasazuje tón, 
hra je rytmicky přesně 
Anetka- nasazuje tón, 
časté př idechování 
Ol iver -nasazuje tón, 
špatné držení f létny 
Ondra - nenasazuje tón, 
často př idechuje 
Katka - n e n a s a z u j e tón, 
správné držení flétny 
Zuzka- nasazuje tón, 
správné držení f létny. 


