
Slavíček

Aneb hrajeme, poznáváme a zpíváme celý rok.

Cíle a záměry:

 Seznamování dě  s různými technikami hlasu
 Sdílení zkušenos  a zážitků
 Radost z učení se nových talentů
 Zkoumání dynamiky zpěvu
 Experimentování s hlasem a technikou
 Provokování fantazie dě
 Rozvoj pohybu, tance, přednesu
 Seznámení s uměním přiměřeně k věku
 Rozvoj představivos
 Získávání nových zkušenos
 Upevňování přátelských vztahů
 Procvičování pamě
 Rozvoj všech smyslů
 Získání pocitu jistoty u zpěvu a pohybu
 Učení děláme to pro sebe a pro ostatní 
 Užívat si talent, nemít z toho strach
 Rozvoj tělesné motoriky

Obsah: 

Září:  Malí muzikan

 Travička zelená, Ovčáci čtveráci
 Když jsem husy pásala, Běží liška k táboru
 Já do lesa nepojedu, Pec nám spadla

= Opakování všech písní za celý měsíc

Vzdělávací nabídka:

Seznámení s talenty, učení rozezpívání a jednoduchých lidových písní, ukázání 
doprovodného hudebního nástroje (klavír), rozvoj fantazie.



Očekávané výstupy:

Radost z poznaného, těšení se z výuky zpěvu, osvojení si nových dovednos , posílení 
kamarádství, spolupráce s ostatními.

Říjen: Zpívám jako slavíček 

 Holka modrooká, Travička zelená
 Sluníčko, Běží liška k táboru
 Kočka leze dírou, Já do lesa nepojedu

= Opakování všech písní za celý měsíc

Vzdělávací nabídka:

Učení zpívat beze strachu, stálé procvičování pamě , tleskání rytmu, pohyb na 
příslušnou píseň.

Očekávané výstupy:

 Citlivost ke svým hlasivkám, pamatování textů písní, kamarádská souhra v pohybu, 
rozvoj představivos  a fantazie, umět opakovat tóny, které uslyší na pianu.

Listopad: Společně a vesele 

 Prší, prší, Mar n na bílém koni
 Mar n na bílém koni
 Pomalá příprava písní na Vánoce-  

         Nesem vám noviny
 Byla cesta, byla ušlapaná

Vzdělávací nabídka:

Povídání o dušičkách, pomalá příprava písní na Vánoce, vybírání sólistů, stálé 
opakování tónů (cvičení sluchu), správné držení těla.

Očekávané výstupy:

Pochopení významu-  Dušičky, správné držení těla, pochopení proč je důležité se 
hodně poslouchat, získání pocitů těšení se zpívání na Vánoce, získávání jistoty a 
sebevědomí.



Prosinec: A jsou tu Vánoce 

 Nesem vám noviny, Byla cesta,byla ušlapaná
 Narodil se Kristus pán, Štědrý večer nastal

Vzdělávací nabídka:

Povídání o Adventu, o Sv. Mikuláši, společná a sólová zpívání Vánočních písní, pohyb 
na Vánoční písně, fantazie v tanci do hudby Vánoc.

Očekávané výstupy:

Rozvoj představivos , uvědomění si vlastního těla všech pohybů co umíme, 
seznámení dě  s Vánoční hudbou, porozumět slyšenému, sdílení zkušenos , zážitků, 
názorů na téma.

Leden: Šťastný Nový rok! 

 My tři králové
 Vrabčák, My tři králové
 Padá sníh, 
 Bude zima, bude mráz

Vzdělávací nabídka:

Řízený rozhovor na téma: Tři králové, Zima, učení zimních písní, pozorování změn 
v přírodě a v hudbě, spolupráce tance ve skupinách, rozdělení rolí, učení rytmu a 
dynamiky.

Očekávané výstupy:

Osvojit si základní charakteris ku ročního období Zima, vzájemná pomoc a podpora 
mezi kamarády, rozvoj tělesné a duševní funkce dítěte, zkoumání dynamiky zpěvu.

Únor: To je měsíc ptáčků

 Bude zima, bude mráz, Zvířátka v zimě 

 Zima, Když přijde zima
 Sněhuláček
 Zvířátka v zimě



Vzdělávací nabídka:

Stálé procvičování pamě , tleskání rytmu, hra na orffovy nástroje, rozvoj fantazie, 
pohybové hry s hudbou.

Očekávané výstupy:

Získání pocitu jistoty u zpěvu a pohybu, pochopení proč je důležité se hodně 
poslouchat, úsměv při zpěvu je základ- přece nás to baví .

Březen: Březnové slunce má krátké ruce

 Vyletěla holubička, Já mám koně, vraný koně
 Já mám koně, vraný koně, Běží liška k táboru 

 Stála basa u primasa
 Šla Nanynka do zelí

Vzdělávací nabídka:

Povídání o Masopustu, učení přednesu básní, přednes, recitace, drama zace, zpěv, 
hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kogni vní, 
imagina vní, výtvarné, konstruk vní, hudební, taneční či drama cké ak vity)

Očekávané výstupy:

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, záměrně se soustředit na 
činnost a udržet pozornost, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, učit se 
nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit.

Duben: Velikonoce jsou tady

 Velikonoční
 Pletu pomlázku, Hody hody
 Tří housátka, Velikonoční
 Kdyby byl Bavorov



Vzdělávací nabídka: 

Povídání o Velikonocích, drama cké činnos  (předvádění a napodobování různých 
typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, 
hněv, zloba, údiv, vážnost apod.)

Očekávané výstupy: 

přijímat pozi vní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 
hodno t svoje osobní pokroky, zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, 
výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či drama ckou improvizací apod.)

Květen: Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 Příhody včelích medvídků 

 Květen, Ptačí písnička
 Mláďata, Květen
 První počítání

Vzdělávací nabídka: 

sociální a interak vní hry, hraní rolí, drama cké činnos , hudební a hudebně 
pohybové hry, výtvarné hry a etudy, něco málo o no čkách a proč jsou důležité, 
poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování drama zací, 
divadelních scének.

Očekávané výstupy:

dodržovat pravidla her a jiných činnos , jednat spravedlivě, hrát férově, vnímat 
umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 
drama cké či hudební představení a hodno t svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co 
je zaujalo).


