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Hľadám ťa, vidím ťa

2.  Do školy ideme, učiť sa chceme. 
Tra-la-la-la, tra-la-la-la,  
tra-la-la-la, tra-la-la.

3.  Litery a čísla čakajú nás tam, 
Tra-la-la-la, tra-la-la-la,  
tra-la-la-la, tra-la-la.
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Mám ručníček, mám

Opis hry:
Deti spievajú a kráčajú v kruhu. Držia sa za ruky. Jedno dieťa so šatkou v ruke kráča 
v kruhu opačným smerom, pritom máva šatkou. Keď deti pieseň dospievali, kruh 
zastane, dieťa so šatkou sa rozbehne k niektorému dieťaťu, dá mu šatku a hra začína 
od začiatku.

Keď ste sa pieseň naučili, pridajte rytmický sprievod.

Vytlieskajte riekanku a skúste pri tom pravidelne kráčať po triede, ako 
bubeníci.

Bubnu-jeme na bubon

poď-te de-ti, poď-te von.

Bubnu-jeme bum bam bom,

bude - me mať no-vý dom.
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Slepá baba

Opis hry:
Deti stoja v kruhu. Jedno má zaviazané oči a stojí v strede kruhu. Deti sa ho pýtajú, 
a on spievajúc odpovedá. Potom chytí jedno dieťa a musí uhádnuť, kto je to. Ak 
uhádol, vymenia sa. 

Tlieskajte aj striedavo, otázky a odpovede. Rozdeľte sa na dve skupiny. Vyskúšajte 
cvičenie aj vo dvojiciach.

Pri hre pochodujte na mi-
este ako vojaci. Potom skúste 
rytmus piesne vytlieskať, ale-
bo poskakujte podľa rytmu 
piesne.
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Zájde slnko za kopec

Naučte sa aj značky rúk: so mi

Naučte sa riekanku. Vytlieskajte jej rytmus a skúste vymyslieť melódiu známymi 
tónmi so mi.

Osievame múčku
V deravom klobúčku,
Keď ju osejeme,
Chleba napečieme,
Fuk do pece.
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Pieseň na dvoch tónoch

Všimli ste si, že aj túto pieseň viete zaspievať na známych tónoch so mi?

Skúste zaspievať ako kukučka: 

So     so  so     mi        so     mi     so           so     mi  so    so         so     mi    mi

So    mi  so    mi            so          mi         so      so  mi    mi           so          mi
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Tancovala putňa

Keď ste sa pieseň naučili, zatancujte si ku spevu.
Skúste vymyslieť podobný rytmus.

2.  Tancoval tenký s tenkou, 
V komore za putienkou 
Mačka im gajdovala 
Slamené gajdy mala.

3.  Tancovala ryba s rakom 
A cibuľa s paštrnákom 
Tekvica sa veľmi smiala 
Jak cibuľa tancovala.
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Zahrajte sa. Tlieskajte si pravidelný rytmus. 

Zlatá brána

Tlieskajte rytmus riekanky, pritom kráčajte na mieste. 

Pochod

Ľavá. Pravá. Ľavá. Pravá.

Deň je biely, Noc je tmavá.

Teofil Macejka
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Prší, prší

Všimnite si prvé štyri takty tejto piesne. Opakujú sa v nej tie isté tóny. Zaspievajte 
si pieseň Zlatá brána a porovnajte jej začiatok a začiatok tejto piesne. Jeden 
z tónov už viete pomenovať aj solmizačne: Áno, je to so. Druhý tón sa volá la. 
Býva iba o jeden stupeň vyššie, ako so.

Precvičte si nový tón aj takto:

          

A teraz skúste aj takto: všetky tri známe tóny sú tu spolu. Ak ste pieseň spoznali, 
zahrajte sa ju.

so
la

lala

so so so so so so
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Ide malá Marienka

Precvičte si na tejto piesni solmizačné slabiky so la mi.
Na dvoch vyčítankách si môžete precvičiť známe solmizačné slabiky. Naučte 
sa ich, potom ich vytlieskajte a skúste k nim vymyslieť melódiu na tónoch so 
mi la. Zaspievajte melódiu aj ostatným. Rytmus riekanky skúste aj zapísať do 
notového zošita.

En ten trombitár -
Stratil Jano pudilár.

Prišla mačka, tá ho vzala,
Peniažteky porátala –

Koľko?
Jeden, dva, tri.

En, ten tínom,
Maj, raka, tínom,

Maj, raka, tiki, tuki, tak.

enek_jav_30434.indd   12 2009.08.10.   11:40:22



13

Zahrajte sa: Na líšku

Deti stoja v kruhu, držia sa za ruky. Jedno dieťa  stojí v strede kruhu, volá sa „Pilná“, 
druhé je mimo kruhu, ono je líška. Kráčajú na rytmus piesne, líška a „Pilná“ chodia 
opačným smerom.

 

Pri slove „bac“ si čupnite. Potom nasleduje druhá  pieseň. Pri nej kruh stojí, líška 
a „Pilná“ chodia po kruhu opačným smerom proti sebe. Pri slovách „Ide, ide, kým 
nepríde“ zdvihnite ruky, líška vbehne do kruhu naháňa „Pilnú“. Kým ju nechytí, 
opakujte „ide, ide...“. Potom sa vymeňte.

Počúvanie hudby: ľudová pieseň v podaní pedagóga, s témou jesene.  
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Hra s papierom

Opis hry:
Deti ľahko zbadajú, že s rôzne druhy papiera vydávajú rôzne zvuky. Napríklad 
mäkkým papierom ľahko rytmizujeme krátke doby, tvrdým zasa dlhé doby. Celofánom 
sa dá napodobniť zvuk fujavice, a takto sa dá pokračovať podľa fantázie. Zhudobnite 
pomocou papiera a rytmických hudobných nástrojov „Rozprávku o zime“. 

Nasledovný opis je iba príkladom, dôležitá je detská fantázia.

1. Padá lístie.
2. Fúka vietor – fujavica, padá dážď.
3. Pomaly začne padať sneh, mrzne. Deti sa chystajú na sánkovačku.
4. Vtáčiky ďobú do zamrznutej zeme, nahlas štebocú o tom, že nemajú čo jesť.
5. Zvukmi napodobnime hlasy iných lesných zvierat, zvuk kopýt srnky apod...
6. Sneh sa topí, prší, fúka vietor, slnko čoraz viac hreje, prichádza jar.
7. Štebot vtákov a hlasy zvierat, vrava detí, ktoré sa hrajú na lúke.
Do hry môžeme vsunúť známe piesne a riekanky o prírode, zvieratkách.

Jedna z hier:
Môžete k nej vymyslieť aj melódiu známymi tónmi so la mi.

Na medveďa

Kto spí pod bukom,
Prikry ho kožuchom?
Pssst!

Ticho ísť, nebudiť!
Bo to môže medveď byť!
Psst!

Utekajte, medveď je,
Ak vyskočí, všetkých zje!
Hej!

Kráčajte potichu okolo „medveďa“, kým sa nezobudí, potom sa rozutekajte, aby 
vás nechytil.
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Hijo, heta

Najprv vytlieskajte  tento rytmus, potom sa rozdeľte na dve skupiny. Jedna 
spieva pieseň, druhá tlieska rytmus. Vystriedajte sa.

        tá            ti      ti            tá            tá
Podarí sa vám zaspievať napísanú melódiu? Spoznali ste ju?

       ti       ti   ti      ti        tá           tá          tá     ti       ti          tá           tá

         so   so   so  la         so         mi          so      so   la           so        mi                    

ostinato
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Prišiel starý Mikuláš

Už ste mali v učebnici takéto znamienko:  

Označuje ticho. Viete počúvať ticho? Skúste. 
Nájdete pomlčky aj v tejto piesni? Prezrite si aj iné piesne v učebnici.
Aký darček nám priniesol Mikuláš?

Najprv vytlieskajte tento rytmus, potom skúste zaspievať aj melódiu. 

                        so          la          so         mi

                        so          la          so         mi

Spoznali ste melódiu? Zahrajte sa hru. 

Volá sa pomlčka.
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Už je zima

2.  Už je zima, už je tu, 
Sánky dolu z klinka, 
Ubehne nám nie jedna 
Veselá hodinka.

Skúste nájsť v piesni rovnaký rytmus, potom vytlieskajte rytmus celej piesne.

Poznáte?
Desať, dvadsať, tridsať,

Začal Gašpar kričať,
Že ho bolí brucho,

Aby bolo ticho,
Jeden dva tri,
Už si von ty.

Zahrajte rytmus vyčítanky aj na rytmických nástrojoch, striedajte sa podľa 
riadkov. 

Vypočujte si melódie známych piesní na zobcovej flaute.

enek_jav_30434.indd   17 2009.08.10.   11:40:51



18

                          so                           mi                       so            so                    mi

                  so            so                la            la                       so                         mi

          tá           tá             ti      ti       tá             ti      ti   ti       ti            tá            tá

Ak sa vám podarilo zaspievať melódiu, zaspievajte ju úplne tichučko, ako 
uspávanku, aj s týmto textom: Haj, haj, haja, haj, haja, haja, haj, haj.

 

                           Štvrtá medzera
                                                                   Tretia medzera
                                Druhá medzera
Prvá medzera

                                     Piata čiara   
      Štvrtá čiara
                                                              Tretia čiara
                             Druhá čiara
Prvá čiara

Dvojdobý takt

Notová osnova
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