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Zbohom, leto!

2. Spievajme si pieseň, vitaj, zlatá jeseň!
Červené sú plody jabloní.
Žltnú hlávky kvetov, keď nad našou
triedou
Po prvý raz zvonec zazvoní.

Vitaj, jeseň zlatá! Každý už s tým ráta,
Že nám na kľúč zamkneš prázdnin
krásny čas.
Berme tušky, perá, leto bolo včera,
Ale dnes už práca čaká nás.

Vytlieskajte rytmus každého riadku. Keď ste spoznali pieseň, zoraďte riadky
a zahrajte sa.

4

enek2_jav2.indd 4

2009.08.10. 12:01:22

My sme deti veselé

Vytlieskajte rytmus piesne. K spevu pridajte sprievod na rytmických nástrojoch.
Naučte sa klopkať osobitne aj sprievodný rytmus. Potom sa rozdeľte na dve
skupiny.

Vytlieskajte obidva riadky zvlášť. Vyskúšajte potom v skupinách, aj spolu.

Vypočujte si pochod vojakov z baletu Luskáčik P. I. Čajkovského.
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Tká, tká, tkala som

V piesni ktoré solmizačné slabiky ste spoznali? Zaspievajte si pieseň aj pomocou
solmizačných slabík aj značiek rúk.
Zopakujte si z prvého ročníka piesne, v ktorých sú tie isté solmizačné slabiky.
Pomôžu vám obrázky.

Nájdete, ktorý riadok piesne Tká, tká, tkala som je tu zapísaný solmizačnými
slabikami?
So

so

so

so

so

so

so
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so
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Krásna, krásna

2. Krásna, krásna, kdes‘ papučky striasla,
Prišla domov s plačom, dostala korbáčom.
3. Krásna, krásna, od plaču sa triasla,
Mamka ju ľútala, kapustník núkala.
4. Krásna, krásna, húsky viac nepásla,
Nechcem kapustníka, radšej šuhajíka.
Opis hry: Vytvorte kruh, pri speve kráčajte pravidelným krokom. Od druhej slohy
po koniec piesne postupne vytvorte štyri malé kruhy. Potom zopakujte prvú slohu
a medzitým vytvorte znovu jeden veľký kruh. Niektorí môžete pridať sprievod k hre na
rytmických nástrojoch.
Vytlieskajte rytmus piesne, aj spamäti, potom ho zapíšte aj do notového zošita.
Všimli ste si, že v piesni bolo opakovacie znamienko?

Skúsite vytlieskať aj od konca, ako rak?
Skúste naraz aj v dvoch skupinách:
od začiatku a od konca.
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Zjedzte ma vĺčky, zjedzte

Zahrajte sa na zvieratá v lese. Vyberte si rytmické nástroje a nimi napodobňujte
zvuky niektorých zvierat. (Napríklad metalofón – kukučka kuká, bubon – pes
šteká.) Svojimi hlasmi skúste napodobniť ako zavýja vlk, šuchotom papiera šum
listov v lese. Vymyslite ku hre aj nejaký príbeh.
Spoznáte tieto značky rúk? Pomocou nich zaspievajte začiatok piesne z prvého
ročníka.

Všimnite si, ako sú srdiečka uložené a zaspievajte si melódiu.

Áno, sú to úryvky z novej piesne, ktorú ste sa naučili.
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Orie šuhaj

Zahrajte sa aj na poľovníkov.
Nájdete v tejto piesni solmizačné slabiky do, so, mi.

Vytlieskajte tieto rytmy. Zahrajte ich aj na rytmických nástrojoch.
Všimnite si, akým hlasom spievajú chlapci a dievčatá v triede, aký hlas má vaša
mama, váš otec. Vypočujte si aj nahrávky ľudových piesní v podaní rôznych
interpretov.
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Tancovala veverička

Všimnite si posledný tón tejto piesne. Je to nová solmizačná slabika, volá sa do.

do
Ak ste sa pieseň dobre naučili, môžete si ju zaspievať aj tak, že druhý hlas začne
o takt neskôr v kánone.
Zaspievajte známu pieseň pomocou značiek rúk. Zapíšte jej rytmus do notového
zošita.
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Čie sú to kone

2. Čie že by boli, čie že by boli,
Moje sú, moje sú, moje sú.
Tie ma k mej milej, tie ma k mej milej
Ponesú, ponesú, ponesú.
Porovnajte rytmus prvých dvoch taktov v obidvoch riadkoch piesne. Boli
rovnaké? Vytlieskajte rytmus piesne aj bez učebnice.
Zahrajte sa aj na poľovníkov.

Nájdete v tejto piesni novú solmizačnú slabiku do? Koľkokrát ste ju našli?
Prepíšte prvé štyri takty piesne aj do notového zošita. Nech do bude v prvej
medzere. Pomôžte si schodíkmi na ďalšej strane učebnice.
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Skúste zaspievať tieto melódie pomocou značiek rúk, potom ich ukazujte aj na
schodíkoch. Ak ste pieseň spoznali, zaspievajte si celú aj s textom.

Skúste tieto melódie zaspievať aj tak, ako keby ste boli veľmi ospalí, a všetky
tóny by trvali dvakrát tak dlho.
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Milujeme Mikuláša

2. Milujeme Mikuláša,
Tento rok k nám príde zasa.
Mikuláš, Mikuláš,
Bol som dobrý, čo mi dáš?
3. Na svätého Mikuláša
Už je všetka zima naša.
A čí je Mikuláš?
Tento svätý tiež je náš.
Určite ste si všimli v notovom zápise zvláštnu notu. Má hlavičku, ktorá nie je
zafarbená, a k tomu nožičku. Takáto nota trvá dve doby, a pri dvojdobom rytme
vyplní celý takt. Volá sa polová nota, hovoríme si pri nej: tá á
Skúste vytlieskať tento rytmus. Potom vymyslite aj vy podobný rytmus.

Naučte sa k piesni aj sprievod. Urobte k piesni predohru, tak že budete rytmicky
šepkať slová: Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? Potom pokračujte
spevom. Pridajte sprievod na triangli. Ako dohru si vyberte niektorý riadok z
textu, ktorý sa podľa vás hodí na ukončenie piesne.
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Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz,
Kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do čečiny,
To sú moje periny.
Naučili ste sa pieseň už naspamäť? Vytlieskajte jej rytmus aj bez učebnice!
Zapíšte ho do notového zošita.
Rytmus piesne sa opakuje. Viete ho zapísať aj s použitím opakovacieho
znamienka?
Precvičte si spievanie novej solmizačnej slabiky aj na tejto neznámej melódii.

Vypočujte si Kvetinový valčík z baletu Luskáčik P. I. Čajkovského.
14

enek2_jav2.indd 14

2009.08.10. 12:02:35

Jak si krásne, Jezuliatko

2. Ja ti nesiem dve kozičky,
By ti zohriali nožičky.
Ja zas mliečka málo,
By sa líčko smialo.
3. Ja ti nesiem veselého
Baránka zo stáda svojho.
S ním sa budeš ihrať,
Veselo zabávať.
4. A my biedni, čo ti dáme,
Darovať ti nič nemáme.
My zagajdujeme,
Piesne zahudieme.

Aj v tejto krásnej vianočnej piesni sú aj polové noty? Vytlieskajte rytmus piesne.
Potom si k nej hrajte na triangli pravidelný rytmus s polovými notami.
Naučte sa túto pieseň a tieto vinšovačky k Štedrému večeru.

„ Vinšujem vám na tieto hody,
žeby ste mali toľko mlieka, ako vody
a smotanky plné dbanky,
masielko ako kvet,
dajte mi korunku, ale hneď. „

„ S týmto krásnym pozdravom
pozdravuje vás pán rechtor,
keď sa vám on na pamiatku
narodenia Mesiáša
týmto darom zavďačuje.
Aby ste ho láskavo prijali,
zo srdca vám praje hojnosť, svornosť
a na druhom svete mali slávu a
večnosť.
Nech vás Pán Boh živí!
Pochválen buď Ježiš Kristus! „
15
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Zahrajme sa spolu

Pomocou tejto vyčítanky si zvoľte toho, kto bude prvý v kruhu. Jej text je tiež
v nárečí Slovákov, žijúcich v Jášči.
Kom-kom-kominár,
Kedi si sa umívav.
Čéra večer f sobotu,
Ket som ňemav robotu.

Rytmus tejto vyčítanky skúste zapísať do notového
zošita. Vytlieskajte si jej začiatok, potom pokračujte sami.
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Stará baba zlá

Zaspievajte si koniec piesne Na žida, a Čie sú to kone. Ukazujte na schodíkoch
ako sa pohybuje.
Všimli ste si, ako sa pohybuje melódia novej piesne na začiatku? Áno, aj táto ako
keby chodila po schodíkoch hore – dole.
Nová solmizačná slabika, ktorú v týchto
piesňach spievate sa volá re.

Skúste chodiť po schodíkoch hore – dole a
zaspievajte známe piesne, ktoré ste sa už
doteraz naučili. Pomôžte si pritom značkami rúk, ktoré už poznáte.
Keď ste sa pieseň dobre naučili, môžete si ju zaspievať aj v kánone, tak že druhý
hlas začne o takt neskôr.
17

enek2_jav2.indd 17

2009.08.10. 12:02:52

Mal Adam sedem synov

Opis hry: Deti utvoria kruh, pri speve sa točia striedavo vpravo a vľavo. V strede
kruhu stojí „Adam“. Pri opakovaní časti piesne „Nejedli, nepili...“ Adam ukáže
nejaký pohyb, ktorý ostatné deti napodobňujú. Potom sa vystriedajú.
Sprevádzajte hru pravidelným rytmom takto:

Zaspievajte si prvú časť piesne aj solmizačnými slabikami. Prvá nota sa volá mi,
ostatné skúste nájsť sami. Pri speve použite známe značky rúk.

Spoznali ste hru? Zahrajte sa „Češem si hlavičku“.
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