
Integrovaný blok:  PRVNÍ VLOČKA

Téma:   Krteček muzikantem 

Datum: 14. - 18.2.2022

Vzdělávací cíle:

● svátek sv. Valentýna

● Seznámení s pojmy: muzikant, muzika/hudba, noty, hudební nástroje, melodie

● Seznámit se s hudebními nástroji

● Umět vyjmenovat hudební nástroje (flétna, klavír, kytara, dřívka, bubínek,...)

● Vytleskávat rytmus, hra na tělo, hra na orffovy nástroje (bubínek, dřívka, triangl, 
tamburína, rumba koule) 

Očekávané výstupy:

● Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah) 

● Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
● Učit se nazpaměť krátké texty (reprodukovat pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu) 
● Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
● Koordinovat lokomoci a další pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

Klíčové kompetence:

● Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje dvě myšlenky, sdělení,
otázky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

● Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.

● Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 
okolím. 

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Povídání o hudebních nástrojích, o hudbě, o pocitech, které v nás hudba vyvolává

● Jazyková pregramotnost 



PPD - Vytleskávání slabik, počet slabik, první hláska
Přiřazování první hlásky ke slovu

● Logopedická prevence
Dechová cvičení 

● Básnička
Buben bubnuje, trubka vříská, 
na flétnu muzikant píská.
Housle hrají tóny libé,
Tak zní hudba, to je milé.

● Písnička

Já jsem muzikant

Grafomotorika

Ml. děti - svislé čáry (dokreslování not)

Starší děti – spirála 

Nejstarší - houslový klíč 

Emoční rozvoj

Hudba jako projev našich emocí 

Rozvoj sebeobsluhy

Děti si samy zvládnou zout a nazout bačkory – správně 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Ranní cvičení

Pobyt venku za každého počasí

Výtvarné činnosti

Hudební nástroj „Spin drum“ tzv. Točící buben

Xylofon

Hudebně dramatické aktivity



Já jsem muzikant

Pohyb

Pochodování do rytmu bubínku, klavíru

Muzikanti, hejbejte se – Každé dítě dostane do ruky hudební nástroj a princip hry je stejný, 
jako Škatulata (př. Vymění se flétna s bubínkem, vymění se triangl s tamburínou,..)

Cukr, káva, limonáda...

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Prezentace hudebních nástrojů

Názorná ukázka - bubínek, dřívka, činely, triangl

Ostatní:
Logické dvojice
SMH – Poznávání písniček podle melodie












