
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: My jsme malí muzikanti 

Datum: 28. 2. – 4. 3. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Seznámení se známými i méně známými hudebními nástroji  

 Představení různých hudebních stylů (hudba blízká dětem, hudba pro dospělé) 

 Vytleskávání rytmu, hra na tělo a rytmické nástroje 

 Rozpoznání zvuku pouze podle sluchu – určení směru odkud zvuk přichází 

 Rozvoj sluchového vnímání, paměti a pozornosti 

 Rozvoj jemné motoriky – práce s nůžkami, barvou, štětcem a lepidlem   

 Osvojení nových poznatků, rozvoj fantazie  

 Rozvoj hrubé motoriky 

Klíčové kompetence: 

 se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim 

Očekávané výstupy: 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonost), snažit se 

ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit 

vztek, zlost, agresivitu apod.) 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si – co je to hudební nástroj, které známe? Jaká 

hudba se nám líbí – rychlá, svižná a veselá, nebo pomalejší? Ukázky hudebních 

nástrojů prostřednictvím PC – demonstrační obrázky 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, popisujeme obrázky hudebních nástrojů 

a rozšiřujeme slovní zásobu PPD: na jaké písmeno začíná hudební nástroj, vymysli 

další slovo na dané písmeno, ukazujeme si v abecedě, jak písmeno vypadá 

 Matematická pregramotnost – procvičujeme číselnou řadu 1-5 a 1-10, počítáme se ve 

třídě, říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, roční období, geometrické tvary PPD: 

pracovní list, vizuální počítání – hudební nástroje 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 

 

 Básnička – Zahraju ti 

Zahraju ti na trumpetu, 

Přestože si noty pletu. 

Zahraju ti na cello, 

Aby bylo veselo. 



Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Omalovánky hudebních nástrojů, grafomotorická deska na nohy, uvolňovací cvičení 

na zápěstí, správný úchop tužky, správné sezení při kreslení, na velký formát papíru 

houslový klíč - obtahování 

Emoční rozvoj 

 Jak se cítíme při poslouchání hudby, uklidnění a relaxace při hudbě. Při hudbě 

můžeme plakat i být šťastní. Kartičky emocí. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Správné smrkání do kapesníku. Uklízení hraček na místo. Úklid po výtvarné činnosti. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky na čerstvém vzduchu, volíme vhodné oblečení dle počasí, pohybové 

aktivity 

Výtvarné činnosti 

 Kolorovaná malba zpěvák  

 Práce s temperovou či vodovou barvou 

 Malba tvořítkem a tuší 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Muzikantská rodina“ 

 Opakování a upevňování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Hra na hudební nástroje – kapela 

 Hra na tělo – tleskání, dupání, bouchání podle předlohy 

 

Pohyb 

 Zahřátí a rozběhání v rytmu bubínku, změny na pokyn paní učitelky, zklidnění, 

vydýchání, relaxace 

 Protažení těla 

 Překážková dráha – přeskoč, přelez, podlez, prolez, střídej P+L nohu, skákej snožmo, 

běhej slalom, chůze pozadu, chůze po laně, po nerovné ploše.  

 Improvizační tanec na různou hudbu (pomůcky – šátky, stuhy) 

 Tanec ve dvojicích  

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení demonstračních obrázků hudebních nástrojů, povídání nad obrázky, popis 

jednotlivých nástrojů, rozšíření slovní zásoby a správná výslovnost 

 



Ostatní: 

 Zrakové vnímání – stíny hudebních nástrojů 

 Vyzkoušení si hudebních nástrojů 

 Omalovánky  

 Pro rozvoj JM – pokládání barevných kuliček pinzetou na noty v notové osnově 



 

 
 

 



 



 



 



 



  


