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as p ípravy

20 minut

as realizace

cca 60 minut

Prostor

nejlépe klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

max. 20

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let

KLUBOVNA PLNÁ PÍSNI EK

Písni ka pat í k mnoha našim innostem, nej ast ji je zpíváme u táborák  na výpravách a táborech. 
Ale nemusíme je jen zpívat, písni ky m žeme i poslouchat, poznávat, skládat spole n  zp vník našich nejoblíben jších. 
Následující innost je zam ena sout žn  a prov í jak znalost hudebních nástroj , tak znalost písni ek.

Motivace:

Pexeso hudebních nástroj  nebo tvrtky a pastelky, líste ky s názvy hudebních nástroj , tabule na 
vyhodnocování sout že Hudební risk, nahrávky písni ek, které v sout ži použijeme, namnožený pracovní list pro 
každého ú astníka, tužky pro sout žící.

K tomuto metodickému listu není k dispozici pracovní list.

Pot eby:

Celá sch zka bude hudebn  lad ná.

Nejprve zjistíme, jak d ti umí poznávat hudební nástroje. K tomu si zahrajeme jednoduchou stolní hru.

Pokud máme pexeso, m že jej využít a d ti, které najdou dvojici, musí nejprve poznat hudební nástroj a teprve pak 
si mohou bod zapo ítat.

Nemáme-li pexeso, za adíme na za átek sch zky výtvarnou innost – každé dít  nakreslí na tvrtku hudební nástroj 
a ostatní je pak p i azují k názv m, které mezi tím napíšeme na nást nku nebo velký balicí papír.

Sout ž vyhodnotíme a pokra ujeme další – tentokrát velkou sout ží.

Rozd líme d ti do sout žních tým  a za neme hrát hudební Riskuj.

P ipravíme si na balicí papír t i sout žní okruhy – lidové písni ky, písni ky k táboráku a písni ky z pohádek.

Máme vždy p t úkol  r zné bodové hodnoty od 10 do 50 bod  podle náro nosti ukázky.

Písni ky máme p edem p ipravené ve zvukové podob  a poté, kdy d ti vyberou oblast a náro nost, pustíme ukázku. 
Ukázka trvá cca 20—30 vte in a pak mají d ti minutu na to, aby odpov d ly. U lidových písni ek je jejich úkolem, aby 
navázaly na ukázku a dozpívaly alespo  jednu sloku (ukázky jsou se azeny od t ch nejznám jších po ty mén  b žné), 
u folkové hudby chceme interpreta nebo dokon ení sloky (podle bodové náro nosti) a u pohádkových písni ek 
chceme, aby ur ily, z které pohádky písni ka byla.

A po hodnocení a p ipo tení bod  budeme pokra ovat poslední sout ží, a to kvízem hudebních nástroj . K této 
sout ži d ti využijí pracovní list. Pracovní listy rozdáme op t jednotlivc m a vít zí ten, kdo má nejd íve vylušt nou 
tajenku. Výsledek ale ne íká vít z nahlas, necháme doluštit všechny d ti.

Protože výsledkem záv re ného kvízu je název jednoho z pionýrských ideál  – p átelství, p i záv re ném hodnocení 
oceníme nejen ty, kte í zvít zili, ale také ty, kte í byli nejlepšími týmovými hrá i, nejlépe spolupracovali v prost ední 
sout ži.

Tato aktivita p ibližuje ideály Pionýra Pomoc, P ekonání a P átelství a je p ípravou k zapojení do Pionýrského 
Sedmikvítku – D tská Porta nebo Hudba.

Provedení:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ob anská.

Rozvoj hudebního cít ní, podnícení zájmu o oblast hudby i v oblasti „hudební teorie“.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:
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Moje poznámky:


