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Úvodní hodina by měla být pro děti maximálně přitažlivá, 
měla by představovat jakousi slavnost, během níž spo
lečně vstoupíte do nového procesu. Cílem je zaujmout 
žáky natolik, aby se těšili na příště.

Náš plán počítá s tím, že děti dostanou fl étny hromadně 
v průběhu hodiny. Majíli vlastní nástroje, v úvodu je pro
hlásíme za spící, jinak hrozí nebezpečí chaosu a „nekont
rolovatelného“ pištění. Dá se předpokládat, že se děti po 
celou dobu hodiny nebudou soustředit — pro tyto situa
ce se osvědčuje zavést určitý signál na zklidnění, např. 
níže zmíněný zvoneček nebo triangl.

Základním rituálem, který se bude opakovat ve všech ho
dinách, je pozdrav. Před ním by děti měly zpozornět a na
ladit se na další činnost. Můžete např.
 ° zazvonit na zvoneček,
 ° třikrát ťuknout na triangl apod.

Uvítejte děti na první hodině fl étny a vyzvěte je, ať se 
posadí např. do kroužku — na židle nebo na zem.
 ° „Dnes se skamarádíme s fl étnou.“
 ° „Naučíme se, jak se k ní hezky chovat a jak s ní za

cházet.“
 ° „Když nám to pěkně půjde, dokonce si na ni dnes už 

za hrajeme.“

Majíli děti vlastní fl étny, měli bychom je „uspat“, nema
jíli je, tento krok přeskočíme.
 ° „Flétny zatím spinkají a my je musíme probouzet vždy 

jemně, aby nezačaly křičet.“
 ° „Za chvíli se fl étny naučíme probouzet, zatím je ale ne

cháme spinkat.“ Děti spící fl étny položí před sebe na 

PROBOUZENÍ FLÉTEN / PŘÍRODA

Příběh / Motivace
Pohádka o Flautíkovi

Dech / Tón
Vůně lesa

Říkadla / Písničky
Pozdrav (Dobrý den, dobrý den)
Flautíkova melodie
Rozloučení (Dnes se Flautík loučí)

Zvuky
Vítr (foukání do lábia)
Datel (koncem fl étny ťukat o dlaň)

Dětská aktivita / DÚ
DÚ 1: Nakreslit výjev z pohádky o Flautíkovi

(FS s. 5)

Do brý- den, do brý- den, na flét nu- si za hra- jem.-

             

1. hOdina

zem nebo na židličky, případně do připravených po
stýlek pro panenky. Mohou být v pouzdrech = „v pyža
mu“ / „ve spacáku“.

 ° „Když fl étna leží, tak spí.“

 → „Na začátku každé hodiny se pozdravíme se skřítkem, 
o kterém za chvilku uslyšíte pohádku.“

 → „Skřítek vám bude při hraní pomáhat.“
 → „Jen nemá při hodinách rád rámusení, pošťuchování 
a zlobení, protože ani fl étny pak neposlouchají a vydáva
jí strašlivé zvuky. Skřítka by bolely uši a byl by rozmrzelý.“

Pozdrav: Dobrý den, dobrý den, na fl étnu si zahrajem.
 → Na pozdrav se všichni postavíme.
 → Nejdříve zazpívá celý pozdrav učitelka.
 → Poté se v jednotlivých verších s dětmi střídá:

U Dobrý den, dobrý den,
D dobrý den, dobrý den,
U na fl étnu si zahrajem,
D na fl étnu si zahrajem.

Pozdrav můžete v dalších hodinách obměňovat. Varianty:
 ° Deklamace / zpívání na jednom tónu / zpívání na dvou 

tónech / zpívání melodie.
 ° Děti opakují po učitelce jednotlivé fráze.
 ° Děti zpívají / deklamují společně s učitelkou.
 ° První část opakují děti nahlas, druhou šeptem.
 ° Holčičky šeptem celé, kluci nahlas celé.

Apod.
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Následuje Pohádka o Flautíkovi.
V jednom kouzelném lese žil malý lesní skřítek. A byl to 
skřítek opravdu veselý. Na svých toulkách lesem si rád 
hvízdal (a), takže všichni už z dálky slyšeli, že se blíží. 
Cestou se potkával s ostatními obyvateli lesa, zvířátky 
a jinými skřítky a vždy se s nimi rád zastavil na kus řeči. 
Tenhle skřítek uměl jednu věc opravdu báječně: dovedl 
pozorně naslouchat. Kdo v lese pořádně nastraží uši, ur
čitě zaslechne cvrlikání ptáčků (b) a ševelení vánku (c) 
v listí. Skřítek ale v lesních zvucích rozeznával i mnoho ji
ného. Slyšel písničky zakleté v zurčících potůčcích nebo 
v praskání větviček a jehličí a při dešti mu v uších zněla 
celá zvonkohra. V zimě, když les utichl, se zaposlouchá
val do temných zpěvů hučícího větru.

Nasloucháním lesu trávil náš malý skřítek dlouhé chví
le. Jednoho dne ho však přepadl smutek, protože mu 
jeho vlastní hvízdání začalo připadat trochu nedostateč
né. Přál si do té nádhery, která ho obklopovala, přispívat 
něčím krásnějším. Ale co by to mělo být, zatím netušil. 
A také se cítil trochu osamělý…

Při jedné procházce lesem uslyšel zvláštní zvuk. 
Takové jemné pískání. Někde nablízku se vznášela ne
známá melodie. Skřítek se vydal za zvukem a došel až 
na mýtinu, pěkně vyhřátou od sluníčka. Uprostřed stál 
starý a krásný strom. Kdysi ho léčili datlové (d) a vyťuka
li do něj několik děr. Strom však postupně zestárl a na
konec uschnul. Neposedný větřík (c) se rád proháněl 
jeho otvory, protože strom pak začal znít jemně jako píš
ťalka (e). Překvapenému skřítkovi bylo rázem jasné, po 
čem to vlastně toužil. Po takovéhle píšťalce, malé flét
ničce, na kterou by mohl hrát spolu s ostatními skřítky. 
Našel si suchou větvičku a vyvrtal do ní otvory, jako to 
viděl na uschlém stromu. A skřítkova píšťalka, malá flau
ta, byla na světě.

Od této chvíle skřítek nedal svou flautu z ruky, hrál na 
ni celé dny a šlo mu to lépe a lépe. Lesem se od té doby 
místo skřítkova hvízdání linulo krásné hraní na flétničku. 
Podle ní mu pak všichni začali říkat Flautík.

Skřítek Flautík však nechtěl hrát jen sám. Už víme, že 
se těšil na společné muzicírování. Než si ale našel dal
ší kamarády a vyrobil pro ně flétničky, uběhlo pár chvil.

A jestli chcete vědět, jak to bylo se skřítky, kteří se 
později stali Flautíkovými nejlepšími kamarády a svým 
hraním těšili celý les, musíte ještě nějakou dobu vydr
žet. Jejich jména a příběhy se dozvíte postupně, až se 
budete učit hrát na flétničku s Flautíkem.





           

         

Melodie a zvuky použité v pohádce
(a)

(b) Zpěv ptáčka je možné napodobit tak, že třikrát krát
ce foukneme do flétny a přitom vždy rychle zakryjeme 
lábium dlaní.

(c) Foukáme do lábia.



14

(d) Zvuk datla napodobíme ťukáním konce fl étny o dlaň.

e) Zafoukáme rytmizovaně do fl étny bez zakrývání tóno
vých otvorů.

Předávání a probouzení fl éten
Po pohádce rozdáme fl étny dětem, které je „probudí“. 
Předávání nástrojů lze koncipovat jako slavnostní chvíli — 
určitý ceremoniál. Flétny mohou být připravené v košíku 
nebo postýlce. Je možné např. vždy pohladit prsty tónové 
otvory, případně po nich jemně přejet jedním nebo dvě
ma prsty. Majíli děti fl étny uspané z dřívější části hodi
ny, postupujeme obdobně.

Pak dětem na své fl étně ukážeme, jak se s ní zachází:
 ° Nejcitlivější částí zobcové fl étny je oblast lábia, té by

chom se nikdy neměli dotýkat prsty.
 ° Do vzduchového kanálku ani do jiných částí fl étny nic 

nestrkáme.
 ° Flétna by neměla padat na zem.
 ° Po hraní nástroj necháme vyschnout — nevracíme jej 

ihned do obalu.

První zvuky
Děti poslouchají zvuky, které už slyšely v pohádce. 
Postupně jim je hrajte a ony budou (s vaší pomocí) há
dat, o jaký z nich jde:
 ° vítR,
 ° Ptáček,
 ° datel,
 ° Flautíkovo pískání.
Potom si děti samy zkusí zahrát zvuk větru a datla.

Dnes se Flau tík- lou čí,- flét nič- ka- jde spát.

           

Dechové cvičení vůně leSa
Děti uspí fl étny, odloží je a pak

 → si lehnou na záda („do mechu v lese“),
 → pokrčí nohy,
 → zavřou oči,
 → dlouze se nadechují nosem („cítíme voňavý lesní 
vzduch“),

 → dají ruku na bříško a cítí, jak se bříško plní vzduchem.
Pozor, ať děti při dýchání do bříška vzduch netlačí, cvik 
provádíme přirozeně, automaticky jemně a dlouze pusou 
vydechnou na ff ff f.

Závěrečné rituály — domácí úkol, samolepka, rozloučení
DÚ: „Nakresli pohádku o Flautíkovi.“ — Děti mohou na s. 5 
ve Flautíkově sešitu nakreslit libovolný výjev z pohádky, 
např. portrét Flautíka, obrázek fl étny nebo cokoli jiného.

Nemajíli zatím děti Flautíkovy sešity, rozdejte jim je. 
Vyzvěte děti, aby si na příslušné místo na s. 4 nalepi
ly samolepku.

Učitelka zpívá: „Dnes se Flautík loučí, fl étnička jde spát.“

V první hodině zřejmě nebude dost čas na procvičení zá
věrečného rozloučení — děti ho jen zopakují a vrátíme se 
k němu příště.

Zápis melodie pozdravu Dobrý den, dobrý den v ta
bulatuře najdete ve FS na s. 44; zápis melodie Dnes se 
Flautík loučí ve FS na s. 47.


