13. hOdina
TANEC 1
Dech / Tón
Kdo chce dobře mluvit, zpívat
Zvoneček
Říkadla / Písničky
Dobrý den, dobrý den (na flétnu)
Ruce z kapes vyndáme — opakování a modifikace
Halí belí
Zlatá brána — opakování
Točíme se dokola

Zvuky
Přistání na cizí planetě
Start rakety (crescendo)
Signály z vesmíru (krátké tóny)
Přistání rakety (decrescendo)
Artikulace / Rytmus
Točíme se dokola (tleskání, dupání)
Prsty / Postoj
Výška tónů (Flétnové varhánky)
Terciový spoj (Velký zvon / Malý zvon)
Dětská aktivita / DÚ
DÚ 13: Vybarvit obrázky skřítků (FS s. 26)

V této hodině si děti zopakují a zdokonalí hru úvodního
pozdravu na flétnu a připomenou si již známé prstokla
dy. V souvislosti s písničkou Zlatá brána věnujeme pozor
nost dynamice a rozdílu mezi rychlou a pomalou melodií,
ve zvukovém příběhu se Flautík s ostatními skřítky vydá
na cestu do vesmíru.
Pozdrav nejdříve zpíváme:
U + D Dobrý den, dobrý den, na flétnu si zahrajem,
U a pozdrav zopakujem — U ukáže na flétnu
D a pozdrav zopakujem,
U potom si zatancujem — U naznačí tanec / otočí
se dokola
D potom si zatancujem.
Během opakovaného zpívání děti drží flétnu v ruce a dla
ní druhé ruky vyťukávají rytmus o její spodní konec, při
posledním verši udělají na základě pantomimické nápo
vědy taneční krok / otočku.
V nácviku pozdravu na flétnu postupujeme obdobně jako
v minulé hodině, dětem už by melodie měla jít lépe, takže
můžeme hrát delší úseky, případně celou melodii. Jako
nápovědu používáme především fonogestiku.
Kdo chce dobře mluvit, zpívat,
musí umět správně dýchat.
Nosem dlouze nadechneme,
pusou zase vydechneme.
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Cvičení RUce Z KapeS vYndáMe bude mít v této hodině
charakter jednoduchého tance. Děti stojí ve dvojicích
čelem k sobě:
Ruce z kapes vyndáme,
všichni potom tleskáme,
pravé k sobě přiložíme — děti zvednou ruku ohnutou
v lokti a přiloží k sobě pravé dlaně
dokola se zatočíme — jemně se otáčejí jako při dvor
ském tanci.
Jiná varianta druhého dvojverší (můžete si vybrat nebo
použít obě):
za pravé se chytíme — děti se zaháknou pravými lokty
dokola se točíme.
Připomeneme domácí úkol: „Kdo zkoušel doma hrát podle
prstokladů? Jaká to byla písnička?“ Podle situace může
me nechat písničku Halí Belí zahrát jedno či postupně
více dětí, anebo všechny děti ve skupině. Varianty:
° zpívat s flétnou na bradě + hmatat prstoklady,
° zpívat ve flétnové řeči s flétnou na bradě + hmatat
prstoklady,
° hrát melodii po částech či celou (s nápovědou / fono
gestikou).
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Děti kývají hlavou dvakrát rychleji (ale pořád je to poma
lu!) v rytmu osminových not a zpívají:

že - li.





Malý zvon

     

Někdy se pro předškolní děti používá verze v sudém taktu:

 



Bimm - bamm - bimm - bamm

 
-





Bim bam bim bam

   
bim bam bim bam.



v ze - lí

Navedeme pozornost dětí na různou rychlost obou melo
dií: „Který zvon je rychlý? Který je pomalý?“ Velký i malý

zvon
a
hří - bát - ka
v pe - tr - že - li.
°° zpíváme,
°° hrajeme na flétnu,
Následující postup přibližuje nenásilnou formou pojem °° pracujeme s dynamikou — slabě / středně / silně.
výška tónu. Bez velkého vysvětlování zopakujeme již zná Cvičení lze zkombinovat — na základě pokynů / gestiku
mé prstoklady, postupujeme od Flautíka směrem dolů. lace hrajeme např. velký zvon silně a potom malý zvon
Pokud to počet dětí ve skupině dovolí, přidělíme každému slabě nebo oba velmi slabě apod.
tón tak, aby byly obsazeny všechny čtyři hmaty. Máme-li více dětí, jsou některé (nebo všechny) tóny zdvoje Na závěr lze děti rozdělit na dvě skupiny („velké zvo
ny / ztrojeny. Děti rozmístíme podle tónů, které hrají:
ny / malé zvony“) a hrát dohromady. Učitelka nebo ně
°° Flautík stojí na židličce (nebo raději na stabilnější la které z dětí řídí provedení:
vičce).
°° Vypíná / zapíná jednotlivé skupiny.
°° Červenka vedle něj stojí na zemi.
°° Určuje, zda se hraje na flétny, nebo zpívá.
°° Modrásek sedí na židli.
°° Určuje dynamiku hry / zpěvu.
°° Žluťásek klečí.
Melodii známé písničky Merrily we roll along budeme zpí
Každé dítě hraje pouze svůj přidělený tón, na pokyn zní: vat s českých textem Točíme se dokola a budeme na ni
tancovat, v dalších hodinách ji budeme hrát i na flétnu.
°° všechny tóny postupně shora dolů,
→→ Děti s učitelkou utvoří kruh, drží se za ruce a jdou nebo
°° všechny tóny postupně zespodu nahoru,
běží po kruhu.
°° dohromady dva sousední tóny,
→→ Na druhou sloku se zastaví a zpívají, tleskají a dupají
°° dohromady nejvyšší a nejhlubší tón.
rytmus na místě.
Na závěr můžeme pomalu rytmicky ukazovat na jed
notlivé tóny a sestavit libovolnou jednoduchou melo Totéž mohou provádět i ve dvojicích.
dii — vzniknou tím jakési flétnové varhánky.

















Děti někdy obtížně chápou pojmy vysoký / hluboký tón.
Zkuste jim je přiblížit na základě předchozí hry: „Flautík
je výš než Červenka, jeho tón je vyšší.“
Před dokončením nácviku písničky Zlatá brána s celou
skupinou dětí zopakujeme terciový spoj — „zvon ve věži“:
→→ Zpíváme bimbam na sestupné tercii.
→→ Hrajeme interval na flétnu.
→→ Poté hrajeme na flétnu celou písničku.
Dále hru rozšíříme — naučíme se rozlišovat Velký zvon
a Malý zvon.
Velký zvon jsme hráli v minulé hodině.
Děti sepnou ruce nad hlavou, v pomalém rytmu čtvrťo
vých not kývají hlavou ze strany na stranu a zpívají:

          

To - čí - me se do - ko - la,



do - ko - la,

 

 

zpí - vá - me,

tra - la - la - la - la.

do - ko - la,

tan - čí - me a

     
Zpí - vá - me a

tles - ká - me,

         
  
(tleskáme rytmus) tles - ká - me a

du - pá - me. (dupáme rytmus)

Pod novým názvem Zvoneček v podstatě zopakujeme
dechové cvičení Malá kočka ze 7. hodiny. Děti klečí na
čtyřech, učitelka velmi pomalu zpívá / recituje bimbam,
případně při tom cinká na zvoneček, děti cvičí do rytmu:
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S nádechem (bim) udělají kočičí hřbet — krk je uvolně
ný, hlava směřuje dolů.
→→ Chvíli v pozici vydrží.
→→ S výdechem (bam) se povolí, hlava jde nahoru.
→→ I v této pozici chvíli setrváme.
→→ Postup několikrát opakujeme.
→→

Zvukový příběh Přistání na cizí planetě
Flautík a jeho kamarádi se rozhodli vydat na výzkum ves
míru. Nasedli do rakety a vystartovali (zvuk a). Cestou
zachytili signály neznámých obyvatel vesmíru (zvuk b).
Signály je navedly k menší planetě, na níž úspěšně při
stáli (zvuk c). (obrázek ve FS na s. 29)
Zvuk a) start rakety: Flétnu držíme pravou rukou v polo
ze „raketa“, zobec je položen na spodním rtu, viz 2. a 3. ho
dina. Začneme co nejjemněji, postupně zesilujeme, na
konci může zaznít krátký pištivý pazvuk — „Raketa star
tuje a mizí ve vesmíru.“
Zvuk b) signály z vesmíru: Krátké tóny, libovolný prsto
klad, případně střídání dvou tónů, např.:



 

    
   

 

  

nebo



  

  

Zvuk c) přistání rakety na cizí planetě: Opět držíme
raketu, začínáme silně a postupně zeslabujeme doztra
cena, ke konci zeslabování ještě levou rukou pomalu při
krýváme lábium.
Naučíme děti jednotlivé zvuky — při opakování příběhu
je v průběhu vyprávění mohou použít. Příběh uvádíme
v nejjednodušší formě, lze jej samozřejmě vyprávět da
leko barvitěji.
Zkontrolujte domácí úkol a jako nový zadejte vybarvení
obrázků čtyř známých skřítků (FS s. 26) příslušnými bar
vami (Flautík stojící na židličce v jeho lesní barvě, stojící
Červenka červený apod.).
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Nalepíme samolepku (FS s. 29); při zpěvu rozloučení dr
žíme flétnu v pravé ruce, na závěr zahrajeme jemně zvuk
podobný přistání rakety — začneme středně silně, po
stupně zeslabujeme a levou rukou přikrýváme lábium,
doztracena.


     
   

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

držení
raketa

ppp
levá ruka
zakrývá lábium

14. hOdina
TANEC 2
Artikulace / Rytmus
Procvičení jazyka (tydli tydli)
Rytmizace (Fialovník, jména dětí)

Příběh / Motivace
Příběh skřítka Fialovníka
Dech / Tón
Kdo chce dobře mluvit, zpívat
Sněhový mrak
Říkadla / Písničky
Dobrý den, dobrý den (zpěv + na flétnu)
Ruce z kapes vyndáme — opakování a modifikace
Točíme se dokola — opakování
Fialovník dostal nový pátý knoflík perleťový

V této lekci navážeme na téma předchozí hodiny, sezná
míme se s novým prstokladem Fialovníkem, zábavnou
formou procvičíme jazyk, prsty i dech. Větší prostor pak
věnujeme hře rozvíjející sluchové a intonační schopnos
ti žáků.
Úvodní pozdrav zpíváme velmi pomalu, aby bylo možné
bez narušení plynulosti začlenit hraní melodie na flétnu.
Při zpívání držíme flétny v ruce:
U + D (zpívají) Dobrý den, dobrý den, na flétnu si
zahrajem,
U + D plynule navážou a melodii zopakují na flétnu
U náš taneček zatančíme — zpívá a naznačí taneč
ní kroky
D náš taneček zatančíme — opakují zpěv i tanec
U nový tón se naučíme — jen zpívá
D nový tón se naučíme.
Učitelka udrží napětí, bez vysvětlování ukáže dětem nový
prstoklad a zahraje dlouze nový tón, děti po ní zkusí ten
to tón na základě nápodoby několikrát zopakovat. Celý
pozdrav tedy vypadá takto:
Učitelka + děti zpěv


   

Do - brý den,
U + D flétna

   

  

      

do - brý den,

na flét - nu si

za - hra - jem.

   

  

  

Prsty / Postoj
Nový prstoklad Fialovník (tón a1)
Flétnové varhánky
Poznávání tónů
Tanec prstů
Dětská aktivita / DÚ
DÚ 14: Vybarvit prstoklady (FS s. 28)

U

D

                


Náš ta - ne - ček
U

za - tan - čí - me. Náš ta - ne - ček
D

za - tan - čí - me.

No - vý tón se
U

na - u - čí - me. No - vý tón se na - u - čí - me.
D
U
D

               













V této fázi hodiny se nezdržujeme nedokonalostmi v pro
vedení, nový tón budeme procvičovat později.
Kdo chce dobře mluvit, zpívat,
musí umět správně dýchat.
Nosem dlouze nadechneme,
pusou zase vydechneme.
Ruce z kapes vyndáme,
všichni potom tleskáme,
pravou ruku předpažíme,
levou nohu zanožíme.
Písničku točíMe Se doKola nejdříve zopakujeme bez
flétny — děti zpívají a tancují. Přidáme třetí sloku, v níž
se každý žák otáčí na místě dokola a v pohybu imaginár
ně ukazuje hru na flétnu:
Hrajeme si písničku, tydlidů, tydlidů
každý na svou flétničku, tydli tydli dů.

49

Následuje procvičení jazyka — několikrát za sebou vy
slovujeme slabiky tydli tydli. Nejdříve učitelka rytmicky
předříkává a děti po ní slabiky opakují, přičemž se sna
žíme neporušit návaznost. Použijeme různou dynamiku,
případně i zesilování či zeslabování:
Učitelka


       
Ty - dli - ty - dli

ty - dli,

Děti

      

ty - dli - ty - dli

1. mf

mf

2. pp

pp

3. ff

ff

ty - dli.



4.
5.

Poté lze zařadit legrační cvičení: „Kdo dokáže říci tydlitydli
tydlitydli nejrychleji?“
Vytvoříme flétnové varhánky známé z minulé hodi
ny — rozdělíme děti do tří skupinek, každá bude hrát je
den přidělený tón:
°° Flautík — děti stojí na židličce / lavičce.
°° Červenka — děti stojí na zemi.
°° Modrásek — děti sedí na židli.
Ukazujeme na jednotlivé skupiny v takovém pořadí a ryt
mu, aby vznikla melodie Točíme se dokola.
Umožní-li to počet žáků, vybereme poté jedno z dětí, kte
ré předstoupí před ostatní. Stejně jako v minulém kro
ku dirigujeme jednotlivé skupiny dětí, které hrají svůj
daný tón. Vybrané dítě zároveň s nimi hraje celou melo
dii Točíme se dokola.
°° Kdyby se ukázalo dlouhé stání na židličce / lavičce jako
příliš riskantní, je možné vymyslet jiný způsob odliše
ní výšky tónů.
°° V průběhu hry lze vystřídat přidělení tónů jednotlivým
dětem / skupinám dětí.
Ve sluchové hře Poznávání tónů stále pracujeme se tře
mi tóny z písničky (Flautík, Červenka, Modrásek):
→→ Učitelka zahraje jeden z tónů, příslušné dítě / skupina
tón zopakují — zahrají, případně též zazpívají, přičemž
se snaží zapamatovat si jeho zvuk / výšku. V této fázi
hry děti ještě mohou odezírat prstoklady.
→→ Vystřídáme všechny tři tóny.
→→ Poté zkusí děti svůj tón poznat a zahrát, aniž by vidě
ly učitelce na prsty — děti buď poslouchají a hrají se
zavřenýma očima, nebo učitelka pravou ruku drží před
flétnou tak, aby použitý prstoklad nebylo vidět.
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Varianta bez flétny, v níž děti nejsou rozděleny na sku
pinky:
Každé dítě má svoji židličku / místo na lavičce a stojí před
ní(m), učitelka zahraje tón, dítě reaguje podle toho, kte
rý tón rozpozná:
°° vyleze na židličku / lavičku,
°° stoupne si vedle ní,
°° sedne si na ni.
Učitelka hraje se zakrytými prstoklady pomalu melodii
Točíme se dokola a náhle se zastaví na jednom z tónů. Děti
°° tón zahrají na flétnu, případně též zazpívají, anebo
°° zaujmou příslušnou polohu na židli / vedle židle.
Na závěr zkusí všichni zahrát pomalu celou písničku.
Následující cvičení Tanec prstů provádíme v pozici no
vého tónu ve flétnových varhanách — v tureckém sedu.
Lokty opřeme o stehna nebo je držíme ve vzduchu, dla
ně s mírně roztaženými prsty jsou proti sobě ve vzdále
nosti asi 15 cm.
→→ Jednotlivé prsty se „představí“ neboli „ukloní“ — po
stupně pohybujeme prsty jedné a pak druhé ruky, za
čínáme od palce.
→→ Přiblížíme dlaně obou rukou a stejné prsty se ukláně
jí proti sobě.
→→ Děti si vyberou šikovný prst, který pak zatančí sólový
tanec (libovolný pohyb prstu).
→→ Poté mohou přidat další prst a nechat je tančit ve dvojici.
V relaxační poloze poslouchají děti Příběh skřítka Fia
lovníka.
Skřítkové se zase jednou v lese koulovali a ze sněhové kou
le, která trefila Flautíka, se vyloupl knoflík. Flautík ho málem
zahodil, ale jak se na něm začal rozpouštět sníh, kouzel
ně se zaleskl. Byl to opravdu nádherný perleťový knoflík.
Flautík hned zavolal ostatní skřítky, aby se společně pora
dili, co s ním. To přece není obyčejný knoflík, někdo ho ztra
til a určitě ho bude hledat. Brzy se v lese objevily cedule
s nápisem, že nalezený perleťový knoflík si má jeho maji
tel vyzvednout u Flautíka. Nikdo se však po něm nesháněl.
A tak se skřítkové rozhodli uspořádat taneční slavnost, na
níž se o něj nakonec bude losovat. Bude patřit tomu, kdo
na svém losu najde obrázek knoflíku, tak to bude spraved
livé. Skřítkové obstarali muziku a všichni obyvatelé lesa,
kteří právě nespali v pelíšku zimním spánkem, se pustili
do tance. Když už poněkolikáté zopakovali nejoblíbenější
taneček Točíme se dokola, nadešla očekávaná chvíle slav
nostního losování. Na Flautíkův povel všichni své losy na
ráz otočili. Ale co to? Na žádném losu se obrázek neobjevil.
Byla to záhada. Všichni údivem zmlkli, a tu uslyšeli chrápá
ní z houští. Našli v něm spícího Fialovníka, který předtím
tančil tak divoce, že si utrhl svůj pátý knoflík. Ten mu na
víc někdo rozšlápl. Fialovník byl smutný, protože kabátek

s utrženým knoflíkem je pro ostudu. Schoval se do křoví
a tam ze samého žalu usnul. Když ho vzbudili, vytáhl svůj
los a ejhle, byl to právě ten s obrázkem. Všichni měli radost,
že Fialovník dostal nový pátý knoflík perleťový.
Na novém tónu v tureckém sedu rytmizujeme jméno

Fialovníka a zopakujeme jména dětí (viz 5. a 7. hodina).

°° Zpíváme ve flétnové řeči s příslušným prstokladem

a flétnou na bradě.
°° Hrajeme rytmus na novém tónu, např.:


          
Fi - a - lov - ník


 

Tý - Dý - Tý - Dý





Hon - zík

Tý


-

Dý



V dechovém cvičení Sněhový mrak si hrajeme na mrak,
který se nádechem zvětší a pak vypustí do světa spousty
sněhu. Pro každé dítě připravíme několik čtverečků toaletního papíru:
→→ Papír přidržíme rukou na rtech a dlouze přes něj nasa
jeme pusou vzduch („mrak vypil vodu“).
→→ Prudkým výdechem s našpulenými rty papír pošleme
před sebe („sněží“).
→→ Vše několikrát zopakujeme.
Zkontrolujte domácí úkol a jako nový zadejte vybarvení
prstokladů na Fialovníkově stránce (FS s. 28).
Nalepíme samolepku Fialovníka sedícího na podlaze
(FS s. 26); rozloučení mohou děti dvakrát zazpívat a za
tancovat (vymyslíme vhodnou choreografii), při opaková
ní postupně zeslabujeme, tanec končí „usnutím“ — děti
si lehnou na zem a zavřou oči.
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