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NĚMČINA: METODICKÝ LIST
Název:

Písnička NIKOLAUS, NIKOLAUS

Cílová skupina: Děti předškolního věku
Počet dětí: do 20
Časová náročnost: 10 min.
Prostorová náročnost:  herna  zahrada  louka
Pomůcky: maňásek /hračka/obrázek Mikuláše a Čerta

 les  u vody  jinde

METODICKÝ POSTUP:
©

TEXT :

Nikolaus, Nikolaus, wo sind deine Kinder?
Nikolaus, Nikolaus, du kannst Ängste lindern!
Nikolaus, Nikolaus, wir sind deine Kinder!
Nikolaus, die Angst ist aus, du kannst Teufel mildern!

1. Učitelka zazpívá celou písničku na nápěv české písničky Mikuláš ztratil plášť a
doprovází ji pohybem. Děti stojí v kroužku a přidávají se s tleskáním
nejpozději od druhého verše. Celou písníčku zpívá učitelka 2x, při druhém
opakování si děti místo tleskání rytmus mohou vydupávat.
2. Děti následně sborem opakují po učitelce slova Nikolaus, Teufel, die Angst,
lindern, mildern. Učitelka ukazuje pantomimicky význam slov a doprovází je
jednoznačnými pohyby, které si děti během tance na písničku s významem
spojí.
3. Při slovech Nikolaus ukazuje učitelka dětem pažemi zvednutými nad hlavu
tvar mikulášské čepice a zároveň se na 3 doby pokrčuje v kolenou v rytmu
písničky a dle slabik slova „Nikolaus“ .
4. Na počátku nácviku písničky si děti dělí verš na dvě části. Děti opakují po
učitelce první část verše, vytleskávají přitom rytmus slov a doprovázejí text
dohodnutými pohyby.
5. Děti se postupně přidávají ke zpěvu, písnička je textově jednoduchá, negboť
se hodně opakuje.
6. Cílem je, aby se děti naučily písničku zpaměti.
VARIACE METODICKÉHO POSTUPU:
1. Učitelka zpívá písničku s chlapci a dívky ukazují pantomimicky její
význam a naopak.
2. Když text pamětně zvládly všechny děti, mohou děti samostatně
zpívat a učitelka písničku pantomimicky znázorňuje.
DEJTE SI POZOR NA:
1. Správnou výslovnost slova: Nikolaus – děti často zaměňují za
Mikolaus
2. výslovnost slov lindern a mildern
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