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UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 
 

INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN:  JEDEME NA STATEK  

ROZVÍJENÁ OBLAST:  HUDEBNÍ ČINNOSTI  

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček: milé děti, dnes si zahrajete 

na paní učitelku a naučíte maminku nebo tatínka nebo sourozence správně dýchat a 

hýbat jazýčkem. Určitě si vzpomenete, jak všechno cvičíme ve školce, a když ne, 

maminka vám malinko napoví. Jako paní učitelka musíte zkusit všechno předvést co 

nejlépe. Pokud se to mamince krásně povede, můžete ji odměnit pusinkou, pohlazením, 

no určitě na nějakou pěknou pochvalu samy přijdete, protože už to všechno znáte ze 

školky.  
 

2. Dnes si zkusíte doma všichni pěkně zazpívat, ale nejdříve se musí rozcvičit 

hlasivky.  

 

 Takže si společně zazpíváme na melodii Kočka leze dírou první dva takty 

(kočka leze dírou, pes oknem). Místo textu budeme ale napodobovat domácí 

zvířátka: mňau, mňau, mňau…., mé, mé, mé…, haf, haf, haf…. Určitě vás napadne 

spousta zvířátek a potom už bude náš hlas krásně připravený. 

 Abychom u toho zaměstnali i tělo, najdeme si doma v kuchyni nějaký hudební 

nástroj, určitě vás napadne, čím by se dalo v kuchyni hrát… 

 Tak a teď když máme všechno připravené, zkusíme si zazpívat písničku „Kočka 

leze dírou“ a u toho krásně, jemně hrát na připravený nástroj. 

Můžete si udělat doma celý orchestr, zapojit celou rodinu, a když to krásně všichni 

natrénujete, tak můžete někoho udělat dirigentem. 

 

3. Teď byste mohli vymyslet další písničky o domácích zvířátkách a zapojit celou 

rodinu do hraní na nástroje, určitě to už všichni umí. Písniček o domácích 

zvířátkách je spousta a určitě vám když tak doma poradí. 

 

Však je znáte: 

Když jsem já sloužil… https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww&t=640s 

Komáři se ženili… https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U&t=36s 

Já mám koně, vraný koně… 

Skákal pes přes oves… 

Hou, hou, krávy jdou… 

Pásla ovečky v zeleném háječku…  

https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww&t=640s
https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U&t=36s
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4. Nakonec si můžete vybarvit omalovánku: 

 

 

 


