
HRAVÉ NOTIČKY 

Doplňkový program, při kterém děti rozšiřují svůj písňový repertoár známých i méně 

známých lidových písní, dětských a country písní. Učí se základní i netradiční taneční prvky. 

Při vokálních činnostech děti rozvíjí svoji kreativitu, relaxují, navozují pohodovou atmosféru 

v kolektivu vrstevníků. 

 

Záměry vzdělávacího úsilí: 

1. oblast biologická - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

- učit se pracovat s dechem při zpěvu, správně tvořit tón 

- vědomě napodobovat pohyb, soustředit se na sladění pohybu s rytmem, orientovat se 

v prostoru 

- relaxovat poslechem hudby, fyzicky se uvolnit 

2. oblast psychologická - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

- rozvíjet slovní zásobu, paměť 

- učit se zapamatovat si texty jednoduchých písní 

- ve spojení s hrou na tělo rozvíjet řečové dovednosti 

- učit se při zpěvu správně dýchat 

- zpěvem podporovat nápravu logopedických vad 

- 3. oblast interpersonální - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

- pomocí hudebních činností vést děti k rozvoji a upevňování vztahů v dětském kolektivu, 

rozvíjet i komunikaci s dospělou osobou 

- při zpěvu a pohybových činnostech se učit vzájemnému respektu,učit se mezi sebou 

komunikovat a vzájemně spolupracovat 

- vhodným výběrem textů písní prohlubovat sociální vazby - při kolektivním zpívání, hraní, 

pohybovém vyjádření a tanci rozvíjet pocit sounáležitosti 

4. oblast sociálně kulturní - DÍTĚ A SPOLEČNOST 

- přiměřeně věku dětí je seznamovat se světem kultury, umění a národními tradicemi 

- vlastní prezentacíi nasloucháním druhým prohlubovat vzájemné soužití mezi dětmi 

5. oblast environmentální - DÍTĚ A SVĚT 

- vhodnou volbou písní a tanečků děti poznávata vnímat odlišnosti v kultuře ostatních národů 

- pomocí písní o přírodě prohlubovat výchovu dětí k ochraně životního prostředí 

 



Činnosti: 

- Hudební činnosti  - zpěv, hudebně pohybové hry, poslech písní, hry s nástroji, rytmizace 

- Pohybové činnosti – hudebně pohybová improvizace, tanečky, hry se zpěvem 

- Smyslové hry – hudební hádanky, soutěživé hry 

- Výtvarné činnosti – omalovánky, kreslení 

 

 


