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Na ptáčky
Veronika Sudová
Cíl: rozvoj řečových dovedností, sluchového vnímání, hudebního sluchu a rytmiky,
fantazie a představivosti, paměti
Věk: 3-7 let
Pomůcky: lžička, sklenička, nerezové sítko na čaj, kelímek od jogurtu, provázek,
špejle, stužka, vroubkovaná plechovka (popř. valcha), kbelík, hrnec...
Postup: Na jaře se vracejí ptáci, kteří na zimu odletěli do teplých krajů. Jako první
přilétají skřivani. Někdy je můžeme vidět, jak létají vysoko nad polem a zpívají. Kteří
další ptáci přilétají zpět? (Špaček, čížek, čáp, drozd, konipas, dudek, kukačka,
vlaštovka, jiřička, pěnkava…)
Hra s říkadlem
Ptáčci vesele cvrlikají. Co je to ale za ptačí křik? Jako kdyby se vrabci hádali.
A opravdu:
Píp, píp, píp, vrabec vrabce štíp.
Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku.
Píp, píp, píp, vrabec vrabce štíp.
Páv sedí pod dubem,
s pěkným, bílým holubem.
„Holubičko, snes vajíčko!“
Až já půjdu na kopeček,
koupím ti tam cimbáleček.
Na cimbálek: tydli, tydli!
Na housličky: fidli, fidli!
A na basu: rum, dzum!
A na bubny: drum, drum!
Říkadlo spojíme se zvukem předmětů z okolí. Například na cimbálek „tydli, tydli“
zacinkáme lžičkou o skleničku nebo vzájemně o sebe půlkami nerezového sítka na
čaj („vajíčka“).
Do dna kelímku od jogurtu udělá dospělý dírku, kterou provlečeme šňůrku nebo
stužku na vázání kytic a bonboniér, uvnitř zajistíme uzlíkem, přivázaným na zápalku,
svorku nebo kousek špejle. Kelímek držíme v jedné ruce, palcem a ukazováčkem
druhé ruky přejedeme po šňůrce, visící ze dna. Suché prsty způsobí šustivý zvuk,
mokré prsty vyvolají pronikavý zvuk. Můžeme spojit s hrou na housličky „fidli, fidli“.
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Možná někdo doma objeví stařičké housle nebo dětskou hračku, housličky, a děti by
mohly přejet smyčcem po strunách. „Rum, dzum“ na basu: můžeme přejet lžičkou po
vroubkované plechovce od krmení pro kočky nebo po staré valše na praní prádla.
Zabubnujeme na dno kbelíku, hrnce…

Zkušenosti s realizací: Děti aktivity s provizorními hudebními nástroji milují.
Neustále vymýšlíme nové a nové zvuky, které se dají vyloudit z běžným předmětů
kolem nás.
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