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Zvonička
Mgr. Ivana Chalupníková
Cíl: Dodržovat pravidla. Domluvit se s kamarádem. Prožívat radost ze zvládnutého.
Věk: 5 – 6 let
Pomůcky: hudební nástroje (klavír, kytara), zvonečky, čtvrtky, pastelky, tabule,
křída, fixa
Postup: Paní učitelka dává dětem kreslenou hádanku. Na tabuli, nebo velký formát
papíru nakreslí velký horní oblouk a malý dolní oblouk, přikreslí držátko a nakonec
srdíčko zvonu. Následuje seznámení s písní „Zvonička“ s doprovodem hudebního
nástroje. S dětmi v kruhu si pak vypráví, co to zvonička je a k čemu dříve lidem
sloužila. Učitelka rozhovor doplní ilustracemi z knihy. Následuje zpěv s pohybem.
Text písně
Za kopcem, za kopcem
Kopeček, kopeček
A na něm, a na něm, zvonička,
zvonička
1
V zvoničce , v zvoničce, zvoneček,
zvoneček, ve zvonečku ovečka

pohyb
Stoj rozkročný s velkým kruhem oběma
pažemi.
Stále stoj rozkročný s malým kruhem
pažemi před tělem.
Ruce v bok a pohupování z nohy na
nohu.
Ruce nad hlavu spojit a pohyby hlavy do
stran.

Zpěv písně s pohybem ve dvojici:
Za kopcem, za kopcem, kopeček,
kopeček
A na něm, a na něm, zvonička,
zvonička
V zvoničce, v zvoničce
Zvoneček, zvoneček
Ve zvonečku ovečka

Spojit se rukama a malými kroky chůze do
kruhu.
Otočit, chůze opačným směrem.
Tleskání oběma rukama.
Pleskání do stehen.
Střídavě jedna a druhá ruka tleskání ve
dvojici.

Obměny: Po pohybové aktivitě si děti mohou zvoneček nakreslit a vystřihnout. Děti
s paní učitelkou zvoní na různé zvonečky a naslouchají jejich barvě jejich zvuku.
Vnímají rozdílnost. Dětem se také líbí hra na ozvěnu. Paní učitelka řekne slovo a děti
ho opakují. Vedoucí roli může předat dalším dětem.

Gramaticky správně je „ve zvoničce“, dětem v případě potřeby vysvětlíme, že tvar „v zvoničce“ je
kvůli tomu, aby se slova vešla do melodie písně.
1

Projekt „Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ“
reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011

Zkušenosti s realizací: Jednodušší variantu lze zvládat i s nejmladšími dětmi.
Například píseň s pohybem. Využití je možné i při ranním cvičení. Píseň je rytmická,
melodická. Sama o sobě svádí děti k sebevyjádření.
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