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mačka
maznavá

Vzdelávacie prostredie •	 Herňa.

Učebné pomôcky •	 Štandardné	pomôcky:	autokorektívne	karty	s	témou	domáce	
zvieratá,	makety	zvierat,	CD	Hudobná	výchova,	CD	prehrávač,	
čierne,	biele,	sivé,	hnedé	stužky,	papierové	vrecúška,	farebné	
papiere,	nožnice,	lepidlo,	skladačky,	Lego	plániky.	

•	 Digitálne	technológie:	počítač/e,	interaktívna	tabuľa,	
kresliace	prostredie	(napríklad	RNA),	Bee-bot,	podložka	
pod	robotickú	hračku,	edukačné	softvéry	Krok	za	krokom,	
Hravé	slovíčka,	Hurá	do	školy.

Postupy a stratégie 
VVČ

•	 Motivácia,	počúvanie	spevu	a	hudby.

•	 Rozhovor,	riešenie	problémových	úloh,	odkresľovanie,	strihanie,	
lepenie,	konštruovanie,	programovanie	robotickej	hračky.

•	 Hodnotenie,	diskusia.

Výchovno-vzdelávacie 
ciele

•	 Vypočuť	si	detskú	pieseň	v	podaní	učiteľky	na	CD.

•	 Pomenovať	spev	ženský,	mužský,	detský.

•	 Rozoznať	a	pomenovať	rozdiely	medzi	inštrumentálnou	
skladbou	a	piesňou	v	podaní	interpreta.

•	 Sluchom	rozoznať	a	pomenovať	niektorý	hudobný	nástroj.

Obsahové štandardy •	 Umelecké	stvárnenie	pocitov	z	počúvania	hudby.

Výkonové štandardy •	 Počúvať	detské	hudobné	skladby	s	citovým	zaangažovaním.

•	 Stvárniť	pocity	z	počúvania	hudby	aj	inými	umeleckými	
výrazovými	prostriedkami	(výtvarnými,	dramatickými	atď.).

Mgr. ZUZANA MINARECHOVÁ
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PR
ÍP

RA
VA Príprava učiteľky na činnosť

	• Premyslieť	si	organizáciu	a	didaktické	postupy	v	edukačných	činnostiach,	spôsob	rozdelenia	detí	
do	skupín,	striedanie	sa	detí	v	kútikoch;

	• pripraviť	dostatok	pomôcok	do	kútikov,	doplniť	chýbajúci	materiál;

	• pripraviť	webové	odkazy	na	interaktívnu	tabuľu,	PC;

	• pripraviť	CD	s	potrebnými	nahrávkami;

	• skontrolovať	funkčnosť	digitálnej	techniky,	CD	prehrávačov,	CD	nosičov.

Činnosť detí počas hier a hrových činností
	• Na	farme	–	v	kresliacom	programe	(napríklad	RNA)	vytvárať	obrázok	farmy,	využiť	nástroje	pečiatok.

	• Pohľadaj	zvieratká	–	riešiť	úlohy	na	autokorektívnych	kartách.

	• Kto	ku	komu	patrí	–	vytvárať	dvojice	zvierat	a	ich	mláďat		
(s	využitím	makiet).

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
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IA Dáme	deťom	hádanku:

Chlpatý mám kožúšok, 

fintivá som troška.

Mliečka si dám za dúšok,

bojí sa ma myška. Kto som?

(Mačka)

Následne	pustíme	z	CD	pieseň	Pätorčatá	(Anna	Derevjaníková:	
Hudobná	výchova	–	hráme	sa	s	hudbou,	skladba	č.	1).	Po	skončení	skladby	
zisťujeme:	„O	kom	bola	pieseň?	Bola	smutná	alebo	veselá?	Kto	ju	
spieval	(deti)?	Spoznal	niekto	hudobný	nástroj,	ktorý	hral	melódiu?	
Čo	ste	si	predstavovali	pri	počúvaní?	Teraz	vám	nahrávku	pustím	ešte	
raz	a	vy	sa	zahrajte	na	malé	mačiatka	a	ich	mamičku.“

Deti	pohybom	prezentujú	svoje	predstavy	a	dojmy,	ktoré	v	nich	vyvolala	
rytmická	skladba.	

Po	skončení	piesne	pokračujeme	v	rozprávaní:	„Mačička	môže	bývať	
na	dvore	alebo	sa	o	ňu	staráme	v	byte.	Jednu	maznavú	mačičku	mal	určite	
aj	hudobný	skladateľ	Teodor	Oesten,	pretože	o	nej	napísal	hudobnú	
miniatúru.	Posadajte	si	a	počúvajte.“

Didaktická poznámka
Na počúvanie hudby volíme pokojnú a ničím nerušenú atmosféru, 

aby deti mohli vnímať všetky hudobné podnety. Predpokladáme, 

že už majú určité skúsenosti s počúvaním inštrumentálnych skladieb, 

aj reprodukovanej hudby, preto dokážu obe porovnať: ich rytmus, 

náladu, využitie hudobných nástrojov, postupnú zmenu v sile zvuku.
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IA Pri	hodnotení	vypočutej	inštrumentálnej	skladby	sa	pýtame	na	to,	aký	hudobný	nástroj	hral	skladbu,	
akú	náladu	v	nás	vyvolala,	čo	sme	si	predstavovali	pri	počúvaní,	čo	mačička	asi	robila,	prečo	bola	
maznavá,	aký	rozdiel	si	deti	všimli	medzi	oboma	dielami,	v	čom	boli	rovnaké.

Vyzveme	deti:	„Teraz	vám	pustím	obe	skladby	ešte	raz,	pozorne	počúvajte	a	pokúste	sa	zatancovať	
najskôr	ako	maznavá	mačička	a	potom	si	zašantite	s	malými	mačiatkami.“

Pohybové	choreografie	motivujú	deti	najskôr	k	ladným,	pomalým	skôr	tanečným	pohybom	a	následne	
k	rytmickému	prejavu,	takže	si	rozdiel	v	tempe	a	charaktere	uvedomia	aj	na	základe	zmeny	pohybu.

Inštruujeme	deti:	„Mačky	majú	na	dvore	veľa	kamarátov.	Budeme	ich	spoločne	hľadať	v	úlohách	
na	interaktívnej	tabuli,	programovať	cestu	od	jedného	zvieratka	k	druhému,	vyrobíme	si	ich	z	farebného	
papiera	a	vrecúšok,	poskladáme	zo	skladačiek.“

Rozdelenie detí do skupín

Deti	sa	rozdelia	na	štyri	skupiny	mačiatok:	čierne,	biele,	sivé	a	hnedé.	
Vyberú	si	farebnú	stužku	z	košíka	a	uviažeme	im	ju	na	zápästie.	Činnosť	
začnú	v	kútiku,	ktorý	je	označený	kruhom	rovnakej	farby.

Trvanie činností v jednotlivých kútikoch

Aktivity	plánujeme	na	10	–	15	minút.	Vopred	sa	dohodneme	na	pravidlách	
správania	sa	v	kútikoch:	pracujeme	samostatne,	pomáhame	si	v	prípade,	
že	nás	o	to	kamarát	požiada.	V	kútikoch	sa	striedame	na	zvuk	
inštrumentálnej	skladby	Maznavá	mačička.
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D IGITÁLNY KÚTIK
1. Interaktívna tabuľa/počítač

Deťom	povieme:	„Pustite	si	inštrukciu	kliknutím	na	reproduktor		
a	riešte	úlohy:
	• klikni	na	zvieratko,	ktoré	počuješ,

	• priraď	zvuk	zvieratka	k	jeho	obrázku,

	• uhádni	hádanky,

	• nájdi	stratené	mláďatká.“

Aktivita č. 1:	Zvuky	na	farme	KÓD 140588

Aktivita č. 2:	Priraď	obrázok	–	zvieratá	KÓD 140502

Aktivita č. 3: Hádanky	–	zvieratá	na	farme	(1)	KÓD 140500

Aktivita č. 4:  Sliepka,	kačka,	mačka,	pes	a	ich	mláďatá		
KÓD 140499

Riešenými	úlohami	stimulujeme	zrakovú	a	sluchovú	pamäť,	triedenie	
a	priraďovanie	na	základe	stanoveného	kritéria.

http://www.skolazdomu.sk/index.php/search/results/140588,0,0,0,140588,25,1,tn,1.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_034.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_034.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_050_sk.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_169.html
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2. Bee-bot

Deťom	pod	transparentnú	štvorcovú	sieť	pripravíme	podložku	
s	obrázkami	domácich	zvierat.	Povieme	im:	„Vyber	si	obrázok	zvieratka	
a	naplánuj	k	nemu	cestu,	ktorou	k	nemu	robotická	hračka	pôjde	
na	návštevu.	Keď	budeš	v	cieli,	kamarát	vedľa	teba	ti	povie,	čo	máš	
v	úlohe	zvieratka	urobiť	(zamňaukať	ako	mačka,	trikrát	poskočiť,	
zakikiríkať	ako	kohút,	otočiť	sa	okolo	svojej	osi,	žmurknúť…)	a	potom	
bude	on	pokračovať	v	plánovaní	cesty	k	inému	vybranému	zvieratku.“

UMELECKÝ KÚTIK
Deti	si	odkreslia	a	vystrihnú	časti	kohúta,	mačky,	zajaca…	potom	ich	
nalepia	na	papierové	vrecúško.	Ako	motiváciu	im	môžeme	na	dostupné	
miesto	pripraviť	vzor,	aby	vystrihli	nielen	charakteristické	znaky,	
ale	aj	detaily.	Hotové	postavičky	môžeme	v	ďalších	aktivitách	využiť	
na	dramatizáciu	alebo	vytváranie	jednoduchých	dialógov.	

HROVÝ KÚTIK
Úlohou	detí	bude	vytvoriť	domáce	zvieratko	podľa	návodu	(napríklad	
z	Lego	plánikov)	alebo	podľa	vlastnej	fantázie	a	označiť	si	ho	menovkou,	
prípadne	nafotiť	na	digitálny	fotoaparát	v	prípade,	že	modely	plánujeme	
využiť	v	neskoršom	období.

ZÁVEREČNÁ FRONTÁLNA ČINNOSŤ
Po	skončení	aktivít	sa	deti	sústredia	v	strede	triedy.	Navrhneme	im,	aby	
sme	mačiatkam	zaspievali	detskú	pieseň	o	tom,	„ako	veľká	mama	mačka	
pije	mliečko“	(Moja	mačka,	Piesne,	hry	a	riekanky	pre	deti	predškolského	
veku,	strana	57).	Potom	sa	spýtame:	„Pamätáte	sa	na	skladbičky,	ktoré	
sme	počúvali	na	začiatku?	Skúste	povedať,	v	čom	sa	naša	pieseň	od	nich	
líšila	alebo	v	čom	boli	rovnaké.	Spomeniete	si	ešte	na	nejakú	hru,	
básničku	o	kocúrikoch	a	mačkách?“
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Tipy na poobedňajšiu činnosť
V popoludňajších činnostiach môžeme pokračovať napríklad pohybovými 
aktivitami. Spýtame sa detí: „Viete, s čím sa rada hrá mačička? 
Je to guľaté, neposedné a farebné. Áno, s loptou. Vezmite si loptičky 
aj vy a skúste si ich kotúľať alebo podávať tak, ako vidíte vo videoukážke.“

Spustíme pripravené krátke videá z edukačného programu a sledujeme 
úroveň koordinácie pohybov pri ovládaní lopty, spojenie pohybu a hudby 
s využitím telovýchovného náradia.

Aktivita č. 1: Passing a ball	KÓD 140613

Aktivita č. 2: Rolling a ball KÓD 140614

Pri	hodnotení	diskutujeme:	„Ako	sa	vám	dnes	darilo	pri	plnení	úloh?	
Ktorá	úloha	bola	zaujímavá/ľahká,	ktorá	vám	robila	problémy?	Vyberte	
zvieratko	z	papierových	vrecúšok	a	povedzte,	prečo	sa	vám	páči.	
Ako	by	sme	ich	mohli	využiť?	Čo	s	nimi	môžeme	robiť?“	Na	základe	
detských	výpovedí	zisťujeme	splnenie	cieľa,	ich	záujmy	a	využijeme	
ich	pri	plánovaní	následných	aktivít.	HO
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Didaktická poznámka
Navrhovanými 
výchovno-vzdelávacími 
činnosťami u detí rozvíjame 
schopnosť:
	• identifikovať na základe 
vypočutej ukážky hlas 
detský, mužský, ženský,

	• hodnotiť inštrumentálnu 
skladbu a jej výrazové 
prostriedky,

	• pomenovať hudobný nástroj 
podľa sluchu,

	• vyjadriť pocity z vypočutej 
skladby prostredníctvom 
pohybu,

	• v umelecko-expresívnych 
činnostiach využívať 
predstavivosť a fantáziu,

	• pracovať v skupine.

http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/logo_rhythmics_987429_oef_037.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/logo_rhythmics_987429_oef_036.html

