PROJEKT „Jak se hraje na…“
Metodický list

CHARAKTERISTIKA
TEMATICKÉHO
BLOKU

Integrovaný tematický celek je zaměřen na seznámení s akustickými
hudebními nástroji typickými pro country, folk a bluegrass (banjo,
kytara, mandolína, housle a dobro) formou prožitku a projektového
vzdělávání.
Téma lze pojmout jako ucelený projekt, nebo použít jen jednotlivé
aktivity jako doprovodnou činnost před a/nebo po koncertě.
Pro obojí jsou zde k dispozici materiály a metodické pokyny.

VZDĚLÁVACÍ
VÝCHODISKA

Děti jsou zvyklé v mateřské škole zpívat, soustředěně poslouchat
hudbu, reagovat na pokyny. Pokud tyto předpoklady nejsou splněny,
je vhodné realizovat projekt jako celek.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ
CÍLE

• Seznámit se s vybranými hudebními nástroji
• Rozvíjet sluchové vnímání, sluchovou diferenciaci a schopnost
soustředěného poslechu
• Rozvíjet představivost a tvořivost
• Rozvíjet řečové a komunikativní dovednosti
• Učit se správnému chování (na koncertě)
• Vytvářet si pozitivní vztah k umění a kultuře

PŘIBLIŽNÁ DÉLKA
REALIZACE,
DOPORUČENÉ
OBDOBÍ K ZAŘAZENÍ

Cca 1 týden.
Projekt lze zkrátit nebo prodloužit v závislosti na zájmu dětí
a množství aktivit, které dokážou spolu s učitelkou naplánovat.
Projekt lze zařadit v průběhu celého roku.

VĚKOVÁ SKUPINA

4+

FÁZE PROJEKTU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VZDĚLÁVACÍ
NABÍDKA

ZÁSADY

Motivace
Mapování dětských prekonceptů
Společné plánování (= výběr aktivit a jejich časový plán)
Realizace zvolených aktivit + vystoupení muzikantů v MŠ
Průběžná práce na komiksové projektové knize
Společné vyhodnocení projektu
Viz. projektový plán

Při hudebních činnostech je třeba dbát na tyto zásady1:
• Při zpěvu nekřičíme.
• Nezpíváme příliš dlouhou dobu, dětské hlasivky se nesmí unavit.
• Nezpíváme v přetopené a vydýchané místnosti.
• Nezpíváme při fyzické námaze.
• Zpěv omezíme při nachlazení.

1 Lišková, M. (2006). Hudební činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o

Projektový plán
Projektové fáze

Pomůcky

1. Motivace

a. notový zápis a nahrávky
písně „Slunce za hory“*

2. Mapování
dětských
prekonceptů

b. myšlenková mapa pro
mapování prekonceptů*

3. Společné
plánování
(výběr aktivit
a jejich časový
plán)

e. karetní hra Bluegrassové
kvarteto *
f. desková hra „Člověče,
nezlob se a pojď hrát do
kapely“*
g. šablony pro výrobu
hudebních nástrojů*
h. kovbojský klobouk*
i. metodika dramatizace „Hra
na koncert“*
• kartonový papír, pastelky,
nůžky, lepidlo
• kamera, fotoaparát

4.a Realizace
zvolených
aktivit

4.b Průběžná práce
na komiksové
knize
5. Společné
vyhodnocení
a zveřejnění
projektu

c. tabulka pro časový plán
aktivit*
d. karty aktivit*

j.

šablona pro projektovou
knihu *

Vzdělávací nabídka
1. Děti si sednou okolo „ohně“. (Oheň může představovat
hromádka dřevěných špalíků a červené látky na zemi.)
2. Učitelka: „Je krásný letní večer a my jsme se sešli okolo
ohně, protože jsme kamarádi a rádi spolu jezdíme do
přírody na výlety. Opékáme si špekáčky a vyprávíme si
o všem možném. Máme se moc dobře, ale něco tady
přece jenom, chybí: hudba! Neumíte, kamarádi, někdo na
něco hrát? Ne? Škoda, tak si aspoň něco zazpíváme!“
3. Děti se v sedě v kruhu na zemi chytí za ruce nebo kolem
ramen.
4. Učitelka zpívá „Slunce za hory zapadlo v dáli…“
a všichni dělají pohyby podle pokynů v písni (kolébají
se na různé strany).
5. Učitelka pustí nahrávku písničky.
Učitelka rozvíjí debatu na dané téma, používá otázky
naznačené na myšlenkové mapě.
Učitelka dětské odpovědi zapisuje nebo nahrává.
Děti s učitelkou vybírají z karet jednotlivých aktivit, podle
zájmu dětí a sestaví časový plán aktivit.
Učitelka s dětmi plánuje potřebné pomůcky, dílčí úkol pro
jednotlivé aktivity, role v týmu (kdo které úkoly vykoná).
Učitelka zde vystupuje v roli poradce a pomocníka (na
požádání dítěte), důraz je kladen na co největší autonomii
dětí v rozhodování.
• Zpěv písniček Pec nám spadla; Běží liška k Táboru; Jedna,
dvě, Honza jde; Měla babka čtyři jabka; Ovčáci, čtveráci
• Hraní na tělo
• Hraní na nástroje Orffova instrumentáře
• Karetní hra „Bluegrassové kvarteto“
• Desková hra „Člověče, nezlob se a pojď hrát do kapely“
• Výroba hudebních nástrojů
• Výroba kovbojského klobouku
• Dramatizace „Hra na koncert“
• Vystoupení hudebníků „Malý bluegrassový koncert ve
školce“
• Malování kapely, zážitků z koncertu apod.
a/nebo jiné, které si učitelky s dětmi vymyslí…
Děti s učitelkou průběžně fotí svou tvorbu v rámci projektu,
učitelka fotografie tiskne a lepí do šablony komiksové knihy,
obrázky doplňuje komentáři dětí.
Na poslední stránce komiksové knihy („A nejlepší bylo…“)
učitelka zapíše komentáře dětí hodnotící celý projekt.
Nakonec stránky naskenuje a pošle na adresu
mail@ondrakozak.com

* tyto pomůcky najdete (zdarma ke stažení) na https://ondrakozak.com/jaksehrajena

