
Téma: Sedmokráska  

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – hudobná výchova 

Vzdelávacia podoblasť: Vokálne činnosti 

Veková kategória: 5-6 ročné deti 

Výkonový štandard:  

 Spieva piesne a riekanky.  

 

Výchovno – vzdelávací cieľ: 

 Spievať pieseň v rozsahu od d1 do h1 s oporou o hlas dospelého a nahrávky detskej 

piesne. 

 

Priebeh:  

1. Motivácia: 

 

Dieťa motivujete krátkym príbehom: 

R: Je krásne ráno, vánok jemne kolíše kvety, ich listy, konáre stromov. Aj my sa takto 

uvoľníme a zahráme sa s vánkom. Pohybujeme sa po lúke. Slniečko zobudilo kvety, ale aj 

čmeliaka, ktorý sa na noc schoval do kvetu zvončeka. Zvonček sa jemne striasol, vysypal 

čmeliaka na lúku a čmeliak si trochu poranil krídlo. Teraz mu musíme pomôcť pohľadať 

raňajky. Vezmeme si ho na ukazovák pravej ruky a pomôžeme mu lietať po lúke. Pri lietaní 

musíme dávať pozor, aby sme navzájom nenarazili do seba alebo do stromu.  

2. Príprava detského hlasu 

A, Dychová rozcvička: 

 Hra na čmeliaka –hra zameraná na predlžovanie fázy výdychu. 

Dieťa sa pohybuje spolu s vami po miestnosti, ukazovákom naznačujete rôznu dráhu letu 

a zároveň túto dráhu ozvučujú zvukom „bzzzzzzzzzz.“   

Nádych – motivujete predstavou naplnenia bruška čmeliaka. 

Výdych – je čo najplynulejší na zvuk „bzzzzzzzzzz.“   

R: Ideme si zalietať. Naplníme si bruško ako čmeliak a budeme lietať pomaly, náš prst bude 

lietať hore - nadýchneme sa a letíme hore. A teraz letíme dolu podľa toho lietania bzučať ako 

čmeliak a prst ide dolu. „bzzzzzzzzzz“ – vydychujeme.  

 

B, Hlasová rozcvička 

 Hra: Zasmejme sa z čmeliaka – hra na cvičenie mäkkého hlasového začiatku.  

R: Poďme sa spoločne zasmiať z čmeliaka, keď spadol zo zvončeka. Ale nebudeme sa smiať 



veľmi nahlas lebo sme v prírode. Daj si ruku pred ústa a zasmej sa  „ha-ha-ha“.  

Poznámka: Výška tónu smiechu sa postupne mení stúpa –klesá. Môžete zmeniť aj smiech 

napríklad: „hi-hi-hi, he-he-he“. Opakujeme 3-4 krát. 

 

3. Vzorový prednes piesne 

R: Na lúke sme zbadali krásny kvietok, ktorý sa volá sedmokráska. (Príloha A) Ja ti teraz 

prehrám pieseň o sedmokráske. Počúvaj.  

Postup pri vyhľadávaní piesne:  

hudobná nahrávka piesne na internete (do vyhľadávača zadáte adresu: 

http://hudbahrou.pf.unipo.sk/ kliknete na ikonu pod názvom: Jar, v pravom stĺpci- umelé piesne 

kliknete na pieseň: Sedmokráska) 

 

Notový záznam piesne:  

 

4. Rozhovor o piesni 

Následne s nimi vediete rozhovor o texte piesne. 

http://hudbahrou.pf.unipo.sk/


R: O čom bola pieseň?  

D: O sedmokráske, o tom že si ušila sukničku 

R: Akého zvieratka sa pýtala či je pekná? 

D: Sokola 

R: Čo urobila Evička? 

D: Uvila si venček 

R: Prečo? 

D: Lebo sa jej sedmokráska páčila.  

 

5. Nácvik piesne 

Nasleduje nácvik piesne imitačnou metódou po hudobných frázach (6 taktov) to znamená, že 

s deťmi spievate takto spolu s nahrávkou:  

1. Ušila si sedmokráska sukničku.  

                  Vyšila ju vybielila celučkú.  (opakujete 2-3 krát) 

Pridáte ďalších 6 taktov: 

                  Zlatou niťou vyšila ju dokola. 

                  Pekná budem? pýtala sa sokola (opakujete 2-3 krát)  

Celú prvú časť piesne  prespievate niekoľkokrát. 

 

2. Obliekla sa do nej celá usmiata.  

Topoľ vraví veď si celá zo zlata. (opakujete 2-3 krát) 

Pridáte ďalších 6 taktov: 

Evička si pekný venček uvila,  

lebo sa jej sedmokráska ľúbila. (opakujete 2-3 krát) 

Celú druhú časť piesne  prespievate niekoľkokrát.  

A nakoniec spievate celú pieseň od začiatku.  

Poznámka: Dieťa pieseň  nebude vedieť hneď celú zaspievať, počas dňa mu nahrávku piesne 

prehrajte niekoľkokrát. Potom môžete vyskúšať pieseň zaspievať aj bez sprievodu textu iba 

pomocou nahrávky. (ak kliknete na pieseň máte tam ikonu – bez spevu) 

 

6. Záverečná časť – hodnotenie 

- Zhodnotiť z pohľadu dieťaťa čo sa mu páčilo/ nepáčilo  

- Zhodnotiť z pohľadu rodiča- ako dieťa pracovalo na aktivite 

Vypracovala: Mgr. Lucia Bendžuchová 



 

 

Príloha A 

 


