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Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

držíte v rukou metodický list, který pro Vás vytvořili lektoři Divadla Drak, aby Vám co nejvíce usnadnili 
přípravu dětí na představení a nabídli možnosti další práce s tématy po jeho zhlédnutí.

Jednoduché aktivity rozvíjí téma inscenace a napomáhají umocnit zážitek z návštěvy divadla. 
Jednotlivé kroky na sebe navazují a vytvářejí ucelenou lekci, mohou však být využity i samostatně 
či jinak přizpůsobeny věku (3+), možnostem a potřebám dětské skupiny.

Doufáme, že Vám tento list bude příjemným pomocníkem a umocní zážitek Vaší třídy z představení. 

Lektoři Divadla Drak

METODICKÁ INSPIRACE
k inscenaci D. Čámského, K. Kratochvíla a J. Vašíčka

ZVUKOVĚ POHYBOVÝ KONCERT PRO ČTYŘI HEREČKY

SLOŽ SI



SLOVO DRAMATURGA

Autorská inscenace Slož si je určena nejmenším dětem, s nimiž se vydává po stopách velké záhady jménem hudba. 
Co to vlastně hudba je? A jak vzniká? Proč některé zvuky jednou vnímáme jen jako ruch nebo šum, zatímco jindy se 
zničehonic stávají hudbou? Průvodkyněmi na této vzrušující cestě od prvního nádechu po první koncert jsou čtyři 
herečky. Na začátku dobrodružství není nic než zmatek, zatímco na konci čeká společná skladba, živý koncert, 
divadelní obraz hudby.
 
Vedle čisté radosti z jejího objevování, tvůrci inscenace citlivým a hravým způsobem zkoumají také hranici mezi 
schopností slyšet a sluchovým vnímáním. To se u člověka se zdravým sluchem projevuje nejen schopností zvuky 
navzájem rozlišovat a rozeznávat jednotlivé hlásky, slabiky a slova, ale i umem vnímat jejich rytmus a intonaci. 
Už u matky v břiše dítě reaguje na zvukové podněty z okolí. Matčin hlas či příjemná hudba jej zklidňuje, zatímco 
hluk či křik zase naopak rozrušují. V tomto období však dítě dokáže vnímat pouze sílu zvuků a jejich melodii či 
rytmus. Ještě řadu měsíců po narození vnímá slova pouze jako shluk zvuků, které pro něj nemají svým obsahem 
význam. Chápání obsahu slov přichází postupně s růstem dítěte. I proto je důležité předškolní děti podpořit 
v zcitlivění vnímání různých sluchových podnětů a pomoci jim tak odhalit bohatost zvukového světa, který se  
neomezuje pouze na řeč. Odhalením široké škály zvuků podporujeme rozvoj dětského myšlení. Správný rozvoj  
sluchového vnímání je pro předškoláky velmi důležitý i s ohledem na osvojení si dovednosti číst a psát.
 
Inscenace Slož si nenásilně podněcuje dětské diváky k zbystření sluchu a zároveň jim s lehkostí odkrývá možnosti 
hudby, kterou můžeme nacházet i v nejobyčejnějších detailech každodenního života. Sahá daleko za hranice sonát, 
písní, symfonií, koncertů, oper a dalších lidských hudebních projevů. Budeme-li chtít, můžeme ji zkomponovat 
z kterýchkoliv zvuků, které nás obklopují. Od zvuku dopadající kapky rosy, přes šustění kukuřičných listů ve větru 
až po mohutné dunění železné konstrukce mostu, přes nějž se přežene rychlostní vlak. Svět bez zvuků či hudby 
zkrátka neexistuje a při troše pozornosti zjistíme, že lze slyšet i ticho.
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1. ČÁST – PŘED PŘEDSTAVENÍM:
OTEVŘENÍ TÉMATU ANEB UMÍŠ NASLOUCHAT?

I přes vyšší pedagogické cíle, které se ke každé aktivitě vztahují, je hlavním záměrem tohoto listu zejména podnítit 
veselou a spontánní tvořivou dětskou hru. Všechny hry a cvičení předkládáme jakožto inspiraci a nabídku nápadů, 
které je možno dle Vašeho uvážení a potřeb konkrétní dětské skupiny jakkoliv upravovat, variovat a rozšiřovat.  
Je jen na Vás, zda se budete chtít se skupinou zabývat všemi částmi, nebo vyberety jen ty, které Vás nejvíce osloví. 

V první část metodické inspirace Vám nabízíme aktivity, které by měly děti naladit na blížící se návštěvu 
divadelního představení. 

KOMUNITNÍ KRUH 

Na úvod doporučujeme s dětmi otevřít téma smyslů a samotného sluchu formou diskuse v kruhu. 
Odpovědi mohou děti nejen říkat, ale i předvádět. 

Návrh otázek: 
Díky které části těla slyšíme?
Co všechno kolem můžeme slyšet?
Co to znamená “zbystřit sluch”?
Co to znamená naslouchat?
Co je to ticho? Už jsi ho někdy slyšel/a?
Jak je slyšet les, školka, domov, zahrada, autobusová zastávka, ...?
Odkud se bere hudba?

TAJEMNÉ ZVUKY

Cílem aktivity je pomoci dětem zbystřit sluch a trénink soustředění.

Během aktivity mají děti za úkol pojmenovat zvuky vytvořené učitelem pomocí rekvizit. 

Někdy slyšíme zvuky, ale nevíme, kdo nebo co je vydává. Ne vždycky to, co slyšíme, také vidíme. 
Vaším úkolem je zavřít oči, pozorně se zaposlouchat a zkusit zvuky pojmenovat. Co by to jen mohlo být? 

Učitel vytváří různé zvuky, například stříhá papír nůžkami, nalévá vodu do hrnečku, zapíná zip, kreslí po papíře, 
mačká igelitový sáček nebo papír, otevírá a zavírá okno, zatahuje závěsy atd. Děti se pak se zavřenýma očima 
snaží pojmenovat to, co právě slyší.

NASLOUCHÁNÍ TICHU 

Cílem aktivity je zbystření pozornosti na zvuky v místnosti. 

Během aktivity děti uvolněně leží na zemi a snaží se zapamatovat si všechno, co za krátký čas v tichu uslyší. 
V tuto chvíli žádné zvuky cíleně nevytvářejte. Po uplynulé době na zacinkání nebo jiný smluvený signál děti 
otevírají oči. Společně si pak vyprávějte o zvucích, které kdo slyšel. 
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Aktivitu doporučujeme vyzkoušet i venku v různých prostředích, například při procházce na ulici, v parku, 
na hřišti nebo v lese.  

Návrh otázek pro reflexi aktivity: 
Co vše je v naší třídě slyšet, když je úplné ticho?
Souhlasíte s tím, že v tichu není nic slyšet?
Pokud ne, co jste slyšeli?
Další rozvíjení:
Děti se mohou pokusit jednotlivé zvuky simulovat (tikot hodin, bzučení elektřiny, zvuk projíždějících aut, hlasy dětí  
z jiných tříd atd.).

PLAKÁT

Cílem aktivity je zaměření pozornosti přímo na blížící se návštěvu divadelního představení. 

Podívejte se s dětmi na plakát inscenace Slož si (najdete v příloze č. 1 na 10. straně metodické inspirace) 
a zkuste podle obrázku společně popřemýšlet, o čem by mohla být a na co se můžete těšit.

Návrh otázek:
Co vidíte na plakátu/obrázku?
Co se tam odehrává?
Inscenace se jmenuje Slož si. Zamysli se, co všechno se dá skládat.
Co podle názvu a obrázku můžeme v divadle čekat?



4

2. ČÁST - PO PŘEDSTAVENÍ: 
ROZVÍJENÍ TÉMATU ANEB SVĚT ZVUKŮ 

V druhé části metodické inspirace Vám nabízíme řadu aktivit, her a cvičení, které navazují na zhlédnuté představení 
Slož si. Nápady na aktivity jsou rozdělené do tří částí: ZVUK, ZVUKOVÉ KRAJINY a KONCERT. 

I přes vyšší pedagogické cíle, které se ke každé aktivitě vztahují, je hlavním záměrem tohoto listu zejména podnítit 
veselou a spontánní tvořivou dětskou hru. Všechny hry a cvičení předkládáme jakožto inspiraci a nabídku nápadů, 
které je možno dle Vašeho uvážení a potřeb konkrétní dětské skupiny jakkoliv upravovat, variovat a rozšiřovat.  
Je jen na Vás, zda se budete chtít se skupinou zabývat všemi částmi, nebo vyberety jen ty, které Vás nejvíce osloví. 

Při aktivitách, kde je součástí i poslech zvuků doporučujeme použít zvuky z online zvukových knihoven (například 
Zvuky Prahy na www.sonicity.cz, Místa zvuků na www.vltava.rozhlas.cz/mistazvuku atd.). 
 
Jednotlivé aktivity nebo celé tematické okruhy doporučujeme uzavírat krátkou reflexí, která podporuje spontánní 
dětský projev. Reflexe by měla být co nejcitlivěji přizpůsobena věku dětí i klimatu v konkrétní dětské skupině. 

Návrh otázek k diskusi: 
Jak jste se v průběhu hry cítili?
Bylo něco, co vás ve hře překvapilo?
Připomíná vám hra něco, co jste viděli v představení?
Připomíná vám hra něco, co znáte nebo s čím jste se už setkali?
Co vás na hře bavilo? 

Budeme moc rádi, když nám výsledky Vašich prací vyfotíte nebo natočíte a zašlete k nám do Divadla Drak na email 
info@draktheatre.cz nebo na adresu Lektorské oddělení Divadla Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové. 
Uvítáme také zpětnou vazbu na listy metodické inspirace.
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1. ZVUK 

Cílem okruhu je naladění se na zvuky kolem nás, soustředěné poslouchání i naslouchání a v neposlední řadě  
objevování různých možností rozeznění těla a zvukových možností hlasu.

Aktivity vedou k uvědomování si schopnosti cíleného ovládání a korigování zvuků těla. Hry a cvičení jsou zaměřeny 
na rozvoj poslechových dovedností a vytváření podnětů pro improvizaci na základě sluchových vjemů a vlastní 
fantazie.

DISKUSE 

Cílem je otevřít téma zvuku a naladit skupinu na blížící se aktivity.

Návrhy otázek k diskusi:
Co tě jako první napadne, když se řekne zvuk?
Co je to zvuk?
Jaký zvuk se ti líbí?
Je nějaký zvuk, který se ti nelíbí?
Které zvuky jsou slyšet u vás doma? 
Které zvuky jsou slyšet u nás ve školce?
Jaké zvuky vydává lidské tělo?

ZVUKOVÉ ROZHÝBÁNÍ   

Cílem této aktivity je uvědomění si vlastního dechu a přirozené uvolňování zvuků při protahování těla.

Vyzvěte děti, aby si lehly na zem a zhluboka dýchaly. Po chvíli zklidnění mohou výdech ozvučit. Hlasitost zvuku 
doprovázející výdech je čistě na individuálních potřebách každého dítěte. Poté děti vyzvěte, aby k dýchání zapojily 
i pohyb a pomalu protahovaly tělo. K protahování mohou taktéž zkusit vydávat zvuky, které je přirozeně k pohybu 
napadnou. I v tomto případě volí hlasitost zvuků každý sám, dle své vlastní potřeby. Převalování a další pohybování 
se na zemi je samozřejmě vítáno!

PUSŤTE ZVUKY Z PUSY VEN! 

Cílem aktivity je záměrné vytváření zvuků, naslouchání jim a procvičování sluchové paměti jejich opakováním. 

Postavte se s dětmi do kruhu a vyzvěte je, aby si všechny naráz představily, že mají v bříšku spolknutý zvuk, který 
jim různě kroutí tělem a mermomocí chce ven. Zvuk se zkouší dostat ven přes nohy - všichni se ho snaží vyklepat 
jednou a pak druhou nohou, přes zadek, pak přes ruce, přes hrudník, až skočí do pusy. Zvuk protahuje a nafukuje 
tváře tak dlouho, až se konečně dostane ven. Jaký zvuk měl v sobě každý ukrytý?

Pak každý může nějaký nový zvuk zkusit sám vytvořit. Začíná učitel, ostatní v kruhu pozorně naslouchají  
a snaží se poté zvuk přesně napodobit. Postupně se všichni střídají.
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Další rozvíjení:
Děti se snaží zvukově napodobit reálné zvuky a doplnit je gestem nebo pantomimou (například zvuk jedoucího  
auta a pohybové ztvárnění řidiče, který drží volant). 

PŘEDÁVÁNÍ ZVUKU DAREM 

Cílem aktivity je záměrné vytváření zvuků, naslouchání jim a procvičování sluchové paměti jejich opakováním. 

Každé dítě má v dlaních svůj zvuk, který poté předává jako dárek někomu dalšímu (po kruhu, nebo i napříč).  
Dárce při předávání daru vydá onen zvuk, obdarovaný ho přijme tak, že zvuk zopakuje. Pak po vzoru dárce  
předá svůj vlastní zvuk někomu dalšímu a tak dále, dokud se všichni nevystřídají. Zvuk může být předán i tomu,  
kdo už byl jednou (či víckrát) zvukem obdarován.  

Další rozvíjení:
Zvuky můžete postupně kumulovat do zvukové řady a trénovat tak paměť. Stejně jako v základní variantě má dítě 
v dlaních svůj zvuk, který stejným způsobem předává. Obdarovaný ho pak i stejným způsobem přijímá. Ovšem 
místo toho, aby darovaný zvuk nahradil novým zvukem, jako v základní variantě, za něj nový zvuk připojí. Obdobně 
postupuje i třetí obdarovaný v řadě atd. Postupně tak s každým dalším kolem vzniká čím dál delší řada zvuků, které 
si hráči musí zapamatovat. Vyzkoušejte, jak dlouho se vám ji podaří bezchybně tvořit. Pokud si obdarované dítě 
nedokáže na řadu zvuků vzpomenout, ostatní mu mohou napovědět.

ZVUKOVÉ PEXESO 

Cílem je procvičování pozornosti, soustředění, poslouchání ostatních a napodobování zvuků. 

Pomůcky: obrázkové pexeso (najdete v příloze č. 2 na 11. straně metodické inspirace)

Děti dostanou po jednom obrázku (každý obrázek je ve třídě dvakrát) a poté se rozmístí po třídě. Je určeno jedno 
dítě, které má za úkol poztrácené dvojice obrázků najít a přiřadit je k sobě. Dvojice hledá tak, že se někoho dotkne  
a ten vydá zvuk podle svého obrázku. Hledači mohou být dvojice, případně dva proti sobě, jako v klasickém pexesu.

Doporučujeme si před hrou s dětmi obrázky společně prohlédnout a vyzkoušet si, zda všichni ví, jaký zvuk  
k obrázku patří. 
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2. ZVUKOVÉ KRAJINY
Cílem aktivit v tomto okruhu je uvědomování si vlastního těla a pohybů na základě zvukových podnětů.

Aktivity rozvíjí vnímání mluveného slova, hudby, prostorové cítění, fantazii a tvořivost, vedou ke schopnosti  
pohybového vyjádření představ v rámci jednoduché hry v roli. 

PROCHÁZENÍ KRAJINOU 

Vyzvěte děti, ať se pohybují po třídě. Metodou narativní pantomimy jim proměňujte prostředí, kudy se pohybují.  
Mohou se například vydávat na cestu a procházet loukou s vysokou trávou, vstupovat do lesa, jít po jehličí,  
mechem, skočit do studené vody, přeskakovat z kamene na kámen, brodit se bahnem, jít po poli, plavat v medu atd. 

SOCHY V KRAJINĚ 

Pomůcky: zvuky různých prostředí (les, potůček, táborák, náměstí, rušná silnice, hřiště, obchod, restaurace…)
 
Za zvuků různých prostředí se děti pohybují po prostoru. Na zacinkání (nebo jiný domluvený signál) vytvoří sochu 
toho, co by se v daném prostředí mohlo nacházet. Na dotek prozradí, v co se proměnily (například za zvuků lesa  
se mohou proměnit v pařez, houbu, mravenečeka, houbaře…).

VYTVÁŘENÍ KRAJINY 

Cílem aktivity je vytvořit zvukovou kulisu konkrétního prostředí pomocí vlastního hlasu.
 
Aktivita rozvíjí schopnost koncentrace a vzájemné napojení se na ostatní ve skupině. Také přispívá k rozvíjení 
schopnosti zvukové improvizace. 

Návrhy prostředí: les, zoo, město, park, strašidelný dům, školka…

Vyzvěte děti, aby si lehly na zem, zavřely oči a uvolnily se. Zadejte jim prostředí a společně zkuste ono prostředí  
vyjádřit zvukově tak, abyste jeden druhému naslouchal. Vycházejte z úplného ticha. Postupně přidávejte zvuky,  
které dané prostředí vystihují. Vzájemně se poslouchejte a snažte se na sebe reagovat, spolupracovat  
a nepřekřikovat se. Cílem není hlasitá zvuková kulisa, ale především společné naladění se a vytvoření,  
co nejvěrnější atmosféry daného prostředí. Pro vytváření zvuků můžete používat svůj hlas (nejlépe bez mluvení),  
ale můžete také zkoušet objevovat, jaké různé zvuky lze vydávat pomocí vlastního těla (poklepávání prsty  
na podlahu nebo na tělo, luskání, dupání, tleskání, šustění oblečení atd.).

Další varianta:
Vytvořte kruh, jedno z dětí jde za dveře a ostatní se zatím domluví na prostředí, které pro něj budou zvukově  
ztvárňovat. Může proběhnout krátká zkouška. Poté si vybrané dítě lehne doprostřed kruhu a zavře oči.  
Zbytek skupiny mu vytváří zvukovou kulisu domluveného prostředí a vybrané dítě hádá, kde se právě nachází.
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3. KONCERT
Cílem aktivity tohoto okruhu je vytvoření představy orchestru a pochopení, jak orchestr funguje.

NÁŠ ORCHESTR

Aktivita rozvíjí schopnost spolupráce, má pozitivní vliv na empatii a kolektivní naladění se. Rozšířená varianta  
(Malíř zvuků) propojuje poslechové aktivity s jejich výtvarným vyjádřením.

Vytvořte s dětmi orchestr! Můžete se inspirovat rozložením orchestru (naleznete v příloze č. 3 na 12. straně 
metodické inspirace) nebo si sestavit zcela vlastní hudební těleso. Nemusíte napodobovat konkrétní nástroje, 
stačí se inspirovat principem, na kterém orchestr funguje (rozložení do jednotlivých sekcí). Každé dítě reprezentuje 
jakýkoliv zvuk, dle vlastního výběru a je nepostradatelným článkem. Doporučujeme při této aktivitě nevyužívat 
hudební nástroje, ale raději zvolit jednu či více z těchto možností:

Můžeme hrát na tělo (bubnování, tleskání, luskání, dupání, ...).
Můžeme vytvářet zvuky hlasem (ovšem beze slov).
Můžeme vytvářet zvuky cizím předmětem (lze zařadit krátkou aktivitu objevování předmětů, které vydávají zvuk).

Nyní uspořádejte zkoušku orchestru!

Každý už má objevený svůj vlastní zvuk, který bude pro teď používat. Dirigent zkouší rozehrát orchestr tak, že na 
koho ukáže, ten vydá svůj vybraný zvuk. Dále se domluvte na gestech pro intenzitu, hlasitost, délku a výšku  
zvuku a vše si vyzkoušejte. 

Nakonec uspořádejte koncert! 

Po pochopení principu orchestru se v dirigování a vedení orchestru mohou střídat i děti. 

Další rozvíjení:
Zadání skladby může být konkrétnější. Můžete například navrhnout prostředí, pro které děti hudbu tvoří  
(lesní symfonie, hudba města, ...) nebo pojmenovat pocit, kterým se během komponování mohou inspirovat  
(radost, smutek, únava, strach, láska, ...).

MALÍŘ ZVUKŮ

Cílem aktivity je výtvarné vyjádření na základě zvukových podnětů. Aktivita rozvíjí imaginaci, spontánní tvoření  
a asociativní myšlení. 

Pomůcky: papíry a libovolné výtvarné potřeby (pastelky, fixy, suché pastely, voskovky, vodovky, anilinky atd.),  
zvukový záznam (zvuky prostředí, nahrávka vašeho orchestru nebo vybraná symfonie)

Děti mohou pracovat samostatně, nebo na velký papír po skupinkách.
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Nejprve do prostoru nachystejte výtvarné potřeby a barvy vybraného typu. Než se pustíte s dětmi do tvoření,  
zaposlouchejte se společně do zvolených zvuků nebo hudby. 

Aktivitu můžete uvést i krátkou diskusí: 
Jaké barvy vás napadnou, když slyšíte tuto hudbu?
Lze ji vyjádřit nějakým tvarem?
Připomíná vám hudba něco?
Jaký z ní máte pocit? Jak byste ho namalovali?

Teprve po diskusi se pusťte do malby. Až budou mít všichni hotovo, uspořádejte vernisáž vzniklých obrazů. 

Doporučujeme uzavřít krátkou reflexí:
Co vás překvapilo na obrázcích ostatních?
Jsou si obrázky v něčem podobné? 

Tuto výtvarnou aktivitu můžete zařadit v návaznosti za kterýkoliv okruh. 
(ZVUK, ZVUKOVÉ KRAJINY, KONCERT)
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Příloha č. 1: PLAKÁT
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Příloha č. 2: PEXESO

VLAK VLAK

VODA

SBÍJEČKA AUTO MIMINKO TRUMPETA

TLESKÁNÍ

TLESKÁNÍ

TRUMPETAMIMINKOAUTO

CHRÁPÁNÍ HOUKAČKA

HOUKAČKACHRÁPÁNÍ

SBÍJEČKA

VODA

KOČKA PTÁČEK VČELA

VČELAPTÁČEKKOČKA

VÍTR

VÍTR

DUPÁNÍ

DUPÁNÍ

POVZDECH

POVZDECH
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Příloha č. 3: ROZLOŽENÍ ORCHESTRU

DIRIGENT
PRVNÍ

HOUSLE

DRUHÉ
HOUSLE

HARFA

VARHANY

FLÉTNY

HOBOJE

VIOLY

LESNÍ ROHY

KONTRABASY

FAGOTYKLARINETYKLAVÍR

TRIANGL

MALÝ BUBEN

TRUBKY POZOUNY
TUBY

VELKÝ BUBEN

KOTLE

VIOLONCELLA


