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První hudební lekce 
 
Kategorie:    Zvuk – rytmus - melodie 
 
Malá skupina (do 5 hráčů):  ano 
Děti (do 6 let):   ano 
Délka:     min. 10 minut 
Počet hráčů:    neomezený 
Rozmístění hráčů:   vestoje v kruhu 
Materiál:    velký papír, fixy, text písně s notami 
(předloha)  
 
Příprava: 

Vedoucí napíše na velký papír text písně ve všech zastoupených jazycích 
a umístí ho pro všechny viditelně.  
 
Průběh: 

Vedoucí text písně nejprve představí v jednom jazyce spolu 
s doprovodnými pohyby. Poprosí rodilé mluvčí o podporu. Pomalu se 
k melodii připojují i ostatní účastníci a dotýkají se přitom částí těla, 
o kterých se zpívá. Jakmile píseň všichni zvládli v jednom jazyce, cvičí se 
další jazyková varianta. 
 
Varianty: 
Na úvod může skupina namalovat na velký list papíru lidskou postavu 
a popsat relevantní části těla (každý jazyk jinou barvou) nebo se tato hra 
spojí se hrou Mé tělo. 
 
Jiný možný úvod nabízí spojení se hrou Vypadá to takhle. Buď skupina 
přichytí na jednoho hráče kartičky s popisky ve všech třech jazycích, nebo 
se ověsí tři hráči, jeden německými kartičkami, druhý českými a třetí 
polskými.  
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Písňové texty: 
 
česky: 
Hlava, ramena, kolena, paty, 
kolena, palce, kolena, paty, 
hlava, ramena, kolena, paty, 
oči, uši, pusa, nos. 
 
polsky: 
Głowa, ramiona, kolana, pięty, 
kolana, pięty, kolana, pięty. 
Głowa, ramiona, kolana, pięty, 
oczy, uszy, usta, nos. 
 
německy: 
Kopf, Schulter, Knie und Fersen,  
Knie und Fersen, Knie und Fersen. 
Kopf, Schulter, Knie und Fersen,  
Augen, Ohren, Nase, Mund. 
 


