
Milé děti z přípravky a milí rodiče, 

 

jaro kolem nás už je v plném proudu. Stromy se obalily zeleným listím a barevnými květy, na 

zahrádkách, v parcích a v lesích kvetou nejrůznější kytičky a rostlinky, je slyšet zpěv ptáků 

a na všechno dohlíží sluníčko se svými paprsky. Jaro je zkrátka obdobím, kdy se vše probouzí 

z dlouhého zimního spánku. Jak asi takový budíček v přírodě vypadá? To nám ukáže 

následující video: https://www.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew 

 

To byla ale hezká podívaná, že? A ta hudba! Napsal ji před dávnými lety skladatel Antonio 

Vivaldi a pojmenoval ji – jak jinak – Jaro. Pochází z jeho houslového koncertu Čtvero 

ročních dob, takže určitě hravě vyjmenujete další části skladby.       

 

Ve videu jsme viděli, jak se nejprve rozespalé stromy a kytičky protahují, potom cvičí 

a dokonce si i umývají obličej a čistí si zoubky! A taky tančí, pohupují se a dělají všelijaké 

další kousky… A protože už jsme určitě celí ztuhlí z toho dlouhého pobytu doma, můžeme si 

za poslechu Vivaldiho krásné hudby zacvičit a zatančit s nimi. 

 

*** 

 

Inspirace pro rodiče, jak s videem pracovat 

(Koordinace pohybů s hudbou je velmi důležitá pro rozvoj rytmického cítění dítěte, můžeme to 

tedy chápat i jako takovou rozcvičku v této oblasti.) 

• 0:00 – 0:31 – pořádně se protáhneme se stromečky a květinkami 

• 0:32 – 1:06 – všimneme si zpěvu ptáčků, které nástroje ho napodobují? Můžeme 

udělat pár dřepů s výskokem a napodobit tak „pukající“ houby nebo vlát jako strom 

nebo se předklonit „u studánky“ jako žluté květinky. 

• 1:07 – můžeme zkusit napodobit pohyb žlutých kytiček (jdou totiž hezky na dobu ve 

4/4 taktu). Podobně od 2:13, jen v moll, a od 3:03 opět v dur (učíme se rozpoznávat 

dur / moll). 

• 1:40 – na jaký nástroj hraje strom? 

• 1:45 – 2:12 – zaposloucháme se, jak se dá hudbou vyjádřit bouřka (toto ve videu 

ztvárněno není, ale ve Vivaldiho skladbě toto místo vyjadřuje bouřku) 

https://www.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew


• 2:38 – snažíme se v kroužku nebo na místě chodit do rytmu hudby a zrychlovat či 

zpomalovat podle tempa hudby 

 

 

Zdraví Vás nová paní učitelka 

 

Petra Čtveráčková 

ctverackova.petra@gmail.com 

 


