
Konkrétní lekce MDS – „Běží liška k Táboru“
Jedná se o třetí lekci MDS z celkových dvaceti pěti.

Zahájení

Stojíme s dětmi v kruhu, přivítáme se, každý se představí svým celým jménem.
Potom si pošleme „jiskřičku dobré nálady a úsměvu“ – ta vychází z našeho srdíčka a stiskem 
ruky kamaráda se předává její poselství dál (viz obr.).

Poslech písně

Pustím dětem nahranou píseň, poslouchají a hádají, co je to za píseň. Kdo jí zná, tak zpívá, ale 
neprozrazuje její název.

Pak položím před děti obrázky se znázorněním různých písní a hádají, kterou teď slyšely (viz 
obr.). Zároveň jim pokládám otázky: Jaká zvířátka v písni vystupovala? Kde žijí? Co je to 
Tábor? Co je to zázvor? Společně si ji potom zazpíváme.



Píseň a pohyb

1. děti vytleskávají jednotlivá slova z písně a určují počet slabik a počáteční písmeno.
2. s doprovodem nahrané písně zpívají a vytleskávají rytmus (viz obr.)

– jednou tlesk a jednou plesk do kolen

Pohybová cvičení

Liška běží, utíká, upaluje, pádí. Ježek pospíchá, spěchá, chvátá. Hop a skok liška upaluje 
k městu. Za ní ťap – ťapká ježek. Kdo je rychlejší …? A kdo pomalejší…?
Děti budou po kruhu napodobovat pohyb zvířat (liška, ježek, zajíc). Viz obr.

 běhají po špičkách jako liška a mají pytel přes rameno
 rukama napodobují uši zajíce na hlavě a hopsají snožmo jako zajíci
 napodobují ježky, jsou v mírném předklonu, kulatá záda a ukazováčky do rytmu 

naznačují na zádech bodlinky



Pustím magnetofon a děti se pohybují volně v prostoru a pohybem napodobují děj v písni (viz 
obr.).

1. sloka

1. – 4. takt – děti pobíhají v rytmu písně jako lišky a mají pytel přes rameno
5. – 8. takt – rukama napodobují uši zajíce na hlavě a hopsají snožmo jako zajíci.

2. sloka

1. – 4. takt – napodobují ježky, jsou v mírném předklonu, kulatá záda a ukazováčky do rytmu 
naznačují bodlinky
5. – 8. takt – udělají dřep, obličej schovají do dlaní a na konci se zasmějí

Píseň – pohyb (cvičení pohybově akustická)

Rytmizace s pytlíčky:

Děti sedí u stolů a mají před sebou pytlíčky (jsou to kilogramové pytlíky krup obšité látkou).
1. mají za úkol hranou dlaní v rytmu písně ťukat do pytlíčku. Postupují od středu 

k okrajům a zpět oběma rukama současně (viz obr.)



2. střídají levou pravou pěstí do pytlíčku v rytmu písně (viz obr.)

3. otáčejí dlaně a hřbety ruky na pytlíčku levou a pravou rukou současně (viz obr.)

Rytmizace s míčky:



Každé dítě má jeden malý míček. Zopakujeme si, která ruka je levá a pravá.
1. válí míček po stole střídavě levou a pravou rukou
2. střídavě levou a pravou rukou bubnují míčkem do stolu za doprovodu písně (viz obr.)

Píseň – pohyb – grafický vzor (cvičení pohybově akusticko – optická)

1. na tabuli mají předkreslený daný grafický vzor a mají za úkol ho ve vzduchu 
obtahovat s míčkem v ruce; nejdříve pomalu bez melodie a potom do rytmu písně (viz 
obr.)



2. Obtahují grafický vzor na tabuli, všichni se vystřídají (viz obr.).

3. Zároveň mají na stolech připravené papíry se stejným grafickým vzorem jako je na 
tabuli. Nejdříve ho obtahují prstem ve stoje bez opření lokte (viz obr.),

pak tužkou (viz obr.).

4. Pracovní listy s ježčí rodinkou 

Děti budou dokreslovat ježkům bodlinky s tím, že si procvičí pojmy.
Malý – větší – největší………krátký – kratší – nejkratší. A zároveň barvy.

Motivace: Jedná se o ježčí rodinku. Ježek, ježčí maminka a malý ježeček se batolí na malých 



krátkých nožičkách. V nebezpečí se rychle svinou do klubíčka a zježí ostny na všechny 
strany.

Úkol:   

1. určit, který ježek je malý – větší – největší 
2. jaké má bodliny: krátké – kratší – nejkratší
3. každý ježek má jinak barevné bodliny (tatínek – modré, maminka – červené, malý 

ježeček – zelené)
Děti si zpívají píseň a postupně dokreslují ježkům bodliny (viz obr.).

Píseň a výtvarné vyjádření

V rámci mého ročního projektu „Malované písničky“ se vždy v závěru lekce děti pokusí 
barvami zachytit poslouchanou a zpívanou píseň, která vlastně celou lekci MDS provázela. 
Vždy vycházíme z daného rytmického schématu a grafického vzoru k písni. Je to kolektivní 
práce na velký arch papíru. Konkrétně pro tuto píseň jsem zvolila houbičkové barvy.
Nejdříve si děti bez barev vyzkouší probíraný grafický vzor, za doprovodu písně. Potom už 
s barvami (viz obr.).



Závěr

Protože hodnotím (chválím) děti průběžně během prováděných činností, nakonec zhodnotím 
průběh celkově. Zároveň si každý sám za sebe řekne to, co si myslí, že se mu dnes povedlo 
nebo nepovedlo a proč a koho by on sám pochválil. Na závěr si pošleme ještě jiskřičku 
úspěchu (stejným způsobem jako v úvodu lekce).
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