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Skladba pro předškolní děti  NOTY 

Autoři: Dana a Filip Uzlovi 

Hudba: Zdeněk Barták, Miroslav Vydlák, Michael Kocáb 
Text: Dáda Patrasová, Eduard Krečmar 
Střihová úprava: Zdeněk Barták 

Charakteristika skladby 

Skladba je určena pro předškolní děti ve věku  4 – 6 let. Motivací pro skladbu jsou noty (děti), 

houslový klíč (cvičitelka) a notová osnova (skákací guma 2,70 dlouhá). Cvičitelka má gumu 

dlouhou 3m. 

Základní celek je osm dětí a jedna cvičitelka, ta má také svou značku a cvičí s dětmi. 

Skladba má čtyři oddíly a je dlouhá 6 minut. 

Skladba obsahuje přirozená cvičení bez náčiní i s náčiním (gumou). Každé dítě i cvičitelka má 

gumu svou, kterou má na úvod schovanou v kapse na břiše. Cvičitelka ji má za gumou kalhot. 

Ve druhém oddíle mají děti na hlavě  kapuce. 

Cvičební úbor je tyrkysově modrý. Jsou to kalhoty pod kolena a tričko s kapucí a kapsou na 

břiše. 

Jako hudební doprovod jsou i dvě písničky. Jejich text je na konci popisu. Naučte je děti 

zpívat, pomůže jim to při nácviku. Úvod skladby je mluvený - motivační. 
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Struktura skladby 

Celá skladba je ve 4/4 taktu. 

Mluvený úvod 

I. oddíl Seznamovací 34 taktů 

Předehra 1 takt 

Věta A  8 taktů 

Mezihra 1 takt 

Věta B  16 taktů 

Věta C  8 taktů 

II. oddíl Skákací  46 taktů 

Předehra 8 taktů 

Věta A  8 taktů 

Mezihra 4 takty 

Věta B 8 taktů 

Mezihra 4 takty 

Věta C 12 taktů 

III. oddíl Natahovací  20 taktů 

Předehra 4 takty 

Věta A  8 taktů 

Věta B  8 taktů 

IV. oddíl Skotačící 48 taktů 

Předehra 8 taktů 

Věta A 16 taktů 

Věta B 16 taktů 

Finále 8 taktů 
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Vysvětlivky 

ZP – základní postavení 

HT – hlavní tribuna 

P1, P2 – půdorysy (tučně vyznačené) 

C, D, E, F, G, A, H, C2 – značky a děti 

CV - cvičitel 
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Úvod 

Rozvrzaná hudba – děti se volně pohybuji v určeném prostoru 3 x 3 značky. 

Mluvené slovo – děti stojí a poslouchají, na zpěv vzestupné stupnice se každé dítě dostane na 

svou určenou značku – stoj spatný – připažit   P1    

I. oddíl

Seznamovací 

Předehra 1 takt 4/4 

ZP: stoj spatný – připažit 

Věta A 8 taktů 4/4 

I. 1. mírný nápřah vzad - hmit podřepmo -

bočný kruh vpřed pravou 

2.- 4. výdrž 

II. 1. mírný nápřah vzad - hmit podřepmo -

bočný kruh vpřed levou 

2.-4. výdrž 

III.- IV. 1.-8. 8x tlesknout před tělem 

V.- VI. = I.-II. 

VII.- VIII. 1.-16. poklusovými skoky na místě dvakrát dvojný obrat vpravo    

(720 stupňů) - vzpor dřepmo 

CV mezitím přejde vlevo kolem dětí vpřed před značky C a D. 

P2 

Mezihra 1 takt 4/4 

I. 1.-4. výdrž ve vzporu dřepmo  
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Věta B 16 taktů 4/4 

I.- IV. 1.-16. děti C a D se s CV spojí ve vázaný kruh a chůze po směru 

hodinových ručiček 

V.- VIII. = I.- IV. zapojí se děti E, F a G  (014) 

IX.- XII. = I.- IV. zapojí se děti A a H 

XIII. 1.-4. pustit se z držení - 

běh nejkratší cestou k dítěti C2 

P3 

XIV. 1.-4. 8x tlesk před tělem (osminky) 

XV.- XVI. 1.- 8. během návrat na své značky 

Věta C 8 taktů 4/4 

I.-VIII. = věta A 

II. oddíl

Skákací 

Předehra 8 taktů 4/4 

I. – VIII. 1.- 32.  děti se chůzí přesunou do postavení P4 - děti C, F a H vyndají 

gumy a navléknou je dětem D, G a C2 (ty se postaví pravým 

bokem k HT) a dětem E, A a CV (ty se postaví levým bokem 

k HT) -  děti C, F a H se postaví pravým bokem k HT mezi 

napnutou gumu - nasadit kapuce  
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Věta A 8 taktů 4/4 

I.- VIII.               1.-32.     děti C, F a H – výskoky a seskoky roznožmo a snožmo na gumu 

Mezihra 4 takty 4/4 

I.- IV. 1.- 16.  děti C, F a H si vymění místo s dětmi E, A a CV (levým bokem 

k HT)   P5 

Věta B 8 taktů 4/4 

I.- VIII. 1.-32. skáčí děti E, A a CV     (021) 

Mezihra 4 takty 

I.- IV. 1.-16. výměna dětí E, A a CV s dětmi D, G a C2 – nejkratší cestou 

vně vpravo přesun dětí D, G a C2 za gumy  P6 

Věta C 12 taktů 4/4 

I.-VIII. 1.-32. děti D, G a C2 klusem směrem k HT přeskoky gumy, vracejí se 

vpravo kolem E, A a CV   P6 

IX.- XII. 1.-32. uvolnit gumy a běh na svou značku, sundat kapuce – vzpor 

dřepmo 
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III. oddíl

Natahovací 

Předehra 4 takty 4/4 

I.- IV. 1.-16. vzpor dřepmo -  děti vyndají z kapes gumy, na jeden konec si 

stoupnou a druhý konec drží oběma rukama – předklon hlavy - 

výdrž 

Věta A 8 taktů 4/4 

I. 1.-4. zvolna stoj spatný – vzpažit (natahovat gumu před tělem) 

II. 1.-4. výdrž 

III. 1.-4. posunem nohou stoj rozkročný 

– vzpažit zevnitř

IV. 1.-4. výdrž 

V. 1.- 2. zaháknout gumu za zátylek – připažit 

3.- 4. vlnovka v upažení („motýlek“)  

VI.- VIII. 1.-12. rychlý přesun – CV na značku G – děti těsně čelem ke CV 

a podají jí jeden konec gumy do dlaně, druhý konec drží děti  P7 
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Věta B 8 taktů4/4 

I. 1.-4. běh vzad („couvání“) - natahování gumy 

II. 1.-4. běh vpřed ke CV – smrštění gumy 

III. = I.

IV. 1.-4. půlobrat vpravo – upažit pravou, gumu 

v levé – běh po kruhu proti směru 

hodinových ručiček, CV se zvolna otáčí společně s dětmi 

V. – VII. 1.-12. běh po kruhu proti směru hodinových ručiček, CV se zvolna 

otáčí podle dětí, musí však končit čelem k HT 

VIII. 1.-4. děti běh ke CV do středu kruhu – vzpor dřepmo – CV 

i s gumami vzpažit 

IV. oddíl

Skotačící 

Předehra 8 taktů 4/4 

I. – VIII. 1.-32. CV pustí gumy (vrátí dětem) - utvořit libovolné dvojice: dítě 

vpředu („koník“) má obě gumy za pasem, dítě vzadu („kočí“) 

drží druhý konec gum 

P8 

CV pomáhá dětem 
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Věta A 16 taktů 4/4 

I. – XVI. 1.- 64.  běh koníků libovolně v prostoru 

Věta B 16 taktů 4/4 

I. - XVI. 1.-64. doběhnout ke CV – rychle zrušit koníky převléknutím gum přes 

hlavu – CV gumu kolem krku - dát konce obou gum do dlaně 

CV, druhý konec drží děti (dvě děti – dvě gumy) - běh volně 

v prostoru – CV „koník“, všechny děti drží napnuté opratě P9  

Finále 8 taktů 

I. – IV. 1.-16. pustit gumy, gumu složit do jedné ruky – doběhnout ke středové 

značce G 

V. – VIII. 1.-16. stoj čelem k HT – vzpažit a mávat 

 V případě nesouladu metodického videa a grafického záznamu pohybu s 
názvoslovným popisem, platí vždy názvoslovný popis.
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Texty písní 

Ďíťata 

Jsme malá díťata  

jsme malá školčata 

copatá ježkatá 

kloučata holčata 

jsme malá díťata 

tjamtadá tjamtata 

tak žádná debata 

tedˇ budeme si hrát. 

Noty 

C D E F G A H C 

C H A G F E D C 

Noty noty notičky 

naučte se dětičky 

zpívání vám potom půjde fajn 

děti děti dětičky 

naučte se notičky 

dobří zpěváci je prostě znaj. 

První dvě jsou C D 

takhle kočka přede 

zazpívej si  znova dokola 

a pak přijde E F G 

a víc se tam nevejde  

říká možná tenhle šikula. 

Zůstalo tam A H 

je z písničky aha 

kdo zná noty neošidí je 

jé to bude legrace 

zakončí to zase C 

a je tu celá stupnice. 
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