
Hudební činnosti
při osvojování češtiny 

jako mateřského i druhého jazyka

Mgr. Milena Kmentová, 8. 10. 2016

Současné výzvy předškolního vzdělávání



… a až hezky všichni uděláte kotrmelec, 
tak si sedneme a budeme si kutálet míčem!



Základní výzkum – ne/zapojení dětí s NKS a OMJ do hudebních činností v MŠ,

podskupina 16 dětí z 78 sledovaných během školního roku 2013/14
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Progrese zapojení dětí do různých HČ během roku

A - Nezapojuje se, ruší

B - Nezapojuje se, pozoruje

C - Tleská, hraje

D - Zapojuje se do her s mluvidly

E - Zpívá na slabiky

F - Zpívá společně písně

G - Zpívá s radostí

H - Zpívá spontánně



Děti s narušenou komunikační schopností 
a odlišným mateřským jazykem při hudebních činnostech

Děti s NKS, tradičně označované jako potenciální amúzici, 
i děti s OMJ jsou objektivně znevýhodněny v pěveckých činnostech. 

• Proto se v rámci hudebních činností snažíme o: 
1) rozvoj sluchové pozornosti, 
1) zapojení do hudebně pohybových činností na úrovni hrubé motoriky, 

1) zapojení do hry na tělo,
1) systematické hry s hlasem a mluvidly,  

2) zapojení do hry na elementární nástroje,

2) společný zpěv na neutrální slabiku, 
3) zpěv slov a sousloví: metodika Hudební činnosti v logopedické prevenci
10) zpěv písní, přiměřeně ne/náročných v oblasti hudební i jazykové



Hudební činnosti v logopedické prevenci

Tři pilíře experimentální metodiky:
• velká a cíleně vybraná aktuální slovní zásoba 

(na úrovni významových zvuků, slov, slovních spojení i písní)

• elementární melodicko-rytmické jevy 

(ku-ku interval, durový kvintakord, kolovrátkové melodie, 
sestupné a vzestupné řady, opakované tóny, práce s pauzou)

• elementární hudební formy 
(echa, předvětí a závětí, písňová forma, ronda)
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• Rozhovor o výzkumu na webových stránkách UK 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15885.html
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