
 

V zahradě na hrušce 

 

Víš, jak vypadá kos? Zkus ho nakreslit. 

Počítej, kolikrát dnes uvidíš kosa. 

Víš, jak vypadá čáp? 

Předveď, jak chodí. 

 

Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku? 

Chodíme po místnosti jako čápi a říkáme: „Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…“ 

někdo řekne název nějaké barvy. Poté jí zkusíme najít a dotknout se jí. 

Tleskáme slova z písničky: 

„Za chvíli ti zazpívám písničku, ve které uslyšíš takhle slova. Nejdřív zkusíme vytleskat 

slabiky.“ 

▪ hruška, kos, kabátek, komín, čáp, zobák, klap 

 

 



Dechové cvičení: 

„Posaď se, narovnej záda, jednu ruku si dej na bříško. Nadechni se nosem zhluboka, tak aby 

se bříško zvedlo a vydechni pusou. Zkus to třikrát za sebou. Ramena jsou stále na svém místě. 

„Znovu se nadechni do bříška a potichu říkej několikrát za sebou slovo kabátek, dokud ti 

vydrží dech.“ Vyzkoušejte i další slova, co budou v písničce. 

Zpíváme písničku: 

Zazpíváme si písničku o kosovi a čápovi. (Můžete zkusit zpívat jako karaoke, klavírní 

doprovod k písničce je nahraný u tohoto souboru.) 

 

 



Rytmizace: 

Pomůcky: 

▪ dřívka nebo vařečky 

▪ chrastítko nebo třeba sklenička a lžička 

dřívka / vařečky 

 

 

 

 

 

 

 

chrastítko / sklenička 

 

 

 

 

 

 

 

Postup: 

1. Nejprve zkuste jeden motiv do písničky pouze tleskat. 

▪ v mezihře jsou nástroje potichu 

2. Přidejte nástroje. 

3. Každý hrajte na jiný nástroj. 



Tancujeme: 

Na naše domácí tancování se můžete podívat tady: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xkcp0inPatc&feature=share 

 

▪ Ve dvojici se postavíme nejprve čelem k sobě, pak si stoupneme pravými boky 

vedle sebe a oba uděláme 3 kroky vzad. Nyní jsme připraveni na taneček. 

V ZAHRADĚ = 1. udělá tři kroky dopředu. 2. stojí. 

NA HRUŠCE = 1. stojí. 2. udělá tři kroky dopředu. 

▪ Stojíte pravými boky vedle sebe. 

SEDÁVÁ KOS = zahákneme se za lokty pravé ruky a uděláme otočku 

 

▪ Pustíme se. 

MÁ ČERNÝ = 1. udělá tři kroky dozadu. 2. stojí 

KABÁTEK = 1. stojí. 2. udělá tři kroky dozadu. 

▪ Připažíme a hřbety rukou zvedneme nahoru. 

A ŽLUTÝ NOS = uděláme otočku za pravou rukou 

 

Mezihra 

=  ruce v bok, úkrok doprava, dva kroky na místě, úkrok doleva, dva kroky na místě, stojíme a 

3x tleskneme a 1x pleskneme do stehen 

 

▪ Chytíme se za ruce. 

NA NAŠEM = stojíme bokem, krok k sobě dopředu a dva kroky na místě 

KOMÍNĚ = krok zpět a dva kroky na místě 

SEDÁVÁ ČÁP = otočka 

 

KLAPE SI = krok bokem k sobě dopředu a dva kroky na místě 

ZOBÁKEM = krok zpět a dva kroky na místě 

KLAP KLAP KLAP = vzájemně oběma rukama 4x tleskneme 

 

Mezihra 

=  ruce v bok, úkrok doprava, dva kroky na místě, úkrok doleva, dva kroky na místě, stojíme a 

3x tleskneme a 1x pleskneme do stehen 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xkcp0inPatc&feature=share


 

Kdo je samec a kdo samice? 

 

 

 

 

 

Takhle zpívá kos.  

https://www.youtube.com/watch?v=1-Zo39yzycE 

Poznáš ho podle zpěvu, když jsi venku? 

https://www.youtube.com/watch?v=1-Zo39yzycE

