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Flétnička pro nejmenší („veselé pískání, zdravé dýchání“)
(příloha k ŠVP)
Je zájmová činnost pro děti, která je zaměřena především na nácvik správného dýchání a
seznámení se s počátky hry na zobcovou flétnou. Výuka probíhá jednou za čtrnáct dní.
Hrajeme si s dýcháním, rytmem. Učíme se správně do flétny foukat, držet ji. Hrou na flétnu
rozvíjíme své hudební, rytmické i harmonické cítění. Hra na hudební nástroj slouží také
k rozvoji jemné motoriky, smyslového vnímání a koordinaci pohybů. Vhodným vedením
hudebně-instrumentálních činností působíme v oblasti prevence zdraví dětí.

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
➢ Klade otázky a hledá na ně odpovědi, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje
➢ Zkoumá, objevuje vlastnosti hudebního nástroje – seznamuje se s ním
➢ Učí se nejen spontánně, ale i vědomě
Kompetence k řešení problémů
➢ Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za
snahu – vhodná motivace, případná odměna za úspěch, pochvala
Komunikativní kompetence
➢ Své prožitky, pocity a nálady dokáže vyjadřovat hudebními či dramatickými
prostředky
➢ Slovně reaguje, samostatně vyjadřuje své myšlenky
Sociální a personální kompetence
➢ Dokáže se prosadit ve skupině, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje
➢ Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
➢ Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým – neposmívá se, když
někomu něco nejde
Činnostní a občanské kompetence
➢ Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
➢ Se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
Očekávané výstupy
➢ Ovládá dechové svalstvo, dokáže sladit pohyb se zpěvem
➢ Ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku
➢ Samostatně a smysluplně vyjadřuje své myšlenky, nápady, pocity
➢ Domlouvá se slovy i gesty, improvizuje
➢ Uvědomuje si svou samostatnost
➢ Vyvíjí volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení
➢ Chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
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