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První kolekce hudebních her pro 1 - 3 hráče ve věku od 2 let a
jednoho dospělého
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Rodina malé myšky Mii žije spolu s mnoha dalšími zvířátky v Hudebním
lese. Je to velmi zvláštní les, všichni jeho obyvatelé milují hudbu a každé
zvířátko tak hraje na nějaký hudební nástroj. Jen malá myška Mia se ne a
ne rozhodnout, na který nástroj by chtěla hrát. A tak navštíví postupně
všechny své kamarády, zkouší různé hudební nástroje a hledá, který jí
bude nejvíce vyhovovat.
Chcete spolu s myškou Miou prozkoumat pestrý svět hudby v pěti
zábavných hrách?
Vážení rodiče,
Nástroje a herní materiál jsou koncipované a navržené speciálně pro malé
dětské ruce a nabízí vašemu dítěti jeho první aktivní vstup do světa hudby.
Děti prostřednictvím hry prozkoumávají zvuky a rytmy v Hudebním lese,
naučí se hrát na jednotlivé nástroje a rozpoznávat zvuky, které nástroje
vydávají.
Tím děti trénují své sluchové dovednosti, učí se identifikovat jednotlivé
zvuky a přiřadit je k hudebním nástrojům. Také se učí orientovat v místnosti
podle sluchu a rozvíjejí svůj smysl pro rytmus. Kromě rozvíjení motorických
dovedností dětí se při hře na nástroje také rozvíjejí jejich sociální
dovednosti a soustředění.
Děti tak získávají spoustu užitečných dovedností a schopností, které jim
později usnadní jejich úspěšný start na základní škole.
Navštivte spolu s dětmi obyvatele Hudebního lesa a na výletě do světa
hudby podpořte jejich muzikálnost a kreativitu při hře na různé hudební
nástroje.
Spoustu zábavy při hraní Vám přejí Vaši vynálezci zvídavých her.
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Obsahuje:
1 Maminka myška (dřevěná figurka)
1 Tamburína
1 Metalofon s paličkou
1 Pár paliček
1 Herní plán
3 Lesní domky
3 Karty myšky Mii (zadní strana: muchomůrka)
9 Karet zvířat (zadní strana: muchomůrka)
3 Myší domky
1 Barevná házecí kostka
Před první hrou
Spolu s dítětem si dobře prohlédněte celou hru a jednotlivé nástroje.
Vysvětlete dítěti, co je to za hudební nástroje, jak se nazývají a ukažte jim,
jak hrají. Nechte dítě vše vyzkoušet a přiřadit nástroje k jednotlivým
zvířátkům (veverka, liška, medvěd).
Na úvod si může vaše dítě vybrat jedno ze zvířátek a zahrát na jeho
nástroj.

Hra číslo 1: Malá myško, kdepak jsi?
První rytmická poslechová hra.
Potřebný herní materiál:
Hrací deska, 3 lesní domky, tamburína, metalofon s paličkou, 2 paličky,
9 karet zvířat, 3 karty myšky Mii a Maminka myška.
Příprava hry
Umístěte herní desku
doprostřed stolu. Tři kruhové
otvory zakryjte lesními
domky tak, aby obrázky
maminek s nástroji
směřovaly nahoru.
Ostatní herní materiál
připravte okolo herního plánu
jako na obrázku.
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Jak hrát
Dospělý a dítě: dítě hraje jako druhé.
Dospělý rýmuje, mohou samozřejmě rýmovat i děti, když už hru umí.
Začněte a říkejte:
Zavřete oči a nastražte uši!
Který dům vybrán byl, kdopak to slyší?
Zakryjte si rukama oči a pak přiložte ruce za uši. To je pro děti signál, že
mají zavřít oči. Pokračujte v říkance a ukryjte kartu myšky Mii pod
kteroukoli kartu lesního domku a vezměte do ruky nástroj, který má zvířecí
maminka na obrázku v ruce:
Dnes malá myška ztratila se,
v tom našem krásném Hudebním lese.
Šla navštívit své nejlepší kamarády,
co koláčky a čajíčky mají tak rádi.
Zaklepejte na dveře (zahrajte na nástroj, který odpovídá obrázku na
dveřích lesního domku, pod který jste umístili kartu myšky Mii), pak nástroj
odložte a pokračujte v říkance:
Ťuky ťuk, klepu tu na dveře
„snad mi můj přítel, snad mi otevře?“
Dveře se otevřou, no to je dojetí
a myška Mia se ocitá v objetí.
„Jen pojď dál ke mně do domečku
koláček ti dám a čaj do hrnečku.“
Nyní budou moci děti otevřít oči. Postavte figurku myší maminky
doprostřed herní desky a řekněte:
Otevřete (otevři)oči
kdopak se tady na svět mračí?
Kdo to tu pobíhá, pokoj nedá?
To myší maminka Miu hledá.
„Tušíte kde najít moje dítě?
pomozte, poraďte, jestli víte!“
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Děti přemýšlejí, jaká zvířecí maminka drží v ruce nástroj, který slyšeli, když
Mia klepala na dveře. Ten, kdo si myslí, že to ví, zahraje na odpovídající
nástroj a pak odkryje kartu příslušného lesního domku a zkontroluje, zda je
karta myšky Mii pod ní.
Je tam myška Mia?
• Ano?
Potvrďte slovy:
Myška malá, ztratila se,
našla se u přátel, radujte se.
Všichni se veselí, zpívají tančí
Mia se našla, dobře to končí!
Jako odměnu obdrží nálezce jednu zvířecí kartu.
• Ne?
V tomto případě budete říkat:
"Kdepak, vaše Mia u nás není,
a kde může být nemáme tušení."
Bohužel, žádnou zvířecí kartu nedostanete.
Maminka myška je odstraněna z hrací desky a začíná nové kolo. Dospělý
znovu ukryje myšku pod kartu některého domku a hra pokračuje tak jak
bylo popsáno.
Tip: Mladší děti by měly mít možnost hádat, dokud se myška Mia
nenajde. Někdy pomůže, když v průběhu hledání děti znovu zavřou
oči a dospělý ještě jednou zahraje na odpovídající nástroj.

Poznámky pro rodiče
Co se může dospělým zdát jako poměrně jednoduché, může být pro malé
děti obtížné: slyšet zvuk a později ho spojit s odpovídajícím nástrojem.
Díky této hře budou děti rozvíjet své schopnosti sluchové,
schopnosti soustředění, paměti a dovednosti přiřazování zvuků
k nástrojům.
Distributor ČR:
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Schopnost rozpoznávání zvuků je například důležitým předpokladem
pro pozdější herní varianty této hry.

Hra číslo 2: Hluboko v Hudebním lese
Hlasitá vyhledávací a sběrací hra

Potřebný herní materiál:
Hrací deska, 3 lesní domky, tamburína, metalofon s paličkou, 2 paličky,
9 karet zvířat, 3 karty myšky Mii, myší domek pro každé dítě, maminka
myška a hrací kostka.
Příprava hry
Hrací desku dejte doprostřed stolu a
lesní domky dejte do jejich otvorů
obrázky maminek nahoru. Karty
zvířat srovnejte do mřížky 3x3 vedle
hrací desky. Každé dítě si pak
vezme jeden myší domek.
Figurku maminky myšky umístěte na
jakékoliv políčko lesní cesty na hrací
desce.
Připravte si tři karty myšky Mii,
hudební nástroje a hrací kostku.
Jak hrát
Karty zvířat si dobře prohlédněte a zapamatujte a poté je postupně jednu
po druhé otočte lícem dolů. Nyní děti zavřou oči a dospělý schová kartu
myšky Mii do jednoho lesního domku. Potom děti oči zase otevřou.
Hru začne dítě s nejmenší nohou a hodí kostkou. Posune figurku maminky
myšky na políčko shodné barvy, jaká padla na kostce.
Jaký obrázek je na políčku?
• Nějaké zvířecí mládě?
Maminka myška hledá tohle zvířátko, zkuste otočit jednu zvířecí kartu.
Jestlipak si pamatujete, kde je karta tohoto zvířátka?
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→ Je tam správné zvířátko?
Výborně! Jako odměnu si můžete tuto zvířecí kartu vzít a umístit ji
do svého myšího domku. Chcete-li, můžete si pak zahrát na
odpovídající nástroj tolik not, kolik jich je na obrázku.
Dejte si ale pozor: Ve vašem myším domku musí být vždy tři
různá zvířecí mláďátka.
→ Není tam správné zvířátko?
Škoda! Po té co si kartu všichni hráči prohlédnou, ji zase otočte
lícem dolů.
• Myška Mia?
Maminka myška zapomněla v kterém lesním domku Mia je.
V kterém myslíte, že se nachází?
Vezměte si vhodný nástroj a „zaklepejte na dveře“ (= zahrajte). Potom
zdvihněte lesní domek.
Je tam myška Mia?
→

Ano?
Skvělé, jako odměnu si můžete vzít tuto kartu Myšky Mii a umístit ji
do svého myšího domku.
Nyní opět všechny děti zavřou oči a dospělý schová druhou kartu
myšky Mii zase do některého lesního domku.

→ Ne?
Škoda! Položte lesní domek zpět na jeho
místo. Bohužel nedostanete žádnou kartu myšky Mii do vašeho
myšího domku. Myška je v jiném lesním domku a snad ji najdete
příště.
Pak je na řadě další dítě, aby hodilo kostkou.
Konec hry
První dítě, které má ve svém domku tři různá zvířecí mláďátka je vítězem
hry.
Varianta
Distributor ČR:
AV distribuce s.r.o.
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Hra se stává obtížnější, pokud jsou zvířecí karty otočeny lícem dolů od
počátku hry a vy se na ně nemůžete podívat.

Hra číslo 3: Myška Mia hraje doma.
Melodické pexeso s hudebními nástroji.
Potřebný herní materiál:
Tamburína, metalofon s paličkou, 2 paličky, figurka maminky myšky,
9 karet zvířat a jeden myší domek pro každé dítě.
Příprava hry
Devět zvířecích karet dejte na hromádku doprostřed stolu, lícem dolů.
Každé dítě si vezme jeden myší domek a položí si ho před sebe. Připravte
si hudební nástroje.
Jak hrát
Dítě, které bylo v poslední době na procházce v lese, začíná.
Vezme si z hromádky tři zvířecí karty a umístí je lícem nahoru před sebe a
důkladně si je prohlédne a zapamatuje si, jaké nástroje na nich jsou. Potom
karty otočí lícem dolů tak, aby na nich byli vidět muchomůrky.
Dospělý položí figurku maminky myšky na jednu z muchomůrek a dítě se
musí snaží vzpomenout, na jaký nástroj hraje zvířátko, které na ní je. Pak
vezme odpovídající nástroj a zahrajte na něj. Nyní tuto kartu obraťte a
podívejte se, jaký hudební nástroj je na ní skutečně vyobrazený.
Vybralo dítě správný hudební nástroj?
• Ano? - Výborně.
Nyní si může tuto kartu umístit do svého myšího domku.
• Ne? - Škoda!
Vraťte kartu zpět do hry.
Nyní položte figurku maminky myšky na další muchomůrku a znovu zkuste
štěstí. Po té, co jste vyzkoušeli všechny tři muchomůrky, je na řadě další
dětský hráč.
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Konec hry
Poté, co hrálo každé dítě, hra končí. Vítězem je hráč, který má ve svém
myším domku nejvíce zvířecích karet. Pokud je takových hráčů více,
vyhrávají společně.

Hra číslo 4: Kde malá myška hraje?
Hudební vyhledávací hra po celé místnosti.

Potřebný herní materiál:
Tamburína, metalofon s paličkou, 2 paličky, 3 karty myšky Mii, po jedné
kartě od každého zvířecího mláděte (veverka, liška, medvěd),
3 lesní domky.
Jak hrát
Vyberte tři rohy v místnosti a do každého položte jeden lesní domek
obrázkem maminky s nástrojem nahoru. Připravte si hudební nástroje.
Děti sedí uprostřed místnosti se zavřenýma očima. Dospělý vezme tři
zvířecí karty, kartu myšky Mii, jeden z hudebních nástrojů a tiše kráčí po
místnosti do všech tří rohů s lesními domky. Na každý lesní domek položí
jednu kartu se zvířetem. Do jednoho domku umístí kartu myšky Mii.
Všechny karty jsou lícem dolů. V rohu, kde je Mia zahraje na hudební
nástroj, který má v ruce. Potom se potichu vrátí zpět a řekne:
„Otevřete oči!“ – Kde myška Mia hrála?
Děti se rozběhnou do rohu, kde si myslí, že myška Mia hrála. Jakmile jsou
tam, otočí zvířecí kartu.
Kde je myška Mia? Kdo ji našel?
Děti, které stojí na správném místě, si zatleskají. Potom posbírají ostatní
zvířecí karty a začne nové kolo.
Hra končí, když je nalezena třetí karta myšky Mii.
Pokud hraje jen jedno dítě, může si vždy po nálezu kartu myšky Mii vzít.

Poznámky pro rodiče:
Obě hry 3 a 4 obsahují důležité prvky, které se děti budou později a
odlišným způsobem učit také v hudební výchově na základní škole.
Distributor ČR:
AV distribuce s.r.o.
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Hledání odkud přesně který zvuk přichází a kam se pohybuje pouze
sluchem, je velmi důležitou dovedností a hraje pak důležitou roli například
v dopravním provozu.
Děti se potřebují takovým dovednostem naučit stejně, jako například naučit
se posuzovat rychlost pohybujících se předmětů.

Tip: Sledujte myšku Miu, jak se prochází po Hudebním lese.
Následující hra je vynikajícím cvičením prostorové orientace podle sluchu.
• Děti sedí vzpřímeně se zavřenýma očima uprostřed místnosti a mají
nastražené uši.
• dospělý hraje roli malé myšky Mii, hraje na některý nástroj a přechází při
tom po místnosti.
• Najednou se zastaví a přestane hrát.
Kde je myška Mia teď?
Aniž by otevřeli oči, ukáží děti na místo, kde si myslí, že dospělý stojí.
Hru můžete opakovat se všemi nástroji.

Hra číslo 5: Narozeninová písnička pro
malou myšku.
Kooperativní hra s písničkou.

Potřebný herní materiál:

2 lesní domky, tamburína, metalofon s paličkou, 2 paličky, 9 karet zvířat a
figurka maminky myšky.
Příprava hry
Položte dva lesní domky obrázkem zvířecích maminek dolů a připravte si
hudební nástroje a zvířecí karty.
Jak hrát
Dospělý vybere čtyři zvířecí karty a položí je po dvou vedle lesních domků.
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Například

Lesní dům 1
Metalofon (dvě noty)
Tamburína (jedna nota)

Lesní dům 2
Paličky (tři noty)
Tamburína (dvě noty)

Pozorně si prohlédněte a zapamatujte co je na zvířecích kartách u
jednotlivých domků. Potom zavřete oči a zakryjte si je rukama.
Nyní dospělí obrátí zvířecí karty lícem dolů a vy můžete znovu otevřít oči.
Dospělý pak zahraje na odpovídající nástroje sekvenci jednoho z lesních
domků, například: dva údery na metalofon a jeden na tamburínu.
Kterou písničku jste slyšeli?
Vezměte figurku maminky myšky a postavte ji před lesní domeček, jehož
písničku jste právě slyšeli.
Distributor ČR:
AV distribuce s.r.o.
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11

Slyšeli jste správně a vybrali správný domeček?
Výborně, všichni si zatleskají.
Postavili jste figurku maminky myšky ke špatnému domečku?
Škoda, zkuste poslouchat opravdu pozorně a zkuste to příště znovu.
Dospělý nyní vybere další zvířecí karty a sestaví nové písničky.

Varianty
• Můžete si také zahrát tuto soutěžní variantu:
Ten kdo správně rozpozná danou písničku, může si vzít jednu zvířecí
kartičku. Na prázdné místo je pak položena nová zvířecí kartička.
Kdo po předem dohodnutém počtu kol (například tří) má nejvíce
zvířecích karet, vyhrává.
• Hra bude mnohem těžší, pokud budou mít děti oči zavřené i ve chvíli
kdy bude dospělý hrát písničku. Děti budou muset naslouchat ještě
pozorněji, které nástroje a kolikrát hrají.
Hra bude ještě těžší, budou li u každého domku vybrány tři zvířecí karty.
Tipy:
• Pokud se sejde více dětí, každé si vybere jeden nástroj a dvě
odpovídající zvířecí karty. Hrají potom odpovídající počet not a jeden po
druhém se střídají, čímž vznikne tak trochu zvláštní koncert.
• Nástroje jsou vhodné i pro volné hraní. Vyložte zvířecí karty lícem
nahoru do řady a děti mohou hrát podle not na nich.
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