
Nabídka programů hudebního vzdělávání v HŠ Yamaha Telnice 

Určeno pro děti od 4 měsíců do 6 roků – školní rok 2021/2022 

1/ ROBÁTKA – program pro děti (4 měsíce – cca 1,5 roku) 

Zajímavé a neobvyklé aktivity nejmenších dětí s maminkami (babičkami…). Vloni jsme v Telnici 
vyzkoušeli a děti zaznamenaly úžasné pokroky ve vývoji. Účast maminek (tatínků) ve výuce je nutná. 

2/ PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ – zařazení dětí do PK 1 – 3 je podle věku: 

 Pro nejmenší děti 1,5 – 2,5 roku První krůčky 1. Děti (v doprovodu maminky, tatínka, 
babičky…) se tu učí vnímat hudbu, reagovat na ni pohybem, používají dětské hudební 
nástroje (rytmická vajíčka, rolničky, tamburínky) a mají první možnost kolektivního vyžití 
bez stresu a nejistoty. Pro výuku používáme žluté leporelo s písničkami, básničkami a 
obrázky, zde také malujeme, lepíme… Výuka bude letos i v dopoledních hodinách. 
 

 Pro děti 2,5 – 3, 5 roku je určený program První krůčky 2. Aktivity podobné jako v PK 1, jen 
jsou dětem jinak nabízeny. Součástí výuky je hnědé leporelo s novými písněmi, básničkami a 
obrázky. Kromě zpívání hrajeme na dětské hudební nástroje, tančíme, malujeme… 
 

 První krůčky 3 jsou určeny pro věkovou kategorii 3 – 4 roky.  Zde se děti učí nové písně, 
náročnost v pohybovém zpracování je vyšší, posílena je zejména rytmická stránka. 

Podmínkou otevření programu je přihlášení alespoň sedmi dětí, protože výuka je založena právě na 
vzájemné spolupráci dětí. Ty se zde naučí zcela přirozenou formou sociální návyky a získávají nové 
kamarády. 

3/ RYTMICKÉ KRŮČKY – program pro děti 4 – 6 roků 

I v tomto programu je nutná přítomnost rodiče (prarodiče). Děti učí základy hry na zobcovou 
flétnu, rytmicky doprovází znějící píseň, zpívají, pohybem zachycují hudbu a naučí se poznat noty. 
Pomocí kartiček s notami dokážou sestavit rytmus, který následně použijí v písničce. I zde je výuka 
vedena příjemnou formou imitace učitelky. Děti si také rády zahrají na keyboard či boomwackery 
(moderní hudební nástroj – ozvučené trubice). Získají tu průpravu pro následnou výuku např. 
zobcové flétny, hry na keyboard nebo populárního zpěvu). 

Pro zájemce se koná informativní nezávazná schůzka ve středu 1. 9. 2021 v 16 hodin 
v učebně na telnické faře (žlutá budova vedle ZŠ). 

Pro nové uchazeče doporučujeme ukázkovou hodinu (zdarma). Pro PK a RK to bude první 
vyučovací hodina, bude se konat v týdnu od 13. 9. 2021 – pokud se s dítětem přihlásíte, 
dostanete oznámení o přesném konání zahájení výuky. Přihlásit se můžete písemně na mail 
bozena@kuf.cz nebo elektronicky na adrese hskuf.cz.  Jakékoliv další informace získáte na 
adrese bozena@kuf.cz.        

                Božena Küfhaberová, učitelka HŠ Yamaha Telnice 


