
Táto hudobno-rytmická aktivita rozvíja schopnosť 
dieťaťa sústrediť sa na činnosť, ako aj schopnosť 
vystupovať pred ostatnými členmi skupiny.
Posaďte deti do kruhu a rozdeľte ich do troch 
skupín. Porozprávajte sa o tom, ako sa dajú 
zreprodukovať zvuky búrky pomocou 
svojho hlasu, tela alebo aj jednoduchých 
hudobných nástrojov, ktoré máte 
k dispozícii. Vypočujte si návrhy a 
vyberte tie, ktoré zapracujete do 
spoločnej aktivity.

Príklady možností ako realizovať 
aktivitu:

trite ruky jednu o druhú – mrholenie
klopkajte prstami po veciach – slabý alebo 

Téma:
skupinová aktivita, pri ktorej sa deti 
kolektívne prejavujú a vytvárajú zvuky búrky

Kľúčové pojmy: 
hlas, rýchlosť, zvuky, počúvanie, 
vystupovanie

Odhadovaný čas: 
20 min.

Metódy: 
spolupráca, pozorovanie, počúvanie

Čo budeme potrebovať: 
vhodné exteriérové miesto na stretnutie pre 
aspoň 10 detí. 
Na vylepšenie môžete použiť: 
• celtu (šúchaním môžete imitovať 
mrholenie),
• vlastnoručne vyrobenú dažďovú palicu,
• palice, ktorými budete búchať o zem a 
imitovať tak dážď,
• pokrievky na imitovanie hromov.

Popis aktivity:

DAŽĎOVÁ BÚRKA 
Vek 7+
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Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za 
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vytrvalý dážď
dupte nohami – hrom

Učiteľ, ako dirigent celej skupiny počas aktivity rozhoduje v akom poradí prichádzajú 
jednotlivé zvuky, o hlasitosti búrky, rýchlosti a jednotlivých zvukových efektoch, alebo 
ktoré skupiny žiakov sú počas určitej doby ticho.

Odporúčané gestá pre jednoduchšiu komunikáciu v skupine:

ukázanie prstom – prichádza daná skupina
predvedenie danej činnosti – žiaci daný zvukový efekt opakujú
dvihnutie/klesanie rukami – určovanie hlasitosti
krútenie rukou pomalšie/rýchlejšie – určovanie rýchlosti

• Začnite potichu a pomaly, pričom voláte skupiny postupne, až kým si všetky tri skupiny 
netrú dlane. Experimentujte s rýchlosťou a hlasitosťou.

• Pokračujte cez jednotlivé zvukové efekty, kým nepríde čas na dupanie (hrom). Najlepší 
efekt dosiahnete, keď budú jednotlivé skupiny dupať štýlom mexickej vlny. 

• Pre dojem ustupujúcej búrky preveďte celú aktivitu v opačnom poradí.

Obmena : Skúste napodobniť aj iné zvuky prírody - les, more alebo víchricu.

Odkaz na učebné osnovy:  

• Dramatické umenie: hudba a dramatická výchova


