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1. JESENNÁ OBERAČKA

„Jesenná oberačka“ je komplexná hudobno-dramatická hra zložená z troch hudobných nápevov 
a jednoduchých básní. Celú hru je možné s deťmi nacvičiť ako hudobné predstavenie, ktoré 
zahrajú najmenej piati herci, ale môže ich byť aj dvadsať. Piesne môžu spievať všetci. Separátne 
sa jednotlivé časti dajú využiť v edukačnom procese ako hudobno-dramatické aktivity na rozvoj 
prosociálneho cítenia, pomoci a úcty k starším.

POMÔCKY

Kostýmy: 

čiapka pre DEDUŠKA, šatka pre BABIČKU, čiapky na dramatizáciu – rôzne LESNÉ ZVIERATKÁ.

Kulisy: 

domček a plot na ohraničenie záhrady (napríklad z kartónu), les, stromy.

Ostatné: 

detské hrabličky, lampášik pre VÍLU, ovocie (napríklad z kartónu, z vlny...), košíky, debničky.

Pomôcky však nie sú nevyhnutné a malí herci môžu existenciu predmetov a objektov vyjadriť 
pohybom a dramatizáciou. 

POSTAVY

DEDUŠKO, BABIČKA, LESNÉ ZVIERATKÁ, VÍLA DOBRUŠKA. 

Ostatní: 

OVOCNÉ A IHLIČNATÉ STROMY, KRÍKY, HUBY. 
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1. scéna: DEDUŠKO A BABIČKA

• Javisko je rozdelené na dve časti. V pravej časti javiska je domček, pred ním záhradka 
s troma ovocnými stromami, na ktorých rastie ovocie. V ľavej časti sú ihličnaté stromy, ktoré 
tvoria les.

• DEDUŠKO a BABIČKA v záhradke hrabú hrabľami. 

Všetci spievajú:

Na kraji lesa stál maličký dom. Deduško s babičkou žili si v ňom.

Pred domom záhradku veľkú mali. V nej každý deň tvrdo pracovali.

• DEDUŠKO zrazu zaspí opretý o hrable. Babička k nemu príde a jemne ho pohladká po hlave.

Deduško, zobuď sa, prichádza noc.

Kiežby nám niekto prišiel na pomoc.

Jablká, slivky, hrušky sú zrelé.

(Ukáže na STROMY S OVOCÍM.)

Poď, teraz musíme do postele.

• BABIČKA s DEDUŠKOM pomaly odchádzajú do domčeka.

01 Deduško a babička
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3. DARČEK PRE MAMIČKU

„Darček pre mamičku“ je komplexná hudobno-dramatická hra zložená z troch hudobných 
nápevov a jednoduchých básní. Celú hru je možné s deťmi nacvičiť ako hudobné predstavenie, 
ktoré zahrá približne dvadsať detí. Piesne môžu spievať všetci. Separátne sa jednotlivé časti dajú 
využiť v edukačnom procese ako hudobno-dramatické aktivity na rozvoj prosociálneho cítenia a 
poznávania vybraných jarných kvetov.

POMÔCKY 

Kostýmy: 

dve LIENKY, čelenky na dramatizáciu alebo sukne s tričkami príslušných farieb – VČELY a KVETY 
(aspoň dve konvalinky, dve púpavy, dve fialky, dve sedmokrásky).

Kulisy: miesto znázorňujúce OBCHOD a VČELÍ ÚĽ. 

Ostatné: venček z kvetov, košíček s medom.

POSTAVY

Zvieratká: 

dve LIENKY (malá LIENKA a LIENKINA MAMA), VČELY. 

Kvety: 

aspoň dve KONVALINKY, dve PÚPAVY, dve FIALKY, dve SEDMOKRÁSKY (kvetov môže byť viac) 
a OBCHODNÍK. 

Vstupné informácie:

Javisko je rozdelené na dve časti (postačí malá lavička alebo vankúšiky s jednoduchými kulisami):

1. Úľ, v ktorom bývajú VČIELKY.

2. Obchod, kde predáva OBCHODNÍK. Pri obchode je malá záhradka, kde sú KVETY.
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• Po poslednej pesničke sa deti pomaly presunú na jednu líniu tak ako na začiatku a poklonia 
sa divákom.

19 Záver
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4. POĎME SA HRAŤ NA ŠKOLU

„Poďme sa hrať na školu“ je komplexná hudobno-dramatická hra zložená zo štyroch samostatných 
piesní. Celú hru je možné s deťmi nacvičiť ako hudobné predstavenie napríklad na rozlúčku 
predškolákov, ktoré zahrá ľubovoľný počet detí. Piesne môžu spievať všetci. Separátne sa 
jednotlivé časti dajú využiť v edukačnom procese ako hudobno-dramatické aktivity na rozvoj 
pohybovej a telesnej zdatnosti, podporenie predčitateľskej gramotnosti (identifikácia niektorých 
písmen abecedy) a hudobnej gramotnosti (identifikácia niektorých hudobných nástrojov).

POMÔCKY 

Kostýmy: 

jednoduché masky – pirát, veverička. 

Ostatné:  

žinenka, lavičky alebo stoličky na sedenie, výkresy s napísanými veľ kými tlačenými písmenami (O, 
L, I, V), prázdne papiere, fixky.

POSTAVY

Iba v 1. piesni – VEVERIČKA, PIRÁT a vybrané dieťa. 

Iba v 2. piesni – niekto môže mať rolu UČITEĽA/UČITEĽKY. 

Iba v 3. piesni – spolu osem detí, ktoré budú mať rôzne úlohy zamerané na pohybovú a telesnú 
zdatnosť. 



37

• Deti si sadnú na pripravené lavičky/stoličky.

2. scéna: ABECEDA

• Pred scénou si nachystáme výkresy s nakreslenými písmenami veľ kej tlačenej abecedy, 
prázdne papiere a fixky. Jedno dieťa môže predstavovať UČITEĽA/UČITEĽKU a spieva bližšie 
k divákom.

• V prvom refréne sa vybrané deti postavia a zdvihnú pripravené výkresy s nakreslenými 
písmenami (O, L, I, V), ďalšie môžu vo dvojiciach pomocou svojich tiel vytvoriť písmená, o 
ktorých sa v piesni spieva.

• V druhom refréne iné deti na pripravené prázdne bloky/papiere napíšu fixkami svoje krstné 
mená a po dospievaní piesne ich ukážu divákom. 

Všetci spievajú:

Milé deti, usaďte sa, otvorte si knihu.

Pozrite sa na písmenká. Čo vám pripomenú?

Refrén:

O je ako ohrada. Psík tam ovce zaháňa.

L je ako lavička, kde oddychuje babička.

20 Poďme sa hrať


