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1 Důvod vytvoření pomůcky 

Podle mého pozorování a úsudku bych nejdříve chtěla zmínit, že v mateřské škole je 

hudební výchova nepostradatelná. 

Hudební vývoj dítěte probíhá již před narozením. Předškolní věk je nejdynamičtější 

etapou v hudebním vývoji u dítěte. Všechny děti s normálními anatomicko-

fyziologickými předpoklady lze hudebně rozvíjet a vychovávat. Hudební rozvoj probíhá 

přirozeně, stejně jako rozvoj tělesný nebo duševní. Dítě můžeme formovat jak cílenou 

hudební výchovou v rodině, školských zařízeních, tak i ve volnočasových aktivitách.  

Zpěv je pro děti nepřirozenější projev. Pro rodiče je to nepostradatelný nástroj pro 

jejich všestranný rozvoj. Pokusím se pomoci tím, že vytvořím jednoduchý návod pro 

rodiče, jak pracovat s jednoduchou lidovou písní, a tím rozvíjet myšlení (fantazii) svého 

dítěte. 

 

2 Výběr písně 

Výběr písně je zaměřen hlavně na to, aby se jednalo o lidovou píseň, aby obsahovala 

přiměřeně nízké a vysoké tóny - přiměřeně k věku. Jedná se o jednoduchou a známou 

lidovou píseň „Cib, cib, cibulenka“. Je to velmi krátká píseň, vhodná pro děti všech 

věkových kategorií v předškolním věku. Píseň svým obsahem a příjemnou melodií může 

v dětech vytvořit pocit klidu, bezpečí a rodinné pohody. Činnosti spojené s písní jsou 

zvoleny přiměřeně k věku předškolního dítěte. 
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Cib, cib, cibulenka 

 

2.1 Motivace 

Jako motivaci můžete využít rodinné fotografie (hlavně Vás rodičů a sourozenců). 

Nechte děti popsat fotografii, jak tam vypadáte, co děláte.  Povídejte si s nimi o tom, jak 

jste je jako maminka chovala a jak jste se o ně starala, když byly ještě miminka. Povídejte 

si o Vaší rodině. 

2.2 Nácvik písně 

Dětem píseň nejdříve zazpívejte bez hudebního doprovodu tak, aby se navázal oční 

kontakt. Dětem vysvětlete, co znamená slovo matička a kdo byl Jeník. Zazpívejte dětem 

nejdříve 1x písničku. Poté už můžete zpívat s hudebním doprovodem (hudební nástroj 

nebo klidně i video na youtube.com apod.). Děti se postupně přidávají a zpíváte společně.   

2.3 Píseň a hra na tělo 

Při určování rytmu písně využívejte pouze tleskání, aby se dokázalo zapojit dítě 

jakékoliv věkové kategorie. Další dny vyzkoušejte změnu a to tak, že u slov cibulenka, 

makulenka, maličká, matička, veliká a Jeníka pleskejte o kolena.  

Cib, cib, ci – bu – len- ka,  

Tlesk, tlesk, tlesk-tlesk-tlesk-tlesk, 

mak, mak, ma – ku – len - ka,  

tlesk, tlesk, tlesk-tlesk-tlesk-tlesk, 
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když jsem by - la ma – lič - ká, 

tlesk tlesk tlesk - tlesk tlesk – tlesk – tlesk, 

cho – va - la mě ma – tič - ka  

tlesk-tlesk-tlesk tlesk tlesk-tlesk-tlesk 

a teď když jsem ve – li - ká, 

tlesk tlesk tlesk tlesk tlesk-tlesk-tlesk 

mu - sím cho - vat Je – ní - ka. 

tlesk-tlesk tlesk-tlesk tlesk-tlesk-tlesk. 

 

2.4 Píseň s pohybem 

Předveďte dětem krátký jednoduchý taneček. Můžete vymyslet i vlastní choreografii, 

můžete použít fantazii dětí (to je ideální- preferujte spontánní činnosti dětí). Tento tanec 

je vytvořen pro rodiče s dětmi. Děti budou po Vás opakovat a tanec se rychle naučí 

nápodobou.  

Například: 

Cib, cib, cibulenka,  

Děti na „CIB, CIB“ mají ruce v bok a otáčí se trupem na jednu a pak druhou stranu. Na 

slovo „CIBULENKA“ tleskají do rytmu (tlesk-tlesk-tlesk-tlesk). 

mak, mak, makulenka,  

Děti na „MAK, MAK“ mají ruce v bok a do rytmu jdou do podřepu a zpátky (1x MAK=1 

podřep a zpátky). Na slovo „MAKULENKA“ tleskají do rytmu (tlesk-tlesk-tlesk-tlesk). 

když jsem byla maličká, 

Děti se chytí za ruce s rodiči a mávají rukama.  

chovala mě matička  

Pustí se a naznačují chování miminka.  

a teď když jsem veliká, 
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Děti si stoupnou na špičky, ruce dají nad hlavu a na slovo „VELIKÁ“ mávají rukama ze 

strany na stranu do rytmu.   

musím chovat Jeníka. 

Děti se s Vámi obejmou (v objetí se houpou do rytmu).  

 

2.5 Píseň a hra na orffovy hudební nástroje (lze nahradit kuchyňským nádobím) 

Chápeme, že ne každý má doma orffovy hudební nástroje, proto je nahraďte doma např. 

kuchyňským nádobím. Fantazii a kreativitě se nikdy meze nekladou. Zapojte celou rodinu 

(babičku, dědečka…). Věřte nám, bude u vás doma velmi živo a veselo. Pojmenujte svou 

rodinnou kapelu.  

V příkladu jsme uvedli píseň s hrou na orffovy nástroje, které si Vy doma podle vašich 

možností zaměníte za jiné „nástroje“. Dětem chvíli trvá, než se to naučí, ale s pomocí 

trpělivosti a dobré nálady to půjde rychle.  

Buben   - (hrnec) 

Ozvučná dřívka X (vařečky) 

Kaštaněty  K (kostičky např. dřevěné) 

Rumba koule  + (cokoliv v nádobě- čočka, fazole…) 

Triangl   pouze 1cinknutí na konci písně (sklenička a lžička) 

 

Cib, cib, ci bu len ka,  

- ,     -  ,    X  X  X   X, 

mak, mak, ma ku len ka,  

- ,     -  ,    X   X   X   X, 

když jsem byla maličká, 

   K         K     K K     K K K 

chovala mě matička  

 K K K        K     K K K 



Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. 

Českobrodská 362/32a, 190 00 Praha 

7 

 

X X X      X     X X X 

a teď když jsem veliká, 

+    +        +        +       +++,  

musím chovat Jeníka. 

Všechny nástroje najednou do rytmu a na konci 1x cinkne triangl (jako ukončení písně). 

 

 

A co bychom Vám nejvíce doporučili?  

ZPÍVEJTE, ZPÍVEJTE, ZPÍVEJTE       JE TO PRO DĚTI 

DŮLEŽITÉ, ALE ZÁROVEŇ I RADOST A POTĚŠENÍ PRO VÁS 

VŠECHNY!  

 


