
DOVÁDÍME S TŘEMI 

PRASÁTKY  
 

CO POTŘEBUJETE 
- hudební nástroj / rytmizační prostředek – např. ozvučná dřívka, bubínek, 

tamburína, rumba koule…, postačí ale i ruce (k tleskání či bubnování), plecháček a 

vařečku, hrnec/hrnce a vařečky, hrnec/hrnce a pet lahev, kovové lžičky, pevně 

uzavíratelnou krabičku naplněnou např. rýží 

- deku/prostěradlo, polštáře či jiné pomůcky na postavení „domečku“ pro prasátka 

- nahrávku písničky Tři čuníci: https://www.youtube.com/watch?v=4DCM0Jne8MY 

 

POSTUP 
Budeme pracovat s písničkou Tři čuníci. Nejprve 

si s dětmi vybereme rytmický hudební nástroj, 

pokud máte doma. Můžeme si ho ale také 

vyrobit z vlastních zdrojů. Bohatě postačí něco 

z kuchyňského náčiní – vařečky, hrnce, 

plecháčky, krabičky se sypkým obsahem... 

Fantazii se meze nekladou. 

Nejprve se s dětmi posadíme a pustíme písničku. 

Začneme doprovázet nahrávku vlastními nástroji. 

Snažíme se dbát na dodržování rytmu (jako 

pomoc může sloužit tleskání v nahrávce). Nejde o 

to, dělat rámus, snažíme se vést děti k vnímání rytmu a hudby. Pokud děti zvládají držet 

rytmus, můžeme během písničky různě obměňovat styly rytmizace – tleskat střídavě dlaněmi 

o sebe a do stehen, střídat údery do různých hrnců, střídat v úderech obě ruce... Záleží na 

zdatnosti dětí, vše koriguje rodič. Podle zájmu můžeme nahrávku opakovat a vymýšlet různé 

variace rytmu. 

 

Na druhou část hry si nejprve stanovíme domeček – ideální je postavit si jednoduchý bunkr 

z dek, polštářů nebo čehokoliv, co máte k dispozici. Je ale možné jako domeček použít např. 

stůl.  

Hra opět závisí na sluchovém vnímání dětí. Znovu pustíme písničku a necháme děti tancovat, 

tleskat, mohou pokračovat ve hře na hudební nástroj. Můžeme do tance zapojit i loutky tří 

prasátek vyrobené pro divadlo v části Spolupracujeme. Rodič v určitém momentě pozastaví 

hudbu – to znamená, že přichází vlk (opět lze využít vyrobené loutky vlka) a je nutné se běžet 

schovat do domečku a tam v tichu vydržet, aby je vlk neuslyšel a neobjevil. Po chvíli ticha, 

kdy vlk obchází kolem se opět zapne hudba, děti mohou i s prasátky vylézt z domečku a opět 

pokračovat v tanci a dovádění. Takto opakujeme několikrát.  

https://www.youtube.com/watch?v=4DCM0Jne8MY


 

CO PROCVIČUJETE 
Sluchové vnímání, vnímání rytmu a hudby, hrubou motoriku 

NA CO SE ZAMĚŘIT 
Pozorujeme, zda děti dokážou vnímat a sami vytvářet rytmus. Ve druhé části sledujeme, jak 

rychle si děti všímají změny v podobě zastavení hudby.  
 

 

ZDROJ OBRÁZKU: https://www.muzikantik.cz/Rytmicke-hudebni-nastroje-c3_0_1.htm   

TEXT PÍSNĚ TŘI ČUNÍCI: 

1. V radě za sebou

tři čuníci jdou 

ťapají si v blátě 

cestou necestou 

kufry nemají 

cestu neznají 

vyšli prostě do světa 

a vesele si zpívají 

 

Vi-vi-vi-vi-ví 

 

2. Auta jezdí tam 

a náklaďáky sem 

tři čuníci jdou jdou 

rovnou za nosem 

žito chřoupají 

ušima bimbají 

vyšli prostě do světa 

a vesele si zpívají 

 

Vi-vi-vi-vi-ví 

 

3. Levá pravá teď 

přední zadní už 

tři čuníci jdou jdou 

jako jeden muž 

lidé zírají 

důvod neznají 

proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají 

 

Vi-vi-vi-vi-ví 

 

4. Když kopýtka pálí 

když jim dojde dech 

sednou ke studánce 

na vysoký břeh 

ušima bimbají 

kopýtka máchají 

chvilinku si odpočinou 

a pak dál se vydají 

 

Vi-vi-vi-vi-ví 

 

 

 

 

5. Když se spustí déšť 

roztrhne se mrak 

k sobě přitisknou se 

čumák na čumák 

blesky blýskají 

kapky pleskají 

a oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají 

 

Vi-vi-vi-vi-ví 

 

6. Za tu spoustu let 

co je světem svět 

přešli zeměkouli 

třikrát tam a zpět 

v řadě za sebou 

hele - támhle jdou 

pojďme s nima zazpívat si 

jejich píseň veselou 

 

Vi-vi vi-vi vi-vi vi-vi vi-vi vi-vi-ví 

https://www.muzikantik.cz/Rytmicke-hudebni-nastroje-c3_0_1.htm

