
Informácia o záujmovom útvare  

Názov záujmového útvaru : PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE ( deti od 18 mesiacov do 4 rokov) 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Lucia Miklošová, yamaha@pimpollo.sk, 0904 951 159 
 

Miesto a čas konania ZÚ:   EP Starozagorská – utorok, 10.00 

 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 

 

IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

  2   1 1  3 7  

 5 9 7  8 8 5 10 14 
14 12 16 14 11 15 15 12 17  

21 19 23 21 18  22  24  

28 26 30  25  29 26 31  

3 4 5 3 3 3 5 4 5 2 37-krát 

 

V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný 

termín konania ZÚ. 

 

Priebeh ZÚ:   
 
PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE 

ČASOVÁ DOTÁCIA:  

1 x týždenne / 45 minút 

SKUPINA:  

10 – 12 detí  v sprievode rodiča 

VYUČOVACÍ MATERIÁL:  

leporelá a CD s hudobnými ukážkami, perkusné  hudobné nástroje (tamburínky, činelky, rumba gule, ozvučné 

drievka, rolničky), fit-lopty, loptičky, overbaly, šatky a iné. 

Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a 

rytmus. Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, 

počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). 

Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj 

prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku. 

Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je 

pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a posluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo 

pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (starých 

rodičov), využívaním zaujímavých učebných materiálov – moderných spevníkov, CD s nahrávkami piesní a 

posluchových skladieb, leporiel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne. 
 

 V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný                   

s jeho odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného: 

Ing. Jaroslava Kastelovičová - 0911 389 189 alebo e-mail : kastelovicova@cvckosice.sk 
• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke 

www.cvckosice.sk 
• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku z CVČ. 

 

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2021/2022         
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