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Bubnování rozvíjí spolupráci, kreativitu, schopnost improvizace, hudební vnímání,
rytmus, hrubou motoriku, předmatematické a matematické dovednosti. Děti se učí být
aktivní součástí skupiny, respektovat pravidla, individuálně se projevovat. Je skvělou
prevencí agresivity, vybíjí stresující zážitky. 

Je po tisíce let přirozeným projevem člověka, cenným odkazem minulosti. A cenným
nástrojem pro harmonizaci dětí i dospělých pro budoucnost. Má prokazatelný pozitivní
účinek na fyzické i duševní zdraví. Přináší radost, zábavu a energii.

E-book Bubnování s předškoláky a malými školáky přináší praktické aktivity do školky i
školy, do mimočasových aktivit. Bubnování s dětmi zvládne každý. Stačí se nebát a
pustit se do něj. 

Autorka Mgr. Daniela Šimonová je předškolní a mimoškolní pedagog,
hudebnice, lektorka kurzů dalšího vzdělávání pro učitele. S dětmi bubnuje léta,
bubnování patří k nejoblíbenějším činnostem dětí.  Zkušenosti s bubnováním
posbírala na své hudební cestě, třeba v indiánské kapele Han Hepi Wašte, v
současnosti tvoří původní intuitivní meditativní hudbu. Zúčastnila se mnoha
workshopů etnické hudby s předními českými i světovými bubeníky a zpěváky.
Pravidelně veřejně vystupuje a publikuje. 

Informace o autorce najdete na www.danielasimonova.com
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U předškoláků začneme velmi jednoduchým rytmem, např. tlesk - tlesk, výrazným gestem
ukazujeme, kdy jsou na řadě. Až děti pochopí princip, můžeme mírně zvyšovat obtížnost. 
U větších dětí můžeme rovnou kombinovat obtížnější rytmy. 
Využíváme všechny možnosti, které nám tělo dává:

hra na jednu část těla - př. 3x tlesk - ozvěna,  3x břicho - ozvěna, 3x stehna - ozvěna,
3x hýždě - ozvěna, 3x hlava - ozvěna, 3x o zem - ozvěna - experimentujeme, děti hru na
různé části těla milují
sekvence dvou částí těla - př. 2x tlesk - 3x stehna - ozvěna, 2x hlava - 3x břicho,       
 2x tlesk - 3x o zem atd. 
kombinujeme různé rytmy a střídáme části těla
rytmus předvádí dítě - děti se střídají např. v kruhu, u menších vybereme dítě, které se
neostýchá a pochopilo zadání, postupně se děti hru naučí    
ozvěna s podporou slov (ostinato) - pro menší děti je snazší rytmus zopakovat, když
zároveň vyslovují jednoduchá slova, můžete je spojit s probíraným tematickým celkem,
př. kočka - pes, prase - kůň, jede vlak - je to tak, narcis - sněženka... 

 

  Hra na těloHra na tělo
Ozvěna

Stoupneme si s dětmi do kroužku, učitel předvede rytmus a děti jej opakují. 

Tleskání

Dupání Pleskání o stehna

Pleskání o hýždě

Jemné pleskání
na hlavě

Bubnování rukama o zem

Jemné 
pleskání 
o břicho

4+

Vždy dbáme na bezpečnou intenzitu úderů!

 Luskání prsty
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Doprovoď můj příběh na buben - pokud je pro děti zatím těžké samostatně
svůj příběh ztvárnit hrou na buben, vyprávím svůj příběh a děti se přidávají k
bubnování. To pak zvládnou i děti nejmenší. Spontánní nápodoba je jejich
přirozeností. 

Teď zkusím pomocí bubnu vyprávět svůj den. Hraju a doprovázím slovy. Např.
probuzení s pomalými rozespalými údery, rychlý běh na autobus, radost ze
setkání, zlost, že mi někdo šlápnul na nohu... Hrajeme si s pocity, tempem,
rozvíjíme kreativitu. Podporujeme děti, aby takto vyjádřily, co dnes zažily.   

 zabubnuj pocity 3+

  Seznámení s bubnySeznámení s bubny

zahraj radost, smutek, vztek, strach
přidej hlas - ano, bude to hodně nahlas, ale také hodně očistné a předejte to
mnoha zbytečným šťouchancům...

Připravíme si kartičky s emocemi. Stačí nakreslit na papír smajlíky, nebo si
vytiskněte kartičky z této publikace. Kartičky mám v košíčku, nebo za sebou a
před sebe pokládám doprostřed kruhu vždy jen jednu. Děti spontánně emoce
ztvárňují na buben. Je dobré ukončit aktivitu jemnou emocí, aby se děti
zklidnily. Cvičení je vynikající prevence emočních bloků. 

 zabubnuj příběh 5+

 chůze podle rytmu bubnu 3+

Hraji na buben a děti se podle hry pohybují. Měním tempo,
hlasitost, náladu. Děti ji spontánně vyjadřují.  Je velmi
vhodné s bubnem šamanským - indiánským, na který se
hraje měkkou paličkou.
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bubnování se slovy - velmi pomáhá využít libovolná slova a rytmus jako
ostinato slabikovat, využíváme slova vztahující se k aktuálně probíraným
tematickým celkům, toto cvičení velmi pomáhá cizincům při osvojování češtiny
hrajte podle mě - rytmus předvádí některé z dětí, ostatní opakují, střídají se
nevidím, ale slyším - kdo udává rytmus, zajde např. za roh či za polici s
pomůckami, hrajeme pouze podle sluchu
ozvěna v bubnu - buben opatrně postavíme na zem vzhůru nohama, libovolné
slovo, třeba své jméno, zavolám do bubnu, postupně jeden po druhém jsou
nařadě všechny děti - velmi je baví a je to dobrý způsob jak procvičit slovní
zásobu

Sedíme s bubny v kruhu. Zahraji jednoduchý rytmus. Děti opakují. Zpočátku
může být nutné u menších dětí začít jen u jednoho či dvou úderů a ukazovat
jim výrazným gestem, kdy hraju já a kdy jsou na řadě ony jako ozvěna. 

Ozvěna na buben 4+

dupající dirigent 3+

  Hry s bubnyHry s bubny

Sedíme s bubny v kruhu. Doprostřed jde jedno dítě.
Ostatní hrají na buben podle toho jak dupe - rychle,
pomalu, stop, obouruč, když skáče dítě snožmo,
jednou rukou, když skáče po jedné noze atd. Nejprve
dětem ukazuji dupajícího dirigenta já, když pochopí
princip, střídají se v roli dirigenta. Dítě má tak
možnost úplně všechny včetně učitele chvíli řídit :) 
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  Ruka, noha, pusaRuka, noha, pusa


