
Čížiček, čížiček, vtáčik maličký    

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – hudobná výchova  

Vzdelávacia podoblasť: Hudobno-pohybové činnosti 

Špecifický cieľ vzdelávania:  Dodržiavať pravidlá v hudobno-pohybových hrách 

Obsah vzdelávania: Hudobno-pohybové hry 

 

 

 

 

Postup: 

- Čížik má veľmi rád makové semiačka. Od jari do jesene lieta okolo makového poľa a čaká 

kedy narastie. Je to pre neho taká pochúťka ako pre deti zmrzlina alebo lízanka. Spoločne si 

ukážeme ako sa seje, kvitne, rastie a ako tlčú a jedia mak. 

- deti sa pochytajú sa ruky (spolu so súrodencami, rodičmi) a utvoria kruh. Jeden „čížiček“ 

bude ukazovať jednotlivé pohyby, ostatní budú tieto pohyby napodobňovať. (Predpokladám, 

že doma momentálne veľký kruh nevytvoríte, tak „čížiček“ môže chodiť s ostatnými v kruhu 

a len ukáže daný pohyb a pokračovať bude s ostatnými ďalej v kruhu.)  

- Otázku spievajú všetci, odpoveď len čížiček (u neverbálnych detí samozrejme spievajú 

ostatní)   



Text piesne (pohyby) 

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,             (chôdza v kruhu) 

povedz mi, čížiček, ako sejú mak? 

Aj tak tak sejú mak, aj tak tak sejú mak,            (stoj - mierny predklon, pravou rukou  

aj tak tak sejú mak, aj tak sejú mak.            mávajú vpravo, vľavo)   

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,             (chôdza v kruhu) 

povedz mi, čížiček, ako rastie mak? 

Aj tak tak rastie mak, aj tak tak rastie mak,       (stoj - drep, postupne naspäť do stoja)  

aj tak tak rastie mak, aj tak rastie mak. 

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,             (chôdza v kruhu) 

povedz mi, čížiček, ako kvitne mak? 

Aj tak tak kvitne mak, aj tak tak kvitne mak,     (stoj – ruky spojiť nad hlavou dlaňami 

aj tak tak kvitne mak, aj tak kvitne mak.            do vnútra, pomaly vystreté ruky otvárať) 

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,             (chôdza v kruhu) 

povedz mi, čížiček, ako tlčú mak? 
Aj tak tak tlčú mak, aj tak tak tlčú mak,            (stoj – ruky zovreté s prstami zaťatými do  

aj tak tak tlčú mak, aj tak tlčú mak.            dlane,  jednou rukou „tlčieme“ do druhej) 

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký,              (chôdza v kruhu) 

povedz mi, čížiček, ako jedia mak? 
Aj tak tak jedia mak, aj tak tak jedia mak, (stoj – pravou rukou napodobňujeme  

aj tak tak jedia mak, aj tak jedia mak.  naberanie jedla z ľavej ruky) 

 

Odporúčanie pre triedu včielok: 

- pieseň odporúčam spievať pomaly a dávať tak možnosť sa zapojiť deťom aj do spevu. (A 

musím povedať za našu triedu, že všetky deti sa postupne, v rámci svojich možností a svojim 

spôsobom, do spevu zapájajú ☺☺☺). 

   

 

Vypracovala: Bc. Anna Geciová 
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