
 

 
Workshop pro děti – Roční doby v hudbě a pohybu 
(věk 3+, 6+,) https://www.tamburina.cz/rocni-doby/ 

 

Představujeme Vám nové workshopy 
lektorky Olgy Kozánkové pro děti mateřských 
škol a začínající školáky. Tematické hudebně-
pohybové dílny jsou plny písní, pohybových her 
a říkadel. Dílny přispívají k všestrannému rozvoji 
osobnosti dítěte a podporují pozitivní klima 
třídy a sjednocují heterogenní skupinu. 

Popis cyklu Roční doby v hudbě a pohybu: Každý 
z workshopů je tematicky zaměřen na jedno roční 
období (podzim obsahuje 2 workshopy). S dětmi 
se během workshopů společně naučíme a 
zazpíváme různé 

písně, zatancujeme si, zrytmizujeme lidová říkadla, zahrajeme 
si na Orffovy a jiné hudební nástroje, zahrajeme si i na tělo, na 
hudbu napojíme fantazii, představivost a improvizaci, 
zapojíme grafickou notaci a mnoho jiných pomůcek, jako 
například šátky nebo stuhy. K jednotlivým workshopům od 
nás dostanete bonusové materiály, jako například noty písní, 
nahrávky doprovodu nebo výtvarné pracovní listy.  

Akční cena při objednání workshopu do 7. října 2022: 
2.200 Kč vč. DPH za 45 min. workshop, pro jednu třídu do 25 žáků v MŠ a 25–30 žáků na 1. 
st. ZŠ (cca. 90 Kč na žáka).  
Podmínkou jsou tři na sebe navazující workshopy v jednom místě.  
Cena obsahuje dopravu po Praze. Doprava mimo Prahu 8 Kč / 1 km.  Při objednávce min. 
tří rozdílných workshopů po min. třech hodinách1 celého cyklu do konce září 2022 navíc 
jako dárek barevný Carton Cajon v hodnotě 1.490 Kč dle výběru.  

Konání workshopu: středa, čtvrtek, pátek dopoledne v Praze a středočeském kraji  

Kontakt: Pro poptávku po volných termínech nás prosím kontaktujte / 
info@tamburina.cz/ Jitka Kopřivová/ tel.: +420 604 253685/ Jana Lála/ tel. 
+420 603 245 069. Objednání workshopů učiňte prosím on-line. 

 
1 3 termíny po 3x45 min. z nabídky workshopů JARO, LÉTO, PODZIM, DRAKIÁDA, ZIMA. 

https://www.tamburina.cz/rocni-doby/
https://www.tamburina.cz/cajony-s-potiskem/
mailto:info@tamburina.cz/
https://www.tamburina.cz/rocni-doby/


 

Workshopy cyklu Roční doby v hudbě a pohybu Olgy Kozánkové:  

 

JARO  

Jaru se nechce přijít – pojďme probudit přírodu! Společně 
vymyslíme a zazpíváme píseň, kterou jaro přivoláme. Už 
se probouzí. Všechny ty krásné barvy a zvuky 
probouzejícího se jara společně zhudebníme. Nebudou 
chybět jarní říkadla, písničky i tanečky. 

 

LÉTO 

Blíží se prázdniny – společně vyrazíme na výlet! Pojedeme 
na kole, vlakem nebo parníkem? Nechte se překvapit. 
Společně si vytvoříme hudební cestovní mapu se zpěvem 
i tancem a samozřejmě navštívíme velmi zajímavá místa! 

 

PODZIM 

Vydáme se do podzimní přírody, vytvoříme si hrou na tělo 
podzimní počasí (vypomůže nám s tím i dešťová hůl), 
naučíme se několik podzimních písniček, u kterých si 
společně protáhneme tělo, vykouzlíme na Orffovy 
nástroje pořádnou podzimní bouřku a nakonec uložíme 
zvířátka s přírodou k zimnímu spánku. 

 

DRAKIÁDA 

Společně se proletíme s drakem ve větrném podzimním 
počasí, o drakovi si i zazpíváme, doprovodíme se na různé 
Orffovy nástroje, zrytmizujeme podzimní říkadla, 
roztančíme podzimní hudbu. 
 

 

ZIMA 

Brrr, to je ale zima! Pojďme se společně zahřát 
stopovačkou – půjdeme ve sněhu po stopách zvířat (i 
zvuků). Naučíme se několik zimních říkadel i písniček, při 
jedné si postavíme i sněhuláka. Doprovodíme se na jeden 
staročeský hudební nástroj.   

 

https://www.tamburina.cz/rocni-doby-jaro/
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