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Ľudová kultúra skrýva v sebe krásu a pôvab ľudových piesní, 

múdrosť a zvyky našich predkov, ktoré sa roky prenášajú 

z generácie na generáciu ako najkrajšie dedičstvo. My v našej MŠ si 

toto dedičstvo vážime, a preto ho už 37 rokov odovzdávame 

nasledujúcim generáciám – našim najmladším – deťom. 

 

Cieľom detského folklórneho súboru „PÚPAVIENKA“ 

je zachovávať ľudové zvyky a tradície nášho ľudu, 

obyčaje z Gemera – Malohontu. 

 

Počas roka si budeme spievať ľudové piesne, hrať sa rôzne ľudové hry, 

zdokonaľovať rytmiku hrou na rytmické nástroje, na ozvenu, rytmizovať 

riekanky a medzitým si budú deti osvojovať ľahšie ľudové prvky a krokové 

variácie, ktoré budú zakomponované do ľudových tančekov. Plánujeme nacvičiť 

ucelený program v rámci úcty k starším pre seniorov z domova dôchodcov 

v Klenovci, a to dva krát do roka – v októbri a v máji. V októbri pripravíme pre 

celú materskú školu, rodičov, starých rodičov...ukážku spracovania plodov zo 

záhrad tradičným spôsobom podľa zvykov z Gemera – Malohontu. Deti zo 

súboru „Púpavienka“ spestria ukážku ľudovými piesňami k téme a tiež ľudovým 

tančekom. Na jar ukážeme zvyk: „Stavanie Májov“ a detské ľudové hry a tance 

na lúke: „Keď som húsky pásla...“ 



 

Počas krúžkovej činnosti dbať na bezpečnosť a psychohygienu detí, bezpečne 

zaobchádzať s materiálno-technickým vybavením a dbať, aby nedošlo k jeho 

poškodeniu. Zákonní zástupcovia detí boli riadne poučení o možných 

dôsledkoch súvisiacich s krúžkovou činnosťou a vlastnoručným podpisom 

vyjadrili informovaný súhlas s účasťou dieťaťa na krúžku. 

 

Nácvik „Púpavienky“:  v stredu od 15h. – do 15,45  v triede č. 4 

 

 

MESIAC 

 

Náplň plánovaných aktivít 

 

 

OKTÓBER 

Nácvik piesní: „Moja mamka niečo má...“ 

                         „Červené jabĺčko...“ 

                        „Kukurička strapatá...“ 

                       „Za naším domom kapustičku sadia“ 

Nácvik prvkov: jednokročka, dvojkročka, párové točenie 

Ľudová hra: „Na hrach“ 

Vystúpenie: „Zo záhradky do komôrky“ – v šk. záhrade 
 

 

 

 

NOVEMBER 

Nácvik piesne: „Zelený je rozmajrínček...“ 

Opakovanie piesní: „Kukurička strapatá“ 

                                   „Za naším domom kapustičku sadia“ 

Nácvik prvkov: valaský skok, chôdza okolo chlapcov 

Docvičenie tančeka: „Za naším domom...“ 

Hra na ozvenu: precvičovanie rytmu 

Vystúpenie: Dom seniorov v Klenovci 

 

DECEMBER 

Nácvik piesne: „Hnúšťanské dievčatá“ 

Opakovanie piesní: „Červené jabĺčko...“ 

                                  „Moja mamka niečo má“ 

Opakovanie prvkov: jednokročka, dvojkr., valaský, párové točenie 

Rytmizovanie riekaniek, odriekanie vyčítaniek 

 

JANUÁR 

Nácvik piesne: „Pec nám spadla...“-rytmizovať na rytm.nástrojoch 

Nácvik prvkov: dupák, fajka, rytmické točenie v kruhu 

Kruhové variácie: zväčšovanie a zmenšovanie kruhu 

Rytmická chôdza: „Štyri kroky dopredu...“ 

Ľudová hra: „Kolo, kolo mlynské“ 

 

FEBRUÁR 

Nácvik piesne: „Fašiangy, Turice, Veľká noc príde“ 

Nácvik rytmickej chôdze v radoch na pieseň Fašiangy, Turice... 

Opakovanie prvkov: dupák, fajka, rytmické točenie v kruhu 

Rytmizovať melodické riekanky: „10,20,30, začal Gašpar kričať“ 

Ľudová hra: „“Kolembaba“ 

 



 

 

MAREC 

 

Nácvik piesne: „Jar, jar, jar, daj nám slnko, daj...“ – spievanie,    

                            rytmizovanie, tancovanie 

Nácvik prvkov: chlapci prekladanie klobúkov z hlavy na hlavu 

                          dievčatá zručnosti s plátnom, s piestom 

                         „Keď som plátno polievala...“ 

Ľudová hra: „Jarná brána...“,  „Klnka, Klnka...“ 

 

APRÍL 

Nácvik piesne: „Máj, máj, máj zelený...“ 

                          „Keď som húsky pásla...“ 

Nácvik prvkov: chlapci prekladanie klobúkov z hlavy na hlavu 

                          Dievčatá zručnosť s piestom – „Prala som ja...“ 

Ľudová hra: „Točí sa mi točí...“ 

 

MÁJ 

Docvičenie piesne: „Máj, máj, máj zelený...“ 

                                  „Keď som húsky pásla...“ 

Nácvik prvkov: rytmická chôdza, dupák, valaský, odzemok 

Opakovanie: „Prala som ja na ptôčku...“ 

Ľudová hra: „Na prstienky...“ 

 

JÚN 

Docvičenie piesne: „Keď som húsky pásla...“ 

                                 „Keď som plátno polievala...“ 

Opakovanie pásma: „Na lúke“ – „Keď som húsky pásla...“ 

Ľudová hra: „Na húsky“, chlapci klobúkový 

Vystúpenie pre rodičov v ŠZ: „Keď som húsky pásla...“ 

 

V Hnúšti, dňa: 25.9.2019  

Vypracovala:  Želmíra Hrušková 

Schválila: PaedDr.  Beáta Tokárová 


