
Nabídka hudebně výukových programů pro děti mateřských a základních škol 

Motýl Erika
Naše autorské výukové programy, které jsme pro Vás připravili, jsou sestaveny dle učebních osnov hudební 

výchovy v oblasti poslechové, pěvecké a hudebně pohybové činnosti, environmentální výchovy a pro děti 

předškolního věku se zaměřením na logopedii.  Dále jsou také kombinací vlastní tvorby textaře a skladatele 

Martina Motýla a Eriky Nedomové. Jejich základní délka je cca 45 min. + přídavek dle momentálního zájmu dětí 

a pedagogů. 

1.  „Můj ohebný jazýček“  
Je interaktivní program zaměřený na logopedii. Je určen především pro děti od 3 do 7 

let (mateřské školy + 1. ročník ZŠ). V pohádce plné logopedických písniček vlastní 

tvorby se děti zapojují do cvičení určená na pohyblivost mluvidel, pohybová cvičení a 

seznamují se s novými logo-písničkami.  

2. „Vánoce jsou tady…“ 
Seznamuje děti se vznikem vánoc, proč dodnes strojíme stromeček a slavíme vánoce. 

Prolínají se zde nejen lidové koledy, ale i moderní písničky s vánoční tematikou. Je 

určen pro Mš a první stupeň Zš 

3.  „Hudba kolem nás aneb písnička od rána do večera“ 
Smyslem tohoto hudebního programu je seznámit žáky s širokým užitím hudby, 

muziky a písniček nejen v oborech hudebních, ale i jiných (sport, lékařství, reklama, 

film) a zdůraznit i společenskou funkci hudby (hymna, zdravice, koleda, ukolébavka). 

Určeno pro první a druhý stupeň ZŠ (s úpravou na danou věkovou skupinu). 

4. „Písnička lidová, umělá a zlidovělá“ 
Tento program seznamuje žáky se vznikem písniček v dřívější době a dnes a vysvětluje 

rozdíl mezi písní lidovou, umělou a zlidovělou. Určeno pro první stupeň ZŠ. 

5. „Písnička v pohádce, filmu a muzikálu“ 
Představuje žákům, jak písnička ovlivňuje filmovou a divadelní tvorbu a inspiruje ke 

scénáristické tvorbě. Určeno pro první stupeň ZŠ. 

6.  „Hurá za písničkou“ 
Hudebně zábavný program pro děti, upravený dle požadavků pedagogů a pořadatelů určený pro ostatní 

kulturní akce – zahájení a ukončení školního roku, školní akademie, pasování na prvňáky, karnevaly, 

narozeninové oslavy, klauniády, oslavy apod. 

7. Moderování kulturních akcí 
Moderování různých kulturních akcí nejen pro děti (firemní večírky, besídky, festivaly, plesy…) s možností 

hudebních vstupů a aktivit pro děti. 

8. „O zakleté Elektrolhotě“ 
Je interaktivní program zaměřený na environmentální výchovu v odvětví elektroodpadu. Děti se zde seznamují se 

základními pojmy recyklace, se sběrem a tříděním elektroodpadu. Pořad je určen pro první stupeň Zš, ve speciální 

úpravě také pro Mš. (tento pořad je možno objednat pouze přes agenturu Motýl Media s.r.o. nebo fa Elektrowin). 

Cena výukových programů pro Mš, Zš je stanovena předem dohodou (max. 50,- Kč za jednoho přítomného žáka, s ohledem 

na velikost školy! Mimo pořad č.8, cenu stanovuje fa Elektrowin a.s.). Kulisy, didaktické pomůcky a ozvučení máme vlastní a 

doprava je již zahrnuta v ceně. Ceny ostatních kulturních akcí jsou smluvní. 
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