
  
 

 

Metodický a pracovní list projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, č. 84 
 

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Učíme se písně o barvách v českém a německém jazyce 

OBLAST  Jaro, léto a tak dál 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Hudební výchova 

ROČNÍK / TŘÍDA 1. r./I. 

JAZYKOVÉ CÍLE 
žáci znají názvy barev v německém jazyce 

 

OBSAHOVÉ CÍLE žáci si procvičují  názvy barev v češtině                                         
žáci umí jednoduché  písně o barvách v češtině i němčině 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

hudební nástroj 

notové  záznamy  písní 

slova písně 

karty s barvami 

 pastelky 

tabule 

barevné křídy 

POUŽITÉ ODKAZY www.knihcentrum.cz/ Pexeso                                                   
Natotata Barvy německy 

PŘÍLOHY notový záznam písně 

AUTOR METODICKÉHO  
A PRACOVNÍHO LISTU  
Jméno, příjmení 

Milena Hnídková 

 

Pracovní postup aktivity: 



  
 

 

Úvodní část (10 min.) 

Učitel/ka  vyzve žáky se židlemi k tabuli, kde se posadí do kruhu. Vyučující zadává otázky: „Jsem plod 

maliny. Mám barvu …“ Vyučující  vyvolá  žáka k odpovědi. Jiný vyvolaný žák/yně vybere kartu té barvy 

a připevní na magnetickou tabuli. Učitel pokračuje: „ Jsem list jabloně. Jakou mám barvu?“ Vyvolá 

jiného žáka a ten odpoví. Další vyvolaný žák vybere kartičku se zelenou barvou a připevní na tabuli. 

Hra pokračuje. Jsem květ pampelišky. Mám barvu, barvičku … Vyvolaný žák odpoví a jiný žák vybere 

kartičku se správnou barvou. Jsem jasná obloha. Žáci na sobě hledají modrou barvu. Ukáží a společně 

řeknou. Vyvolaný žák vezme správnou kartičku.  Jsem vločka sněhu. Jakou mám barvu? Učitel vyzve 

žáky, aby tuto barvu našli ve třídě. Jsem peří z kosa. Mám barvu … Ukažte správnou pastelku. Jsem 

hlína na poli. Moje barva je … Učitel vyvolá žáka k odpovědi, jiný vyvolaný vezme do ruky kartičku 

správné barvy. 

 

Pracovní postup (30 min.) 

Žáci se posadí k vyučujícímu, který hraje na hudební nástroj, se židlemi do půlkruhu. Učitel se zeptá 

žáků zda znají nějakou píseň, kde se zpívá o barvách. Např. „Červená, modrá fiala“, píseň si společně 

zazpívají. Některý z žáků si vzpomene na píseň „Černé oči jděte spát“ apod. Začátek písně zazpívá žák, 

který chce zpívat sám, v ostatních slokách se přidají všichni. Vyučující jim zazpívá novou píseň na 

barvu červenou a zelenou (viz příloha). Potom po částech naučí píseň žáky. Zpěv písně se ještě 

jednou opakuje. (10 min.) 

Na tabuli jsou nakresleny balonky s barvami a německé názvy – rot, grün, gelb, blau, weiß, schwarz, 

braun.  Učitel vyzve žáky, aby si přinesli pastelky těchto barev. Učitel a žáci společně čtou německé 

názvy, vyvolaní žáci přiřazují název k správné barvě, ostatní ukazují správnou barvu pastelky. Učitel 

střídá názvy barev, žáci ukazují pastelky a název barvy opakují. (10 min.) 

Učitel zazpívá píseň v němčině s názvy barev – rot, blau. A nyní si zahrají žáci na překladatele. „Kdo 

přeloží slova rot, rot, rot do češtiny?“ Balónky na tabuli žákům pomohou. Slovo meine – učitel ukáže 

na sebe, slovo liebe nakreslí učitel fiktivní srdce. Při překladu slova Farbe se učitel zeptá žáků, zda 

toto slovo není podobné nějakému našemu slovu a to barva. Po částech učí píseň žáky. Píseň si 

zazpívá s žáky ještě jednou. Podle časové rezervy může s žáky zazpívat s uvedenými  českými slovy. 

(10 min.) 

 

Závěr (5 min.) 

Žáci si na koberci zahrají pexeso s barvami, které jsou připevněné na magnetické tabuli. 

 

Pracovní list pro žáky 



  
 

 

 

Poznámky 

Červená je moje milá barva, 

červená je moje barvička. 

 

Zelená je moje milá barva,                                                                                                 

zelená je moje barvička. 

 

Rot, rot, rot ist meine liebste Farbe, 

rot, rot, rot ist alles, was ich habe. 

 

Blau, blau, blau ist meine liebste Farbe, 

blau, blau, blau ist alles, was ich habe. 

 


