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Metodický pokyn 
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21.6.2021 

 

Pomůcka: Zvonkohra Koshi 

 

Popis výrobku: 

Koshi zvonky jsou autentický originální hudební nástroj vysoké kvality. Vyrábí 

se ručně v dílně na úpatí Pyrenejí.  

Každý jednotlivý zvuk zvonků je výsledkem dokonalé řemeslné práce. 

Přesné ladění vytváří čisté bohaté tóny.  

Podtóny kratších akordů postupně dominují a stávají se základem melodie, čímž 

vytvářejí kruhový rozsah tónů. 

Na Koshi zvonky můžete hrát jemným držením za šňůru: křišťálový relaxační 

zvuk harmonizuje prostor, ve kterém se nachází.  

Můžete ho zavěsit v interiéru nebo exteriéru, kde je rozezníván větrem, který 

vytváří nečekané melodie. 

Jedná se o sadu 4 elementů - Koshi Voda, Koshi Oheň, Koshi Vzduch, Koshi 

země. 

Zvonkohra je umístěna v dřevěném stojanu, na kterém jsou všechny čtyři 

elementy zavěšeny. 

Jedná se o relaxeční pomůcku, kterou lze využít v různých (rozmanitých) 

činnostech. 

 

Relaxace: 

Děti si podávají v kroužku jeden Koshi zvonek, vnímají jeho zvuk, tón, mají 

zavřené pusy a vnímají ticho obohacené zvukem. Každý si může podle libosti 

zazvonit, Nechat ho u sebe, jak dlouho potřebuje, poté pošle dále. Používáme při 

ztišení kolektivu po hlučných aktivitách, když potřebujeme nastolit ve třídě 

klidné prostředí. 

 



 

 

Náměty před odpočinkem: 

Po přečtené pohádce, před usnutím prochází učitelka mezi postýlkami, děti na 

postýlkách vnímají zvuk, který se může lišit dle živlů. Děti tato činnost 

uklidňuje, mají tentenci více uklidnit tělo a vnímat ticho okolního prostředí. Ke 

Koshi zvonkům používáme ještě relexační polštářky s levadulí a lněnými 

semínky, které si děti přikládají na oči, mají také uklidňující charakter. 

 

 Projekt Živly (včetně očekávaných výstupů - co činností rozvíjíme, ..) 

Tématický celek: Beruška nejen v letu, zajímá se o planetu 

 Děti se seznamují s Koshi zvonky, posílají si je po kruhu, vnímají 

jejich tvar, zvuk, barvy tónu, materiál který tón vyvolává (z čeho je 

nástroj vyrobený, ...) 

 Učíme se vnímat zvuky pomocí hry na tělo, vnímáme pohyb a zvuk, 

souhra, harmonie zvuků 

 Odud se zvuk ozývá? Děti si zakryjí oči, vnímají, kde zvoním na 

zvonek, určují místo, odkud zvuk přichází. 
Očekávaný výstup, dílčí cíl:  
BI Rozvoj a užívání všech smyslů 

II/KU-1) Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, a jiné 

specifické znaky, vnímá hmatem, apod.) Sladí pohyb se zpěvem 

 

 Děti seznamujeme s informacemi, které se týkají živlů, postupně 

se seznamují co znamená živel Voda, Země, Vzduch, Oheň - k 

informacím přidáváme i sluchové vnímání (Koshi zvonek), děti si 

tak spojují konkrétní s abstraktním 
PS Vytváření základů pro práci s informacemi 

I/KU-5) Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení 

KV: Projevuje zájem o nové věci, dotazuje se při neporozumění, zkouší, 

experimentuje 

KV: Nechá se získat pro záměrné učení 

 

 Děti pomocí zvuků vnímají počty, jsou schopné počítat 

kolikrát jsem zazvonila, kolik zvuk slyšíš, rozlišují 

 Porovnáváme i hlasitost - který zvonil nahlas, který méně-více, 

hodně-málo, apod. 

 Rozpoznávání geometrických tvarů - podle nakresleného 

tvaru pomocí Koshi zvonku jsou děti schopné pojmenova tvar, 

stínohra s Koshi zvonkem 

 Trénování pravolevé orientace na zvoncích, pravidla v 

matematice (práce s chybou) 



 

 

PS Rozvoj paměti a pozornosti 
I/KŘP-3) Chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 

souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá (porovnává, uspořádává a třídí 

podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu do šesti, chápe 

číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 

poslední, atd.) 

KV: Rozpozná geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník 

KV: Umí a používá základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – 

menší, nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný) 

KV: Porovná a uspořádá předměty dle stanoveného pravidla (např. od 

nejmenšího k největšímu; pozná, co do skupiny nepatří), třídí předměty 

minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle 

barvy, tvaru, velikosti) 

KV: Posoudí početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a 

o kolik je méně, kde je stejně) 

Chápe prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole, atd.), orientuje se 

v prostoru i rovině 

KV: Rozlišuje vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký 

předmět 

KV: Rozlišuje a používá základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, 

uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na 

konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, 

dolů) a těchto pojmů běžně užívá 

KV: Rozlišuje vzájemnou polohu dvou objektů 

KV: Orientuje se v řadě (např. první, poslední, uprostřed) 

KV: Orientuje se v prostoru podle slovních pokynů 

 

 Koshi zvonky podporují dětí v tvořivosti - navrhujeme různé 

použití a vymýšlení i s dětmi (hra - kdyby to nebyl Koshi 

zvonek, mohl by to být, ....) 

 verbalizujeme (rozvoj slovní zásoby, vyprávění, povídání 

příběhů při klidných tónech) 
Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
I/KŘP-4) Nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným 

KV: Navrhne další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …) 

KV: Vymýšlí nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, 

kdyby) a verbalizuje je 

 

 Naslouchá druhým - mluví jen ten, který drží Koshi zvonek (zážitky, 

poznatky, apod.) 

 Vymýšlení vhodných slov s určeným písmenem na začátku, na konci, 

uprostřed 

 Vyprávění příběhů, pokračování (kdybych jel k ohni, vzal bych si s 

sebou, ... apod.) 

 Dechová cvičení (po dobu kdy zvoní Koshi zvonek pomalu vydechuj, 



 

 

koordinace výdechového proudu, ...) 

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování) 

I/KKO-1) Vede rozhovor (naslouchá druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, sleduje 

řečníka i obsah, ptá se) 

KV: Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň 

(např. dokáže naslouchat druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, 

sleduje řečníka i obsah, dokáže zformulovat otázku, samostatně a 

smysluplně odpoví na otázku, umí komentovat zážitky a aktivity, posuzuje 

slyšené) 

Porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje 

jej ve správných větách) 

KV: Sleduje a zachytí hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převypráví 

samostatně, věcně správně, popř. dokáže odhadnout, jak by mohl příběh 

pokračovat 

KV: Dokončí příběh, pohádku (např. vymyslí konec, jinou variantu) 

Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

KV: Má přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokáže osvojená slova aktivně 

uplatnit v řeči, používá větší množství slovních obratů, správně určuje a 

pojmenovává věci a jevy ve svém okolí   

Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči 

KV: Vyslovuje všechny hlásky správně a mluví zřetelně, gramaticky správně, 

v přiměřeném tempu, ovládá sílu a intonaci hlasu 

 výtvarné ztvárnění živlů za přítomnosti libích zvuků, 

příjemných prožitků, relaxace - mandyly, abstraktní 

omalovánky, ... 
Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

I/KKO-2) Zachycuje a vyjadřuje své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

KV: Záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity 

viděné, slyšené   

KV: Umí to, co prožívá, vyjádřit slovně, komentovat obrázky apod., pomocí 

hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.) 

 

 

 zkouší výtvarně ztvárnit živly za přítomnosti Koshi zvonků 

 pantomima, hudební ztvárnění živlů, dominance, ... 
Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

I/KKO-5) Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve 

slovních výpovědích k nim. 

KV: Vyjadřuje fantazijní představy   

KV: Vyjádří vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo 



 

 

melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit 

pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii) 

KV: Tvořivě využívá přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných 

činnostech, experimentuje s materiály, poznává a využívá výrazové 

možnosti (vytváří různé plošné a prostorové útvary, mísí barvy, zkoumá 

odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.) 

KV: S materiály, barvami (např. vytvoří koláž, smíchá barvy, zapouští barvy do 

klovatiny)   

KV: Experimentuje s výtvarně netradičními materiály, využívá tvůrčí a výtvarné 

techniky k výzdobě prostředí 

 

 Používání dalších orfových nástrojů na doprovodu Koshi zvonků, 

rytmické doplění, dominance, zpěv (podpoření hudby a hlasu) 

SK 
Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije   
III/KČO-5) Vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 

zvládá základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

KV: Vyjadřuje se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, 

hudebně pohybovou činností (viz výše) 

 

 vnímání různorodosti vody, ohně, vzduchu (divokost, klid, relax, 

strach, ..) - jak to ztvárnit hudebním nástrojem 

EN 
Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti 

se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

II/KU-2) Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 

různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o 

existenci různých národů a kultur, různých zemí, o planetě Zemi, vesmíru, 

apod.) 

KV: Uvědomuje si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší 

planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný 

KV: Má poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody) 

 

Vzdělávací nabídka: 

- diskusní kruh 

- práce s encyklopediemi, knihami, PC - ukázky obrázků 

- pohybové, dramatické, hudební a tematicky zaměřené hry 

- literární a poslechové činnosti 

- výtvarné činnosti na dané téma (např.: malba/kresba zeměkoule, deště, větru, atd., pocitová 

malb 

- vyjádření pocitů z poslechových činností nebo her 

- pokusy a pozorování 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Pomůcku Koshi zvonky je možné využít nejen na projekt Živly, ale i na mnoho 

dalších různorochých projektů. Toto je jen jeden z mnoha. 

Tvoří v naší školce pomůcku, která vytvá 


