
Věk: od 5 let ve spolupráci s rodiči

Pomůcky: chrastítko: rýže, pastelky, provázek a rulička od toaletního papíru;
harmonika: 2 lékařské špachtle, 2 gumičky, párátko, bílý papír, tužka a nůžky;
brnkací krabička: nůžky, tenká izolepa, hranatá plastová krabička (pevná) 
a gumičky (počet a délka dle velikosti krabičky)

Motivace: Rádi si zpíváte? A co takhle svůj zpěv doplnit o hru na hudební nástroj? Že žádný doma
nemáte? Nevadí. Níže naleznete 3 návody na jednoduché hudební nástroje. Pak si můžete udělat 
malou domácí kapelu. 

1. 
V rámci tvoření 
si vyrobíme chrastítko 
(od bodu 2), harmoniku 
(od bodu 10)  a brnkací
krabičku (od bodu 17).

2. 
První si vyrobíme 
chrastítko. Budeme 
potřebovat rýži, 
provázek, ruličku 
od toaletního papíru 
a pastelky.



3. 
Ruličku od toaletního 
papíru si pokreslíme 
pastelkami.

4. 
Pokreslenou ruličku 
smáčkneme.

5. 
Na jedné straně opatrně  
vmáčkneme okraj ruličky 
dovnitř.



6. 
Poté přimáčkneme 
i druhý okraj. Ohyb 
upravíme tak, 
aby se rulička uzavřela.

7. 
Ruličku z 1/3 naplníme 
rýží nebo jiným sypkým 
materiálem.

8. 
Po naplnění rýží 
prohneme okraje 
i na druhé straně ruličky 
a upravíme.



9. 
Nakonec ruličku 
převážeme provázkem, 
aby se neotevírala. 
Na nástroj hrajeme tak, 
že jím v ruce chřestíme.

10. 
Druhým nástrojem 
z naší dílničky bude 
harmonika. Připravíme 
si 2 lékařské špachtle, 
párátko, 2 gumičky,
nůžky, bílý papír a tužku

11. 
Na bílý papír 
si obkreslíme lékařskou 
špachtli.



12. 
Vstřihneme obkreslenou 
špachtli. Vezmeme 
párátko a v polovině 
ho přestřihneme.

13. 
Mezi dvě špachtle 
vložíme papír, 
a na jednom konci 
špachtle obtočíme 
gumičkou. 
Poté vezmeme polovinu 
párátka a zasuneme 
mezi papír a špachtli 
těsně u gumičky.

14. 
Na druhém konci nejprve 
umístíme ke konci 
budoucího nástroje 
polovinu párátka. Dbáme 
na to, aby bylo umístěné 
mezi špachtlí a papírem 
stejně, jako na opačné 
straně. 



15. 
Nakonec omotáme 
gumičkou i druhý konec.

16. 
Na tuto harmoniku 
hrajeme stejně 
jako na foukací 
harmoniku. Zvuk vytváří 
papír, který mezi 
špachtlemi vibruje.

17. 
Poslední nástroj, 
který si vyrobíme, 
bude brnkací krabička. 
Budeme potřebovat 
hranatou platovou 
krabičku (měla by být 
pevná), 4 – 5 gumiček, 
úzkou izolepu a nůžky. 



19. 
Po navlečení gumiček 
krabičku na boku 
oblepíme izolepou. 
Tím gumičky zajistíme 
na místě, a nebudou 
se při hraní posouvat.

20. 
Na hotový nástroj 
hrajeme tak, že prsty 
rozezníváme jednotlivé 
gumičky jako struny -
brnkáme.

18. 
Na krabičku navlékneme 
4 – 5 gumiček. 
Mezi gumičkami 
necháváme prostor, aby 
se na ně dalo prsty hrát.


