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PTÁ E — HUDBA

Když dáme d tem do ruky jednoduchý hudební nástroj, zkoušejí hned vyloudit n jaký zvuk. Pokud 
není vytvo ení zvuku technicky náro né, mohou se pokusit poskládat n jakou jednoduchou melodii.

Motivace:

Jednoho krásného odpoledne, a byla to tuším zrovna ned le, si ptá ek všiml nezvyklého ruchu v parku. 
Z r zných stran se k takovému velkému d ev nému sch dku za ali scházet lidé. Každý si p itom pod paží nesl n jaký 
tvarovaný kuf ík a každý p itom trochu jiný. P ilétl se podívat blíž, co se to tam chystá? Co to tam každý p ináší? Když 
se kuf íky za aly otevírat, objevil se v každém hudební nástroj. Jak se asi na všechny hraje?

Legenda:

Nejlépe nám poslouží d tský xylofon s barevn  ozna enými „plíšky“. Pokud máme k dispozici klavír, je 
možné do asn  ozna it barevn  klávesy nabarvenými papírky – post-ity. Dechové nástroje nejsou z hlediska hygieny 
vhodné (d ti si je st ídav  budou chtít dávat do pusy…).

Dále budeme pot ebovat notový zápis (mnohdy bývá p iložen k d tskému hudebnímu nástroji).

Nebo si jej budeme muset vyrobit sami. Jiná alternativa je ozna it jednotlivé tóny písmeny C, D, E, F, G, A, H, C.

K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy U4A, U4B.

Pot eby:

Pokud nemáme k dispozici jednoduchý barevný „notový“ zápis, musíme si jej vyrobit sami.

Posta í nám oby ejný papír, na kterém vytvo íme barevné puntíky v ad  podle melodie a podle barev plíšk  
na xylofonu. Bohužel není možné p ipravit takový podklad pro všechny, protože výrobci se v barevném ozna ování 
tón  liší.

Do kroužku d tí p ineseme 1—2 xylofony. Jeden xylofon je ale pro práci jednodušší. 
• Necháme d ti, aby si vyzkoušely zahrát tón a sled tón .
• T eba n kdo vyloudí melodii, která bude n komu pov domá – necháme d ti hádat melodii.
• Pak se nástroje chopí vedoucí, a zahraje jeden tón – ekne p itom d tem, že se jedná o jeden tón (jeden zvuk).

Kolik tón
• Vedoucí hraje 1—5 tón  a d ti p itom na prstech ukazují, kolik tón  slyšely.
• Na záv r m že zahrát 2 i 3 tóny najednou a nechá je op t hádat (m že p idat informaci, že se jedná o akord).

Melodie
• Vedoucí se pokusí zahrát jednoduchou melodii a d ti hádají, která je to písni ka.
• Kup íkladu Ov áci, tveráci: C, E, G, C, E, G, E, E, D, E, F, D, E, E, D, E, F, D, E, D, C.
• Pak m že vedoucí zahrát melodii i se správným rytmem.
• Na záv r m že d ti nechat zahrát melodii podle barevného p edpisu.

Navazovat mohou pokusy o další melodie
• Zelení hájové, bejvali jste vy moje.
• Travi ka zelená.
• Mali ká su.

Pracovní list – bBludišt

V pracovním listu d ti z ejm  samy odhalí cesty od hudebních nástroj  k ptá eti. Pro po ádek ješt  uve me názvy 
hudebních nástroj  (od levého horního rohu po sm ru hodinových ru i ek) buben, trumpeta, harfa,  étna, kytara, 
klavír, housle, kontrabas.

Muzicírovat pak d ti mohou podle libosti. Na záv r bychom si mohli n jakou písni ku zazpívat všichni spole n . 
T eba ji m žeme ukázat prvním rodi m, kte í si d ti p ijdou vyzvednout. Doporu it m žeme také záznam n které 
z uvedených písni ek na audiokazet  i digitálním formátu (mp3 apod).

Aktivity navazují na nabídkový program Pionýra – Sedmikvítek v ásti hudba.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci.

Objevit princip hraní na hudební nástroj, vyzkoušet si p ehrání jednoduché známé melodie.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

Ujist te se, zda všechny d ti správn  rozlišují barvy. Dovednost rozlišovat 
je podpo te prakticky: ukazujte na libovolné p edm ty a d ti ur ují 

správn  zabarvení. D tem, které mají problémy s rytmem, v nujte p i nácviku melodií individuální pé i a za každý 
správn  „vylouzený“ tón je náležit  pochvalte. D ti s poruchou prostorového vnímání mohou mít problémy i se tením 
v notových zápisech, proto jim pomáhejte.

Hyperaktivní d ti kro te, aby p íliš nevyvád ly. M žete mezi jednotlivými aktivitami využít i relaxa ní hry, únava 
a oslabení pozornosti d tí pak opadne.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


