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   Hudební výchova , Nakladatelství Fraus

období učivo strany

Tanec sněhových vloček                            

Rej skřítků                                           

Grónská písnička                 

prosinec 

houslový klíč, notový záznam                                                                                    

koledy, tradice, Vánoce v jiných krajích                                                     

Orffovy nástroje                                                                                             

hra na flétny

leden 

tóny vysoké a hluboké                                                                           

noty dle délky, pomlky                                                                       

hra na dirigenta                                                                                            

sluchová pozornost                                                                                    

únor 

tanec, indiáni, rituály                                                                                                    

meditace a hudba                                                                                                   

relaxační hudba, zvuky a tóny z přírody                                                   

improvizace                                                             

rytmizace písní a lidových říkadel (Ten náš Pavel, Blecha... )                                                                                

hra na tělo, hra na ozvěnu                                                                                                                   

hra "Jak se jmenuješ"                                                                                                   

bubny - základní rytmus                                                                                    

ku-ku interval, sluchová pozornost                                                                                              září      

Hola hola škola volá       

Šla Nanynka do zelí         

Psí říkadlo naříkadlo          

Ho ho watanay

tvoření melodie                                                                                

netradiční hudební nástroje - Indiáni                                        

bubny - pokračujeme                                                                          

rytmické slabiky                                                                             listopad  

březen 

duben 

květen 

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1.třída tematický plán 

notopis, rytmizace - nástroje (dřívka, činelky…)                                      

vlastní motivy, nápěvy, skladby                                                                 

tvorba melodie - hang drum, kalimba                                                                                       

repetice, rytmické cykly

rytmické a melodické zrcadlo, sochy                                                                     

štafeta                                                                                                                                  

klavír - co o něm víme (oktáva, barvy tónů a půltónů)

říjen 

Literatura: Začínáme s hudební výchovou, Nová škola s.r.o.

Ukolébavka (Brahms)         

Sv. Martin na koni                            

Skálo, skálo...          

Ve sluji krále hor               

Ho ho watanay          

Tam kde fouká...                                                                 

Tanec kuřátek ve 

skořápkách                                     

hang drum               

kalimba

Pod dubem               

Jarní písnička              

Kukačka                   

Malé kotě

dechová cvičení                                                                                                    

dynamika a tempo, cimbálová muzika                                                             

základy hry na flétnu (různé druhy)                                       

poznej písničku podle melodie                                                                          

Vlaštovky odlétají             

Bugatti step                    

Les Houbeles          

Bedla

krátké a dlouhé tóny a jejich barva                                                                               

hudební nástroje v orchestru                                                                                   

struny - co dovedou                                                                                                                    

sloupský tyjátr - nácvik 

Muzikanti                                               

Vivaldi Jaro                                     

Vánoční koncert 



červen 

rytmické nástroje v přírodě - šišky, větve, listy, voda                                                          

bubny - rytmizace básní                                                                            

domorodý tanec                                                            zahradní 

slavnost - nácvik                                                                   

květen 

Vivaldi Léto           Každá 

škola má svůj konec

krátké a dlouhé tóny a jejich barva                                                                               

hudební nástroje v orchestru                                                                                   

struny - co dovedou                                                                                                                    

sloupský tyjátr - nácvik 

Muzikanti                                               

Vivaldi Jaro                                     


