
HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1. ročník
učivo základní pojmy

10 lidových a umělých písní zpěv sboru nebo skupiny s oporou melodického nástroje

zásady hlasové hygieny správné dýchání a držení těla, správné tvoření tónu

pěvecký a mluvní projev rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvný, zopakuje zpívané melodické motivy

hra na tělo, hra na ozvěnu rytmus,zopakuje rytmické motivy, doprovází zpěv tleskáním, pleskáním, luskáním, dupáním

hra na nástroje Orffova instrumentáře používá dětské hudební nástroje, rytmická cvičení, hudební doprovod

pochod, pochod se zpěvem pochoduje na počítání, se zpěvem, podle hudby

jednoduché taneční doprovody mazurka, polka, improvizovaný pohyb na hudbu

hymna ČR seznámení se skladbou, hlas mužský, ženský, symfonický orchestr, dynamika

poslech - nejznámější hudební nástroje podle zvuku pozná nejznámější hudební nástroje / klavír, kytara, housle, flétna, buben /
poslech - výběr hudebních skladeb různých žánrů používá správně pojmy rychle a pomalu, potichu a nahlas, vysoké a hluboké tóny, stoupavá a klesavá melodie

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 2. ročník
učivo základní pojmy

poslech - výběr skladeb k poslechu dokáže v klidu vyslechnout ukázku různých žánrů, rozpoznat náladu skladby

poslech - hudební nástroje poznává další hudební nástroje / trubka, klarinet, pozoun.../

hudební nauka - houslový klíč, noty pozná a napíše houslový klíč, slovně charakterizuje podobu not, učí se noty číst a psát

hudební nauka - dynamické značky při zpěvu se řídí dynamickými značkami, umí zazpívat potichu i gradovat do hlasitosti a naopak

hudebně  pohybové hry, hra na tělo umí doprovázet svůj zpěv nebo zpěv spolužáků, využívá nástroje Orffova instrumentáře

tanec zvládá jednoduchý taneční pohyb ve dvojici - polka, mazurka, country

hlasová hygiena při zpěvu správně dýchá, dle možností zpívá čistě a rytmicky správně s doprovodem klavíru

zpěv - výběr písní lidové a umělé písně, populární písně pro děti - reaguje na dirigenta, zazpívá vzestupnou i sestupnou řadu, pokusí se o kánon

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 3. ročník
učivo základní pojmy

zpěv písní v dur i v moll rozlišuje tóninu, dodržuje hlasovou hygienu,reaguje na gesta dirigenta

hlasová rozcvička uvědoměle používá rozezpívání k rozšiřování hlasového rozsahu

kánon dokáže ve skupině zpívat kánon, při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu

rytmizace a melodizace v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu orientuje se ve složitější rytmizaci i melodizaci, doplňuje zpěv spolužáků dvoutaktovou mezihrou

práce s nástroji Orffova instrumentáře rytmicky doprovází zpěv, zapojuje se do instrumentální hry s obměňováním čtyřtaktové fráze

práce s hudebně pohybovými hrami dokáže reagovat na různé tempo, tvoří pohybové kreace, je schopen tance ve dvojici

,hudební nauka - houslový klíč, noty, pomlky dovede číst i psát houslový klíč, noty základní stupnice C - dur, pomlky

poslech - hudební nástroje učí se rozlišovat hru na violoncello, akordeon, varhany, lesí roh, tubu, syntetizátor...

poslech - hudební skladby různých žánrů


