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PTÁ E — RYTMUS

D ti vnímají rytmus od nejútlejšího v ku. Zkusme spole n  prohloubit jejich schopnost vyjad ovat 
rytmický doprovod.

Motivace:

Jednoho dne se ptá ek zaposlouchal do pravidelného ukání. To bude asi strý ek datel, poletím se 
za ním podívat – ekl si. Let l chvíli za zvukem, ale co to? P istál na st eše domu, kde n jaký kluk vy ukával rytmus 
písni ky na buben. Zkusme to s ním.

Legenda:

R zné pom cky, které mohou vydávat zvuky:
• dv  lžíce (hliníkové);
• dva starší kokosové o echy;
• dv  d ívka;
• uzav ená plechovka s rýží i hrachem;
• jednoduché rytmické hudební nástroje ( inelky, ozvu ná d ívka, bubínek apod.);
• m žeme také využít tleskání.

Plastové vnit ky z Kinder vají ek nebo plechovka od pití (vymytá) a rýže i hrách.

K tomuto metodickému listu je pracovní list U5A.

Pot eby:

Nejprve vyzkoušíme, jaký zvuk vydávají jednotlivé nástroje.

D ti sedí ve dvojicích i trojicích a každý si zkouší vydávat zvuky. Po ur ité dob  (cca za 2—3 minuty) udáme pokyn, 
aby si skupiny nástroje vym nily.

Výroba jednoduchého rytmického nástroje.

Rýži i hrách vsypeme do vnit ních obal  od Kinder vají ek ( i plechovek od pití) a uzav eme je.

Dále zkoušíme vytvá et zvuky rytmicky. D ti si rozeberou rytmické nástroje, na koho nezbudou, m že použít tleskání. 
Nejprve ukáme na slovo raz. Vedoucí po ítá raz – dva, raz – dva. Vždy na slovo raz p itom m že tlesknout, aby 
podpo il d ti, které zpívají.

Nyní m žeme propojit rytmus s jednoduchou melodií:

Tra-vi -ka ze-le-ná, to je moje pot šení…

Raz ---dva raz---dva, raz---dva   raz---dva…

Pro náro n jší m žeme zkusit rytmus na každou slabiku. 

D ti p itom mohou vydávat zvuky: 
• na každou slabiku, 
• na každou druhou slabiku, 
• na každou první slabiku ze dvou,
• na každou t etí slabiku ze ty …

Spole n  m žeme hledat zajímavé rytmy v jedné písni ce.

Na záv r si celou písni ku spole n  p ehrajeme.

Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti hudba.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém .

Objevit, které p edm ty mohou vydávat rytmické zvuky. Vyzkoušet si vydávání zvuk  v rytmu 
pomocí jednoduchých rytmických nástroj .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  5
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Moje poznámky:

Op t pozor na d ti s poruchou schopnosti pro oblast hudby (dysmúzie) – 
navrhnutá spolupráce ve dvojicích je ideální. Dvojici sledujte a úsp šnou 

kooperaci ohodno te hlasitým chválením.

Nadané d ti mohou navíc vytvá et vlastní melodie…

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


