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TÉMA 1: Dychové drevené nástroje 

- pracovný zošit Hudobná náuka 1: vypracovanie celej s. 29 

  pomôcka: Pouvažujeme nad tým, aké sú to drevené dychové nástroje ? 

     - dychové = musíme do nich fúkať, aby sa rozozneli 

  - drevené = v minulosti sa vyrábali z dreva, ako drevené píšťalky, dnes sa ale môžu    

vyrábať aj z iného materiálu, napríklad z kovu (priečna flauta) 

  To, že spoločným názvom tejto skupiny nástrojov je, že sú dychové drevené znamená,    

že všetky majú spoločného predchodcu – drevenú píšťalku. Všetky sú teda rovné (nie  

zatočené ako plechový nástroj trúbka) a hráme na nich prstami oboch rúk. 

               Sú to teda hudobné nástroje: flauta, hoboj, klarinet, fagot. 

- internet: S pomocou rodiča alebo staršieho súrodenca nájdeme na internete obrázky  

a krátke videá, kde sú tieto 4 hudobné nástroje. 

- opakovanie:  U 1. O ktorých nástrojoch sme sa učili, že sú plechové dychové nástroje?  

           Správnu odpoveď napíšeme do cvičného notového zošita. 

   U 2. Noty v husľovom kľúči od „g“ po „c3“ – napísať v poradí od najnižšej po        

                                                                                                     najvyššiu notu do cvičného zošita 

 

 

TÉMA 2: Noty s béčkami 

- pracovný zošit Hudobná náuka 1: vypracovanie s. 30 a 31 

  Prečítame si, čo sa v zošite píše o znamienku béčko pred notou: 

o znižuje notu o poltón, čiže hráme o poltón nižšie 

o  k názvu noty pridáva koncovku -ES to znamená C + ES = CES 

Nahlas si prečítame názvy všetkých nôt s béčkom: CES, DES, ES, FES, GES, AS, HES 

Precvičíme si správne písanie béčka pred notou na s. 30 

Vypracujeme s. 31 

- cvičný notový zošit: precvičíme si písanie nôt s béčkami – do nového riadku napíšeme 

husľový kľúč a všetky noty za sebou od ces1 po ces3 

Pri písaní nôt s béčkami dbáme na to, aby bolo béčko napísané za rovno pred notou, 

tak ako sme sa to učili pri krížikoch. 

 

- opakovanie do cvičného zošita: opíšeme tieto noty a pod každú napíšeme správne jej meno 

 

 


