„Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy“
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Metodický list:

HUDOBNÉ NÁSTROJE
Aktivita projektu:

A7 Matematika a práca z informáciami – informatická výchova rozširuje
možnosti primárneho vzdelávania

Cieľová skupina:

2. ročník ZŠ

Predmet:

Hudobná výchova, informatická výchova, výtvarná výchova

Ciele:

-

poznať a vedieť rozlíšiť najznámejšie druhy hudobných nástrojov/HN/

-

vedieť vyhľadať o vybranom HN vhodné informácie na hodine informatickej výchovy

-

naučiť sa orientovať v množstve informácií

-

vytvoriť na hodine výtvarnej výchovy a informatickej výchovy obrázkový materiál a
urobiť nástenky

-

rozšíriť si vedomosti a umelecké cítenie z oblasti hudby

-

vedieť rozoznať ľudovú a klasickú hudbu a HN

Popis:
1. hodina - Hudobná výchova
Úvodná motivácia:
- rozhovor a overenie si súčasných vedomostí žiakov
na tému HN s využitím obrázkovej encyklopédie o HN
2.-3. hodina - SND – historická budova
účasť na koncerte pre deti : Camille Saint – Saëns:„ Karneval zvierat“
4. hodina - Hudobná výchova
Rozbor koncertu:
– obsadenie orchestra, ktoré HN tam videli
- výber HN o ktorom budú písať v projekte
5.

hodina - Informatická výchova
- vyučovanie v PC učebni – práca s informáciami,
- žiaci si vyhľadajú na internete na stránke www.google.sk základné
informácie o vybranom HN
- písanie v programe Word, WordArt

6. hodina - Informatická výchova
- pokračovanie v práci na projekte – písanie
- vkladanie obrázkov HN cez Google
- prezentácia pred spolužiakmi a tlačenie
7.-8. hodina – Výtvarná výchova
- maľovanie HN, výroba nástenky aj s požitím vytlačených prác detí
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Príprava, učebné
pomôcky:

Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ, encyklopédia HN, internet, tlačiareň,
papier, nástenka, farbičky, výkresy, fotoaparát

Postup:

1.

hodina – vyučovanie v triede – hodina HV – úvodná motivácia:
Aké poznáme HN, druhy a história, za akým účelom a z akého
materiálu sú vyrobené, ukážky HN – obrázková encyklopédia HN+
CD prehrávač - nahrávky hudby jednotlivých HN.

2.-3. hodina – koncert pre deti – historická budova SND
4.

hodina - hodina HV - v triede
Zážitky z koncertu:
Aké HN sme videli, ktoré hrali sólo, ktorá skladba sa vám najviac
páčila?
Výber HN do projektu.

5.

hodina - učebňa IKT - hodina IV
Hľadanie informácií na Google, nadpis píšeme vo WordArt, písanie
o vybratom HN vo Worde /veľkosť, druh a farba písma/ .

6.

hodina – učebňa IKT - hodina IV
Dokončenie prác, prezentácia pred spolužiakmi, tlačenie prác.

7.-8. hodina – v triede - 2 hodiny - Výtvarná výchova
Kreslenie a maľovanie toho HN, ktorý sa im najviac páči.
Vytvorenie nástenky z prác detí v triede.
Hodnotenie:
(spätná väzba)

Vyučovanie prebieha v triede a PC učebni
-

každý žiak má svoj počítač, pracuje samostatne, pri práci im pomáha
učiteľ, žiaci sa dokážu orientovať v hľadaní informácií na internete...

Postrehy z
overovania:

Deťom sa páčila návšteva koncertu, boli pozorné, mali možnosť rozšíriť si vedomosti
z oblasti hudby. Obdivovali aj krásu historickej budova SND.

Čas:

6 vyučovacích hodín a 2 hodiny na koncerte

Prílohy:

Žiacke práce – v tlačenej podobe a výtvarné práce, nástenka, fotografie z koncertu
a nástenky.

Vypracoval:

Mgr. Mária Zálesňáková

