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Procvičování hudebních kontrastů    1. ročník 
1. zvuk – tón 
Co vydává zvuky, podtrhni zeleně. Co vydává tóny, podtrhni modře. 

                                        
2. řeč – zpěv 
Řekni básničku, zazpívej písničku. 
   Táta včera na venku,    Pod naším okýnkem rostou tam dvě růže, 
   našel první sněženku,    pod naším okýnkem roste tam štěp. 
   vedle petrklíč,    Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička. 
   zima už je pryč.    Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med. 
3. silně – slabě 
Co vydává silný zvuk, zakroužkuj zeleně.  

                                                                     

Básničku: „Jede, jede myška“ – řekneme slabě (šeptem) a pak silně (hlasitě, ale nekřičet). 
    Jede, jede myška okolo rybníčka, 
    veze, veze proutí, ocáskem si kroutí. 
4. rychle – pomalu 
Které zvířátko se pohybuje rychle, podtrhni modře.  

                                       
5. tón dlouhý – krátký 
Zazpívej si tyto písničky a vyznač tóny dlouhé podtržením (___) a krátké tečkou (.). 
   Ža-bič-ka  ze-le-ná  z ja-ra  ce-lá  bla-že-ná 
   Proč  ko-při-va  pá-lí, proč se  le-noch  vá-lí 
   Šla  Na-nyn-ka  do  ze-lí, do  ze-lí, do  ze-lí 
6. hluboko – vysoko 

Jak se jmenuje hud. nástroj, který se zamiloval do pikoly v hudební pohádce 
Ilji Hurníka: „Jak se _____________________zamiloval?“ 
Jaké hraje tóny?        _____________________                                  

Jaké tóny hraje pikola? __________________          
 
Který hudební nástroj je ve skutečnosti větší?  ________________________ 
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POUŽITÉ ZDROJE: 

Obrázky byly staženy z internetových stránek: 

1. zvuk – tón 

http://obrazky.superia.cz/zvirata/had.php 
http://obrazky.superia.cz/hudba/trumpeta.php 
http://obrazky.superia.cz/hudba/xylofon.php 
http://obrazky.superia.cz/zvirata/ptak.php 
http://obrazky.superia.cz/hudba/viola.php 

     3. silně-slabě 
 http://obrazky.superia.cz/hmyz/moucha.php 
 http://obrazky.superia.cz/zvirata/lev.php 
 http://obrazky.superia.cz/auta/formule.php 
 http://obrazky.superia.cz/doprava/horske_kolo.php 
 http://obrazky.superia.cz/hudba/buben.php 
 http://obrazky.superia.cz/ostatni/hodiny.php 

     4. rychle-pomalu 
http://obrazky.superia.cz/zvirata/snek.php 
http://obrazky.superia.cz/zvirata/leopard.php 
http://obrazky.superia.cz/hmyz/housenka.php                   
http://obrazky.superia.cz/zvirata/cerny_kun.php     
http://obrazky.superia.cz/hmyz/mravenec.php 

     6. hluboko-vysoko 
 http://www.cmias.cz/editor/image/eshop_products/ypc-62m_l.jpg             
http://www.clarina.cz/Strunal-Kontrabas-masivni-3-4-5-5-D_ph4423.jpg 

-vlastní 
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