Milí rodiče,
posílám Vám slíbené shrnutí předchozích dvou hodin PHV (6.-7. a 13.-14. 5.).

❖ Pokračujeme v cestování s naším modrým sloníkem. Vydali jsme se s ním dvakrát do
pohádkové země. Jednou nám k tomu hrála hudba pana skladatele Josefa Suka:
https://www.youtube.com/watch?v=7Sbqu4d25hg&t=207s (Děti poslouchaly veselou
druhou větu.) Podruhé nás sloník zavedl daleko předaleko za princeznou Šeherezádou:
https://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y (Doporučuji pustit kousek od
krásného houslového sóla, přibližně v čase 8:45.) Při první ukázce děti malovaly, jak
si představují onu pohádkovou zemi a při druhé zase jaké hudební nástroje
symfonického orchestru slyší nebo vidí na videu. Obrázky hudebních nástrojů děti
ukázaly ostatním kamarádům, společně jsme si říkali, o jaké nástroje jde.
❖ Se staršími dětmi (PHV pro děti s nástrojem a PHV starší) stále opakujeme tvary
a délky not a pomlky. Nácvik psaní pomlk jsme trénovali v pracovním sešitě na
s. 21 a nově jsme na s. 22 zkusili sudoku s doplňováním pomlk. Už brzy nás čeká
„hudební matematika“ – naučíme se sčítat a odečítat notičky různých délek. Pomocí
obrázků na kartičkách (hádankářská soutěž – všichni dostanou ve škole razítka do
notýsku za správné odpovědi) jsme si zopakovali všechny možné pojmy, které jsme se
za celý rok naučili (především s PHV mladší, protože tam notičky teprve poznáváme
a prokousáváme se jimi). Opakujeme také rytmické slabiky (viz materiály
z 15. a 16. 4.).
❖ Stále také procvičujeme rytmus – vrátili jsme se k rytmickým hrníčkům na
s. 18 (střídání slabik ty – nota osminová a tá – nota čtvrťová) – viz příloha z 8. a 9. 4.
S mladšími dětmi jsme vytleskávali a zpívali písničku Šel tudy, měl dudy:
https://www.youtube.com/watch?v=VaWJd30DHx0 Ukázali jsme si, jak takové dudy
vypadají a kdo na ně hraje. V příloze najdou děti slova písničky a omalovánku. Starší
děti už tuto písničku vesměs uměly, a tak jsme se společně naučili další – Stála basa –
na které jsme v doprovodu trénovali čtvrťovou pomlku na rytmickou slabiku nic.

Příští týden v ZUŠ ode mě děti dostanou k nalepení do notýsku krátké shrnutí o pomlkách.
Mějte se moc hezky! Díky za spolupráci. Zdraví
Petra Čtveráčková

