HUDOBNÍ MAJSTRI

jar, leto, jeseň

téma: Vytváranie kreatívnych hudobných nástrojov
Kľúčové pojmy: Tvorivosť, kreativita, spolupráca
Čo budeme potrebovať: Prírodné a neprírodné veci
zo školského dvora - konáriky, paličky, listy, PET fľaše,
plechovky, papierové krabice, slamky, vrchnáky z fliaš,
piesok, kamene, špagát, lepiaca páska, papier, nožnice, atď.
Čas: od 30 min. do neobmedzene
Metódy: zážitkové metódy
Opis aktivity:
Motivácia: Dnes sa deti zahráme na hudobných majstrov,
ktorí vyrábajú rôzne hudobné nástroje. Môžu to byť
nástroje, ktoré už existujú, alebo skúste vymyslieť nejaký
úplne nový a skúste ho aj pomenovať. Aký názov pre hudobný
nástroj by sa vám páčil?
Aktivita: Celú aktivitu robia deti od začiatku dokonca. Nič im učiteľ nepripravuje, nakoľko cieľom je
zapojiť ich aj do práce a podnietiť tvorivosť. Ak by im učiteľ dával iba príkazy, ako to majú či nemajú
robiť, deti by len plnili úlohy a to je nepostačujúce. Deti necháme experimentovať, vymýšľať a počas
tvorenia im na požiadanie pomôžeme. Učiteľ nezasahuje do ich experimentovania, je nápomocný, no
nedáva príkazy.
Na vytvorenie nástroja môžu deti využiť všetko, čo nájdu na školskom dvore, alebo čo si vopred priniesli
(prírodné veci, veci vytvorené ľuďmi). Jedinou podmienkou je, aby nástroj vydával nejaký zvuk.
ˇ
Záver / evaluácia / vyhodnotenie: Dakujem
vám deti. Ste veľmi šikovné, vyrobili ste veľa úžasných
hudobných nástrojov, ktoré nám svojím zvukom pomôžu počas spievania pesničiek. Ako inak by ste ešte
vedeli vyrobené nástroje ešte využiť?

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Podoblasť: Základy etikety. Ľudské vlastnosti a emócie. Prosociálne správanie.
Súvis so vzdelávacou oblasťou: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a
príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Cieľ aktivity:
Dieťa si samostatne (príp. v spolupráci s inými) vytvorí hudobný nástroj z materiálu, ktorý nájde vo
svojom okolí.
Zdroje: TAKE ME OUT, https://commons.wikimedia.org, https://pixabay.com
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