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Cieľ učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu je osvojiť si elementárne hudobné vedomosti, zručnosti a návyky, využiť prirodzené hudobné dispozície a spontánny hudobný prejav prostredníctvom hudobných 

aktivít blízkych životu žiakov tohto veku, využiť hudobné činnosti ako účinný prostriedok rozvíjania rečových, pohybovo-koordinačných spôsobilostí, odbúravania emocionálnych bariér a rozvoja 

sociálnych zručností. 

NULTÝ ROČNÍK  
Obsahový štandard:  
Hudobná výchova 
Týždenný počet hodín: 1 
Počet hodín ročne: 33 

Tematický celok Obsah - Témy Obsah - Pojmy  Výkonový štandard 

Počúvanie hudby Počúvanie rôznych zvukov Zvuky predmetov Rozoznávať zvuky predmetov. Rozlišovať zvuky príjemné 
a nepríjemné. 

 Počúvanie hudobných nástrojov Klavír, husle, bubon, xylofón, činely, gitara Rozlišovať zvuky hudobných nástrojov. 

 Počúvanie hudby-melódie Veselé, smutné, melódie, sólo, hudobná 
stupnica 

Vyjadriť pocity a názor na počúvanú hudbu. Rozlišovať veselú 
a smutnú melódiu, sólo a zborový spev. 

Rytmické cvičenia Rytmické znázornenie-pohybom, 
zvukovým doprovodom Orffovými 
hudobnými nástrojmi, 2/4 a 4/4 takt 

Krokové variácie, pohyb rukami, Orffové 
hudobné nástroje 

Prejaviť pohybom charakter počúvanej hudby, použiť 
jednoduché, zvuk vydávajúce predmety v danom rytme. 
Tlieskaním a klopkaním dodržať 2/4 a 4/4 takt. 

Nácvik piesní Nacvičovanie piesne  
1 pochopenie textu 
2 osvojenie si melódie s hudobným 
doprovodom 
3 reprodukovanie textu aj melódie 

Melódia a jej znázornenie, text piesne, 
ilustračná pomôcka 

Voľne reprodukovať obsah piesne aj za pomoci otázok ailustrácií. 
Zopakovať melodické celky aj celú melódiu. Zaspievať celú pieseň. 

Hudobno-pohybové aktivity 

Voľné prejavy pohybu na hudbu 

Kroky, pohyby rúk, pohyb tela, tanec 

Prirodzene prejaviť pohybom chôdzu, tanec, gestá. 

Krokové variácie, pochod v kruhu vo 
dvojiciach aj individuálne 
Pohybové hry s doprovodom hudby 
a spevu 

Pohybovať sa pri hre spojenej s tancom podľa inštruktáže. 

Jednoduchá choreografia 
pohybovej hry alebo tanca 

Zvládnuť jednoduchú choreografiu pohybovej hry alebo tanca. 
Rešpektovať pravidlá pre skupinu. 

  

 


