
  
 

 

Metodický a pracovní list projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, č. 84 
 

   Výuka v německém jazyce pro 1. stupeň ZŠ 

 

TÉMA  Hudební nástroje 

OBLAST  RÁDI OSLAVUJEME, PŘIDÁTE SE? Nebo VĚCI KOLEM MĚ 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HV 

ROČNÍK / TŘÍDA 2. ročník 

JAZYKOVÉ CÍLE 

žáci znají sloveso schlafen, spielen a slovní spojení ich weiß 
nicht 

žáci si procvičují časování sloves v 1. os. č. jed.  

žáci se naučí hudební nástroje - kytara, klavír, flétna, triangl, 
buben (Gitarre, Klavier, Flöte, Triangel, Trommel). 

OBSAHOVÉ CÍLE 
žáci zkouší hrát na jednotlivé hudební nástroje 

žáci poznávají zvuk hudebních nástrojů 

ČASOVÁ DOTACE 45 minut 

POMŮCKY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

připojení k internetu, reproduktory, notebook, kytara, klavír, 
flétna, traingl, buben 

POUŽITÉ ODKAZY 

klavír https://www.youtube.com/watch?v=1Mk2V9xQpoM 

kytara https://www.youtube.com/watch?v=gympCzKYTMc 

flétna https://www.youtube.com/watch?v=mMg1glLArc0 

triangl https://www.youtube.com/watch?v=zaGPgoLhlfI 

buben https://www.youtube.com/watch?v=PXmvgEyuJ8Y 
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Pracovní postup aktivity: 

Úvodní část (5 minut) 

V úvodní části hodiny se žáci seznámí s jejím obsahem. Nejprve si zahrají rytmickou ozvěnu: učitel 

vytleskává určitý rytmus, zpívá vymyšlené krátké melodie a žáci po něm opakují, poté si s žáky role 

vymění. Potom si zahrají hru Kdo to ví (učitel pouští ukázky hudebních nástrojů, žáci je poznávají). 

Nakonec si žáci vyzkouší na jednotlivé hudební nástroje hrát.  

Pracovní postup (35 min) 

Učitel žákům vysvětlí pravidla aktivity: Žáci si položí hlavy na lavice. Učitel pouští jednotlivé ukázky 

hudebních nástrojů. První např. klavír. Postupně děti vyvolává. Vyvolaný má tři možnosti odpovědi, 

vždy podle daného hudebního nástroje - rychlá odpověď: klavír. Vtipná odpověď: Spím. Třetí 

odpověď: Nevím. Tuto hru opakujeme 5x, dokud nezazní všechny nástroje. Poté si s žáky 

připomeneme slovní vyjádření v němčině (Ich schlafe, Ich weiß nicht) a představíme si nová slovíčka 

(Klavier, Gitarre, Triangel, procvičíme výslovnost). Hru pak opakujeme již v němčině a postupně 

představíme Flöte a Trommel. Kdo si nemůže vzpomenout na německé slovíčko, odpovídá v češtině, 

učitel odpovídá za něj v němčině. 

Další aktivitou je představení hudebních nástrojů živě. V podstatě učitel dělá totéž, ale hudbu 

nepouští, nýbrž jednotlivé hudební nástroje představuje učitel přímo. Při každé ukázce řekne: Ich 

spiele Klavier (Gitarre, Flote, Triangel, Trommel). Pak to vše zopakuje ještě jednou a vyzve žáky, aby 

se k němu otočili zády. Hraje na hudební nástroje, říká: Ich spiele… a kdo ví, vykřikne hudební nástroj 

německy. Nejsou povolená česká slova. Po dostatečném procvičení nechá žáky, aby si hudební 

nástroje vyzkoušeli s tím, že žáci musí říkat vždy Ich spiele… a ostatní ho doplňují správnou odpovědí. 

Závěr (5 min) 

Učitel se žáků ptá, komu se nejvíce líbilo hrát na klavír, kytaru, flétnu, triangl nebo buben, žáci 

odpovídají. Motivuje je na příští hodinu, kdy si hudební nástroje opět vyzkouší a zkusí si vytvořit 

kapelu. Diskuze na téma hudební nástroje (Kdo jaké má doma, jestli na některý hrají členové rodiny, 

na co by chtěli umět hrát apod.). Mohou si zazpívat písničky o hudebních nástrojích, např. Tluče 

bubeníček nebo vánoční koledu Půjdem spolu do betléma. 

Pracovní list pro žáky 

není 

Poznámky 

Lze využít hudební nástroje, které má učitel ve třídě, v kabinetě. Na tuto hodinu navazuje hodina 

další, viz Habichová ML 2. 

 


