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ÚVOD 

 

 

 

Rómska hudba, ako prostriedok kultúrnej a sociálnej prosperity, je jadrom projektu Music4Rom. 

Projekt má za cieľ používať rómsku hudbu ako prostriedok na vytvorenie funkčného vzdelávacieho nástroja na zvýšenie povedomia a rozvoja 

rómskej kultúry u mladých študentov.  

 

Na dosiahnutie tohto cieľa bolo vytvorených päť  Učebných postupov (UP): 

UP č.1 “Bohatstvo rómskej hudby”: hudba ako nástroj pomáha zlepšiť sebaúctu a sociálnu inklúziu. Postup je založený na počúvaní a 

reprodukovaní tradičnej a klasickej rómskej hudby.  

UP č.2 “Hudba rómskych slov”: hudba zvyšuje gramotnostné zručnosti za pomoci rómskych básní a textov. 

UP č. 3 “Slová rómskej hudby”: zvyšovanie jazykových zručností používaním rómských piesní. 

UP č. 4 “Vzdialený zvuk”: hudba rozvíja praktické zručnosti pomocou metódy učenia sa robením. Táto metóda zahŕňa výskum, vyrábanie a 

používanie tradičných rómskych hudobných nástrojov. 

UP č. 5 “Zvuk vecí”: hudba rozvíja praktické zručnosti pomocou metódy učenia sa robením. Tento postup zahŕňa výrobu hudobných nástrojov 

použitím recyklovateľných materiálov a hranie rómskej hudby. 

 

Príručka zahŕňa vzdelávacie materiály a ich použitie, vzory na vytvorenie Učebných postupov a učebné materiály na didaktický plán. 

Vzor každého Učebného plánu zahŕňa: ciele, celkové ciele, špecifické ciele, interdisciplinárne aspekty, postupy, metodológiu, cieľové skupiny, 

ľudké a materiálne zdroje, odporúčania, očakávané výsledky a vyhodnocovacie metódy. 

Vzdelávací plán obsahuje: organizačné postupy, časovanie, obsah a vzory postupov. 

Každý Učebný postup má za cieľ učiniť sociálno – kultúrne objavy zamerané na rómsku kultúru a každý postup bude používať rómsku hudbu ako 

prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa.  
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VZOR PRE UČEBNÝ PLÁN č. 1 "BOHATSTVO RÓMSKEJ HUDBY" 

 

…ako použiť rómsku hudbu a piesne na zvýšenie sebaúcty u mladých rómov a podporiť sociálnu inklúziu. 

Tento Učebný postup sa zameriava na tradičnú a modernú rómsku hudbu. 

Aktivita sa sústreďuje na vplyv rómskej hudby na klasickú, jazzovú a svetovú hudbu.  

Povedomie mladých študentov o hodnote rómskej hudby sa stáva dôvodom na zvýšenie ich sebaúcty a podporovania sociálnej inklúzie.  

 

Názov: Bohatstvo rómskej hudby  

CIELE: 

Použiť rómsku hudbu a piesne na zvýšenie sebaúcty u mladých rómov a podporenie sociálnej inklúzie. 

 

Celkové ciele 

Rozšíriť povedomie o bohatosti rómskej hudby a informácie o jej vpyve na rôzne európske hudobné štýly. 

 

Špecifické ciele 
Poznať pôvod rómskej hudby a oboznámiť sa s jej charakteristickými črtami.  
Skúmanie vplyvu rómskej hudby na európsku klasickú hudbu. 
Pochopiť, že rómsky hudobníci pretovorili európsku ľudovú hudbu a vytvorili nové štýly. 
Precvičovať rôzne rytmy, ktoré patria k rómskym hudobným štýlom.  

 

Interdisciplinárne aspekty 
História: aby sme mohli skúmať rómsku hudbu, musíme vedieť niekoľko dôležitých faktov o rómskej histórii. 
Hudba: tá bude hlavnou témou tejto aktivity. Účastníci budú počúvať a pochopia charakteristické prvky rómskej hudby.  
Sociálne vedy: vďaka tejto aktivite účastníci porozumejú hodnote rómskej kultúry a aké dôležité je byť otvorený medzikultúrnym dialógom a 
učeniu sa.  
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Didaktický postup 

Študent sa v krátkosti oboznámi s rómskou históriou (pôvodom a geografickou distribúciou rómskej populácie). 

Zabezpečovatelia workshop vysvetlia spoločné črty rómskej hudby (virtuóznosť, improvizáciu, emocionálny náboj). 

Študenti budú vedený k počúvaniu terajšej rómskej hudby z rôznych krajín a budú ju spájať s predošlým vysvetlením, aby mali možnosť viac 

pochopiť danú tému. 

Školitelia potom vysvetlia ako rómsky hudobníci pretvorili európsky folklór za použitia ich zručností a ako dokonca vytvorili nové štýly ako 

napríklad španielske flamenco, jazzový Manouche a maďarské čardáše. 

Študenti budú vedený k počúvaniu klasickej hudby, ktorá bola vytvorená, alebo ovplyvnená rómami. 

Študenti budú vedený k hraniu rómskej hudby. 

Študenti ukončia workshop skupinovou hrou/aktivitou aby ocenili rómsku hudub a kulúrnu rôznorodosť.  

 

Metodológia 

Tento učebný postup bol zostavený tak, aby sa dal zorganizovať počas 5 hodinového workshopu, ktorý by bol prispôsobený vzdelávacím 

potrebám študentov. Môže sa organizovať počas jedného, alebo viacerých dní. 

Na začiatku, školitelia predstavia tému a vysvetlia ako bude workshop pokračovať a akým spôsobom budú do neho zapojený študenti.  

Workshop bude prebiehať za použitia rôznych metodológií: počúvania hudby, hrania a skupinovej diskusie. 

Prvé workshopové aktivity sú zamerané na získavanie nových poznatkov počúvaním a vysvetľovaním hudby. Druhá časť workshopu je zameraná 

na hranie hudby a prácu v skupinách.  

 

Cieľová skupina 

9 - 16 ročný 

 

Ľudské zdroje 

rómske a nerómske deti a teenegeri 



8 

 

Školitelia: učitelia, sociálny pracovníci, hudobníci, odborníci na vzdelávanie a hudbu 

 

Materiálne zdroje 

rómska hudba  rôznych krajín a štýlov 

 

Produkcia 

Hlavným cieľom workshopu je nadobudnutie vedomostí o rómskej hudbe. Aj napriek tomu, že je to nehmotný cieľ, pomáha študentom 

oboznámiť sa s rómskou kultúrou pomocou vysvetľovania, tvorenia otázok, počúvania hudby a nadobúdania skúseností s hraním rómskej hudby. 

Študenti budú takisto diskutovať o hodnote kultúrnej rôznorodosti.  

 

Očakávané výsledy v zmysle účasti na skupinových aktivitách a nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností 

Účasť 

25% zvýšenie účasti na workshopoch alebo školskej dochádzky  

Vedomosti 

Historicko-geografické: pôvod rómskej kultúry a hudby, geografická distribúcia rómov a ich hudby. 

Hudba: rôzne hudobné štýly, vlastnosti rómskej hudby 

Interkulturalizmus: bohatstvo a kultúrna rôznorodosť 

Schopnosti 

hranie rómskej hudby, rozpoznávanie rómskeho štýlu hrania a tvorenia hudby. 

Hodnoty 

ceniť si rómsku hudbu; ceniť si kultúrnu rôznorodosť; byť otvorený učeniu sa v kontexte interkulturalizmu. 

 

Vyhodnocovacie metódy 

Úrovne spokojnosti budú hodnotené dotazníkom, ktorý budú vypĺňať školitelia, a študenti na konci workshopu. Študenti takisto vyplnia aj 

dotazník pred začatím aktivít. 

Zabezpečovatelia/ školitelia identifikujú silné a slabé stránky, príležitosti a ťažkosti. 
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Úroveň účasti na workshope/ workshopoch bude skúmaná počas aktivity. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Technický postup: 

 

 krátky úvod do rómskej histórie (pôvod a geografická distribúcia) 
 

 vysvetlenie čŕt rómskej hudby (virtuóznosť, improvizácia, emocionálny náboj) 
  

 počúvanie dnešnej rómskej hudby z rôznych krajín a jej spájanie s predošlým vysvetlením, aby mali možnosť viac pochopiť danú 
tému. Na uskutočnenie tohto workshop môžu byť vhodné nasledovné piesne: 

 
 

Umelec/Krajina Pieseň Link (ak je k dispozícii) 

Taraf de Haidouks 

(Rumunsko) 

Cantec de dragoste 

ca la Roata 

https://www.youtube.com/watch?v=UE1t1aM0tug  

ČAČI VORBA Gypsy 

Fusion (Poľsko) 

Doar o mama https://www.reverbnation.com/cacivorba  

Dorantes, Esperanza 

Fernández, El 

Lebrijano (Španielsko) 

ConVivnecias http://www.youtube.com/watch?v=2wDk-

p8rQWk&list=TL72aNO35Vf30LKy2rBTQbkb4LGcUgv2L6  

Diego Amador 

(Španielsko) 

(populárna pieseň) https://www.youtube.com/watch?v=kVDxRlL0yik  

Fanfare Ciocarlia 

(Rumunsko) 

Caravan https://www.youtube.com/watch?v=0-7W4-DLFEA  

Szászcsávás Band  

(Maďarsko) 

Szekely verbunk https://www.youtube.com/watch?v=6EM393tfdgI  

Szólótánc Gála Csárdás "csokor" https://www.youtube.com/watch?v=DwU3uail0rA  

https://www.youtube.com/watch?v=UE1t1aM0tug
https://www.reverbnation.com/cacivorba
http://www.youtube.com/watch?v=2wDk-p8rQWk&list=TL72aNO35Vf30LKy2rBTQbkb4LGcUgv2L6
http://www.youtube.com/watch?v=2wDk-p8rQWk&list=TL72aNO35Vf30LKy2rBTQbkb4LGcUgv2L6
https://www.youtube.com/watch?v=kVDxRlL0yik
https://www.youtube.com/watch?v=0-7W4-DLFEA
https://www.youtube.com/watch?v=6EM393tfdgI
https://www.youtube.com/watch?v=DwU3uail0rA
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(Maďarsko) 

Goran Bregovic 

(Srbsko) 

Cajesukarije Cocek https://www.youtube.com/watch?v=t1FaGeyTz9E  

Saban Bajramovic 

(Srbsko) 

Akaja rat https://www.youtube.com/watch?v=e24qMLbRn2M  

Stochelo Rosenberg 

(Holandsko) 

rôzne http://www.therosenbergtrio.com/spip.php?page=videos  

 

Technický postup: 

 Počúvanie hudby a pýtanie sa: “Páčila sa vám táto hudba? Čo sa vám páčilo najviac? Čo vám pripadalo najvzrušujúcejšie/ 
najemotívnejšie? “ 

 Vysvetlenie akým spôsobom rómsky hudobníci ovplyvnili a pretvorili európsky folklór za pomoci ich zručností a dokonca vytvorili nové 
štýly ako napríklad flamenco, jazzový manouche, verbovači a čardáš. 

 Počúvanie klasickej hudby vytvorenej, alebo ovplyvnenej rómami.Na uskutočnenie tohto workshop môže byť vhodné nasledovné 
diela: 

 

SKLADATEĽ SKLADBA 

Johannes Brahms  Kvartet pre piano, husle, violu a cello č.1 v G mole, Op.25  (4° mov. – Rondò alla Zingarese) 

Johannes Brahms Maďarské tance č. 1, 2 alebo 5 

Pablo de Sarasate Aires gitanos 

Maurice Ravel Tzigane, Rapsodie de concert 

Franz Liszt Maďarská rapsódia č.9 pre piano, husle a cello 

Franz Liszt Maďarská rapsódia č.11 pre piano, husle a cello 

Franz Liszt Maďarská rapsódia č..12 pre piano, husle a cello 

Franz Joseph Haydn Trio pre piano, husle a cello v G mole, (3° mov. – Finale: Gypsy Rondo) 

Franz Joseph Haydn Piano Trio . č39 (Maďarské Rondo) 

Enrique Granados Španielsky tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=t1FaGeyTz9E
https://www.youtube.com/watch?v=e24qMLbRn2M
http://www.therosenbergtrio.com/spip.php?page=videos


12 

 

Manuel de Falla Danse Espagnole č.5. La vida breve 

Antonin Dvořák Slovanské tance -   Č.1 v G mole 

Antonin Dvořák Slovanské tance -   Č.2 v E mole(Op.72/2) 

Antonin Dvořák Slovanské tance -   Č.3 (Op.72/8) 

Antonin Dvořák Cigánske piesne - Op.55 č.4 

 

 Analyzovanie počúvania pomocou otázok:“Páčila sa vám táto hudba? Čo sa vám páčilo najviac? Čo vám pripadalo najvzrušujúcejšie/ 
najemotívnejšie? “ 

 “Vyskúšanie si” rómskej hudby: 

 Nastavte si učebné ciele:  
 Študenti hrajú ľahkú hudbu 
 Študenti doprevádzajú profesionálnych hudobníkov pri hraní 
 Študenti improvizujú s rytmom 

 Vyberte hudbu/rytmy, ktoré sa študenti ľahko naučia a takisto vyberte aj nástroje na ktoré budú hrať.  

 Študenti zakončia workshop pýtaním sa v skupinovej diskusii zameranej na hodnotu rómskej hudby a kultúrnej rôznorodosti: “Páčila sa vám táto 
aktivita? Čo sa vám páčilo najviac? Čo vás najviac zaujímalo? Čo vás naopak zaujímalo menej? 
Viete či sa ostatní rozprávajú o hodnote rómskej hudby a hudobníkov? ( V prípade zápornej odpovede sa opýtajte: Prečo si myslíte, že sa to 

stáva?) 

Myslíte si, že kultúrna rôznorodosť (príslušnosť k rôznym kultúram) je pre hranie a tvorenie hudby niečím pozitívnym? Prečo? 

Myslíte si, že sa môže učiť od iných kultúr aj v iných oblastiach ako v oblasti hudby? “  
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sa budú sústrediť 

na používanie 

rómskej hudby na 

zvýšenie 

gramotnosti a 

jazykových 

zručností 

 

VZOR PRE UČEBNÉ POSTUPY 

č.2 "HUDBA RÓMSKYCH SLOV" 

 č.3 "SLOVÁ RÓMSKEJ HUDBY" 

 

Zámer týchto dvoch Učebných postupov je spojenie rómskej hudby a slov.  

UP č.2: slová rómskych básní priblížené hudbe ponúka možnosť zvýšenia gramotnosti.  

UP č.3: rómske piesne pomáhajú dosiahnuť jazykové zručnosti. 

 

Názov:  Hudba rómskych slov (UP č.2) 

CIELE 

Vytvorenie pedagogických materiálov použitím rómskej poézie a hudby na podporu získania 

gramotnosti  na integráciu rómskych detí a teenegerov. 

 

Celkové ciele 

Podporiť schopnosť čítania a písania za použitia zvukov slov a foném; používať básnicke texty a hudobné diela. 

 

Konkrétne ciele 

Naučiť sa ako reprodukovať slová a frázy hovorených básnických textov v ústnej aj písomnej forme za použitia rómskych textov a melódií.  

Naučiť sa rozpoznávať “zvuky” foném a slov. 

Naučiť sa upravovať kombináciu slov a zvukov, vytvárať nové básnické a hudobné texty. 

 

Interdisciplinárne aspekty 

Gramotnosť: poznanie abecedy, gramatiky a istej slovnej zásoby z konkrétnej tématiky. 

Veda: zvuky vyludzované slovami, hlasom a hudbou. Anatómia a štruktúra piatich zmyslových orgánov a vplyv zvuku na ľudské telo. 

Rómska literatúra: básne, poetické príbehy a novely. 

Hudba: piesne a melódie spojené s rómskou kultúrou v hovorenej aj písanej forme; rozpoznávanie hudobných “zvukov” a ich značiek (nôt). 
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História: história rómskej populácie objavená cez zozbierané materiály a aktivity Učebných postupov. 

 

Didaktický postup 

Zabezpečovatelia/školitelia pomôžu študentom poznať hudobné príbehy, poéziu a texty a identifikovať pojmy a ich zvuky. 

Študenti budú vedení k spájaniu zvukov identifikovaných slov s ich grafickými znakmi: ich reprodukovanie pomocou kresieb a písania. 

Študenti by mali byť vedení k počúvaniu hudby a piesní a spoznávaniu zdroja niektorých zvukov: husle, gitara, harmonium… a potom by mali byť 

nabádaní k vyobrazeniu zvukov za pomoci nôt.  

Cez sériu hier a aktivít sa študenti naučia čítať a písať  slová alebo krátke frázy a budú oboznámení s technikami skladania ľahkých fráz. 

Neskôr budú zakomponovávať krátke frázy a texty do hudby.  

 

 

Metodológia 

Učebný postup je navrhnutý tak aby bol aplikovaný počas 3 dňového workshopu, ale tento čas sa môže líšiť v závislosti od potrieb každej 

skupiny a okolností. 

Použité budú nasledovné pracovné metódy: 

   -  založenie učiacej sa skupiny s ktorou sa bude pracovať so zameraním  na daný cieľ. 

   -  pracovná skupina nadobudne povedomie o danom cieli definovaním cieľa štúdie: skupinová    diskusia zameraná na ciele a pracovný plan.  

   -  výber materiálov, ktoré školitelia pripravili pred workshopom. 

   - kolektívne a individuálne spracovanie aktivít pod dozorom školiteľov. 

   - samostatná kolektívna a individuálna produkcia v súlade s cieľom. 

Priebeh aktivít sa bude nasledovne líšiť: 

 výber textov a hudby; používanie pohybov na vyjadrenie porozumenia a na dramatizáciu 
 kreslené texty, alebo ich vyjadrenie cez vybrané obrázky alebo iné druhy vyobrazenia 
 zapisovanie zvukov slov a nôt na základe diktátu a seba-diktátu 

 

Cieľová skupina 

5-16 ročný 
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Ľudské zdroje 

rómske a nerómske deti a teenegeri 

Školitelia: učitelia, sociálny pracovníci, hudobníci , umelci, experti na vzdelávanie  

 

Materiálne zdroje 

Poézia, rýmy, poetické opisy a ich história. 

Piesne a hudobné diela rómskej kultúry: diskusia o tom nakoľko vplyvné boli; diskusia o miestnom ústnom kultúrnom dedičstve poézie, príbehov 

a hudby. 

 

Produkcia 

Výrobky budú závisieť na presnom kontexte.  Môžu sa líšiť vzhľadom na cieľovú skupinu, na ich sociálne a kultúrne zázemie, na miesto kde sa 

bude workshop odohrávať, až po výber materiálov.  

Učebný postup je otvorený akýmkoľvek produktom, ktoré podporujú didaktický postup: recitály, alebo skupinové vystúpenia krátkych 

kompozícií, ilustrované čítania, komixy, jednoduché videá, alebo PP sprevádzaní zvukovou stopou. 

Organizačné postupy prezentované v kapitole “Niekoľko návrhov obsahu a tém Učebných postupov“ odhaľujú zopár detailných návrhov. 

 

Očakávané výsledky v zmysle účasti na skupinových aktivitách a nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností 

Účasť 

25% zvýšenie účasti na workshopoch, alebo školskej dochádzky. 

Vedomosti 

Poézia, rýmy, poetické opisy, poetické kontexty a ich história; piesne a hudobné diela rómskej kultúry a informácie akým spôsobom boli vplyvné; 

javy spojené so zvukom a hlasom; písmená a fonémy, jednoduché a zložené slová.  

Schopnosti 

Rozpoznávanie zvukov, postupné čítanie jednoduchých a zložených slov; povedomie o hudobných zvukoch. 

Kľúčové kompetencie 

Kultúrne povedomie o rozsahu rómskej hudby; schopnosť dosiahnuť a oranizovať si vlastné učenie sa; používanie spoločenských kompetencií, 

ktoré sa vzťahujú na všetky formy konštruktívneho správania. 

Zručnosti 
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Interpretácia poézie a hudobných diel pomocou čítanej a písanej dramatizácie, kompozície, vytvárania  predmetov a umeleckých kresieb. 

Hodnoty 

Znalosť a ocenenie hĺbky rómskej lyrickej poézie.  

 

Vyhodnocovacie metódy 

Úrovne spokojnosti budú hodnotené dotazníkom, ktorý budú vypĺňať školitelia a študenti počas workshop a na jeho konci.  

Konečný dotazník so sebahodnotením (školitelia a študenti).  

Nájdenie silných a slabých stránok, príležitostí a ťažkostí. 

Úroveň účasti na workshope bude skúmaná počas aktivity. 

 

Názov: Slová rómskej hudby (UP č.3) 

 

CIELE 

Vytvorenie pedagogických materiálov použitím rómskej poézie a hudby na podporu získania gramotnosti  na integráciu rómskych detí a 

teenegerov. 

 

Celkové ciele 

Rozvíjanie jazykových schopností na verbálnej, písanej a kreatívnej úrovni za použitia textov a hudby rómskych piesní. 

 

Konkrétne ciele 

Rozvíjanie verbálnej komunikácie pomocou piesní, dramatizácie a príbehov rómskych piesní.  

Identifikovanie a rozpoznanie spojení medzi rómskou hudbou a slovami v konkrétnych hudobných dielach. 

Interpretácia a rekombinácia komplexných lingvistických výrazov modifikovaním textu hudobného diela. 

Rozprávanie príbehu a význam hudobného diela patriaceho k rómskej tradícii.  

 

Interdisciplinárne aspekty: 

Kultúrna gramotnosť: povedomie o znakoch a symboloch rómskeho jazyka; povedomie o rómskych dialektoch, príbehoch a anekdotách. 
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Veda: štúdia zameraná na hlas a zvuky uskutočnená na základe toho ako rómovia používajú hudbu a slová. Štúdia o tom ako je zvuk prenášaný 

cez ľudské telo, hlas a hudobné nástroje. 

Vizuálne umenie: vizuálne interpretácie, videá, kresby a komiksy vytvorené na základe už existujúcich slov (textov) alebo vytvorenie nových 

textov. 

Rómska literatúra: básne, poetické príbehy, novely. 

Hudba: piesne a inštrumentálne melódie spojené s rómskou kultúrou, prenášané z generácie na generáciu vo forme ústnej tradície a/alebo v 

písanej forme.  

História: história diel zozbieraných na workshop a ich prepojenie na rodinno – historické udalosti rómskych ľudí. 

Aplikované umenie: kreatívne interpretácie príbehov, piesní a básní.  

 

Postup: 

Študenti budú povzbudení počúvať piesne ústnej a písanej rómskej tradície. 

Budú poznať príbehy obsiahnuté v slovách a budú nabádaní aby ich prepísali a odprezentovali vizuálne. 

Študenti, s pomocou, identifikujú väzby medzi textom a hudbou a ako dobre ladia význami a pocity. 

Študenti si osvoja nové slová k melódiám piesní, aby lepšie porozumeli vzťahu medzi slovami a hudbou a tým mohli vytvárať ucelené frázy. 

Potom budú študenti čítať, recitovať a spievať pôvodné a upravené diela.  

Študenti môžu zložiť vlastné melódie a slová. 

 

Metodológia 

Učebný postup je navrhnutý tak aby bol aplikovaný počas 3 dňového workshop, ale tento čas sa môže líšiť v závislosti od potrieb každej skupiny 

a okolností. 

Použité budú nasledovné pracovné metódy: 

   - založenie učiacej sa skupiny s ktorou sa bude pracovať so zameraním na daný cieľ. 

   -  pracovná skupina nadobudne povedomie o danom cieli definovaním cieľa štúdie: skupinová    diskusia zameraná na ciele a pracovný plán.  

   -  výber materiálov, ktoré školitelia pripravili pred workshopom. 

   -  kolektívne a individuálne spracovanie aktivít pod dozorom školiteľov. 

   -  samostatná kolektívna a individuálna produkcia v súlade s cieľom. 
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Priebeh aktivít sa bude nasledovne líšiť: 

- výber textov a hudby; používanie pohybov na vyjadrenie porozumenia a na dramatizáciu 
- kreslené texty, alebo ich vyjadrenie cez vybrané obrázky alebo iné druhy vyobrazenia 

     - zapisovanie zvukov slov a nôt na základe diktátu a seba-diktátu. 

     - písanie textov tak, aby sa hodili k vhodným melódiám. 

 

Cieľová skupina 

5-16 ročný.  

 

Ľudské zdroje 

Študenti: deti, rómsky a nerómsky teenegeri 

Školitelia: učitelia, sociálny pracovníci, hudobníci , umelci, experti na vzdelávanie 

 

Materiálne zdroje 

Piesne z repertoáru tradičnej rómskej hudby a kultivovanej hudby; knihy; videá relevantné k témam; lingvistické pracovné techniky, vizuálne a 

hudobné vystúpenia. 

IT zdroje a nástroje: počítače, videá, LIM, uživateľský prístupné materiály. 

Správy a výpovede ľudí, ktorí majú s danou témou skúsenosti.  

 

Produkcia 

Výrobky budú závisieť na presnom kontexte.  Môžu sa líšiť vzhľadom na cieľovú skupinu, na ich sociálne a kultúrne zázemie, na miesto kde sa 

bude workshop odohrávať, až po výber materiálov. 

Učebný postup je otvorený akýmkoľvek produktom, ktoré podporujú didaktický postup: vytváranie pôvodných slov, ktoré vyjadrujjú 

individuálne a/alebo skupinové pocity skombinované s hodiacou sa hudbou. 

Ústne alebo písané nové pesničky odvodené zo zmeny slov pôvodného diela rómskej tradície.  

Príbeh rómskej tradície preložení do krátkej “operiny” vyprodukovanej s krátkym scénárom vrátane hudby, slov, piesní, tancov a hrania.  

Technické moduly prezentované v kapitole “Niekoľko návrhov obsahu a tém Učebných postupov“ 
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Očakávané výsledky v zmysle účasti na skupinových aktivitách a nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností 

Účasť 

25% zvýšenie účasti na workshopoch, alebo školskej dochádzky. 

Vedomosti 

Piesne ústnej a písanej rómskej tradície;  

kultúrne črty spojené s piesňami; 

história hudby a jej spojenie s históriou rómskych ľudí;  

metódy čítania a tvorenia slov. 

Schopnosti 

Pochopiť, zopakovať a správne čítať a písať stručné frázy spojené s relevantnými textami a aktivitami; diskutovať, sumarizovať, robiť si poznámky, 

parafrázovať, vysvetľovať, písať diktáty a samostatne interpretovať slová ako súčasť skupinových aktivít. 

Kľúčové kompetencie 

Oceniť kreatívne výrazy sprostredkované slovami a hudbou; učiť sa učiť buď samostatne ,alebo v skupine; používať spoločenské a občianske 

kompetencie.  

Hodnoty 

Porozumieť a oceniť obsah rómskych piesní a spôsob akým sú vyjadrené. 

Zručnosti 

Vedieť ako interpretovať hudba a texty vybraných piesní; porozumieť slovám a vedieť ako ich upravovať; tvoriť jednoduché slová; vedieť ako 

používať vizuálne umenie na lepšie vyjadrenie hudby a textov; rozpoznávať rozličné druhy piesní a ich význam.  

 

Vyhodnocovacie metódy 

Úrovne spokojnosti budú hodnotené dotazníkom, ktorý budú vypĺňať školitelia a študenti počas workshop a na jeho konci. 

Konečný dotazník so sebahodnotením (školitelia a študenti). 

Nájdenie silných a slabých stránok, príležitostí a ťažkostí. 

Úroveň účasti na workshope bude skúmaná počas aktivity. 
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...sa bude zameriavať 

na prípravu príručky 

na výrobu hudobných 

nástrojov z 

recyklovateľných 

materiálov... 

 

 

VZOR UČEBNÝCH POSTUPOV 

č.4 "VZDIALENÝ ZVUK" A č.5 "ZVUK VECÍ"  

 

 

...sa bude zameriavať na prípravu príručky na výrobu hudobných nástrojov z recyklovateľných 

materiálov... 

 

Cieľom týchto dvoch Učebných plánov je vytvoriť príručku na výrobu nástrojov  a popritom sa 

niečo naučiť o rómskej kultúre. 

Dôraz sa kladie na zostrojenie hudobných nástrojv spojených s rómskou kultúrou. 

Je plánované použiť dva rozdielne didakticé rozvrhy: postup výskumu a reprodukovaniu a postup 

výskumu a vytvárania. 

 

Názov: Vzdialené zvuky 

 

CIELE 

Pripraviť príručku na výrobu hudobných nástrojov s použitím recyklovateľných materiálov; zlepšiť praktické zručnosti a amplikovanie učenia sa 

robením. 

 

CELKOVÝ CIEĽ 

Vyvinúť príručku na výrobu hudobných nástrojov spojených s rómskou tradíciou. 

 

Konkrétne ciele 

-  výskum zameraný na hudobné nástroje typické pre rómsku kultúru 

- skúmanie techník používaných rómskymi ľudmi na vyrábanie ich hudobných nástrojov naprieč dejinami. 

- výber materiálov na reprodukciu hudobných nástrojov rómskej tradície  
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- skúmanie zvukov rómskych hudobných nástrojov a snaha reprodukovať podobné zvuky z nástrojov, ktoré budú zostavené. 

 

Interdisciplinárne aspekty: 

História: výskum tradičných rómskych hudobných nástrojov. 

Geografia: zisťovanie miesta pôvodu  hudobných nástrojov a oblastí kde boli používané. 

Veda: skúmanie zvuku rôznych rómskych nástrojov, vrátane starovekých;  skúmanie techník ich vytvárania a skúmanie častí akustickej fyziky. 

Ekológia: vyrábanie predmetov z recyklovateľných materiálov, učenie sa o opätovnom použití a jeho oceňovanie. 

Praktické aktivity: remeselné práce, skladanie.  

Umenie: skúmanie tvarov hudobných nástrojov a rozprávanie sa o kreatívnom a umeleckom využití materiálov.  

Jazyk: osvejenie si nových pojmov. 

Hudba: skúmanie hudby spojenej s vyrábanými hudobnými nástrojomi; kreatívna diskusia o zvuku a hudbe; skladanie hudby a hranie diel, ktoré 

sú spojené s rómskymi tradíciami. 

 

Postup: 

- rozpoznávanie hudobných nástrojov spojených s rómskou hudobnou kultúrou 

- zber ústnych príbehov a anekdot o tradičných rómskych nástrojoch 

- navštívenie výrobcov hudobných nástrojov 

- povedomie o histórii a vývine vybraných nástrojov a ich reprodukcia pomocou kresieb 

- osobitné kreslenie nástrojov a ich častí 

- identifikovanie charakteristických zvukov každého nástroja 

- analýza hudby, hranej na vybraných nástrojoch v minulosti a teraz 

- identifikovanie materiálov použitých na výrobu vybraných nástrojov 

 

Metodológia 

Učebný postup je navrhnutý tak aby bol aplikovaný počas 3 dňového workshop, ale tento čas sa môže líšiť v závislosti od potrieb každej skupiny. 

Metóda učenia sa robením  je hlavnou metódou, ktorá používa: 

* Vyskúšanie si aktivity, tým, že sa bude odohrávať 
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* Delenie sa o výsledky, reakcie, spätnú väzbu od účastníkov 

* Spracovanie diskutovaním, pochopením zážitku, analýzou v skupine  

* Zovšeobecnenie  na spojenie zážitku a príkladou z vonkajšieho sveta 

* Aplikovanie  toho čo bolo naučené na rôzne situácie 

 

Dôležitým aspektom týchto Učebných postupov je práca na území, kde sa zoskupujú informácie, spomienky, dokumentácie, príbehy a  anekdoty 

v rámci rómskych rodín a kde sa rozpráva  s výrobcami hudobných nástrojov.Študenti zistia či ešte stále žije nejaký výrobca hudobných 

nástrojov, ktoré sa už dnes veľmi nepoužívajú.  

Je to priebežný opakovaný proces, podporenie nových vedomostí, nadobudnutie nových schopností a vyzdvinutie nových zručností a 

kompetencií v neústálej skupinovej dynamike, skupinovom rozvojji a analýze. 

Tento UP poskytne zmyslovú stimuláciu, okamihy objavovania a objavenia, kreativitu a improvizáciu na začiatku kreatívnej diskusie.  V skupine 

budú povzbudené kladné vzťahy. 

 

Cieľová skupina 

 5 - 16 ročný.  

 

Ľudské zdroje 

rómske a nerómske deti a teenegeri. 

Školitelia: učitelia, sociálny pracovníci, hudobníci, výrobcovia hudobných nástrojov, umelci,  experti na vzdelávanie. 

 

Materiálne zdroje 

Obrázky, rómske legendy, internetové zdroje, spomienky rómskych rodín, ústne príbehy, hudobné nástroje počas workshopu s výrobcami 

hudobných nástrojov, recyklovateľný materiál. 

 

Produkcia: 
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rómske hudobné nástroje 

krátka hudobná ukážka za použitia nástrojov, ktoré boli vyrobené a videozáznam z tejto aktivity. 

Príručka na tvorbu hudobných nástojov použiteľná v rôznych kontextoch. 

Očakávané výsledky v zmysle účasti na skupinových aktivitách a nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností 

Účasť 

25% zvýšenie účasti na workshopoch, alebo školskej dochádzky 

Vedomosti 

Veda: štúdium vlastností materiálov a akustickej fyziky spojenej so štúdiom vlastností rómskych hudobných nástrojov  

História- geografia: spojená so študovaním pôvodu nástrojov používaných rómskymi ľudmi  

Gramotnosť:  príbehy a legendy spojené s vybranými nástrojmi 

Antropológia: týkajúca sa hudobných nástrojov v živote rómskych ľudí 

Jazyk: výrazy pomenúvajúce časti a komponenty nástrojov. 

Schopnosti 

Výskumné techniky práce v teréne; techniky vyrábania nástrojov, techniky rozhovorov a analýz; remeselné práce. 

Povedomie o relevancii rómskych kreatívnych vyjadrení pomocou hudby; aplikované umenia, literatúra a história.  

Kľúčové kompetencie 

Povedomie o relevancii rómskych kreatívnych vyjadrení pomocou hudby; aplikované umenia, literatúra a história.  

Byť si vedomý toho, že učenie sa a kreativita sú pre život nevyhnutné. 

Byť schopný porozumieť znakom a prevedeniu zvykov v rozličných prostrediach. 

Kompetencie a zručnosti 

Výroba rómskych hudobných nástrojov z recyklovateľných materiálov. 

Zhodnotenie a posudzovanie vlastných zážitkov. 

Vytváranie archívu štúdií, ktoré boli uskutočnené počas workshopu. 

Hodnoty 

Ocenenie rómskej hudby pomocou histórie starovekých rómskych hudobných nástrojov.  

 

 

Vyhodnocovacie metódy:  
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Úrovne spokojnosti budú hodnotené dotazníkom, ktorý budú vypĺňať školitelia a študenti počas workshopu a na jeho konci. 

Konečný dotazník so sebahodnotením (školitelia a študenti). 

Nájdenie silných a slabých stránok, príležitostí a ťažkostí. 

Úroveň účasti na workshope bude skúmaná počas aktivity. 

 

Názov: Hudba vecí (č.5)  

CIELE 

Príprava príručky na výrobu hudobných nástrojov za použitia recyklovateľných materiálov a zvyýšenie praktických zručností a použitie metódy 

učenia sa robením. 

 

Celkový cieľ 

Zvýšiť praktické zručnosti a získať vedné vzdelanie. Študovanie životného cyklu materiálova a prehĺbenie konceptov nižšej konzumnosti, 

opätovného používania a recyklovania. 

 

Konkrétne ciele 

Prebádať prepojenie medzi vedou a hudbou 

Zistiť ako môžu byť materiály použité na hranie hudby  

Používať vedu na vytváranie hudobných nástrojov s príjemným zvukom 

Študenti píšu a vystupujú s príbehmi za použitia hudby a rómskych nástrojov, ktoré si sami vytvoria. 

 

Interdisciplinárne aspekty: 

Veda:zvuk, vlastnosti materiálov, akustická fyzika. 

Ekológia: recyklovanie, vytváranie predmetov z recyklovateľných materiálov 

Praktické aktivity: remeselné práce, skladanie  

Umenie: skúmanie tvarov hudobných nástrojov a diskutovanie o kreativite a umeleckom použití materiálov.  

Jazyk: osvojenie si nových výrazov 

Hudba: kombinovanie zvukov, tvorba hudby, hranie diel spojených s rómskou tradíciou. 
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Postup: 

Výskum a výber materiálov 

Skúmanie materiálov a ich vlastností 

Kontakt so základnými hudobnými prvkami: zvuk/ticho, hlasný/jemný, ostrý/plochý, pomalý/rýchly 

Používanie recyklovateľných materiálov na objavovanie nových zvukov 

Znovuvytvorenie rómskych ľudových hudobných nástrojov, ktoré sa dnes už tak často nepoužívajú 

Výroba menej často používaných nástrojov z recyklovateľného materiálu. 

 

Metodológia 

Učebný postup je navrhnutý tak aby bol aplikovaný počas 3 dňového workshopu, ale tento čas sa môže líšiť v závislosti od potrieb každej 

skupiny. 

Metóda učenia sa robením  je hlavnou metódou, ktorá používa: 

* Vyskúšanie si aktivity tým, že sa bude odohrávať 

* Delenie sa o výsledky, reakcie, spätnú väzbu od účastníkov 

* Spracovanie diskutovaním, pochopením zážitku, analýzou v skupine  

* Zovšeobecnenie  na spojení zážitku s príkladom z vonkajšieho sveta 

* Aplikovanie  toho čo bolo naučené na rôzne sitácie 

 

Dôležitým aspektom týchto Učebných postupov je práca na území, kde sa zoskupujú informácie, spomienky, dokumentácie, príbehy a  anekdoty 

v rámci rómskych rodín a kde sa rozpráva s výrobcami hudobných nástrojov.Študenti zistia či ešte stále žije nejaký výrobca hudobných 

nástrojov, ktoré sa už dnes veľmi nepoužívajú.  

Je to priebežný opakovaný proces, podporenie nových vedomostí, nadobudnutie nových schopností a vyzdvinutie nových zručností a 

kompetencií v neústálej skupinovej dynamike, skupinovom rozvojji a analýze. 

Tento UP poskytne zmyslovú stimuláciu, okamihy objavovania a objavenia, kreativitu a improvizáciu na začiatku kreatívnej diskusie.  V skupine 

budú povzbudené kladné vzťahy. 
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Cieľová skupina 

5 - 16 ročný.  

 

Ľudské zdroje 

rómske a nerómske deti a teenegeri. 

Školitelia: učitelia, sociálny pracovníci, hudobníci, výrobcovia hudobných nástrojov, umelci,  experti na vzdelávanie. 

 

Materiálne zdroje 

Materiály získané z akýchkoľvek predmetov ako napríklad, tuby, poháre, laná, paličky, vázy, balenia a pod. Budú použité na výrobu nástrojov 

spolu s inými materiálmi, ako napríklad lepidlo, nožnice a pod. 

Piesne a skladby z rómskeho hudobného repertoáru.  

História populárných a ľudových hudobných nástrojov. 

 

Produkcia: 

Hudobné nástroje vyrobené z recyklovateľného materiálu 

Jeden, alebo viacero ucelených produktov (hudba, dráma, fantázia) na podporenie socializácie, kreativity a spolupráce medzi študentami. 

Príručka na výrobu hudobných nástrojov s aktivitami aplikovateľnými v rôznych kontextoch. 

 

Očakávané výsledky v zmysle účasti na skupinových aktivitách a nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností 

Účasť 

25% zvýšenie účasti na workshopoch, alebo školskej dochádzky 

Vedomosti 

Vlastnosti materiálov; akustická fyzika (hudba, materiály a zvuk); remeselné techniky spojené s rómskymi nástrojami, ktoré sa v dnešnej dobe už 

veľmi nepoužívajú 

Schopnosti 

Rozvoj motorickej koordinácie, pozornosti a kreativity, kapacity zvukového vnímania, pamäte; identifikovanie zvukov a materiálov; zber a výber 

materiálov; analýza vybraných materiálov (farba, forma, kvalita, zvuk). 



28 

 

Vedecké vedomosti spojené s prenosom zvuku.  

Študovanie vlastností meteriálov a byť schopný ich použiť pri výrobe hudobných nástrojov. 

Kľúčové kompetencie 

Byť schopný vyjadriť emócie, nápady a skúsenosti používaním hudobných nástrojov zostrojených z recyklovateľného materiálu. 

Nadobudnutie občianských kompetencií, zažiť aktívnu a demokratickú spoluúčasť. 

Kompetencie a zručnosti 

Vyrábanie hudobných nástrojov z recyklovateľného materiálu s využitím nadobudnutých vedomostí a schopností; vytváranie jednoduchých 

melódií nástrojmi, ktoré boli vyrobené; štúdium vlastností materiálov; skúmanie zvukov, ktoré môžu vydávať a spôsob akým sa šíria; 

zoskupovanie rôznych materiálov; navrhovanie hudobného nástroja; skladanie častí.  

Hodnoty 

Pochopenie kultúrnej otvorenosti rómskej hudby, hranie sa s nezvyčajnými hudobnými nástrojmi. 

 

Vyhodnocovacie metódy:  

Úrovne spokojnosti budú hodnotené dotazníkom, ktorý budú vypĺňať školitelia a žiaci počas workshopu a na jeho konci.  

Konečný dotazník so sebahodnotením (školitelia a žiaci). 

Nájdenie silných a slabých stránok, príležitostí a ťažkostí. 

Úroveň účasti na workshope bude skúmaná počas aktivity. 
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Učebné materiály 

 

Odporúčaný vzdelávací material na školenia:  

 Organizačné postupy: označujú stupne postupov, časovanie a obsah. 
 Časovanie: na odporúčanie úrovní počas dennej aktivity 
 Obsah a témy, ktoré by mali byť rozvinuté počas aktivít workshopu  
 Vzory na plánovanie práce 

 

POSTUP ORGANIZOVANIA: 

 

 

Fáza 

 

Čas 

 

Aktivita 

Skupi-

nová 

práca 

 

Poznámky 

1  

Pripravovaci

a fáza 

Bude 

upresne

ný počas 

aktivity 

Plánovanie 

Učebného postupu 

 

Výskum a zber 

materiálov, ktoré 

budú prezentované 

študentom 

 

 

 

 

 

Školitelia  

 

Školitelia sa pripravia na vykonanie aktivít a naplánujú prácu 

  

Školitelia/učitelia vyberú vhodné materiály na dosiahnutie predstavovanej úlohy  

 

  

2  

Začiatok 

aktivity 

  

  

Prezentácia cieľov  

 

Školitelia 

a  

študenti 

 

Školitelia informujú študentov o aktivite, ktorá bude prebiehať a povzbudia ich 

aby si boli vedomí cieľov workshopu 
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3  

Výskumná 

fáza 

  

Identifikácia 

výberu pracovných 

materiálov 

 

Školitelia 

a  

študenti 

 

Učitelia predstavia niekoľko materiálov študentom a povedia im aby si vybrali 

tie, ktoré sa im páčia 

4  

Fáza 

používania 

materiálov 

 

   

Aktivity s 

vybranými 

materiálmi 

 

Školitelia 

a  

študenti 

 

V tejto fáze sú študenti nabádaní, aby použili materiály počas série určených 

aktivít 

5  

Fáza 

produkcie 

 

  

Rekonštrukcia cieľa 

a produkcie 

 

 

Školitelia 

a  

študenti 

 

Študenti a školitelia identifikujú akým spôsobom dosiahnuť cieľ a definujú 

produkciu 

 

ROZVRH WORKSHOPU A AKTIVÍT 

 

Prípravné dni 

pred 

workshopom 

Školitelia pripravia workshop: materiály a operačný plán 

1. deň Fáza 2: úvodné fázy workshop na pristúpenie k aktivite  

Fáza 3:  identifikácia a výber pracovných materiálov 

2. deň Fáza 4:  aktivita s vybranými materiálmi 

3. deň Fáza 5: vedená aktivita, obsah je tvorený samostatne  
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NIEKOĽKO NÁVRHOV OBSAHU A TÉM UČEBNÝCH POSTUPOV 

 

Učenie sa ako vytvoriť “pohyb” slov telom  

o nájdenie básne (rýmu, a pod.) primeranej k stupňu triedy 
o robiť samostatné a skupinové pohyby navrhnuté zvukom slov 
o porozumenie významu poetického kontexu 
o dramatizácia významu básne 
o kreslenie básne 
o spievanie básne s pomocou rytmu, ktorý sa hodí k textu 
o vybratie inštrumentálnej hudby, ktorá sa ľahko počúva 
o vytváranie jednoduchých aktivít s rytmami, ktoré budú inšpirované vypočutou hudbou. Je možné pri tom použiťaj  nejaké hudobné 
nástroje 
o kombinovanie básne s vybranou inštrumentálnou hudbou 

 

Učenie sa ako rozpoznávať “zvuky foném a slov”  

 nájdenie básne (rýmu, a pod.) vhodnej vzhľadom ku kreatívnym možnostiam študentov 
 učiteľ číta nahlas 
 identifikovanie “zvukov” slov, ktorých muzikálnosť je jasne vnímaná  
 napísanie básne na kartičku, alebo tabuľu 
 zvýraznenie predtým vybraných slov 
 “farbenie”  slov (abstraktná kresba by bola najvhodnejšia) 
 opakovanie slov nahlas a identifikovanie zvukovej skupiny do ktorej patria (skupiny,ktoré majú rovnaké, alebo podobné zvuky) 
 recitovanie slov 
 spievanie slov a básne 

 

 výber inštrumentálnej hudby, ktorá sa ľahko počúva 
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 vytváranie jednoduchých aktivít s rytmami, ktoré budú inšpirované vypočutou hudbou. Je možné pri tom použiťaj  nejaké hudobné   
nástroje. 
 kombinovanie básne s vybranou inštrumentálnou hudbou 

 

Učenie sa ako meniť znaky a významy slov a vytvoriť nový text 

 Postupujte podľa predošlích postupov. Keď už sú slová a ich významy naštudované, cieľom cvičenia je ich pozmeniť. 
 Napríklad, ak je báseň o jari, snažte sa zmeniť výrazy ako keby sa mala báseň týkať leta, alebo zimy… 
 Doprevádzajte text rôznou hudbou 

 

Produkcia 

 Dosiahnite nové hudobné zážitky pomocou poetických výrazov, zvukov slov, drámy, ktoré sú zakomponované v piesňach 
 Písanie príbehov a vytvorenie textu 
 Vyrozprávanie  (písaný text, videá, komiksové príbehy…) aktivít, ktoré sa uskutočnili za použitia hudobného podkladu 

 

 

Poznámky 

Postupujeme od porozumenia významov a symbolov rôznych slov/zvukov a môžeme pokračovať s………vytváraním rôznych poetických textov 

použitím špecifických techník: opis pomocou pohybu, piesní, kresieb a písanie a ukončíme ich zvukovým sprievodom. 

Počas aktivít, by bolo dobré používať rôzne farby a grafy na ilustráciu slov. Cieľom je priradiť zvukom farby a tvary.  

 

Vedenie ako dekódovať a kodifikovať komplexnejšie jazykové výrazy pomocou hudobných skladieb 

 výber hudby, slov a piesní z rómskych a nerómskych repertoárov 

 zdramatizovanie vybraných diel  

 priradenie farieb k dielu, ktoré sa počúva 

 navrhnutie dramatizácie 

 spoznávanie rytmov slov 
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 recitovanie slov (bez hudby) 

 spievanie slov  
     vytváranie rôznych viet (s rôznymi významami) za použitia rovnakej melódie 

 nahrádzanie melódie a používanie pôvodných slov  

 predstavovanie si inej situácie, kde by mohla byť použitá pôvodná hudba  

 skúmanie rozdielov 

 

Produkcia 

Písanie “muzikálového libretta”  na vybranú, alebo novo vytvorenú hudbu. 

Vystúpenie s krátkou “operetou” použitím získaných schopností a hodnotenie kompetencií. 

 

Poznanie a výroba rómskych hudobných nástrojov 

 hľadanie na internete, v materiáloch pripravených školiteľmi, cez rozhovory s odborníkmi 
 zozbieranie obrázkov rómskych nástrojov a reprodukovanie dizajnu nástrojov 
 poznanie pôvodu, histórie a použitia 
 identifikovanie ich častí 
 ich menovanie a písanie ich názvov 
 identifikovanie zvukov a spôsobov akým sú zvuky vyludzované 
 hľadanie hudobných diel zložených pre tieto nástroje 
 výber vhodných materiálov na výrobu hudobných nástrojov 
 skladanie nástrojov 
 alternatívne nástoje môžu byť reprodukované kašírovaním 

 

Vytvorenie rómskeho hudobného nástroja 

 inšpirovanie k skutočnému hudobnému nástroju, skúste vytvoriť nový nástroj 

 vyberte si hudobný nástroj rómskej tradície 



34 

 

 pozorne počúvajte jeho zvuk 

 analyzujte jeho časti a naučte sa ich mená 

 rozpoznajte zvuk daného nástroja v rôznych skladbách rómskej hudby 
naučte sa o technike hrania na tomto nástroji 

 hľadajte obrázky, históriu a rómsku hudbu spojenú s týmto nástrojom 

 reprodukujte daný nástroj pomocou vizuálneho a aplikovaného umenia 

 

Vytváranie hudobných nástrojov z recyklovateľných materiálov  

 hľadanie a vyberanie materiálov 
 získanie poznatkov o ich vlastnostiach 
 reprodukovanie hudobných nástrojov na základe vedomostí o vlastnostiach materiálov  
 navrhovanie a tvorenie nových hudobných nástrojov 
 hľadanie miestnych obľúbených hudobných nástrojov  
 reprodukovanie týchto nástrojov za pomoci recyklovateľných materiálov 

 

Vzory 

Vzor plánovania Učebných postupov 

Názov:  

CIELE 

Celkové ciele 

Špecifické ciele 

Interdisciplinárne aspekty 

Didaktický postup 

Metodológia 

Cieľová skupina 
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Ľudské zdroje 

Materiálne zdroje 

Produkcia 

Očakávané výsledky v zmysle účasti na skupinových aktivitách a nadobudnutie vedomostí, schopností, zručností,kľúčových kompetencií a hodnôt 

Vyhodnocovacie metódy 

 

VZOR PLÁNOVANIA AKTIVÍT 

Operačné postupy 

 

Fázy 

 

Čas 

 

Aktivity 

Skupinová 

práca 

 

Poznámky 

     

       

     

      

     

     

 

VZOR PROGRAMU WORKSHOPU 

Rozvrh workshopu a aktivít 

 

Informačné 

stretnutie 

 

1. deň  
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2. deň  

3. deň  

 

VZOR DENNÉHO ZÁZNAMNÍKA 

Dátum                                                   ............................................. 

Počet zúčastnených študentov      ...........                                                

Neprítomný študenti                        ........... 

Mená neprítomných študentov     .................................................. 

Školitelia                                              ................................................... 

Plánované aktivity                            ................................................... 

 

Prosím, zapisujte si uskutočnenú prácu, správanie, zmeny, alebo čokoľvek iné čo považujete za vhodné na definovanie produktívnosti, alebo     

nedostatku produktívnosti v daný deň. 

Taktiež bude dobré zapisovať možné alternatívne kroky na dosiahnutie cieľov workshopu, ak by vznikli počas implementačnej fázy. 

 

VZOR PRE HUDOBNÉ DIELA 

 

 

Názov hudobného diela:  

 

Cieľ práce: (napríklad: identifikuj melódiu rómskeho pôvodu v kompozícii)  

 

O hudbe: (vysvetlenie, história, význam)  

 

Skladateľ:   
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Melódia / hudobný motív: (pôvod, kontaminácia, inšpirácia) 

 

Iné hudobné diela, ktoré sú variáciami toho istého: 

  

Hudobné vystúpenia:  

 

Text (ak nejaký je): (význam) 

 

 

 

 

  

Text v pôvodnom jazyku Preklad 

 

Melódia 
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