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Stupnice je řada tónů.

Hudebně vyjadřovací prostředky
Harmonie
znamená souzvuk.
Jde o současné znění melodie a akordů v hudbě.
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Akord je souzvuk většinou tří tónů.

Mezi nejdůležitější typy akordů patří:
tónika, dominanta a subdominanta.

Postav tónický akord.

Tónika je akord postavený na 1.stupni stupnice.

Dominanta je akord postavený na 5.stupni stupnice.
Subdominanta je akord postavený na 4.stupni stupnice.

Teď zkus akord subdominantní a dominantní.
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Vícehlasý zpěv:
Zdroje

Nejjednodušším vícehlasým zpěvem je kánon.
Každý další hlas zpívá stejnou melodii se zpožděním.

http://www.last.fm/music/Musorgskij;
[cit.7.ledna 2011]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Harmonie;
[cit.7.ledna 2011]
http://dusan.pcslany.cz/hudba/kytara_akordy_fotky.htm;
[cit.7.ledna 2011]
http://www.youtube.com/watch?v=PJ6R3Jwg0kw&feature=related;
[cit.7.ledna 2011]

http://drsnaholkaa.blog.cz/;[cit.7.ledna
2011]

Naučte se zpívat písničku Vyletěla holubička
jako kánon.

http://il.youtube.com/watch?v=rR7Zf5xdT0;
[cit.7.ledna 2011]

http://gify.nou.cz/;[cit.7.ledna 2011]

Poslech skladby s výraznou harmonií:
M.P.Musorgskij: Obrázky z výstavy

http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=21768;
[cit.7.ledna 2011]

CD:Hudební výchova pro 6.r.ZŠ, SPN 1998
Mihule, J., Střelák, M. Hudební výchova pro 6.r.ZŠ. Vydání druhé. Fortuna. Praha 1997, počet stran 237. IBSN 8071683906
SMART Notebook, verze 10.0.187.1
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3. h. Hudební výchova 6. r.
Hudební výrazové prostředky
Harmonie
Harmonie znamená souzvuk. Jde o současné znění melodie a akordů v hudbě.
Akord je souzvuk většinou tří tónů.
Mezi nejdůležitější typy akordů patří: tónika, dominanta a subdominanta
Tónika je akord postavený na 1. stupni stupnice.
Dominanta je akord postavený na 5. stupni stupnice.
Subdominanta je akord postavený na 4. stupni stupnice.
Stupnice je řada tónů.
Vícehlasý zpěv: nejjednodušším vícehlasým zpěvem je kánon.
Každý další hlas zpívá stejnou melodii se zpožděním.

