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Hudební vyjadřovací prostředky
kontrast  protiklad

Tempo  rychlost

gradace  stupňování
Využívá italské názvosloví:

Seřaď od nejpomalejšího tak, aby tempo gradovalo:
Lento  zvolna

Moderato  mírně

Allegretto  mírně rychle

dynamika  hlasitost

Vivace (vivače)  živě

Allegro  rychle

p  piano  slabě

mf  mezzoforte  středně silně

f  forte  silně

Andante  pomalu

Poslech skladby s gradací:
I.Stravinskij: Svěcení jara

zesilovat  crescendo (krešendo)

zeslabovat  decrescendo (dekrešendo)
Aram Chačaturjan:
Šavlový tanec z baletu Gajané

I 2917:39

I 2917:57

Zdroje

http://www.gify.nou.cz/index.htm;
[cit.10.ledna 2011]
http://www.fastcoolcars.com/FreeCar/wallpaper0019.htm;
[cit.10.ledna 2011]
http://www.youtube.com/watch?v=BF9uQISRv4&feature=related;
[cit.10.ledna 2011]

http://old.tanecniaktuality.cz/reportazeodjinud/tanecnicivitajisvecenijarapotemabourlivymiemocemi/;
[cit.10.ledna 2011]
http://m.denik.cz/mobile/kultura/clanek/1163225;
[cit.10.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
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4. h. Hudební výchova 6. r.
Hudební výrazové prostředky
Kontrast, gradace, dynamika. Tempo
Kontrast – protiklad
Gradace – stupňování
Dynamika – hlasitost:
p – piano – slabě

mf – mezzoforte – středně silně

f – forte – silně

zesilovat – crescendo (krešendo)

zeslabovat - decrescendo (dekrešendo)

Tempo – rychlost:
 Lento – zvolna
 Andante – pomalu
 Moderato – mírně
 Allegretto – mírně rychle
 Allegro – rychle
 Vivace (vivace) – živě

