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DECHOVÁ CVIâENÍ

Dechov˘m cviãením by se mûl hráã na zobcovou flétnu

vûnovat prÛbûÏnû. Není moÏné urãit obecn˘ postup platn˘

pro v‰echny, uãitel musí vybrat vhodná cviãení pro kaÏd˘

stupeÀ v˘voje konkrétního Ïáka. Na tomto místû proto uve-

deme pouze jedno nové cviãení, soupis probran˘ch decho-

v˘ch a tónov˘ch cviãení najdete na stranû 66.

VYUÎITÍ BUBLIFUKU PRO V¯UKU D¯CHÁNÍ

Bublifuk nám umoÏÀuje zábavnou formou procviãovat

ovládání dechu potfiebné pro hru na zobcovou flétnu.

Dechem drÏíme bublinu co nejdéle u oãka rukojeti (nemûla

by odletût ani mûnit svoji velikost);

•   procviãujeme stál˘ jemn˘ proud vzduchu

o jak˘koli záchvûv vzduchu je ihned vidût

o uãíme se smûrovat proud vzduchu pfiímo do oãka

o experimentujeme s velikostí bublin a vzdáleností

oãka od pusy.

DrÏíme bublinu co nejdéle u oãka, v prÛbûhu foukání se

nûkolikrát nadechneme;

•   pfii nádechu nesmí bublina splasknout

•   pfii foukání po nádechu nesmí odletût

o procviãujeme krátké rychlé nádechy (pfiídechy)

a kontrolu proudu vzduchu po nádechu.

DrÏíme u oãka bublinu, která se zvût‰uje a zmen‰uje;

•   prÛpravné cviãení na vibrato.

Vytvofiíme u oãka bublinu (bez nasazení), potom pfii fouká-

ní artikulujeme (T˘D .̆..) a snaÏíme se bublinu udrÏet;

•   kontrola stability proudu vzduchu v dlouh˘ch artikulo-

van˘ch notách.

Jednou z hlavních v˘hod cviãení s bublifukem je, Ïe Ïáky

obvykle baví.

HRA VSEDù

Ve Flauto‰kole 1 jsme doporuãovali pro dûti pfiedev‰ím hru

vestoje. Z hlediska dechové i prstové techniky není mezi

hrou vsedû a vestoje Ïádn˘ podstatn˘ rozdíl, i kdyÏ se set-

káváme s nejrÛznûj‰ími názory na toto téma.

S rostoucím vûkem mÛÏeme oãekávat, Ïe Ïák bude hrát na

flétnu del‰í dobu bez pfiestávky (napfi. pfii zkou‰kách

v ansámblu) a stání by pro nûj bylo zbyteãnû únavné. Poloha

vsedû téÏ napomáhá zklidnit roztûkané dûti. Uãitel mÛÏe

pouÏívat stfiídání hry vsedû a vestoje k tomu, aby udrÏel

pozornost Ïáka v prÛbûhu celé vyuãovací hodiny.

Pro hru vsedû platí následující zásady:

•   sedíme na kraji Ïidle

•   nohy jsou mírnû rozkroãené a cel˘mi chodidly se dot˘-

kají zemû

•   nohy nejsou pfiekfiíÏené

•   trup drÏíme rovnû, ale nikoli násilnû ztuhle

•   hlava je vzpfiímená

•   ramena nezvedáme

•   lokty netlaãíme k tûlu ani je neodtahujeme.

Vût‰ina uveden˘ch bodÛ se nijak neli‰í od zásad pro hru ve-

stoje (MS1, strana 17).

1

FLAUTO·KOLA 2

METODICK¯ SE·IT

w
w

w
.f

la
u

to
sk

o
la

.c
z

obr. 5

obr. 6

flautoskola2_01.qxd  9.9.2004 22:28  Stránka 18


