
GUM   5. 1. 2021                  

Pred tabo je utrjevanje snovi, ki smo jo že obravnavali. Delo bo potekalo s pomočjo poslanega gradiva, vsebin v učbeniku, na spletu – 

(branje in) poslušanje ter zvezka – zapisovanje.  

• V tem tednu  (4. 1. – 8. 1. 2021) imamo na urniku 2 šolski uri.  

 

Obravnavana enota:  GLASBENO POPOTOVANJE PO SLOVENIJI: ALPSKE POKRAJINE;  UTRJEVANJE, 

PONOVITEV OBRAVNAVANIH PESMI  

  

1. Ob začetku dela se nekoliko ogrej – pretegni svoje telo, naredi nekaj globokih vdihov, mogoče zaplešeš ob kakšni živahni glasbi, 

… Današnje delo bo sestavljeno iz prepevanja in dela z notnim tekstom – tako se bosta prepletala petje in učenje / ponovitev, 

utrditev.   

2. Če si gradivu skrbno sledil, boš ugotovil, da ti ne manjka veliko; stvari boš bolj ponovil in jih še dodatno utrdil. V kolikor pa ti kaj 

manjka, imaš priložnost, čas, da to hitro nadoknadiš, se še naučiš …  

3. Pri petju si pomagaj s posnetki, ki jih najdeš v interaktivnem učbeniku. Poleg tega, pa boš v gradivu zasledil še nekaj 

glasbenih del, ki so predvidena za poslušanje – dodani so tudi spletni naslovi.   

 

Glede dostopa do gradiva v interaktivnem učbeniku na spletu imaš natančna navodila, ki jim je potrebno slediti in zagotovo ti bo 

uspelo.  V kolikor se ti kje zatakne, me obvesti po el. pošti, da ti lahko posnetek pošljem in se boš pesmico naučil.  



PA ZAČNIMO!   

    

Po začetnem ogrevanju se najprej lotimo petja. Ponovi, zapoj in poslušaj vse spodaj naštete pesmi. Pri petju pazi na 

pravilno izgovorjavo, dihanje, lepo pevsko držo, …  

- učb. str. 19:  Z VLAKOM,  

- učb. str. 21: ZAKRIVLJENO PALICO V ROKI (lahko poslušaš priložen posnetek; link: https://www.youtube.com/watch?v=8Kq7R4nae_s&t=84s, 

lahko pa si pomagaš z interaktivnim gradivom),  

- učb. str. 22: KEKČEVA PESEM (lahko poslušaš priložen posnetek; link: https://www.youtube.com/watch?v=0XViah7DJrM&t=6s, lahko pa si 

pomagaš z interaktivnim gradivom),  

- učb. str. 23: PEHTINA PESEM,  

- učb. str. 61: PA TA ŠEPASTA KRAVA (lahko poslušaš priložen posnetek; link: https://www.youtube.com/watch?v=AFj-Rr51I0w, lahko pa si 

pomagaš z interaktivnim gradivom).  

  

Verjamem, da si pri petju užival in prav tako tvoji domači, če so imeli čas, in so ti prisluhnili … Če si se potrudil in zapel pri vsaki vse 

kitice besednega dela si svoj čas pametno izkoristil in tako dobro ponovil tudi melodijo. Bravo!   
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