
GUM   9. 2. 2021  ORKESTER POVODNEGA MOŽA  

 

Pred tabo je nova snov, a nadaljevanje tiste, ki smo jo že začeli obravnavati (še vedno se »nahajamo« V PREDALPSKIH POKRAJINAH). 

Obravnava bo potekala s pomočjo poslanega gradiva, vsebin v učbeniku, na spletu – (branje in) poslušanje ter zvezka – zapisovanje.  

• V tem tednu  (9. 2. – 12. 2. 2021) imamo na urniku 1 šolsko uro.  

 

Obravnavana enota: GLASBENO POPOTOVANJE PO SLOVENIJI  

PREDALPSKE POKRAJINE; ORKESTER POVODNEGA MOŽA  

  

1. Ali poznate zgodbo o POVODNEM MOŽU? Prisluhnite in oglejte si balado Povodni mož F. Prešerna; link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FRnmrF5IMtI. Ali ste jo prepoznali? Mogoče poznate še kakšno drugo 

pravljico o povodnem možu in kraljestvu v katerem le-ta živi? Razmislite.   

2. V učbeniku na strani 29 boš našel PESEM POVODNEGA MOŽA; pesem poslušaj in zapoj – ob petju pa se lahko spremljaš s 

korakanjem (glej ritmični zapis na strani 28). Ko boš pesem že bolje obvladal pa si petje lahko popestriš tudi z zamenjavo 

zadnjega dela pesmi; ko besedilo »šu-šu-šu …« zamenjaš z »glu-glu-glu …« in si na dane melodije izmišljaš še nove besedne 

motive. Bodi ustvarjalen.   

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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRnmrF5IMtI
https://www.youtube.com/watch?v=FRnmrF5IMtI


GRADIVO 

  

UČBENIK STRAN 28, 29 – SKRBNO PREBERI IN  

POSLUŠAJ PREŠERNOVO BALADO: POVODNI MOŽ.  

POSLUŠAJ, ZAPOJ, SPREMLJAJ, USTVARJAJ OB PESMI: PESEM  

POVODNEGA MOŽA; POMAGAJ SI Z INTERAKTIVNIM GRADIVOM.  

  

  



 

KROF 

besedilo: Anja Štefan;glasba:  J ani Golob 

K mizi sede stari grof, naroči si masten  

krof. K mizi sede še grofica, njej pa bolj  

diši potica. Gleda, gleda stari grof:  

„Šment, je majhen ta moj krof! Lotil bi se  

še potice, če se ne bi bal  grofice.“ 

  

P REDNO SVOJE DELO ZAKLJUČIŠ,  

P A TE VABIM ŠE K  PREPEVANJU  

P ESMICE KROF ; BLIŽA SE  

USTNI ČAS P   IN  PRAV JE, DA SE  

AŠEMIŠ, NAJ N E Š   SLASTNIH  

K RO FOV IN SE VSAJ ZA KAKŠEN  

D AN SPREME NIŠ V … MAČKO,  

MIŠKO, VITEZA, PRINCESKO,  

OBRO VILO, … V  D PUSTNO ŠEMO,  

k i bo odgnala zimo in morda tudi  

orona virus  k …   


