
GUM v 5. razredu PŠ Adlešiči - 1: Navodila za delo v domačem okolju/2. teden 

Dragi učenci, učenke in starši! V prejšnjem tednu je bilo še vse novo, ta teden pa bo šolsko delo v domačem okolju 

gotovo hitreje steklo. Upam, da ste si prostorček za delo lepo uredili, da imete vse kar potrebujete pri roki. Z 

dostopom do interaktivnega gradiva z medijsko vsebino Radovednih pet za GUM gotovo niste imeli težav. Sicer pa 

imate vse predmete na istem mestu in način iskanja je podoben. 

Ste potovali po Sloveniji, poslušali glasbene primere? Danes bomo malo preverili vse skupaj. Ni potrebno veliko 

zapisovati, le kar zahtevam . Pa orientacijo po partituri bomo ves čas vadili in zapisovanje not v črtovje tudi. 

2. URI (cel teden) 

Gremo na potep: Zapojmo, ponovimo pesem Z VLAKOM (DZ 27), tudi kitico za Belo krajino. Poišči si 

spremljavo. Kako? Pojdi na spletno stran Radovednih 5 in se aktiviraj https://www.radovednih-pet.si/, 

izberi 5. razred ter v kazalu izberi Z VLAKOM PO SLOVENIJI. Na naslednji strani tega naslova najdeš 

Glasbeno popotovanje. Z 2klikom na violinski ključ, prideš do pesmi, ter izbiraš med partituro, besedilom, 

spremljavo in petjem ter le spremljavo. Tako bo pri vseh pesmih. 

 

Pesem zapreš s križcem v desnem kotu in greš naprej po navodilih  

 

  

 

domov kazalo 

https://www.radovednih-pet.si/


Alpske pokrajine (DZ, 28): 

 Zapoj 2X Zakrivljeno palico v roki, ki je ponarodela pesem. Zakaj ji tako rečemo? 

 Ponovi ljudsko Pa ta šepasta krava, katere zapis je v DZ na strani 85. Je enoglasen zapis ali 

dvoglasen? 

 Preizkusi se pri petju Kekčeve pesmi tako, da klikneš na svinčnik. K A R A O K E. Je šlo? 

Predalpske pokrajine (DZ, 37): 

 Ljudska pesem Lenčka je bolj šaljiva in plesna (DZ stran 86). Poskusite tudi vi zaplesati s polnim 

jerbasom na glavi. Vprašaj domače kaj je jerbas. Mogoče pa stara mama ve. Pri nas rečejo tudi 

procajna in spodaj dajo svitek. Že s knjigo na glavi vam bo težko . Zapojte večkrat! 

 Ljudska Nmav čriez jizaro je vsebinsko bolj zahtevna. Le poslušajte jo! 

 Ljudski pesnik Jurij Vodovnik je v narečju napisal pesem o sebi (DZ 37). Poglej razlago besed. Pesem 

dobro poslušaj in preveri, če vse besede razumeš. Ob drugem in tretjem poslušanju pripevaj. 

 Ponovi pesem in ples kralja Matjaža. Povabi domače k plesu. Nauči jih po posnetku. To bo zabava. 

 Pesem Povodnega moža je prav zanimiva. Ob njej korakaj in skakljaj, kot vidiš v DZ na strani 40. 

Preden greš naprej po gradivu, klikni na spiralo ter se ukvarjaj z glasbeno matematiko v tri ali štiri-

četrtinskem taktu. Izberi prave note ali pavze, poslušaj, pobriši, pojdi naprej … do neskončnih mej. 

To bo za test! 

Obpanonske pokrajine (DZ, 42): 

 Smo pri treh ljudskih, ki jih najdeš v pesmarici (DZ 88-90): Mož poseje repo, Cveki letijo in Buja se je 

ženila. Vse tri dobro in večkrat poslušaj. Prvi dve boste morali znati zapeti sami s spremljavo. Obe 

sta zelo življenjski kajne? Kdo pri vas doma prej popusti ati ali mamica? V pesmi je to mož. Kdo pa 

se bolj razjezi, če dobite otroci v šoli slabe ocene? 

 Mlin se vrti je umetna pesem. Ob njej smo spoznali agogiko v glasbi, naziv za določitve tempa ali 

hitrosti v glasbi. Mura je polna mlinov na vodi mar ne? Katere mline pa ti poznaš? Pomagaj si s 

klikom na žogo ali odpri DZ str. 43 in si poglej nalogo. Iz članov družine, ki ste doma, naredi svojo 

skupino, izberite mlin ter ponazorite njegovo delovanje. Posnemite s telefonom samo zvok ali tudi 

sliko. 

Dinarskokraške pokrajine (DZ,44): 

 Belokranjskih ljudskih pesmi znate učenci, ki obiskujete Otroško folklorno skupino res veliko. Tokrat 

poslušajte Lepo Anko in ob njej zaplešite. Na spletni strani S splavom do belih brez izberite filmček, 

kjer boste videli skupino, ki pleše. Prepoznaš folklorno skupine iz Bele krajine? 

 Skupina Katalena se ukvarja z ljudsko glasbo, ki jo izvaja na nov način. Klikni na globus – splet in si 

poglej njihov video. Zapleši z njim. 

 V pesmarici je še ena belokranjska Tri tičice (DZ 92). Kdor je ne ve, bo njegova naloga, da se jo nauči 

! Pa ne takoj zdaj. Zdaj jo le 1X poslušaj in nato 3X zapoj ob posnetku. Najdeš jo v interaktivnem 

gradivu z naslovom Kam je izginila reka, dvoklik na drugi violinski ključ.  

Poglej še na youtube poglej in poj: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2lbSOYVmI8 

https://www.youtube.com/watch?v=5SXrOS4JQw4&list=RD5SXrOS4JQw4&start_radio=1 

Veselo prepevanje vam in domačim želim. Naj bo to tudi čas, ko skupaj zapojemo danes in še to sredo, pa naprej 
tako, da bo gladko šlo. Krepko tiskani naslovi pesmi povedo, da jih bomo ocenili . Saj vem, da ste pridno doma ali 
okrog doma, si vzamete čas za šolo in zabavo. Le tako naprej, da se čim prej vidimo. 

Bodite zdravi, učiteljica GUM. 

https://www.youtube.com/watch?v=U2lbSOYVmI8
https://www.youtube.com/watch?v=5SXrOS4JQw4&list=RD5SXrOS4JQw4&start_radio=1

