
NAUK O GLASBI Sodražica 
Učiteljica: Emina Kuhar, prof. gl. 
 
Učenci NAUKA O GLASBI lepo pozdravljeni. 
 
Od 23. marca 2020 dalje boste na spletni strani GŠ Ribnica dobili tedenske 
napotke za delo - učenje doma pri predmetu NAUK O GLASBI. 
*************************************************** ************************ 

 
2. razred NOG (26. marec 2020) 
 

Za začetek malo ponovimo učno snov. Poskusite reševati sami, vse že znate, potrebujete 

le učbenik Mali glasbeniki 2, svinčnik in radirko. Pa začnimo, saj bo šlo. 

 

A) Odpri učbenik na strani 40 in sledi navodilom: 

 

• Na zadnji uri smo spoznali G – dur lestvico in ugotovili, da ima en predznak: 

VIŠAJ FIS. Še enkrat poglej nalogo številka 1 kako zapišemo G - dur lestvico 

in jo sam napiši na naslednji strani, naloga številka 6. Če imaš že zapisano, 

preveri če je napisana pravilno (rimske številke, celi toni in poltoni, predznak, 

oba tetrakorda). 

 

• Obrni stran in preberi navodila pri nalogi številka 7. Pod melodijo so napisane 

rimske številke za vsak ton.  

Pomagajte si z zapisano G – dur lestvico in dopolnite kar manjka: ton g je 1. ton 

v lestvici, zato ima rimsko številko I. , potem sledi ton fis, ki je VII.  lestvični ton 

in tako naprej. 

Ko rešiš nalogo, melodično vajo tudi zapoj s tonsko abecedo. Pomagaj si z 

inštrumentom. 

 

• 8. naloga: Pri tej nalogi najprej izvajaj ritem palčk nato še ritem bobna. Obvezno 

meri dobe kot pri ritmičnih vajah. Ko ti bo šlo tekoče, imaš nalogo, da ustvariš 



svoje »palčke« (lahko sta to dve barvici ali pa mogoče kuhalnici?) in izvajaj ritem 

z ritmičnim inštrumentom. Enako naredi tudi pri bobnu. Uporabi domišljijo in 

izberi ustrezen predmet, ki bo nadomestil boben ter izvajaj ritem »na bobnu« 

(predlog: plastična posoda in kuhalnica). Bodi pa sočuten do svoje družine in ne 

povzročaj velikega hrupa. 

 

• 9. naloga: Pri tej nalogi najprej s svinčnikom začrtaj takšno pot, da bo šla čez vsa 

polja oziroma ritmične vzorce. Vsak vzorec sme priti samo enkrat na vrsto, pot 

pa se ne sme prekiniti. Ko končaš, lahko pot tudi pobarvaš z barvico. 

Nato izvajaj ritmi čne vzorce v tem vrstnem redu, kot si zarisal pot.  

 

Izberi 4 najljuše ritmi čne vzorce in jih zapiši pod nalogo številka 10. 

Sestavljeno vajo tudi izvajaj, ne pozabi meriti dobe. 

 

B) Vadi PARLATO  (branje not) v učbeniku na strani 65, štev. 1, 2 in 3. Najprej počasi, 

nato poskusi vsakič v hitrejšem tempu. 

 

C) Za konec še DOMAČE NALOGE od strani 68 dalje. V tem času, ko delamo za 

šolo od doma, bomo namenili pozornost utrjevanju snovi, zato si obkroži vse naloge do 

vključno številke 36. Rešuj jih sproti, vsak teden lahko npr. rešiš 3. Če kakšno nalogo 

ne razumeš, jo obkroži in ti jo bom razložila ko se ponovno vidimo pri pouku. Ni pa 

potrebno vseh nalog rešiti že danes, razen če si želiš (nalogo bom pregledala, ko se spet 

vidimo v šoli). 

 

*************************************************** *************  

 


