Datum: 11.05.2020
Razred: 1.a
Učna snov: Uganke (1.del), Utrjevanje

Učitelj: Aleksander Oražem

Učenec:
Učenec naloge rešuje samostojno, nato pa jih preveri v rešitvah (v prilogi) in popravi
morebitne napake.
•

v del. zvezku pri 1. nalogi (str. 44) izgovarja ritmično besedilo, ki je zapisano na skodelicah in
pobarva tiste skodelice, katerih besedilo je v tridelni meri (→ tri dobe; težka – lahka – lahka
oz. kot pri valčku)

•

s solmizacijskimi zlogi zapoje notne zapise in poveže ustrezne melodije s sličicami (2. naloga,
pomaga si s posnetkom; slušni primer 1, najde ga v zavihku pod učno lekcijo)

•

poveže imena tonske abecede ter solmizacijske zloge (DZ str. 45, 3. naloga)

•

prebere uganki in rešitvi vpiše v krogce, nato pa spremlja z ritmičnimi oz. lastnimi
instrumenti (npr. plosk, topot z nogami, udarja po kolenih ali mizi, tleska s prsti). Spremlja
tako, da na posamezne zloge ali besede izvaja ritem (udarja) in sicer lahko težke dobe z enim
»instrumentom«, lahke pa z drugim (primer: be-li zo-bje in; plosk-tlesk-tlesk, plosk-tlesktlesk itd.), lahko tudi s spodaj zapisanim ritmom (pod ugankami, s tem, da palčke in boben
zamenja plosk, tlesk, topot,…)

•

reši naloge v del. zvezku in s tem ponavlja in utrjuje usvojeno snov (pri nalogah s
poimenovanjem not s tonsko abecedo uporabljamo malo tiskano ali malo pisano pisavo in
številko!!):
- str. 69, naloga št. 13, 14 in 15
- str. 74, naloge št. 46, 47 in 48
- str. 75, naloga št. 50, 51, 52
- str. 76, naloga št. 53

•

izvaja in utrjuje:
- ritmične vaje št. 1-9 (vaje so v posebnem podzavihku za 1.a razred, kjer so tudi posnetki
ritmičnih vaj)
- melodične vaje št. 9, 13, 15, 16, 18, 23 (DZ, str. 58, 59, 60, 61); vsako vajo naprej izvajaj
parlato in nato zapoj, pri petju si seveda pomagaš s svojim instrumentom in posnetkom
→ slušne primere najdeš v posebnem zavihku za 1. razred

PRILOGA
! ritmična besedila v tridelni meri (pobarvane skodelice, DZ str. 44, 1. naloga):
ANKA ZASPANKA

MIŠKA

! melodije pesmic in ustrezne sličice (2. naloga):
1. melodija: KUŽA PAZI
2. melodija: RINGA, RINGA RAJA
3. melodija: LISIČKA
4. melodija: MAJHNA SEM BILA
! tonska abeceda in solmizacijski zlogi (DZ str. 45, 3. naloga):
c, d, e, f, g, a, h, c

do, re, mi, fa, sol, la, si, do

! uganki (4. naloga):
HARMONIKA in

KITARA

! naloge za utrjevanje snovi:
- 13. naloga (DZ str. 69)

- 14. naloga

- 15. naloga

- 46. naloga (DZ str. 74)

- 47. naloga

- 48. naloga

- 50. naloga (DZ str. 75)

- 51. naloga

- 52. naloga

- 53. naloga (DZ str. 76)
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