
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. 

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

4. razred NOG (1. april 2020) 

 

Prejšnji teden ste prvič samostojno reševali naloge in upam, da niste imeli 

težav. Rešeno stran 43 v učbeniku ter predelano današnjo snov (str. 45 in 

46) slikajte ali skenirajte in mi pošljite v pregled na mail: emina.kuhar@gs-

ribnica.si. Pošljite mi tudi domače naloge, ki niso bile še pregledane, se 

bom potrudila pregledati sproti, da boste vedeli, ali delate prav. Lahko mi 

tudi pišete kadarkoli na mail, v kolikor imate težave pri reševanju nalog. 

 

A) Učbenik MG 4/ str. 45: ZAPIŠI d – mol lestvico  

 

• Vzporedna je F – durovi lestvici, zato ima 1 predznak: nižaj b. 

• Ne pozabi: pri harmonični lestvici zvišamo VII. stopnjo, pri melodični 

pa VI. in VII. stopnjo. 

• Označi tudi vse kar je potrebno (stopnje, glavne stopnje, cele tone 

in poltone ter oba tetrakorda). 

• Melodični mol zapiši v obe smeri. 

• Vse tri oblike molove lestvice tudi zapoj. 

 

- Sedaj si oglej pesem »Katjuša« : v kateri tonaliteti je zapisana?  

Najprej izvajaj parlato in nato pesem tudi zapoj. 



- Odpri učbenik še na strani 46 . Pri 1. nalogi  zapiši obliko d-mol lestvice 

v rumen kvadratek (N – naravna, H – harmonična ali M – melodična). 

- Za konec pa še izvajaj pesmico »Kukavica« : najprej parlato, nato zapoj 

z besedilom. 

 

B) Izvajaj in utrjuj RITMIČNE VAJE na strani 66, štev. 11, 12 in 13. 

 

C) Vadi petje MELODIČNIH VAJ na strani 63, štev. 9, 10 in 11: 

• najprej izvajaj PARLATO (branje not v ritmu); 

• nato mel. vajo zapoj (pomagaj si z inštrumentom). 

 

D) DOMAČE NALOGE : utrjuj pisanje lestvic na straneh od 78 do 80 , 

štev. 44 do 61  (reši tri durove lestvice), ter eno molovo lestvico.   

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


