
2. TEDEN (23. 3. – 27. 3. 2020) – delo za PETEK, 27. 3. 2020 

NAŠE TELO KOT RITMIČNI INŠTRUMENT 

Dragi petošolci! 

Upam, da ste dobro in vam učenje na daljavo ne dela posebnih težav. V kolikor imate pri 

nalogah pri glasbeni umetnosti težave ali kakšna vprašanja, mi lahko pišete na elektronski 

naslov lidija.stimulak@oslava.si. 

Za začetek vam pošiljam odgovore na vprašanja, na katere ste morali odgovoriti pri prejšnji 

nalogi. Preverite pravilnost vaših odgovorov. 

1. Katera glasbila prepoznaš pri izvajanju 1. skladbe? 

• Violine in kitaro. 

2. Koliko glasbenikov je v zasedbi? 

• 10 glasbenikov 

3. Ali v naslednji skladbi prepoznaš katero od naših ljudskih pesmi? 

• Moj očka ima konjička dva 

4. Na kakšne načine glasbeniki igrajo na glasbila? 

• Udarjanje po glasbilu, godenje z lokom, brenkanje. 

5. Ali veš kaj pomeni »zasedba«? 

• Zasedba je skupina glasbenikov, ki izvajajo glasbo. 

6. Ali ves čas na posnetku igra enaka zasedba? Zapiši kako se spreminja. 

• Ne, zasedba se spreminja. 1. zasedba: 10 viloin, kitara; 2. zasedba: 10 violin, 

kitara, flavta; 3. zasedba: flavta, kitara, violina; 4. zasedba: kitara in panova 

piščal/flavta/vokal; 5. zasedba: harfa. 

 

Upam, da ste tudi mamici ob materinskem dnevu pripravili glasbeno presenečenje in je bila 

presenečenja vesela. 

 

NALOGA: 

 

Za vas imam velik izziv. Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra) nauči igranja na 

lastna glasbila imenovana "bodyperccuson". 

 

Poglej posnetek, ki prikazuje ritmični vzorec, ki se ga moraš naučiti: 

https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw  

 

Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Najprej se gibov 

nauči sam in jih usvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. 

Ponavljaj tako dolgo, dokler ne avtomatiziraš gibov. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi 

enemu od družinskih članov in ga po korakih nauči. Pri učenju svojih bližnjih bodi potrpežljiv 

in dobre volje. 
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Uspešen boš, ko boš:  

- sam tekoče izvedel vzorec igranja na lastna glasbila tako kot na videoposnetku, 

- vzorec igranja pravilno naučil enega od tvojih družinskih članov, 

- svoje doživljanje ob izvajanju naloge zapisal na moj elektronski naslov. 

 

 

Svoje doživljanje ob izvajanju "bodyperccusona" (kaj ti je bilo všeč, kje si imel težave, kakšni 

so bili odzivi tvojega družinskega člana, videoposnetek …) pošlji na moj elektronski naslov: 

lidija.stimulak@oslava.si do petka, 3. 4. 2020. V kolikor boš imel kje težave, mi lahko pišeš že 

prej in podala ti bom povratno informacijo z napotki. 

 

 

Veliko užitkov ob izvajanju naloge želim, 

učiteljica Lidija Štimulak 
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