
Navodilo za petek, 24. 4. 2020 

Dobro jutro, dober dan, v novi delovni dan! 

Danes imaš na urniku slovenščino, spoznavanje okolja in glasbeno umetnost. 

SPOZNAVANJE OKOLJA: RAST IN RAZVOJ ŽIVALI 

Dobro si oglej prezentacijo, ki sem ti jo poslala. Beri natančno in počasi, opazuj 

fotografije. Shrani si jo, saj jo boš lahko večkrat uporabil in se ob njej učil. 

Ko boš končal si v zvezek napiši naslov in preriši življenjski krog živali. 

 

SLOVENSKI JEZIK: VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI, 

BRANJE Z RAZUMEVANJEM  

Danes boš poglabljal znanje iz SPO in odgovarjal na vprašanja iz učnega lista 

Ponovimo in se učimo v SPO zvezek. Označila sem ti jih z modro barvo.  

Vprašanj ti ni potrebno prepisovati. Oštevilči si odgovore in odgovarjaj v celih 

povedih.  

Ko končaš z delom, imaš še naloge za preverjanje in utrjevanja znanja. Svetujem 

ti, da jih rešiš kakšen dan med počitnicami, saj se vrnemo k delu na daljavo šele 

po devetih dneh. Poslala sem ti tudi rešitve. Prosim ne goljufaj in najprej sam 

reši vse, z rešitvami si pomagaj po končanem delu. 

Sedaj pa h glasbenim užitkom! 

GLASBENA UMETNOST: SPOZNAJMO TOLKALA 

Danes boš spoznal(a) skupino glasbil z imenom TOLKALA. 

Pripravi zvezek za GUM, v katerega boš po ogledu video posnetkov vpisal(a) nekaj 

značilnosti skupine in preizkusil(a) svoje znanje. 

Najprej si oglej video posnetka, kjer so predstavljena posamezna glasbila. Na 

posnetkih boš slišal, da odpri DZ, a ker mi nimamo DZ, ta podatek zanemari in sledi 

posnetku mirno dalje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfjMv_UM4F8 , GUM -SPOZNAJMO 

TOLKALA- razlaga snovi 

https://www.youtube.com/watch?v=rS-j8EHKCxE , SPOZNAJMO 

TOLKALA poslušanje 

V zvezek za GUM napiši naslov TOLKALA, nato prepiši spodaj zapisane 

povedi in jih ustrezno dopolni. 

https://www.youtube.com/watch?v=jfjMv_UM4F8
https://www.youtube.com/watch?v=rS-j8EHKCxE


TOLKALA 

Na tolkala igramo tako, da udarjamo po napeti opni ali ploščici. 

V to skupino sodijo:_________________________________________ 

____________________________________________(Naštej glasbila) 

Glasbenik, ki igra tolkala, je TOLKALIST.  

Orffova ali otroška tolkala so: triangel, tamburin, zvončki, ksilofon, 

metalofon, marakas (ropotulja), činele, mali boben… 

Najbolj mi je bil všeč tolkalo z imenom _______________________, 

ker_____________________________(Pojasni, zakaj ti je bilo všeč.) 

 

Svoj zapis opremi s sličicami tolkal in jih poimenuj. Lahko jih tudi narišeš. 

 

Glasbeniki znamenite slovenske tolkalne skupine STOP (Slovenski 

TOlkalni Projekt) se zelo radi pošalijo na odru.  

Oglej si še njihov posnetek in ugotovi, katere vsakdanje predmete so 

uporabili kot tolkala.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A08Ck_cE0Ic , skupina STOP na Art 

kampu 2011  

 

Če so ti bili posnetki všeč in bi si želel(a) ogledati še kakšnega, ti 

pošiljam povezavo spodaj. Ob ogledu ti želim veliko glasbenih užitkov in 

zabave! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv9s3cqvJho&frags=wn ,skupina 

STOP pri Denisu Avdiču 

https://www.youtube.com/watch?v=EC7nbnE1xBo , Slovenski tolkalni 

projekt-STOP, predstavitev skupine 

https://www.youtube.com/watch?v=_ErCFFWAVbY , Slovenski tolkalni 

projekt SToP @ Art kamp 2011 #3 

Upam, da si se ob gledanju in poslušanju zabaval, pa tudi veliko novega 

naučil. 

 

ŽELIM TI LEPE PRVOMAJSKE PRAZNIKE! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A08Ck_cE0Ic
https://www.youtube.com/watch?v=Yv9s3cqvJho&frags=wn
https://www.youtube.com/watch?v=EC7nbnE1xBo
https://www.youtube.com/watch?v=_ErCFFWAVbY

