
LAŠKO (učiteljica Martina Jovič) 
Rešitve nalog, ki jih je mogoče poslati po elektronski pošti, mi jih, prosim, pošljite na e-naslov:  
martina.jovic1@hotmail.com 
 
GLASBENA PRIPRAVNICA 
Prosim, da starši otrok, ki obiskujejo glasbeno pripravnico, na youtubu poiščejo Lahkonočnice – Se bosta že 
sporazumela. To je videoposnetek pravljice, ki jo spremlja glasba za violino in violončelo. Otroci naj med 
poslušanjem pravljice opazujejo tudi inštrumenta. Ker smo pri poku violončelo že spoznali, naj ga 
primerjajo z violino in ugotovijo podobnosti in razlike med njima. 
 
NAUK O GLASBI – 4. razred 
MALI GLASBENIKI 4: 

 str. 71, vaja 1 
 str. 71, vaje 2, 3, 4 (Rešiš in zapoješ primere, ki so zapisani v violinskem ključu.) 
 str. 72, vaja 5 (Rešiš in zapoješ primere, ki so zapisani v violinskem ključu.)  

 
NAUK O GLASBI ZA UČENCE 5. in 6. razreda PLESA 

 Izberi si glasbo in nanjo spontano zapleši. 
 Zakaj si izbral/-a prav to glasbo? 
 Kako se glasba odraža v tvojem plesu? 

 
 
 
RADEČE (učiteljica Martina Jovič) 
Rešitve nalog, ki jih je mogoče poslati po elektronski pošti, mi jih, prosim, pošljite na e-naslov: 
martina.jovic1@hotmail.com 
 
GLASBENA PRIPRAVNICA 
Prosim, da starši otrok, ki obiskujejo glasbeno pripravnico, na youtubu poiščejo Lahkonočnice – Se bosta že 
sporazumela. To je videoposnetek pravljice, ki jo spremlja glasba za violino in violončelo. Otroci naj med 
poslušanjem pravljice opazujejo tudi inštrumenta. Ker smo pri poku violončelo že spoznali, naj ga 
primerjajo z violino in ugotovijo podobnosti in razlike med njima. 
 
NAUK O GLASBI – 1. razred 
MALI GLASBENIKI 1: 

 str. 37, vaja 1 (Rešitve tudi izvajaj z merjenjem in izgovarjanjem ritmičnega zloga TA.) 
 str. 57, vaja 2 (Vajo zapoj s toni.) 

 
NAUK O GLASBI – 2. razred  
MALI GLASBENIKI 2: 

 str. 62, vaja 1 (Melodično vajo zapoj.) 
 str. 69, vaji 7, 8 

 
NAUK O GLASBI – 3. razred 
MALI GLASBENIKI 3: 

 str. 49, vaja 2 (Ponovi ritmizacijo za durove lestvice z višaji.) 
 str. 31, vaje 4, 5, 6 

 
 
 
 



NAUK O GLASBI – 4. razred 
MALI GLASBENIKI 4: 

 str. 71, vaja 1 
 str. 71, vaje 2, 3, 4 (Rešiš in zapoješ primere, ki so zapisani v violinskem ključu.) 
 str. 72, vaja 5 (Rešiš in zapoješ primere, ki so zapisani v violinskem ključu.)  

 
NAUK O GLASBI – 5. razred 
MALI GLASBENIKI 5: 

 str. 33, vaji 6, 7 (Pri 6. vaji akordom določi tudi lestvice.) 
 
NAUK O GLASBI – 6. razred 
MALI GLASBENIKI 6: 

 str. 27, vaja 4 
 str. 28, vaja 5 

 
SOLFEGGIO – 1. razred 
Ritmično vajo analiziraj in izvajaj. Šestnajstinsko triolo izvajaj z ritmičnimi zlogi ta-te-ti na polovico dobe (na 
pol udarca), osminsko triolo pa prav tako z ritmičnimi zlogi ta-te-ti, vendar na eno dobo (na en udarec). Vse 
tri note v trioli so enako dolge. 
 

 
 
SOLFEGGIO – 2. razred 
Ritmično vajo analiziraj in izvajaj. Sekstolo izvajaj z ritmičnimi zlogi ta-ka, ta-ka, ta-ka na eno dobo (na en 
udarec). Vse šestnajstinke v sekstoli so enako dolge.  
 

 
 
 
 
 
 
 


