6. teden; 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020; 1 ura

oddelek: 6. B

Pozdravljena učenka/pozdravljen učenec.
Pošiljam ti gradivo, navodila za obravnavo snovi, ki jo je potrebno predelati v tem
tednu (20. 4. – 24. 4. 2020).
V GRADIVU BOŠ NAŠEL NEKAJ NAVODIL: NATISNI, IZREŽI, PRILEPI, … v kolikor doma
nimaš tiskalnika, … in gradiva ne moreš natisniti, izrezati, prilepiti, … bodi iznajdljiv! V
kolikor ti uspe sliko prerišeš, napišeš le odgovore, … sicer pa pustiš prazen prostor in
bomo list / gradivo natisnili v šoli in ga vstavili/prilepili v zvezek!
Če ti kaj ne bo jasno, me lahko starši kontaktirajo vsak dan od 7.00 do 15.00 na moj
elektronski naslov: dolgan.barbara@gmail.com
Učna tema: ISTRSKA LESTVICA in GLASBILA
- Priložen slikovni material predelaj; ogledaš si gradivo in poslušaš priložena posnetka
ter pripomoček (interaktivna klaviatura).
Tudi danes ti v učno pomoč ponujam zanimivo interaktivno klaviaturo, ki jo najdeš
na naslednjem linku: https://www.youtube.com/watch?v=eQ-eE8Ai_8g; na tipke igraš s pomočjo
številk na tipkovnici računalnika (opozorilo: ker klaviatura ni slovenski produkt, se ton h na klaviaturi
imenuje B / naj te to ne moti). S tem pripomočkom si lahko pomagaš pri petju in samem razumevanju snovi;
veliko hitreje si boš zapomnil lego tonov na klaviaturi, v notnem črtovju pa jih že dobro poz naš (kje
natančno zapišemo kakšno tonsko višino).

Posnetki glasbenih del:
Istrska tradicionalna glasbila (dvojnice, šurle – pri 3.20, mih – pri 5.00, …);
link: https://www.youtube.com/watch?v=_K5eLnuukiY,

L. van Beethoven; Oda radosti; izvajana na malo in veliko sopelo;
link: https://www.youtube.com/watch?v=zYvmpnwOx7s.

- V zvezek si zapiši vso snov (preglej), ki je na slikovnem gradivu označena z
»dečkom s svinčnikom«; besedilo prepiši , slikovne dele lahko natisneš
in jih enostavno prilepiš v zvezek ali pa se potrudiš in jih poskušaš
narisati / prerisati.
- Nadaljuješ z novo snovjo: ISTRSKA LESTVICA – najprej zapiši naslov in nato naprej.
- Pri delu »RAZMISLI«; s pomočjo notnega teksta hrvaške ljudske pesmi Kad se ženi
Kato odgovori na vprašanja. Odgovore zapišeš v zvezek!
- Ob koncu gradiva boš prišel do delčka: »PONOVITEV«. Skrbno reši – če si naloge ne
moreš natisniti lahko delčke klaviatur prerišeš v zvezek – ali pa v zvezek zapišeš le
rešitve!
- Če ti ob koncu dela ostane še kaj energije in volje / časa, si zapoj pesem, ki smo se jo
letos naučili; pomagaj si z listi, ki si jih skrbno lepil v zvezek!

SLIKOVNO GRADIVO:

PREPIŠI
V ZVEZEK!

Razlaga (tega ne pišeš v zvezek): na klaviaturi vidiš tone istrske lestvice, hkrati pa imaš
označena razdalje med posameznimi stopnjami tako enostavno ugotoviš, da je značilnost
istrske lestvice izmenično zaporedje celih in poltonov (½, 1, ½ , 1, ½ , 1).

V ZVEZEK SI ZAPIŠI ISTRSKO
LESTVICO; UPORABIŠ LAHKO
NOTNO ČRTOVJE, KI GA
PRILAGAM NA KONCU, ALI
PA GA NARIŠEŠ SAM
(RAVNILO, 5 ENAKOMERNO
ODDALJENIH, VZPOREDNIH
ČRT TER DOBRA VOLJA). NE
POZABI NA VIOLINSKI KLJUČ
IN PREDZNAKE PRED TONI!
KLAVIATURE NE PRERISUJ!

RAZMISLI – odgovora zapiši v zvezek (odgovora oblikuj s celo povedjo – vprašanj NE prepisuješ!)
1. Natančno poglej notni zapis spodnje hrvaške ljudske pesmi: Kad se ženi Kato – 1. glas; če
bi v notno črtovje izpisal vse tone, ki se v pesmi (v 1. glasu) pojavijo, kakšno, katero lestvico
bi iz teh tonov lahko sestavil?
2. Za vajo: poimenuj vse tonske višine (z notno abecedo), ki se pojavijo v 2. glasu! Pomoč:
pojavijo se le 4 različno visoki toni!

Poslušaj posnetke glasbil (naj te ne moti, ker na enem posnetku govorijo v hrvaškem
jeziku – osredotoči se na slušno predstavitev glasbil, na igranje nanja ter na podobo
glasbil), ki so značilna za Istro; glasbila si lahko ogledaš na spodnji sliki.

V ZVEZEK SI ZAPIŠI:
ISTRSKA LJUDSKA GLASBILA:
DVOJNICE, MIH, ŠURLE TER
SOPELA.

PONOVITEV
NA SLIKI VIDIŠ DELČKE KLAVIATUR. NA VSAKEM DELČKU JE ENA IZMED TIPK OZNAČENA Z
ZVEZDICO.
TIPKO, KI JE OZNAČENA Z ZVEZDICO V SPODNJI KVADRATEK POIMENUJ (TONSKA
ABECEDA)!
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NOTNO ČRTOVJE: ravnilo + dobra volja = NE potrebuješ nobenega tiskalnika 

