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Dragi učenec(ka). 

Smo v tretjem tednu poučevanja na daljavo. Upam, da si dobro. Tokrat boš utrjeval(a) že 

obravnavano snov, pel(a) melodične vaje in poslušal(a) skladbo.  

 

1. Utrjevanje snovi 

➢ Reševanje nalog v Malem glasbeniku 2 

a) Poglej, če imaš rešene naloge na teh straneh, ki so napisane. Smo jih reševali pri pouku. Če 

katere naloge nimaš rešene, jo reši.  

MG2 str. 33, 34/ nal. 7., 8., 9., 10., 11., 12, 

         str. 38/ nal. 8., 9., 11.  

  

b) Pozorno preberi navodila in reši tudi naslednje naloge. 

MG 2 str. 44/ nal. 1., 2, 

          str. 45/ 7., 8., 9. 

 

c) Na str. 75 napiši nalogi 48 in 50 (F-dur – nižaj b). Označi stopnje – rimske številke, glavne 

stopnje – T, S, D, razdalje med toni ter tetrakorda. 

 

Poglej, če si tako označil(a) tudi G-dur – nalogi 36, 38 na str. 73. Si v lestvici napisal(a) višaj 

fis? 

 

2. Utrjevanje melodičnih vaj št. 11, 13, 14, 15, 17 na str. 63. 

Če gre, vaje zaigraj na svoj instrument. Če to ne gre, nič hudega. Izvajaj jih tako, da jih samo 

bereš s tonsko abecedo (c, d, e…) in solmizacijskimi zlogi (DO, RE, MI…) in seveda pri tem 

upoštevaš tudi ritem (polovinke, četrtinke, osminke). Ko bereš vajo v G-duru s solmizacijskimi 

zlogi, ton fis poimenuj FA. 

 

3. Melodična vaja v F-duru št. 19 na str. 64 

Melodično vajo preberi s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi in pri tem upoštevaj tudi 

ritem. Pazi, da ton h poimenuješ b, saj je vaja napisana v F-duru. Ko bereš vajo v F-duru s 

solmizacijskimi zlogi, ton b poimenuj SI. Če gre, vajo zaigraj na svoj instrument. 

 

4. Mali glasbeniki 2, str. 23: Johann Strauss - Trič-Trač polka 

Preberi zapis na str. 23 (Pajek Stanko pripoveduje) in poslušaj Trič-Trač polko skladatelja J. 

Straussa. 

https://www.youtube.com/watch?v=iuONBz7boBc 

https://www.youtube.com/watch?v=fSBQzXV3J2s 

 

 

 

Želim ti uspešno delo in prijetno poslušanje. 

Valerija Pisar 
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