NAVODILA ZA DELO OD DOMA- NGL 3- 11.5.2020, ODD. DRAVOGRAD
Dragi učenec/ka!
Tokrat boš spoznal skladatelja WOLFGANGA AMADEUSA MOZARTA, ki je sin Leopolda Mozarta
(poslušal si Otroško simfonijo!). Wolfgang je bil čudežni otrok, saj je že s štirimi leti napisal prvo
skladbo, z enajstimi leti pa svojo prvo opero. Preberi zapisano v MG 3 na strani 51 in spoznaj
zanimivo življenje tega velikega skladatelja.
Najbolj znano Mozartovo delo je vsekakor MALA NOČNA GLASBA, ki je notno predstavljena v MG 3
na strani 51.
Poslušaj 1. stavek MALE NOČNE GLASBE!
https://www.youtube.com/watch?v=ePWLJoojboM

Poslušali ste skladbo, ki je zvrst KLASIČNE GLASBE. V spodnjem linku boš spoznal še druge zvrsti
glasbe!
https://www.youtube.com/watch?v=nHmJfO-Yic0
GLASBENI SESTAVI
Pri različnih zvrsteh glasbe spoznamo tudi različne izvajalce.
Skladbo Mala nočna glasba izvaja GODALNI ORKESTER (orkester sestavljen iz instrumentov, ki
spadajo v družino godal ). Sliko najdeš v MG 3 na strani 57. Na tej strani so lepo predstavljeni
GLASBENI SESTAVI:
-SOLIST (1 instrumentalist)
-DUO ( 2 instrumentalista)
-KLAVIRSKI TRIO ( to ne pomeni trije klavirji, ampak 1 klavir in 2 godala!)
-TROBILNI KVARTET ( 4 instrumentalisti iz družine trobil )
-KVINTET HARMONIK ( 5 harmonikarjev)
-PIHALNI ORKESTER ( orkester sestavljen iz več pihal, manj trobil in manj tolkal)
Manjše zasedbe ali KOMORNE zasedbe!
Predstavile so se skupine instrumentalistov (INSTRUMENTALNA GLASBA ).

Kadar pa se združujejo pevci (VOKALNA GLASBA), se sestavi imenujejo malo drugače; spomni se na
imena intervalov (dopolni na strani 58):

-SOLIST
-DUET
-TRIO
-KVARTET
-KVINTET
-SEKSTET
-SEPTET
-OKTET
Ko pa je pevcev več kot osem, se združujejo v ZBORE (otroški, mladinski, moški, ženski, mešani pevski
zbor). Po slikah na strani 59 ugotovi ime pevskega zbora!

Za konec se preizkusi v znanju in reši KVIZ na strani 63. Vprašanja in odgovore najdeš v MG 3, še bolje
pa je, da nanje odgovoriš brez pomoči. KVIZ naj ti bo v pomoč pri učenju, saj naslednji teden sledi
preverjanje znanja, zadnji teden v mesecu maju pa test!

Uspešno delo!
Lp. Alenka Mori

PONOVIMO- NGL 3
1. Tonom zapiši imena.

Pazi na
basovski ključ.

2. Lestvice. Zapiši ime lestvice in vstavi manjkajoče predznake.
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3. Zapiši B-dur lestvico in jo označi (predznaki, razdalje med toni, stopnje,
imena stopenj ter tetrakorda).

4. Zapiši enharmonične tone.

5. Notam dodaj podaljševalne znake:

.

