NAVODILO ZA DELO NA DALJAVO – SOLFEGGIO 2, 5. TEDEN
GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM
DATUM: 14. 4. 2020
Dragi učenec(ka).
Tokrat boš utrjeval(a) durove in molove lestvice ter intervale malo drugače, zapisal(a) pa boš
tudi kakšen akord.

1. Durove in molove lestvice
Napotki.
➢ Durove lestvice so označene s kratico maj. Odkljukaj podpisi glavnih ključev.
H-dur je zapisan kot B maj. Fis- in Cis-dur lestvici sta zapisani kot F#Maj in C#Maj.
B-, Es-, As-, Des-, Ges- in Ces-dur lestvice so zapisane kot BbMaj, EbMaj, AbMaj,
DbMaj, GbMaj in CbMaj.
➢ Molove lestvice so označene s kratico min. Odkljukaj podpisi za manjše ključe.
Bbmin = b-mol, itd.
http://musicteachersgames.com/keysig1#

2. Intervali
➢ Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=oTA8repiqYg&feature=youtu.be boš
slišal(a) 25 intervalov. Tvoja naloga je, da interval zapoješ, ko je zaigran in ga prepoznaš
preden je podana rešitev. Ker je posnetek v angleščini, bo za male intervale pisalo
MINOR in številka, za velike MAJOR in številka, za čiste PERFECT in številka, za
zvečane AUG in številka (augmentacija) in zmanjšane DIM in številka (diminucija).
Zapiši si, katere in koliko intervalov si pravilno ugotovil(a).

3. Ponovimo, str. 49
➢ 12. naloga
Določi akorde.
➢ 13. naloga
Napiši akorde.
➢ 14. naloga
Obrnitve akordov postavi v osnovno obliko. Obrnitev poimenuj.

4. Body percussion
➢ Danes se boš pa malo sprostil(a). Enega od družinskih članov nauči igranja na lastna
glasbila imenovana "body percussion".
Na razpolago imaš dva primera:

- lažjega na https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw ali
- težjega na https://www.youtube.com/watch?v=YhE4LERF9zQ.
➢ Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe
usvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. Ponavljaj
tako dolgo, dokler ne avtomatiziraš gibe. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi enemu
od družinskih članov in ga po korakih nauči.

5. Na koncu pa lahko še vsi skupaj zaplešete.
https://www.youtube.com/watch?v=wpz36D0WaDg
Želim ti uspešen teden.
Valerija Pisar

