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POZDRAVLJENI UČENCI! 

 

 PETJE JE V TEM ČASU ŠE KAKO DOBRODOŠLO. GLASILKE OGREJTE Z VAJAMI, KI 

SMO JIH IZVAJALI NA UČNIH URAH. NATO PA SE SPOMNITE KAKŠNE PESMI, KI 

SMO SE JO NAUČILI SKUPAJ IN JO GLASNO ZAPOJTE. 

 

GLASBENE IGRE: 

 

PLES KLJUČEV 

Skupaj s starši se lahko usedete za mizo in pojete znano pesem. Med petjem si ritmično podajajte 

ključe. Ko pesem v celoti zapojete, gre od mize tisti, pri katerem so ostali ključi. Zmaga tisti, ki ostane 

najdlje za mizo. 

KARTE 

Na papir narišite različne vzorce in jih ozvočite. Karte nato razporedite v poljubno zaporedje, jih vse 

ozvočite in predstavite. Nastala bo pesem.  

TELEVIZIJA 

Otroci pojete, dokler starši ne pritisnejo na namišljeni gumb televizije in jo izklopijo. Takrat 

nadaljujete s petjem pesmi v mislih. Oglasite se znova šele takrat, ko starši ponovno prižgejo 

televizor.  

ISKANJE SKRITEGA PREDMETA 

Otroci skrijete določen predmet, ki ga morajo starši najti tako, da sledijo petju otroka. Če otrok poje 

tišje, pomeni, da se od skritega predmeta starši oddaljujejo. Če otrok poje glasneje, se predmetu 

približujejo. 

 

 

 

POSLUŠAJ PESMICE NA SPODNJIH POVEZAVAH. V pomoč so ti besedila na naslednji strani. 

https://www.youtube.com/watch?v=SwlcEU0OE5A 

https://www.youtube.com/watch?v=OILBy-Q7RnU 

 

 

 

Lep pozdrav!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwlcEU0OE5A
https://www.youtube.com/watch?v=OILBy-Q7RnU
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PRIJATELJSKA 

(Mira Voglar) 

 

Moje roke, tvoje roke, 

moje roke, tvoje roke, 

s prstki se igrajo najine roke. 

S prstki se igrajo glejte tako: 

diredindindin, 

diredondondon, 

diredindindindindon. 

Diredindindin 

diredondondon 

diredindindon. 

 

Moje noge, tvoje noge,                   

moje noge, tvoje noge, 

vštric hoditi znajo najine noge. 

Vštric hoditi znajo glejte tako: 

dire… 

 

Moja glava (kima), tvoja glava (kima),  

moja glava (kima), tvoja glava (kima), 

kimata prijazno najini glavi. 

Kimata prijazno glejte tako: 

dire... 

 

 

ČE BI SE SVET NAZAJ VRTEL 

(Tadej Vasle) 

 

Če bi se svet nazaj vrtel, 

vse bi bilo narobe, 

medved bi ptičji rep imel,  

vrabec pa ostre zobe, 

krt bi živel na morskem dnu, 

polž bi pognal se v dir, 

na tekmovanju v plavanju 

zmagal bi netopir. 

 

Če bi se svet nazaj vrtel, 

lev bi se ustrašil zajca, 

hrček bi lajal in rjovel, 

krave bi nesle jajca, 

pisan metulj bi sanjal kruh, 

krt bi zasul predor, 

želve bi imele plesni klub, 

ribe pa pevski zbor. 

 

 


