
GLASBENA UMETNOST 

 

1. URA: UTRIP LAHKIH IN TEŽKIH DOB 

 

 Poslušanje 

- Ob poslušanju Marša Dmitrija Šoštakoviča sediš in glasbo spremljaš z udarci po 

kolenih in s ploskanjem. Skladba je napisana v dvodobnem metrumu, zato 

izberemo dva giba: koleno, plosk. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=uMNkYynu2hU 

 

- Ob poslušanju Valčka Dmitrija Šoštakoviča sediš in glasbo spremljaš z udarci po 

kolenih in s ploskanjem. Skladba je napisana v tridobnem metrumu, zato 

izberemo 2 giba: 1 poudarjen in 2 nepoudarjena – koleno, plosk, plosk. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1ugCmGbDyC4 

 

UGOTOVITEV: Skladbe imajo lahko različne ritme. Pri nekaterih štejemo le do 2, 

pri nekaterih do 3 ali pa celo do 4. 

 

 Utrip težkih in lahkih dob 

Povemo, da je za red v glasbi zadolžen taktovski način. Ta določa število in 

utrip težkih in lahkih dob v enem taktu.  

 

 
 

Taktovski način: tričetrtinski (pomeni, da so v enem taktu tri četrtinke), 

dvočetrtinski (pomeni, da sta v taktu dve četrtinki), štiri četrtinski, triosminski ... 

 

Pri poslušanih skladbah lahko določimo taktovski način: 

Marš – dvočetrtinski takt (prvi posnetek, ki si ga poslušal/a) 

Valček – tričetrtinski tak /drugi posnetek, ki si ga poslušal/a) 
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1. naloga 

Preberi navodilo. Za določanje ritma si lahko pomagaš:  

s trkanjem z dlanjo po mizi – poudarjena doba, 

s trkanjem s členki po mizi – nepoudarjeni dobi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMNkYynu2hU
https://www.youtube.com/watch?v=1ugCmGbDyC4


Preveri rešitve: 

Križ kraž (2) 

Pojte, pojte (2) 

Janez Banez (2) 

Čin čin čin Drežnica (3) 

Mamca poslušajte (3) 

Miha Mihav (3) 

 

2. in 3. naloga: 

Preberi navodilo in legendo. 

Ritmični prikaz prikaži s trkanjem. 

Nadaljuj ritmični utrip pesmi v dvodobnem/tridobnem ritmu. 

 

 

2. URA: NAREDI INSTRUMENT IN PONAVLJAJ PESMICE  
 

NAREDI SVOJ INSTRUMENT 

 Sedaj pa boš izdelali svoj instrument. 

Na spodnjih povezavah in slikah si lahko ogledaš, kako se izdelajo 

instrumenti, kot sta ropotulja in boben. 

 

BOBEN: - : https://www.youtube.com/watch?v=-COHNyFTOnc&t=71s 

                -  https://www.youtube.com/watch?v=22LIj9PceE4&t=390s 

          

 

ROPOTULJA: - https://www.youtube.com/watch?v=kAg2x_bFNNE&t=251s 

          

 

Veliko užitkov pri izdelavi instrumenta ti želim. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-COHNyFTOnc&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=22LIj9PceE4&t=390s
https://www.youtube.com/watch?v=kAg2x_bFNNE&t=251s


 Pri tej uri bomo zopet ponovili pesmi, ki smo se jih nazadnje naučili. Poleg tega jih 

zraven ritmično spremljaj kar s svojim instrumentom, ki si ga naredil/a. 

 

 Zapoj in spremljaj: 

- pesem Krof; 

- pesem Na planincah sončece sije; 

- pesem Žabja svatba. 

 

 Če si pozabil/a, kako gre melodija, jo poišči na spletni strani Lilibi/ Mestni trg 3/ 

Glasbena umetnost/Pesmice. 

 

 


