
10. teden; 25. 5. 2020 – 29. 5. 2020; 1 ura                                                           oddelek: 6. C 
 

Pozdravljena učenka/pozdravljen učenec. 
 

- Pošiljam ti gradivo, navodila za obravnavo snovi, ki jo je potrebno predelati v 

tem tednu (25. 5. – 29. 5. 2020). 

- V tem tednu bo prav tako potekalo ustno ocenjevanje znanja preko 

videokonference / le za tiste učence, ki niste oddali posnetka petja ali 

predstavitve glasbila – obvestilo bom poslala dan prej, da se lahko 

prijaviš. 

- V GRADIVU BOŠ NAŠEL NEKAJ NAVODIL: NATISNI, IZREŽI, PRILEPI, … v kolikor 

doma nimaš tiskalnika, … in gradiva ne moreš natisniti, izrezati, prilepiti, … 

bodi iznajdljiv! V kolikor ti uspe sliko prerišeš, napišeš le odgovore, … sicer pa 

pustiš prazen prostor in bomo list / gradivo natisnili v šoli in ga 

vstavili/prilepili v zvezek! 

- Če ti kaj ne bo jasno, me lahko starši kontaktirajo vsak dan od 7.00 do 15.00 na 

moj elektronski naslov: dolgan.barbara@gmail.com 

 

Učna tema: RITEM IN RITMIČNA GLASBILA - TOLKALA PO SVETU 
 

- Za začetek PONOVIMO:  
Kaj je to TONSKO TRAJANJE? 
Katera TONSKA TRAJANJA poznaš? 
Kako so urejeni TAKTOVSKI NAČINI?  
Kaj »uravnavajo« POUDARJENE = TEŽKE in NEPOUDARJENE = LAHKE DOBE?  

- V zvezek zapiši naslov: RITEM IN RITMIČNA GLASBILA - TOLKALA PO SVETU 
Poskušaj izvajati ritmične vzorce, ki so zapisani spodaj; upoštevaj poudarjene in 
nepoudarjene dobe!  
 

 

mailto:dolgan.barbara@gmail.com


- Zapiši v zvezek: 
 

  
 
RAZLAGA (tega NE PIŠEŠ!): sinkopo lahko slišimo v številnih glasbenih delih. Tudi v ganski 
ljudski pesmi: ČAJ, ČAJ, KULEJ. Prisluhni pesmi in zapoj! Pomagaj si z notnim zapisom. 
Ali v zapisu prepoznaš sinkopo?  
 

 
 
Čaj, čaj, kulej; ganska ljudska: link: https://www.youtube.com/watch?v=hIdp_Nj0tgk. 

 
- Glasbila, ki bi jih slišali v tem delu sveta spadajo tudi v skupino tolkal. Kaj je značilno 

za tolkala? Spomni se! Katera tolkala poznamo pri nas? Ali bi znal na kakšno tolkalo 
izvajati ritem? Poskusi z dvema lesenima kuhalnicama izvajati sinkopo. Kako ti je 
uspelo? 

https://www.youtube.com/watch?v=hIdp_Nj0tgk


- Na spodnjem slikovnem gradivu vidiš nekaj glasbil; skrbno si oglej gradivo in glasbila 
zapiši v zvezek (le naštej jih!). Nekaj posnetkov pa imaš na povezavah, ki ti jih 
prilagam. 
 

 
 

 
 
balafon;     link: https://www.youtube.com/watch?v=kXXhp_bZvck, 
afriška tolkala;    link: https://www.youtube.com/watch?v=LOS0kA_O6IQ, 

link: https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY, 

 
- Razmisli: ali bi lahko katero izmed teh glasbil izdelal doma? Kakšne materiale bi 

potreboval, kako bi se te zanimive naloge lotil? Kje bi imel največ težav? … 
 

- Predno zaključiš z delom pa afriško ljudsko pesem iz Gane: Čaj, čaj, kulej še enkrat 
zapoj – lahko si pomagaš s preprosto spremljavo / lesene kuhalnice, … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXXhp_bZvck
https://www.youtube.com/watch?v=LOS0kA_O6IQ
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY

