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SREDA, 18, 11. 2020 
 

GLASBENA UMETNOST 
 

1. URA: PESEM VEVERICA 
 

 Danes se boš pri glasbeni umetnosti naučil pesmico o eni gozdni živali. Naj ti 
z uganko namignem, za katero žival gre: 
 
"Z repkom košatim mahlja, 
z veje na vejo skaklja!" 
 
Tako je! To je veverica!  
 

 Odpri SDZ na strani 10 in poišči pesem. Klikni na Čebelčka in poslušaj pesem 
Veverica.  
 
 
 
 
 
 

 S prstkom sledi od veverice do veverice in poj 
ob posnetku. Veverice so različno postavljene, 
to pomeni da greš enkrat z glasom navzgor, 
drugič navzdol. Različne višine veveric nam 
nakazujejo melodijo. Veverice so tudi različno 
velike. Večja kot je veverica, dlje časa ton traja 
in obratno. 
 

 V pesmici pa opazimo še en znak. To je ponavljaj, znak za ponavljanje - dve 
ravni črti in dvopičje.  
 

 Poišči glasbeni zvezek. Notri nalepi besedilo, ki ga najdeš v PRILOGI 1. Če 
nimate možnosti tiskanja, pa naj ti jo starši prepišejo v zvezek. 

 

 Pesmico še ilustriraj. 

 
 
 



2. URA: GLASBENA PRAVLJICA: MEDVEDEK MIKEC 
 

 Prepričana sem, da imaš doma kakšnega medvedka, igračko. Ima mogoče 
ime? Kje si ga dobil? Morda s teboj celo spi? 
 

 Danes boš prisluhnil pravljici, ki pripoveduje o deklici Lenki. Ima svojo 
najljubšo igračo-malega medvedka Mikca. Z njim se igra... Kako sta se Lenka 
in Mikec spoznala? Izvedel boš v pravljici.  

 
Povezava do glasbene pravljice:  
https://www.youtube.com/watch?v=uyz6qGx9SwI&t=372s&ab_channel=Risan
keinpravljice 
 

 Po poslušanju sprašujemo otroke: 
- Katere osebe smo srečali v pravljici?  
- Kje se je pravljica dogajala? 
- Mikca so vsi iskali. Povejte po vrsti, pri kom so ga iskali?  
- Kako so vprašali, babico, muco, kužka, petelina ...  
- Kje so našli Mikca? 
 

 Pesmico lahko zapoješ sam ob spremljavi kateregakoli doma narejenega 
instrumenta (npr. tistega, ki smo ga naredili skupaj v šoli). 
 

 Glasbeno pravljico Medvedek Mikec boš prilepil/a v glasbeni zvezek. Najdeš 
jo v PRILOGI 2. Če nimate možnosti tiskanja, pa naj ti jo starši prepišejo v 
zvezek. 

 

 Pesmico še ilustriraj, nariši Lenko in njenega Mikca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uyz6qGx9SwI&t=372s&ab_channel=Risankeinpravljice
https://www.youtube.com/watch?v=uyz6qGx9SwI&t=372s&ab_channel=Risankeinpravljice


 

PRILOGA 1: 
 

J. BITENC: VEVERICA 

VEVERICA, VEVERICA, 

SKOČI SEM, SKOČI TJA, 

KO PA NA VRH SMREKE SPLEZA 

Z REPKOM POMAHLJA. 

VEVERICA, VEVERICA, 

KAJ MI DAŠ, KAJ MI DAŠ, 

ČE TI LEŠNIKE PRINESEM, 

KI JIH RADA IMAŠ? 

KAJ ZA LEŠNIKE BI DALA, 

FANTEK MOJ, FANTEK MOJ, 

SAJ SEM SAMA JIH NABRALA  

ZVRHAN KOŠ NOCOJ. 
 

 
 

PRILOGA 2: 
 

 

JANEZ BITENC: 

MEDVEDEK MIKEC 
 

IŠČEMO, IŠČEMO, 

IŠČEMO MEDVEDKA, 

TU GA NI, 

TAM GA NI, 

KJE MEDVEDEK ZDAJ ČEPI? 

 

NAŠLI SMO, NAŠLI SMO, 

NAŠLI SMO MEDVEDKA, 

V LENČKINI  

POSTELJCI 

NAŠ MEDVEDEK SLADKO SPI. 

 


