
GLASBENA UMETNOST 
 

PONEDELJEK, 18. 1. 2021 
 

 

1. URA: SPOZNAVAM ORFFOVA GLASBILA 
 

 Carl Orff je bil skladatelj in pedagog. Živel je v 

Nemčiji. Zbral je glasbila, ki so zelo zanimiva in 

primerna za to, da na njih igrajo otroci. Imenujejo se 

po njem-ORFFOVA GLASBILA.  
 

 Danes jih boš spoznal, prisluhnil, kako zvenijo, in jih 

poimenoval. 
 

 Odpri prilogo PPT-Glasba Carla Orffa. Poizkusi si 

zapomniti čim več imen instrumentov. Klikni na zvočnika ali pa vklopi 

predstavitev, da boš slišal tudi zvok posameznega glasbila. 
 

 Zdaj odpri drugo prilogo-Orffova glasbila. Tu v drugi prilogi imaš razpredelnico in 

glasbila. Razpredelnico prilepi v zvezek za glasbeno umetnost. V razpredelnico 

prilepi izrezana glasbila (sličice izrezuj naokoli). Najprej prilepi tista glasbila, ki jih 

že poznaš po imenu, šele nato se loti tistih najtežjih. Če ne gre, še enkrat poglej 

PPT predstavitev – prvo prilogo. V primeru da nimaš barvnega tiskalnika, lahko 

natisneš črno-bele sličice. V primeru da nimaš tiskalnika, bomo sličice prilepili v 

šoli. 
 

SREDA, 20. 1. 2021 
 

2. URA: EN MALI SLONČEK 
 

 Za začetek boš poslušal/-a skladbo in si predstavljal/-a žival, ki jo ta skladba po 
tvojem mnenju najbolje predstavlja. Skladbo poslušaj tukaj: 
https://youtu.be/B_PiqGsaRlA  

 

Na katero žival si pomislil? Kaj je počela? 

Skladatelj si je predstavljal slona, ki pleše. 
 

 Sedaj si še enkrat zavrti skladbo in ob njej zapleši. Pleši kot slon.   
 

     Kaj misliš, kaj vse zmore slon? Dvigne celo deblo? Maha z ušesi? Kaj še? 

     Česa pa slon ne zmore? Ali se lahko ziblje na pajčevini? Poznam eno zabavno   
pesmico, ki govori ravno o tem. 

 

https://youtu.be/B_PiqGsaRlA


 Pesem se boš naučil/a s pomočjo posnetka tukaj: 
https://m.youtube.com/watch?v=ijFG1rLFXdU&feature=youtu.be 
 

 V zvezek za glasbo naj ti starši napišejo naslov En mali slonček. Spodaj pa  nariši 
slončke, ki se pozibavajo. Pesem si lahko tudi prilepiš v zvezek. Koliko slončkov se 
je pozibavalo na tvoji pajčevini?  

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=ijFG1rLFXdU&feature=youtu.be

