
UČNA URA 11.5.2020 – 5.razred   Ime in priimek učenca:  

Lep pozdrav! 

Danes pričnemo s ponavljanjem snovi in pripravo na kontrolno nalogo.  

Prav v ta namen imate v Malih glasbenikih pripravljeni strani 58 in 59. Strani 58 sicer ne moremo 

delati na daljavo, lahko pa rešite kar nekaj nalog na strani 59. Pa pričnimo! 

Vaše naloge za ta teden so naloga 7, 8, 9 in 11. Pri nalogi 7 napiši intervale (pazi na puščice!) Taka 

naloga bo tudi v kontrolni nalogi – najprej napiši ton na pravo črto/praznino – preštej stopnje, kot ti 

pove številka, nato ugotovi še kvaliteto intervala (mala, velika, čista…) tako, da prešteješ cele in 

poltone od enega do drugega. 

Naloga 8 je za utrjevanje akordov in je najtežja. Spomni se, da smo letos jemali obrate durovega in 

molovega kvintakorda (torej imamo možnosti d5/3, d6 in d6/4 ter isto za molove); pa še od lani 

prideta v poštev zv5/3 (iz dveh velikih terc) in zm5/3 (iz dveh malih terc).  

Naloga 9 je namenjena ponavljanju D7. Na dane tone napiši dominantni septakord (spomni se 

njegove sestave: V3-m3-m3), pri vseh je enako. Če si slučajno pozabil, imaš D7 na strani 55 v 

učbeniku. 

Naloga 11 pa ni težka – zapiši lestvicam predznake. PAZI! Vse so molove lestvice, ker so napisane z 

malimi črkami. Bodi pozoren tudi, da viišaje/nižaje napišeš na prave črte/praznine v notno črtovje.  

Ko končaš, slikaj rešeno stran 59 in mi jo pošlji na mail drejcpo@gmail.com . Poskusi narediti čim 

lepšo sliko, da ti nalogo lahko popravim ko jo dobim. 

1. Ritmične vaje. V Malih glasbenikih ponovi ritmične vaje 7,9,11,13,17, nato se POSNEMI, kako 

izvajaš vajo 13.  Posnetek mi pošlji na mail ( drejcpo@gmail.com )  

 

2. Melodične vaje. V učbeniku poišči melodično vajo 7 v D-duru. Na svoj inštrument si zaigraj D-

durovo lestvico, nato POČASI IN NATANČNO zapoj lestvico z imeni tonov gor in dol. Zaigraj si 

ton fis1, s katerim se vaja začne, nato vajo zapoj v zmernem ritmu. Lahko si pomagaš tudi z 

navideznim klavirčkom -  https://www.onlinepianist.com/virtual-piano 

Na enak način ponovi tudi vaje 10, 12, 13 in 14, ki smo jih določili za drugo polletje.  

Ko vajo zvadiš, se POSNEMI, kako izvajaš vajo 7. Posnetek mi pošlji na mail 

drejcpo@gmail.com  

 

Tako, ostali sta nam samo še ena ritmična in melodična vaja do konca šolskega leta ☺  

 

Lepo se imejte! 

Drejc 
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