
UČNA URA 11.5.2020 – 6. razred   Ime in priimek učenca:  

Pozdravljeni!  

Z današnjo uro pričnemo s ponavljanjem in pripravljanjem na kontrolno nalogo, danes vas čaka tudi 

še zadnja melodična vaja letos. 

Danes ponavljamo lestvice, saj ena lestvica pride v poštev tudi v kontrolni nalogi. Najprej obrni Male 

glasbenike na stran 75, kjer bi morali imeti že rešeno nalogo 1, ki vam bo v pomoč. Če kdo naloge 1 še 

nima rešene, naj jo reši. 

Nato obrni na stran 76 in za »ogrevanje« reši nalogo 6. Čisto preprosta je – samo napišeš durovi 

lestvici predznake. Kako veš, kateri dur je? Pogledaš prvi ton in to je dur, ki ga iščeš. Predznake pa 

tako ali tako veste ☺ 

Zdaj pa gremo na stran 77. Reši nalogo 9 tako, da vpišeš obliko molove lestvice v kvadratek. To 

pomeni npr. naravni a-mol . Poglej predznake, spomni se, da leži molova lestvica en ton in pol nižje 

od durove, spomni se tudi, pri kateri je zvišan predzadnji ton, pri kateri pa šesti in sedmi ton! 

In še naloga 10, ki ni težka. Pobarvaj samo tiste kvadratke, v katerih je napisana pravilna rešitev. 

Napačne pusti prazne. Fantje pobarvajo rešitve z roza barvo, punce pa z rjavo ☺ Ne, saj se hecam ☺ S 

katerikoli barvo pobarvajte, samo ne s črno ☺ 

 

1. Melodične vaje. V učbeniku poišči melodično vajo 13 v B-duru. Na svoj inštrument si zaigraj 

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

si ton b, s katerim se vaja začne, nato vajo zapoj v zmernem ritmu.  

Ko vajo utrdiš, se posnemi in mi pošlji posnetek na mail drejcpo@gmail.com  

Na enak način ponovi tudi vaje 7, 11, in 12, ki smo jih določili za drugo polletje.  

Tako, to so bile vse melodične vaje drugega polletja, kar pomeni, da moram dobiti do konca tega 

tedna od vsakega od vas po štiri posnetke. Od nekaterih jih že imam, zamudniki pa lahko še 

nadoknadijo zamujeno in ta teden malo več pojejo ☺ Za ritmične vaje pa ocene že imate. 

Lepo se imejte! Drejc 
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