
 

GUM 6. a – 3. teden 
 
Pozdravljeni, učenci! 
 
Vstopamo v 3. teden dela na daljavo. Vaše preverjanje znanja skrbno shranite, ker 
ga bom pregledala, ko se vrnemo v šolske prostore. 
Upam tudi, da ste se pozabavali ob dirigiranju in da ste to naučili tudi svoje domače. 
 
Z današnjo uro pa vstopamo na novo področje. To je: 
 

 
III. INSTRUMENTALNA IN VOKALNOINST. DELA 

 
Najprej pojdi na youtube in si predvajaj skladbo Sanjarjenje na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbfdNTBqnVM , nato pa odgovori in zapiši: 

1. Kakšna vrsta glasbe je to? _____________________________ 
2. Kdo je skladatelj tega dela? _________________________________ 
3. Katero glasbilo se oglaša? __________________________________ 
4. Kaj opaziš v skladbi glede melodije? _________________________________ 

 
Poslušal/a si skladbo, ki je narejena v enem delu kot npr. stavek pri slovenščini: 
Danes je sončen dan. V njej si opazil/a, da se melodija ponavlja. Osnovno melodijo 
označimo s črko A – tema, drugo melodijo pa z B. Po tej melodiji se ponovno oglasi 
tema A. Takšni obliki rečemo pesemska oblika. Če je pa skladba daljša in se poleg 
osnovne melodije A pojavita še melodiji B in C (to sta različni melodiji) in je 
zaporedje melodij A B A C A, govorimo o rondoju. Da ti bo lažje razumeti, ti 
pomagam tako: poješ pesem Naša četica koraka (A), sledi Jaz pa pojdem na 
Gorenjsko (B), spet sledi Naša četica (A), nato Čukova ženitev (C), nazadnje Naša 
četica (A). V skladbi ni bilo nobenega premora, zato pravimo takšnim skladbam: 
(zapis) 

ENOSTAVČNE SKLADBE 
 

P: 
 R. Schumann: SANJARJENJE 
                          (A B A – pesemska oblika) 
 
- skladba v eni celoti je enostavčna skladba 
- napisana je za eno ali več glasbil 
- so skladbe, ki izražajo vsebinski pomen (žalost, veselje..), imena plesov 

(polka, valček..), glasbene hitrosti (andante, presto..) ali značaj skladbe 
(vivace, largo..) 

 
 
W. A. Mozart: RONDO  
                    https://www.youtube.com/watch?v=aeEmGvm7kDk 
   (poslušaj še to skladbico).             
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbfdNTBqnVM
https://www.youtube.com/watch?v=aeEmGvm7kDk


Sedaj pa še malce razvedrila! Ker sedaj sediš kar precej za računalnikom, ti 
ponujam, da se ob naslednjem posnetku malce razgibate - ti in tvoja družina. Na 
youtubu poglej zvočni primer https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk 
 
Seveda pa lahko ogreješ tudi svoje glasilke in zapoješ rondo iz pesmic, ki sem ti jih 
napisala! 
 
Do naslednje ure ti želim uspešno delo in bodi doma! 
 
Učiteljica Damjana 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk

