
           

GLASBENA UMETNOST, ponedeljek, 20. 4. 2020: OB BISTREM 

POTOČKU JE MLIN - petje in ples 

 

1. Odpri si DZ stran 46 in Naša ulica – učenci - glasbena umetnost - 

naloga 21A .  

Poslušal boš slovensko ljudsko pesem Ob bistrem potočku je mlin. 

V DZ na strani 46 spremljaj s prstom slikovni zapis pesmi. Ob 

drugem poslušanju pripevaj. Pesem že znaš oziroma jo poznaš. 

2. Na katerem mestu se melodija ponovi? Prva in druga fraza imata 

enako melodijo. 

3. Oglej si posnetek plesa na povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fi98Ig0_X8 

4. Bi želel zaplesati? Poj in pleši kot ti srce poželi. 

5. Bi želel zaplesati podobno kot na posnetku? Potem potrebuješ 

pomočnika - svoj par. Sledita spodnjim navodilom in bo šlo.  

OB BISTREM POTUKU JE MLIN,  − par si stoji nasproti,  

− držita se za roke,  

− na zlog -BI-zazibata z rokami v eno,  

− na zlog -PO- pa zazibata v drugo,  

− na zlog MLIN pa spet v drugo  

dogovorimo se, kam 

CIN ,    CIN. 

 

− dva ploska - lahko tudi drug drugemu 

po dlaneh 

A JAZ SEM PA MLINARJEV SIN, − par si stoji nasproti,  

− držita se za roke,  

− na zlog -JAZ-zazibata z rokami v eno,  

− na zlog -MLI- pa zazibata v drugo,  

− za zlogom - SIN- pa spet v drugo  

https://www.youtube.com/watch?v=8Fi98Ig0_X8


           

dogovorimo se, kam 

CIN,    CIN. 

 

− dva ploska - lahko tudi drug drugemu 

po dlaneh 

KO MLINČEK ROPOČE IN VODA ŠUMLJA  − primeta se pod rokami in  

− vrtita se v eno smer SRCE MI VESELI IGRA, IGRA. 

KO MLINČEK ROPOČE IN VODA 

ŠUMLJA, 

− držita se pod rokami,  

− obrneta in  

− se vrtita v drugo smer. SRCE MI VESELO IGRA. 

Drugo in tretjo kitico lahko plešeta enako kot prvo, lahko pa kaj spremenita. 

 

Upam, da si se pri današnji uri glasbe sprostil in užival.  

 


