
                                          
 

 
DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 
Razred: 4. b 

 

Predmet: 
GUM 

 

Zaporedna št. ure: 
47. 

Datum:  
14. 5. 2020 

      Učiteljica:  
    Mojca Starešinič 

Tema: : SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO – ljudska pesem 
 

Pripomočki: Učbenik, str. 62 
 

Namen učenja: 

 Razumeti glasbene pojme: ljudska in umetna glasba in znati zapeti pesem Dekle je po vodo 
šla. 

 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko boš: 

 Oblikoval/a pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine, 

 ob petju ali poslušanju glasbe, se gibajl/a.  
 

 
 
Današnjo uro glasbe začni s petjem. Na spodnjih povezavah imaš posnetke znanih ljudskih 
pesmi. Naredi si veselo razpoloženje ob petju, lahko tudi zaplešeš s kom, ki je doma. 

 
Lepa Anka 
https://www.youtube.com/watch?v=FJbVLElodPE 
 
 
Mrko skače 
https://www.youtube.com/watch?v=f4C0bLaco3w 
 
 
Abraham ma sedem sinov 
https://www.youtube.com/watch?v=et7l8oV48do 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FJbVLElodPE
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Lisička je prav zvita zver 
https://www.youtube.com/watch?v=tFUNYVM_mGw 
 

 
Šmentana muha 
https://www.youtube.com/watch?v=wilGSEMBqgg 

 
 
Upam, da si se pevsko dobro ogrel.  Poznaš vse pesmice? 
 
 
Pesmice, ki si jih zapel so LJUDSKE PESMI. Kaj to pomeni, si preberi v učbeniku. 
 

 Učbenik, str. 62 
 
Odgovori si na vprašanja. Odgovore zapiši v šolski zvezek. Pred tem pa napiši naslov 
Ljudske pesmi. 
 -  Kako so nastale ljudske pesmi?  
 -  Kaj je značilno za ljudsko pesem?  
 -  Čemu so služile ljudske pesmi?  
 -  Ob katerih priložnostih jih še danes prepevamo?  
 -  Kako rečemo pesmi, za katero poznamo avtorja?       (umetna pesem) 
 

Naučil se bo še eno ljudsko pesem, ki jo je priredil Ciril Pregelj. Besedilo najdeš v učbeniku na 
str. 62. Besedilo večkrat preberi in se ga nauči na pamet. 

 
Posnetek pesmi Dekle je po vodo šla najdeš  v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si 
Nauči se zapeti celo pesem. 
 

 
KOGAR ZANIMA ŠE VEČ 
 
Pesem je prirejena tudi v sodobni jazz glasbeni obliki. Priredba je delo Jazz šole Ravne  
in otroškega pevskega zbora  JAMzi – Jazz Ravne. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ILLbaDvCk 
 
 
 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 
Je namen učenja dosežen? 
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 
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