
                                          
 

DELO NA DALJAVO 
Šolsko leto 2019/ 2020 

Razred: 4. b 

Predmet: 
GUM 

Zaporedna št. ure:  
39. 

Datum:  
2. 4. 2020 

Učiteljica: 
Mojca Starešinič 

Tema: IGRE S TONI – DO in RE 

 

Pripomočki: Učbenik, str. 57 – 59 
 

Namen učenja: 

 Naučiti se solmizacijskih zlogov in jih znati uporabiti. 
 

Kriteriji uspešnosti: uspešen/na boš, ko boš znal/a: 

 razumel/a solmizacijo, tonsko abecedo, 

 uril/a glasbeni spomin,  

 prek izvajanja razvijaš osnovno orientacijo v notnih zapisih. 
 

 
 

 
 
Pozdravljen/a! Danes bova skupaj zapela po solmizacijsih zlogih. Si pripravljen/a? 
 

 Ponovi gib roke za tone SO, MI in LA. 
 

 Danes boš spoznal/a tona DO in RE.  

 Oglej si videoposnetek z naslovom Solmizacijski zlogi na telesu. Posnetek najdeš v 
interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si 
 

Ob ogledu videoposnetka bodi pozoren/na, kako na telesu pokažemo tona DO in RE. 
Ton DO se nahaja na telesu in se nahaja na črti, ton RE pa »štrli« in se torej nahaja v praznini. 
Ponovi gib za tona DO in RE. 

 

 Kje stanujeta DO in RE? 
 
Ton DO se  nahaja na pomožni črti, ton RE pa v praznini pod prvo črto. Pomagaj si s sliko 
notnega zapisa v učbeniku na str. 59 
Prostore označimo z rdečim krogom DO in oranžnim krogom RE. 
 

 Ustrezno označi oba zloga v notni zvezek. 



                                          
 Na pamet se nauči besedilo DO RE MI. Besedilo najdeš v učbeniku na str. 59 (zgoraj desno). 

 Ko besedilo znaš na pamet, zloge prikaži še ne telesu. 
 

 Ob zvočnem posnetku se nauči pesmico zapeti. Posnetek najdeš na www.radovednih-pet.si 
 

 Pesmico samostojno zapoj tudi ob spremljavi klavirja v interaktivnem gradivu. Ponovi večkrat. 
 

 Preberi navodilo in napis v oblačku pri Neži, učbenik, str. 57. 
Izvedi dejavnost. 
Rešitev: Zapis predstavlja pesem z naslovom Jesenska. 
 

Pa smo prispeli do konca!  
 

Samovrednotenje: 
Kaj sem se danes naučil/a? 
Je namen učenja dosežen? 
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 
Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo starši. 
Pri vsaki učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in poslati 
vprašanje ali povratno informacijo o učenju. 
 
 
Lepo te pozdravljam. 

Tvoja učiteljica Mojca 

 


