
                                          
 

 
DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 
Razred: 4. b 

Predmet: 
GUM 

Zaporedna št. ure:  
37. 

Datum:  
25. 3. 2020 

Učiteljica: 
Mojca Starešinič 

Tema: IGRE S TONI – SO , MI 
 

Pripomočki: U, rumen krog z napisom MI, zelen krog z napisom SO 

Namen učenja: 

 Naučiti se solmizacijskih zlogov 
 

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

 ob izvajanju razvijal/a osnovno orientacijo v notnih zapisih, 

 Razumel/a solmizacijo, tonsko abecedo, 

 Uril/a glasbeni spomin, 
 

Potek dela: 

 Ponovi, kar smo že spoznali o notnem črtovju. Preberi besedilo v učbeniku in zapis, ki smo 
ga naredili v zvezek 

  

 Moje ime SO – MI 
Nekaj ur glasbene umetnosti bomo namenili tonski abecedi zlogov, solmizaciji. Vsakemu tonu 
ustreza določen zlog in gib. 
 

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

 Oglej si predstavitev tona  MI in SO v učbeniku, str.55, z ustreznim gibom roke na telesu in s 
petjem. Za boljšo predstavo si predstavljaj, da SO predstavlja sonce, ki nas slepi, zato si oči 
zastremo z dlanjo. 

 

 Poskusi zapeti svoje ime samo s tonoma SO in MI. Pazi na intonacijo. 
Poudarjene zloge zapoj s tonom SO, nepoudarjene pa s tonom MI. 
Učenci drug za drugim zapojejo in pokažejo svoje ime. 

 

 Kje stanujeta SO in MI? 
Prvo črto v notnem črtovju označimo z rumenim krogom MI na začetku črte. 
Drugo črto v notnem črtovju označimo z zelenim krogom SO na začetku črte. 
 

 OZNAČI IN ZAPIŠI V NOTNI ZVEZEK:  

Prvo črto v notnem črtovju označi z rumenim krogom MI na začetku črte. 

Drugo črto v notnem črtovju označi z zelenim krogom SO na začetku črte. 

 

DANES JE MATERINSKI DAN, zato ti na tem mestu predlagam, da si izbereš eno izmed nalog 

in jo opraviš za mamico. Poskrbi, da bo današnji dan nekaj posebnega  Če želiš lahko svoj 

izdelek fotografiraš in mi pošlješ.  

http://www.radovednih-pet.si/


                                          
 

 

1. Izdelaš kupone po postopku v tem videu:  

https://www.youtube.com/watch?v=mhBVhlVWNes&authuser=0 Vesela bo, zraven pa ji zapoj pesmico 

po tvojem izboru. 

 

2. Za mamico naredi čudovito voščilnico/izdelek. Pripravila sem ti tudi model katerega lahko 

natisneš ali narišeš in izrežeš. Ustrezno pobarvaj, v lonček zapiši kakšno svojo misel, željo 

ali zahvalo za mamico, zraven pa ji zapoj pesmico po tvojem izboru. 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=mhBVhlVWNes&authuser=0


                                          

 
 



                                          
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 

 


