GLASBENA UMETNOST – 4. teden
Obiskali smo že Dolenjsko, Notranjsko in Belo krajino, v tem tednu pa se bomo ustavili
na Primorskem.

Vinko Vodopivec je zelo znan primorski skladatelj, ki je zaslovel s svojimi vokalnimi
deli. Med najbolj znanimi je pesem Žabe, ki jo lahko poslušaš na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=4-bhkCKivy4

In še v malo drugačni različici:
https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0

Pesem najdeš tudi v pesmarici na strani 88. Če imaš delovnemu zvezku priložen CD,
se jo lahko naučiš s pomočjo posnetka številka 23, drugače pa si pri učenju pesmice
pomagaj s posnetkom na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=7rCUWSRaklg .
Kot vidiš, je v pesmarici napisana tudi spremljava za male inštrumente. Tudi doma
lahko najdeš veliko predmetov, ki jih lahko uporabiš kot inštrumente. Marsikaj
uporabnega se dobi v mamini kuhinji. Uporabiš lahko tudi različne prazne škatle za
bobne; manjšo prazno posodo, ki jo lahko zapreš in vanjo daš kamenčke ter jo
uporabiš kot ropotuljo …
Najprej si pripravi »inštrumente«, potem pa ustvari spremljavo k pesmici Žabe. Pesem
lahko poješ in jo spremljaš, lahko pa uporabiš posnetek in samo igraš. Če ti bo
spremljava zelo dobro uspela, naj te nekdo posname s telefonom, posnetek pa mi
pošlji s pomočjo WeTransferja (prilagam navodila), ni pa obvezno.
Poleg Vinka Vodopivca iz Primorske izhaja še en zelo znan skladatelj, Stanko Premrl.
V delovnem zvezku na strani 32 glasno preberi, po čem je najbolj poznan.

Ob spodnjem posnetku tudi ti zapoj slovensko himno. Bodi pozoren/pozorna na
pravilen ritem ob ponavljanju.
https://www.youtube.com/watch?v=rxbLjzy7ODo

Kot vsi vemo, po himni nikoli ne ploskamo. Zakaj pa so potem zaploskali po tej himni?
https://www.youtube.com/watch?v=0ALbkocfZHU

Na športnih dogodkih himni vedno sledi aplavz, ampak v tem primeru se ne ploska
petju, ampak športnikom in športnim dosežkom.

Na naslednji strani prilagam navodila za pošiljanje večjega posnetka s pomočjo
WeTransferja.

KAKO POSLATI VEČJI POSNETEK?

Pojdi na spodnjo povezavo:
https://wetransfer.com/
Odpre se ti okno spodaj.
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1. klikni na + (Add your files) in izberi datoteko, ki jo želiš poslati
2. v prostor Email to zapiši moj mail jerneja.vivod@gmail.com
3. v prostor Your email zapiši svoj e-mail naslov
4. v prostor Message pa zapiši kaj pošiljaš in kdo pošilja
5. klikni Transfer in počakaj
To je to ☺

