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Naše potovanje se v tem tednu nadaljuje. Tokrat boš obiskal Belo krajino.
1. Najprej ponovi:
- RITMIČNE VAJE (str. 17 , 22 in 23)
- KAJ POMENIJO POJMI: ritmične vrednosti, taktovski način, takt, taktnica, predtakt,
končaj ….
-

pesmi Lejsarov malen in Sreča je v naju.

2. Naše potovanje se v tem tednu nadaljuje. Tokrat boš obiskal pokrajino na samem jugu
Slovenije - Belo krajino.
Čudovita narava, prijazni ljudje, vse to in še kaj, so dobri razlogi, da jo potem, ko
premagamo ta virus, obiščemo tudi zares.
Do takrat pa se bomo morali zadovoljiti s tema filmoma. Oglej si ju.
https://www.youtube.com/watch?v=VnIYqpr6HCY
http://obkolpi.si/bela-krajina/

3. Spoznaj belokrajnsko narečje.
Na zgoščenki za glasbo poslušaj posnetek št.18. Če zgoščenke nimaš , lahko posnetek
najdeš na interaktivnem delovnem zvezku GLASBA 5
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik/1000053#/stran31

Prepričana sem, da si posamezne dele slabše razumel in morda celo slišal nekaj hrvaških
besed. To ni nič nenavadnega, saj Bela krajina leži ob meji s Hrvaško.
O čem govori zgodba Otona Župančiča?
Zapiši v DZ na strani 30.

4. Poišči Belo krajino na zemljevidu in poglej, katera večja mesta ležijo v tej pokrajini.
5. V Beli krajini ljudje še vedno ohranjajo nekatere stare običaje.
Spoznal boš Jurjevanje.
Preberi besedilo v delovnem zvezku in si oglej film na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=-lSoZSBBOj4
6. Zdaj odgovori na vprašanji v DZ na strani 30.
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7. Na posnetku si slišal pesem Ovo se klanja. Fantje so peli tudi pesem Dajte mu dajte, ki
nagovarja ljudi k darovanju. Obe pesmi lahko najdeš na zgoščenki in sicer št. 19 in 20 ali
pa v interaktivnem delovnem zvezku.

8. Preberi v DZ stran 31 in reši nalogi.
9. Za zaključek pa si poglej, kako je popularni pevec Magnifico uspel obe ljudski pesmi
vključil v popularno glasbo.
https://www.youtube.com/watch?v=27VZNlgpS0k

Upam, da bo Zeleni Jurij letos pregnal zimo in ta virus. Pomagajmo mu s petjem tudi mi.

Pozdrav do prihodnjega tedna,
učiteljica Nevenka
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