
 
 

PET MINUT ZA GLASBO v 3. razredu       /       Ostani doma! 

 

Glasbena tema: Prisluhnimo razpoloženju v glasbi 

Glasbena enota: Jutro (poslušanje glasbe E. Griega) 
 

Glasbeni cilj: prisluhnimo glasbi in si ustvarimo svoj prvi vtis, 

                       po prvem poslušanju pove otrok nekaj svojih vtisov,   

                       ob ponovnem poslušanju otrok svoje doživljanje izrazi likovno, 

                       vzdušje v glasbi lahko upodobijo vsi družinski člani na velik papir, z različnimi 

                       barvnimi odtenki, 

                      (ni pomembno ali poznamo glasbeno delo ali ne, tudi ni potrebno poznati naslova in 

                       skladatelja, najpomembnejše je, da znamo glasbi prisluhniti in svoje vzdušje 

                       ustvarjalno upodobiti z barvami na papir – naslikati). 

                       Zapomnimo si: Prisluhniti glasbi in jo pozorno poslušati je osnovo vodilo, da bomo v 

                       višjih razredih z učiteljevo pomočjo znali skladbe analizirati. 
 

Aktivnost naših otrok: 

                                 uvodni pogovor za zbrano poslušanje glasbe, 

                                 razgovor po poslušanju, otrok naj pove svoj vtis, morda razloži kaj si je 

                                 predstavljal … 

                                 spodbudimo ga, da bo ob drugem poslušanju zvočnega posnetka svoj vtis in 

                                 ustvarjalno domišljijo izrazi z vodenimi barvami na papirju (lahko ustvarjamo 

                                 tudi lepljenko),   

                                 glasbi prisluhnemo dva do trikrat … 

                                 v kolikor otrok sam želi, lahko o svojem ustvarjalnem delu kaj pove, lahko se 

                                 razvije pogovor z vsemi, ki so slikali (npr. izbor barvnih odtenkov, kaj si je kdo 

                                 predstavljal, kakšne občutki so ga obdajali, lastno vsebino … 
 

Kaj smo poslušali? Edvard Grieg: Jutro 

                               Jutro je orkestralna skladba, ki jo je ustvaril norveški skladatelj Edvard Grieg 

                               (1843-1908). Je ena izmed najbolj priljubljenih del in spada v programsko 

                               glasbo. To pomeni, da gre za inštrumentalno glasbo z določeno zunajglasbeno 

                               vsebino (npr. zgodbe, narava, slike, ali v naprej zapisan program). V tem 

                               izboru je Jutro odlomek iz suite Peer Gynt (znamenite zgodbe pisatelja H. 

                               Ibsna). 

                               V glasbi nam razpoloženje jutra, vzhajajočega sonca in prebujanja narave 

                               pričara orkester z zvočnimi barvami vseh glasbil, ki se združujejo v orkester.                              

 

Pripomočki: papir, vodene barvice, čopič, košček gobice (opomba: lahko izberemo tudi druge 

                     materiale, koščke kartona iz posameznih prehranskih embalaž ...) 

 

                                  Pesmico lahko poslušate na portalu www.ucimse.com v Svetilniku posnetkov. 

 

                                                                                      Z glasbo si polepšajmo dan! 

Ljubljana, april 2020         Metka Pušenjak 
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