5.r POUK NA DALJAVO PRI GUM – ŠESTA NALOGA

Ajdovščina, 26. 5. 2020

Danes gremo na Notranjsko.
1. Oglej si zemljevid.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Pokrajine.png

2. Prisluhni ljudski pesmi Lejsarjov malen.
Bodi pozoren na predmet, s katerim solistka spremlja svoje petje.
https://www.youtube.com/watch?v=c9pF5uCcn90

3. V glasbeni zvezek prepiši besedilo pesmi.

LEJSARJOV MALEN
1. Je lejsarjov malen pa miele po malem,
kadija, kadeja, kadija, kadon.
2. Če voda prdere pa malen podere.
3. Pa Lejsarca pravi, pa malen popravi.
4. Če pride pa suša, pa malen posluša

4. Pesem se nauči zapeti.
Najprej poj ob posnetku, ko pesem znaš, pa zapoj še sam. Lahko poskusiš
izvajati tudi spremljavo s kamni ali pa s kakim drugim primernim predmetom.

5. Ljoba Jenče, ki je zapela pesem na posnetku, je zbirateljica slovenskega
ustnega izročila in poustvarjalka, pevka in pripovedovalka pravljic. V Dolenji
vasi pri Cerknici je ustanovila izobraževalni center za nesnovno kulturno
dediščino z imenom Hiša izročila.
Oglej si njihov predstavitveni video.
https://www.youtube.com/watch?v=oRPvT6vXLw&list=TLPQMTEwNTIwMjAJ1zke7pojig&index=4

6. Cerknica se lahko pohvali tudi z enim od najboljših pihalnih orkestrov v
Sloveniji.
Oglej si posnetek, ki ga je orkester posnel v času korona virusa in reši nalogo.
https://www.youtube.com/watch?v=fArBV5U0vMs

1. NALOGA:
Dobro si oglej glasbila, na katera igrajo glasbeniki na posnetku.
Imena 5 glasbil zapiši v zvezek in mi pošlji na moj elektronski naslov:
petra.habjanic-gregorc@os-ajdovscina.si

1. Poslušaj posnetek ljudske pesmi.
https://www.dropbox.com/s/gf3fnwjfgkb4ugt/Bom%20zapregu.mp3?dl=0

2. Prepiši besedilo pesmi v zvezek za GUM, nato pa zapoj ob posnetku.

BOM ZAPREGU ŠTIR KONJČKE
Bom zapregu štir konjčke, uz, furmanski cajh.
Pa bom šu u Gorico, bom pelou šenico,
nazaj pa kofe, da ga boš pila, dekle.
V Postojni pri Šterki vsi štirje so šeki,
al pramčka na štango, al pajsarja sprejd.

Poznaš pomen vseh besed v pesmi?
uz = voz
cajh = oprema za konje
šeki = lisasti, marogasti
pram = konj rjave barve
pajsar = konj, ki grize

3. Ko boš pesmico dobro znal, jo zapoj še samostojno, ob instrumentalni
spremljavi.
https://www.dropbox.com/s/9gkqjcep503ewb5/Bom%20zapregu%20inst.mp3?dl=0

4. Poslušaj še eno zabavno ljudsko pesem iz naših krajev.
https://www.dropbox.com/s/rrbfa6qqc8lh5x9/Dober%20ve%C4%8Der.mp3?dl
=0

5. Tudi to besedilo prepiši v zvezek in se pesem nauči zapeti.
DOBER VEČER, HIŠNA MATI
Dober večer, hišna mati,
al' mi daste vašo hčer?
Mi bi jo prav radi dali,
pa ne vemo, kam je šla.
Al' je šla prašičke futrat,
al' je šla pa kravce molst.

6. Ko boš pesmico dobro znal, jo zapoj še samostojno, ob instrumentalni
spremljavi.
https://www.dropbox.com/s/9jdeqk8qmaf6ftt/Dober%20ve%C4%8Der%20%20spremljava.mp3?dl=0

2. NALOGA:
Na posnetkih si slišal pevski zbor ob spremljavi dveh glasbil. Na moj
elektronski naslov: petra.habjanic-gregorc@os-ajdovscina.si
napiši kakšen pevski zbor si slišal in ime enega glasbila, ki je igralo
spremljavo. Obe nalogi prepiši v glasbeni zvezek, nato mi odgovore na
vprašanji pošlji na moj naslov.
učiteljica Petra Habjanič Gregorc

.

