7. teden: 4. 5. – 8. 5. 2020
GLASBENA UMETNOST
Učna vsebina: KAMENA PESEM
Cilj: Kreativno ustvarjanje, usvajanje melodičnega in ritmičnega posluha.
1. Danes boš odpotoval v preteklost, ko so živeli praljudje. Spoznal boš najstarejše
glasbilo na naših tleh in se preizkusil v igranju na kamne.
Kaj misliš, kako so nastala prva glasbila?
Ali so ljudje v prazgodovini že peli in igrali na glasbila?
Človek je najprej uporabljal svoj glas, zvoke je ustvarjal z rokami, z nogami, s telesom,
kasneje pa je začel uporabljati različne naravne materiale (kamen, les, kosti, živalski
rogovi…). Tako so nastala NARAVNA GLASBILA.
Ali veš, katero je najstarejše glasbilo na svetu?
To je NEANDERTALČEVA PIŠČAL.

https://www.delo.si/assets/media/picture/20170712/sz5_arheomuzika.jpg

Na območju Slovenije je znano arheološko najdišče Divje babe blizu Cerknega, kjer so našli
najstarejše odkrito glasbilo na svetu, staro približno 60.000 let – znamenito neandertalčevo
piščal. Hranijo jo v Narodnem muzeju Slovenije, gre za edino do zdaj najdeno glasbilo na
svetu, ki ga je iz stegnenice mladega jamskega medveda naredil neandertalec in ima 2 (4)
luknjice.
Oglej si posnetek: NEANDERTALČEVA PIŠČAL -https://www.youtube.com/watch?v=EqAbtBO2_6Q

2. V interaktivnem gradivu www.Radovednih-pet.si poišči stran z naslovom Gremo od
začetka.

V zvezek zapiši naslov GREMO OD ZAČETKA. Prepiši pesem v zvezek:
Tadeja Mraz Novak
Kamena pesem
V jami nekoč pračlovek je živel,
ogenj si je kuril, zraven si je pel.
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kli-ki-ti kli-ki-ti klo klo

Klikni na ikono violinski ključ ali slušalke in vsaj dvakrat poslušaj posnetek pesmi in jo
poskusi zapeti še sam.

Klikni na ikono žoga in najprej poskusi izvesti prvo dejavnost. Ko osvojiš gibe prve kitice, v
naravi poišči kamne in se skupaj s staršem ali bratom/sestro preizkusi še v drugi dejavnosti.
Potrebne bo malo vaje.

V drugem delu (klo-kla-kli) pesem spremljaj z igranjem na dva kamenčka.
Klikni na ikono za film in si poglej posnetek igranja na kamen.

Sedaj se preizkusi še ti.
Med petjem in igranjem na kamen se fotografiraj ali pa se posnemi ter mi pošlji slike ali
posnetek.

Za konec pa še poslušaj: ADI SMOLAR – ČE BI ŽIVELI V PRADAVNINI
https://www.youtube.com/watch?v=I0uepFhEFN8

