Navodila za delo (07. 12. – 11. 12. 2020) 4.razred

PREDMET GLASBENA UMETNOST
V tem tednu imate na urniku dve uri glasbene umetnosti. Zato si delo razporedite tako, da
boste snov predelali v dveh urah.

1.ura:
Pretekli teden smo se začeli pogovarjali o OPERI. Poslušali ste tudi nekaj
posnetkov. V zvezek ste si zapisali, kaj opera je in tudi spoznali nekaj pojmov, ki
so povezani z opero.
Danes pa boste bolj podrobno spoznali znano opero skladatelja Wolfganga
Amadeusa Mozarta z naslovom Čarobna piščal.
Preberi si del vsebine:
» Zgodba se dogaja v namišljenem kraju med svetlobo in temo. Princ Tamino se
zaljubi v sliko princese Pamine, ki jo je ugrabil Sarastro. Kraljica noči, ki je mati
prelepe Pamine, mu obljubi roko svoje hčerke, če mu jo uspe rešiti. S prijateljem,
ptičarjem Papagenom, se odpravita na dolgo pot, polno preizkušenj. V pomoč so
jima čarobna piščal in čarobni zvončki, ki igrajo tako lepo, da se plesu ne more
upreti ne človek, ne zver.
Zdaj pa še poslušaj Papagenovo predstavitveno pesem (dobro poslušaj besedilo):
https://www.youtube.com/watch?v=dFEB96OasGc
Spodaj imaš zapisano besedilo, ki si ga prepiši v zvezek. Ne pozabi zapisati skladatelja in
naslov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.ura:
V naslednji uri pa se boste malo poigrali.
Danes se bomo osredotočili na lastna glasbila.

Kaj so že to?
Tako je, ponovili bomo, kako lahko uporabiš svoje telo in izvedeš prav super ritme,
pa pri tem ne rabiš nobenega instrumenta.
Za vas sem pripravila zanimiv izziv in sicer se boš preizkusil/a v igranju na lastna
glasbila, kar s tujko imenujemo "bodyperccuson".
Da ti bo vse skupaj bolj jasno, si poglej spodnji primer:
https://www.youtube.com/watch?v=sb-2VsE2y-U
Zelo zanimivo kajne?

Za začetek si najprej oglej glasbeni izziv. Preizkusi se tudi ti!
https://youtu.be/xV6Ha2CALw0

Nauči se igranja na lastna glasbila imenovana “bodyperccuson” . Vem, da je
posnetek v španščini, vendar ne skrbi – glasba je jezik, ki ga vsi razumemo.
Oglej si posnetek ter se preizkusi.
https://www.youtube.com/watch?v=TsIX80gHMyg&list=RDTsIX80gHMyg&index=1

Sporoči mi svoje doživljanje ob izvajanju "bodyperccusona" (kaj ti je bilo všeč, si
užival/a...).
Veliko glasbenih užitkov ob izvajanju nalog želim!

