OPZ 1.,2.,3. in 4. razred
Dragi moji pevci in pevke!
Žal nam je zaradi trenutnih izrednih razmer onemogočeno prepevanje in ustvarjanje v
učilnici 1.c , zato naj se vaša dnevna soba, balkon ali vrt ta in naslednji teden vsaj
enkrat spremenita v koncertni oder. Ponujam vam malo drugačen izziv. Ker moje delo
poznate, se boste za kratek čas spremenili v učiteljico ali učitelja, ki vodi pevski zbor.
Staršem, bratom in sestram doma boste pripravili mini koncert in jih naučili vašo
najljubšo pesem, ki jo boste na koncu skupaj zapeli ob določenem delu dneva. Skupno
petje vedno prežene skrbi in nam prinese veselje.
Želim vam, in vaši družini, da ostanete zdravi in se veselim, ko mi boste poročali, kako
uspešen je bil koncert in kako dobro je šlo vašim »učencem« doma. Upam, da se
kmalu spet vidimo.
Učiteljica Judita Jereb Pohlen
Tvoja naloga:
1.Pripravi mini koncert za tvoje domače. Poslušalcem zapoj pesmi, ki smo se jih
letos naučili, oziroma tiste, ki se jih spomniš na pamet. V pomoč ti pošiljam izbor
pesmi in nekaj povezav. Izberi tiste pesmi, ki smo se jih v tvoji skupini učili. Ob
pesmih lahko tudi zaplešete.
Mira Voglar: MARSOVSKA
R. Kranjčan: GOSENICA
J. J. Pohlen: JESENSKA
V. Avsec: ABECEDA
A.Jereb: TELOVADNA USPAVANKA
T. Vulc: RAČKA KLOPOTAČKA
F. Schubert: MIHEC SONCU BRAT
Ljudska: MOJ KLOBUK IMA TRI LUKNJE
https://www.youtube.com/watch?v=t3mN48Wloes&list=RDt3mN48Wloes&index=1

C. Eberhardt:TRI BANANE IN EN KONTRABAS (A,E,I,O,U)
https://www.youtube.com/watch?v=9C2cLTif4QU (za pomoč je video v nemščini)
J. Bitenc: PESMICA O SNEGU https://www.youtube.com/watch?v=M8To4AWQ8C4
M. Ostojić: PESEM ZASPANCEV: https://www.youtube.com/watch?v=IXzs44uYakU

S. Makarovič: TOVARIŠICA LISICA https://www.youtube.com/watch?v=FEbdTYXgwUk
Ljudska: POLŽEK SE JE ŽENIT ŠEL
https://www.youtube.com/watch?v=3amFnuSwicU&t=2s

A.Kumar: TI SI FUČ https://www.youtube.com/watch?v=czwAxmyC3mg
Rodgers/Hammmerstein II:SO LONG FAREWELL / NASVIDENJE
https://www.youtube.com/watch?v=KkAqow58JX0

2.Starše, brate in/ali sestre nauči pesem, ki ti je najbolj všeč. Uči jih na tak
način, kot vas jaz učim, ti zapoj, ostali ponovijo.
Ob 18ih se zberite na vašem »odru« (v dnevni sobi, na dvorišču ali na balkonu)
in od srca skupaj zapojte.
ALI SI VEDEL/A? V sosednji Italiji se v tem času karantene ljudje med sabo bodrijo
tako, da se vsak večer ob 18. uri zberejo na balkonih in prepevajo.
https://www.youtube.com/watch?v=7LbM8ZIP7pU

Minulo nedeljo so ob 18. uri zadoneli glasovi z balkonov tudi v Sloveniji.

