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GLASBENA UMETNOST – 1. razred 
11. 5. 2020 – 15. 5. 2020 

Črno obarvane dejavnosti so obvezne, rdeče pa neobvezne. 

 
UTRJEVANJE ZNANJA 
 
V tem tednu naj poje pesmi, ki jih je spoznal v 1. razredu. Zaporedje pesmi naj sam 
izbere. Pomaga naj si z zvezkom ribica in s spletnimi povezavami v 3., 4. in 5., 6. in 7. 
tednu izobraževanja na daljavo.  
S starši (in/ali z ostalimi) naj poje pesmi, ki jih pozna iz predšolskega obdobja in/ali 
pesmi, ki jih pojejo v družini. 
Spodbujamo ga, da pesmi spremlja z lastnimi instrumenti (ploskanje, trkanje, tleskanje, 

topotanje…).  
 
NOVA PESEM: MOJA MATI KUHA KAFE – istrska ljudska pesem 

1. Nekoč so peli pesmi ob štedilnikih, še prej ob ognjiščih. Danes ljudske pesmi 
pojemo ob različnih družabnih srečanjih. 

2. Odpremo Prilogo št. 1_ PTT predstavitev_Moja mati kuha kafe_GUM_8.teden, v 
kateri so za lažje razumevanje predstavljene sličice in razlaga manj znanih 
besed. Tako bomo lažje razumeli ljudsko pesem Moja mati kuha kafe. 
Preberemo ljudsko pesem Moja mati kuha kafe.  

MOJA MATI KUHA KAFE 
(ISTRSKA LJUDSKA) 

1. 
MOJA MATI KUHA KAFE, 

OD SAM'GA CIKORJA, 
SAM'GA CIKORJA, 

MOJA MATI KUHA KAFE, 
OD SAM'GA CIKORJA, 

MA SAMO DA JE. 

2. 
MOJA MATI KUHA KAFE, 
OD SAM'GA JEČMENA, 

 SAM'GA JEČMENA, 
MOJA MATI KUHA KAFE, 
OD SAM'GA JEČMENA, 

MA SAMO DA JE. 

3. 
MOJA MATI KUHA KAFE, 

OD SAME RŽI, 
 SAME RŽI, 

MOJA MATI KUHA KAFE, 
OD SAME RŽI, 

DA VSA HIŠA SMRDI. 

4. 
ŽGALI SMO JEČMEN, ZRNJE VSE, 

MA JE VINJALO, 
MA JE VINJALO, 

ŽGALI SMO JEČMEN, ZRNJE VSE, 
MA JE VINJALO, 

MA KAKOR KAFE. 

5. 
NAŠI TA STARI PRAV'JO TAKU, 

DA JE MIŽER'JA, 
DA JE MIŽER'JA, 

NAŠI TA STARI PRAV'JO TAKU, 
DA JE MIŽER'JA, 

MA VSE'LEJ LEPU. 
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3. Pesem poslušamo v izvedbi Istrskih muzikantov in Vlada Kreslina na povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=OkueeRLC15U  

4. Poznamo več verzij te pesmi. V naši verziji ne pojemo italijanskega dela pesmi 
med tretjo in četrto kitico.  

Ob poslušanju pesmi si ogleda videoposnetek z značilnostmi istrskega naselja ter 
posnetke dela in življenja Istranov. 
Pesem posluša v izvedbi  Šavrinskih godcev, ki so v  istrski narodni noši: 
https://www.youtube.com/watch?v=3e9PhAyRaGw 
Na tej povezavi slišimo drugačno besedilo pesmi, melodija ostaja enaka kot na zgornji 
povezavi. 

5. Preverimo, če razume besedilo. Glejte prilogo št.1 - PPT (kaj je cikorija, ječmen, 
rž, kako so kavo žgali na ognjišču v pokriti ponvi (v Istri jo im. 'žbrtulin'), kaj je 
mižer'ja…. 

6. Po potrebi skupaj poiščemo slikovne razlage v knjigah ali na spletu. 
7. Ob zvočnem posnetku otrok pesem pripeva. Ko (če) usvoji besedilo in melodijo, 

naj pesem poje samostojno. 
8. V zvezek z ribico na polovico ležeče strani (ali na polovico lista A4) prilepi 

besedilo pesmi. Ob besedilu na drugo polovico strani nariše ilustracijo po 
asociaciji, ki ga spominja na pitje kave v njegovem ali kakšnem drugem domu; 
če te izkušnje nima, nariše, kako pomaga svojim domačim pri kuhanju ali kako 
pripravlja mizo za obrok ali kako ste zbrani med obrokom ob mizi… 

 
POSLUŠANJE INSTRUMENTALNE GLASBE 

 
1. Spodaj je slika HARMONIKE. 

 
HARMONIKA je glasbeni instrument, na katerega igramo s pritiskanjem na 
tipke in gumbe ter s stiskanjem in raztezanjem meha. 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OkueeRLC15U
https://www.youtube.com/watch?v=3e9PhAyRaGw
https://sl.wikipedia.org/wiki/Glasbilo
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2. Spodaj je slika HARMONIKARJA. 
 

 
 

 
HARMONIKAR je glasbenik, ki igra harmoniko.  
Harmonikar vleče in potiska meh ter igra na tipke oz. gumbe. 

 

3. Otrok posluša skladbo v izvedbi klavirske harmonike na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=wef27aRLZcw 
 

4. Po želji posluša še skladbo v izvedbi diatonične harmonike na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=ri0OMJlbMe4&list=RDri0OMJlbMe4&index=1 
 

 
 

 
 

 

KLAVIRSKA HARMONIKA DIATONIČNA HARMONIKA 

https://www.youtube.com/watch?v=wef27aRLZcw
https://www.youtube.com/watch?v=ri0OMJlbMe4&list=RDri0OMJlbMe4&index=1

