
PONEDELJEK, 4.5.2020 

Ta teden se bomo pogovarjali in ustvarjali na temo inštrumentov. Prepričana sem, 

da vsi veste, kaj je to inštrument; je priprava za izvajanje glasbe. Inštrument po 

navadi pomeni namensko izdelano glasbilo, čeprav je glasbilo lahko vsaka stvar, ki 

povzroča zvok ali ton. 

Danes je lep dan in bi lahko ustvarjali inštrumente iz naravnih materialov, ki jih 

najdemo v gozdu. Večkrat, ko smo šli v gozd smo igrali na naravne inštrumente, 

se spomnite? Zvoke smo ustvarjali s paličicami, kamni in še čim.  

 

Poslušali smo tudi glasbo gozda; šelestenje listja, šum reke in potoka, ptičje 

petje. Ko boste šli na sprehod v gozdu za nekaj trenutkov zaprite oči in 

poslušajte. Če zapremo oči, namreč bolj pozorno poslušamo. 

Nato pa postanite glasbeniki; ustvarjajte zvoke z naravnimi materiali. Če se 

počutite ustvarjalne, lahko kakšno palico, kamen ali plod odnesete domov, ga 

okrasite in si tako naredite zbirko svojih glasbil. Spodaj sem prilepila nekaj 

fotografij, da boste vedeli na kakšen način lahko ustvarjate glasbila z naravnimi 

materiali. Pri nekaterih boste seveda potrebovali pomoč staršev       

Lahko pobarvate kakšno manjšo rogovilo in na vrvico nanizate lesene kroglice ali 

kaj podobnega in dobite krasen inštrument. Le kako zveni? 



 

Lahko pobarvate tudi nekatere plodove in z njimi ustvarjate zvoke       

 

Lahko izdelate tak niz in ga obesite na vrtu; ob vsaki sapi vetra, bo inštrument 

zaigral       

 



Iz kamnov in palic, si izdelajte preprost ksilofon. 

 

Ali pa kaj takega… 

 

Ustvarite lahko celo zbirko glasbil, če želite       

 

 



Pri Filipu so naredili take inštrumente       

 

 

Jošt je zaigral na drevesni ksilofon… 

 



 

Palica so lahko inštrumenti ali rogovi       

 



Iz palice lahko nastane tudi piščalka; to nam je pokazala Manca       

 

 

 



TOREK, 5.5.2020 

Danes bi lahko izdelali svoj inštrument iz odpadnega materiala. Naredili bomo 

deževno palico. Vem, da se sliši čudno, ampak deževna palica ustvarja lepe, 

pomirjujoče zvoke       

POTREBUJEMO: 

• Kartonast tulec (od aluminijaste folije), 

• poljubno tempero, 

• rjava papirnata vreča, 

• vrvica, 

• gumijaste elastike, 

• kosmata žica, 

• riž, fižol, ustvarjalni material (kristalčki). 

Najprej pobarvamo kartonast tulec; lahko ga pobarvate s poljubno barvo. Ta na 

sliki je pobarvan tako, da ponazarja votlo leseno palico. 

 



Nato izrežite dva večja kroga iz papirnate vrečke. Malo ju pomečkajte, da bosta 

bolj mehki. Zarežite še nekaj zarez proti sredini kroga, da se bo lažje prilegal 

tulcu. Nato krog na eni strani pritrdite na tulec z elastiko. 

 

 

Malo eksperimentirajte s polnjenjem deževne palice; če nimate kosmate žičke, 

lahko napolnite s kakšno drugačno prepreko, ki bo skupaj z rižem ustvarjala 

podoben zvok. 

 

 

Lahko jo napolnite tudi z drugačno žičko in posušenimi fižoli; tako bo zvok 

glasnejši. 



 

Ko boste zadovoljni z zvokom, zatesnite tulec še na drugi strani in okrasite s 

pisanimi vrvicami. Potem pa vam zaželim samo še veselo ustvarjanje glasbe       

 

 

Na spodnji povezavi lahko poslušate, kako pomirjujoče zveni ta inštrument       

https://www.youtube.com/watch?v=RXMPOTuWNcU 

 

Dodajam še eno povezavo, na kateri vidite, kako tudi z drugimi pripomočki 

ustvarite deževno palico. 

https://www.youtube.com/watch?v=k0C-K0VxMMk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXMPOTuWNcU
https://www.youtube.com/watch?v=k0C-K0VxMMk


Deževen dan…ustvarjalen dan       

 

 



 

 



 

 

Lija je svojo deževno palico ustvarila, Ema S.O. pa pravi, da komaj čaka, dajo bo 

lahko (najprej pa morata z mami dobiti kartonast tulec). 

 



SREDA, 6.5.2020 

Danes bomo imeli poudarek na lastnih instrumentih; le kaj je to? Katere 

instrumente imate ves čas pri sebi? Seveda; to so vaše roke noge, prstki, jezik in 

še kaj. Tudi s svojim telesom lahko ustvarjate različne zvoke in ritme. Ploskamo 

lahko na več različnih načinov; če pa z dlanjo rahlo udarimo po trebuhu ali nogi je 

tudi drugačen zvok. Poskusi! Na spodnji povezavi si lahko ogledate na kakšen 

način ustvarjate ritme       

https://www.youtube.com/watch?v=mIcDNLpzrqc 

 

Tudi naše noge so lahko instrumenti; z njimi lahko topotamo glasno ali čisto 

potiho. 

 

Na spodnji povezavi lahko poslušate pesem We will rock you, kjer so uporabljali 

tudi lastne instrumente; sigurno je všeč tudi vašim staršem (seveda imate 

možnost, da tega posnetka otrokom ne pokažete, ampak samo poslušajo pesem, 

da slišijo, kako glasbeniki uporabijo lastne instrumente). 

https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIcDNLpzrqc
https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk


Lahko tudi tleskamo s prsti…ali to že znate?  

 

Lahko tleskamo z jezički; z usti se da ustvariti mnogo zvokov       

Zdaj, ko ste preizkusili nekaj ritmov in zvokov, se bomo igrali glasbeno 

didaktično igro (ni tako grozno kot se sliši      ). Igrali se bomo odmev. Starši 

lahko naredijo ritem z lastnimi instrumenti in vi ga ponovite. Ritmi naj bodo 

najprej bolj enostavni; samo ploskanje, kasneje pa so lahko bolj zapleteni (npr. 

dva ploska, en tlesk in trije udarci z nogo).  

Vloge lahko menjate, da bo bolj zanimivo. Otroci lahko najprej določijo ritem in 

ste vi njihov odmev. 

 

Ko se boste že nekaj časa igrali in hecali pa poslušajte in zapojte še pesem KO 

SI SREČEN       

Lahko si pomagate s spodnjo povezavo.  

https://www.youtube.com/watch?v=rD2oXZgCr50 

 

ČETRTEK, 7.5.2020 

Danes bomo poskusili na poseben instrument zaigrati pesem KUŽA PAZI. To 

pesem vsi zelo dobro poznate.  

Potrebujemo tri enake kozarce. Napolnimo jih z vodo; eden naj bo skoraj poln, 

eden na pol poln in eden skoraj čisto prazen. 

https://www.youtube.com/watch?v=rD2oXZgCr50


 

Nato z žlico narahlo preizkusite, kakšen zvok ima kateri kozarec       

 

Ker imamo različne kozarce, je treba nekaj časa preizkušati, če zveni prav. Če ne 

zveni prav, odlijemo ali prilijemo vodo. Več kot je vode v kozarcu, nižje zveni. 

Zdaj, ko ste preizkusili tone pa lahko zaigrate KUŽA PAZI. V pomoč vam je 

spodnja slika. Ko je kuža spodaj, igraš na prvi kozarec. Ko je kuža višje, igraš na 

srednji kozarec in ko je kuža najvišje igraš na tretji kozarec       



 

Če boste igrali na navadne kozarce (zgoraj na sliki), lahko nežno igrate z žlico. Če 

pa boste igrali na kozarce s pecljem pa si zmočite prst in nato zaigrate kot je 

pokazano na spodnjem posnetku. 

https://www.youtube.com/watch?v=TphUt3icBnA 

Lahko poskusite zaigrati še kakšno drugo pesmico. 

Ne pozabite na gibanje; pojdite v našo gozdno igralnico in še tam z gozdnimi 

instrumenti zaigrajte tole pesmico. Sabo lahko odnesete še gozdno malico ali 

naberete vršičke, da boste sami naredili sirup       

 

Zelo vesela bom vaših odzivov… 

 

Na kozarce ste radi igrali       

 

https://www.youtube.com/watch?v=TphUt3icBnA


 
 

Tudi Ema je igrala  KUŽA PAZI  na kozarčke       

 



 

Nato pa še na klaviature. 

 

 



Tudi Lija se je pridružila našemu orkestru       

 

 



PETEK, 8.5.2020 

Danes smo vsi hihihi, hihihi, hihihi       

 

Danes praznujeta Uroš in Matej. Praznovali bomo na daljavo, nato pa vrtcu 

seveda še enkrat tako kot se spodobi. 

 

Ker je ta ideja prišla tako pozno vas prosim, da imate v mislih še ostale tri 

slavljenke iz časa izolacije; Ema Š., Manca in Anna. 

Najprej zapoj pesem vse najboljše za vse slavljence in pesem zraven spremljaj 

na kakšen instrument; lahko je lasten instrument, lahko iz odpadnega materiala 

ali pa čisto pravi (verjamem, da imate doma kakšen instrument: ksilofon, triangel, 

tamburin, kitara, harmonika, boben…). Če imate doma kakšen instrument in boste 



nanj igrali naj vas starši fotografirajo, da bomo videli kakšen orkester je igral 

našim slavljencem       

Ko si zapel/a in zaigral/a, pa je čas za pripravo sadne kupe po tvojih željah-

dodaš lahko kar želiš       

 

 

 

Preden se začneš sladkati, naj te starši fotografirajo, ti pa jim povej, kaj želiš 

vsem našim slavljencem. Starši bodo zapisali in poslali meni pa bomo imeli za 

spomin. 

 

Iskreno upam, da se bomo kmalu spet videli v čim večjem številu in praznovali in 

se igrali in uživali… 

 

 

 



Današnja nasmejana slavljenca       

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Jošt je narisal risbico… 

 

Ema je risala za vse slavljence       

 



 

 



Nato pa se je še posladkala       

 

Tole praznovanje se nam ni tako dobro odneslo, ker si gotovo želimo, da bi 

praznovali skupaj in tako kot je treba       



Pošiljali ste še druge vtise preko celega tedna. Lija je šla z družino na morje       

 

 

 

 



Manca se je odpravila na Jošta. 

 

Martin je z družino opazoval domače živali… 

 



Jošt je reševal Cicido       

 

In sestavljal kocke… 

 



Užival je v gozdu…. 

 

In se opekel v koprive. 

 



Filip je kolesaril in hodil; šel je pogledat opazovalnico       

 

Meta pa je delala cel kup stvari; na sprehodih je opazila mavrico… 

 



Paglavce in močerada       

 

 

 



Ovire je premagovala v gozdu… 

 

In doma, kjer so imeli poligon        

 



 

Še vedno je veliko kuhala       

 

 



 

 



Meta je tudi veliko ustvarjala       

 

 



In se igrala… 

 

Tudi Lija se je igrala gledališče       

 

V teh tednih sem se naučila marsikaj novega; čeprav ni bilo vedno enostavno pa 

mislim, da smo se s tem izzivom in s sodelovanjem na daljavo še drugače povezali. 

Neizmerno se vam hvaležna, ker ste  me dan za dnem spuščali v svoj svet in 

sodelovali kup obilici dela z službo  in šolanjem na daljavo v nekaterih primerih. 

Novi tedni prinašajo nove izzive in tudi tem bomo kos! 

 

 

 


