
MALI GLASBENIKI 

Za nekaj časa smo se spremenili v glasbenike. Najprej smo spoznavali različne 

vrste instrumentov. Iz košare sem vlekla različne instrumente in spraševala 

otroke kaj mislijo, da je to in kako se na instrument igra. Potem smo jih 

poimenovali tako kot je treba in se naučili, kako se nanje igra. Vsi otroci so 

preizkusili vse instrumente       

 

 



Potem smo se šli glasbeno didaktično igro UGANI INSTRUMENT. Skrila sem se 

jim za kotiček in zaigrala na različne instrumente. Otroci so ugibali na kateri 

instrument sem zaigrala. Šlo jim je zelo dobro, ker so na vse instrumente igrali 

tudi sami       

 

Naslednji dan smo imeli koncert. Vsak je dobil v roke en instrument, ki smo jih po 

vsaki pesmi zamenjali, da so imeli vsi priložnost igrati na vse. 

 



Preden smo začeli igrati, smo se pogovorili o tem, da so instrumenti lahko glasni 

samo toliko, da nas spremljajo; naše petje se mora še vedno slišati. 

Pogovarjali smo se tudi o tempu; ali je ta pesem počasna ali hitra? Kako bomo 

igrali na instrumente? Otroci so se izkazali za izredno dober orkester in zato 

smo lahko zaigrali in zapeli mnogo pesmi       

 

Odpravili smo se tudi ob Kokro, kjer smo igrali na kamenčke       

 



Ugotavljali smo, da se zvok razlikuje, če so kamni veliki ali majhni… 

 

 



Tudi v gozdu smo imeli gozdni orkester. Med igro sva otrokom naročili naj si 

vzamejo en instrument. Nekateri so igrali na storže, drugi na palice, tretji na 

kamne. Nihče pa okleval. Vsi so vedeli, da je instrument nekaj, kar proizvaja zvok 

      

 

 



 

 



Pri poslušanju je uživala tudi naša Pika       

 

 



V tem tednu smo se naučili tudi novo pesem: PADAJ, PADAJ MILI DEŽEK. V tej 

pesmi nagovarjamo dež, sonce, veter in noč, da poskrbijo za rožice. Pogovarjali 

smo kateri od naših malih instrumentov bi bil najbolj primeren za ponazarjanje 

dežja, sonca, vetra in noči. Instrument za dež je bila dežna palica       

 

Ko smo se skupaj odločili, smo se igrali GLASBENO TOMBOLO. Otroci so dobili 

kartončke z narisanimi naravnimi pojavi in prazne kartončke za prekrivanje. 

Zopet sem se skrila in otroci so s prepoznavanjem zvokov ugotavljali kateri 

instrument slišijo in ga povezali z naravnim pojavom. Vsak dela sam       



 

 



Otroci so dobili domačo nalogo; do petka so morali prinesti dva enaka lončka in 

eno škatlico za izdelavo dveh preprostih instrumentov. 

Iz škatlice smo naredili DRDRALO. Na škatlico smo nalepili valovito lepenko 

poljubne barve in dodali palčko od sladoledne lučke. 

 

 



Iz dveh enakih lončkov pa smo naredili ropotuljo. Otroci so v lončke naložili riž, 

Urška pa je pomagala zalepiti z vročo pištolo. Različni lončki in različna količina 

riža je poskrbela za različne zvoke. Metini lončki pa niso marali riža      Zato smo 

se znašli in v njeno ropotuljo dali kamenčke. 

 

 



Nato smo naše instrumente tudi preizkusili. Pesmice smo spremljali tako z drdrali 

kot z ropotuljami      Tudi Pika preizkuša z nami… 

 

 



 

Naučili smo se kar nekaj o instrumentih. Predvsem pa smo uživali ob igranju in 

prepevanju       
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