
Dragi učenec/-ka, 

 

čaka te dirigentski izziv, ki pa je zelo zabaven in smešen. 

Oglej si videoposnetek na https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM  

 

Ob posnetku se nauči dirigentskih gibov. Gibe izvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka. 

Videoposnetek pokaži še ostalim družinskim članom. 

 

Po izvedenem dirigiranju poišči odgovore na naslednja vprašanja: 

- Ime in priimek dirigenta? 

- Je ta oseba pravi dirigent ali je kaj drugega po poklicu? 

- Zakaj je nastal ta videoposnetek? 

- Naslov skladbe in skladatelj (pomagaj si s komentarji pod videoposnetkom)? 

 

Uspešen/-a boš, ko boš:  

- usvojil dirigiranje tako kot na videoposnetku, 

- videoposnetek pokazal/-a družinskim članom, 

- našel/-la, zapisal/-a in posredoval/-a odgovore na moj e-mail (katja.vunderl@gmail.com). 

 

 

Pa še ena naloga. Pred tabo je velik izziv. Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra) nauči 

igranja na lastna glasbila imenovana "bodyperccuson".  

 

Na razpolago imaš dva primera:  

- lažjega na https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw ali  

- težjega na https://www.youtube.com/watch?v=YhE4LERF9zQ.  

Oglej si oba primera in izberi enega, če se ti hitro uspe naučiti enega, se loti še drugega. 

Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe usvajaj sočasno z 

gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. Ponavljaj tako dolgo časa, dokler ne 

avtomatiziraš gibe. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi enemu od družinskih članov in ga po korakih 

nauči. Pri učenju svojih bližnjih bodi potrpežljiv in dobre volje. 

 

Uspešen/-na boš, ko boš:  

- sam/-a tekoče izvedel/-la vzorec igranja na lastna glasbila tako kot na izbranem videoposnetku, 

- vzorec igranja pravilno naučil/-a enega od tvojih družinskih članov, 

- svoje doživljanje ob izvajanju naloge zapisal/-a na moj e-mail. 

 

Svoje doživljanje ob izvajanju "bodyperccusona" (kaj ti je bilo všeč, kje si imel/-a težave, kakšni so bili 

odzivi tvojega družinskega člana) pošlji na moj mail: katja.vunderl@gmail.com. Podala ti bom povratno 

informacijo z napotki, v kolikor boš imel/-a kje težave. 

 

 

Veliko veselja ob dirigiranju in ob izvajanju naloge želim, 

                                                         Učiteljica Katja 
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