
JESENSKI ORFFOV SEMINAR 2014 

Petra Brdnik Juhart 

POTREBUJEM: 

boomwhackers 

tenis žogice oblečene v balone, ki so istih barv kot boomwhackers 

2. Mandrilla kukudrilla – igra z imeni 

OPOZORILO: Avtorja in točen zapis te pesmi lahko javim kasneje, tako da ta pesem NI 

PRIMERNA za morebitne nadaljnje objave!  

Zaključek pesmi je lahko tudi: »…naslednji naj gre ven, ha ha!« ali kaj podobnega. 

stojimo v krogu, na svoji levi roki držimo desno roko levega soseda, naša roka je na levi dlani 

desnega soseda. Roke potujejo, na besedicah »kri kri kri« in »kra kra kra« se malo počohljamo 

po dlani ali požgečkamo kje drugje. 

 

3. Boomwhackers 

 Beseda WHACK se izgovori »uwek« in pomeni udarjati. Izgovorjavo in pomen glej na  

http://sl.pons.com/prevod?q=whack&in=&l=ensl 

Raziskovanje: 

1. hodimo po prostoru, preizkušamo različne načine igranja, kdor najde nekaj zanimivega, 

dvigne cev v zrak, počaka, da vsi utihnejo, pokaže in vsi ponovijo. Iznajdemo sabljanje, 

tremolo, pihanje, udarjanje po peti ipd. 

http://sl.pons.com/prevod?q=whack&in=&l=ensl


Dirigiranje 

Vsaka barva ima svojega dirigenta, ki si s pomočjo tenis žogice enake barve izmisli nek 

motiv za svojo skupino. Učitelj naj meri dobo s pomočjo nekega neuglašenega tolkala. 

Enostavne kompozicije 

1. Pentatonične igre 

a. po vrsti v krogu (kot mehiški val) 

b. preskočijo eno barvo 

c. sledijo si barve, ki si stojijo diagonalno 

https://www.youtube.com/watch?v=jM-PTcQ_Qok 

1. kompozicija 

https://www.youtube.com/watch?v=e-Nweg2KYVQ 

z notnim zapisom: https://www.youtube.com/watch?v=ZgndFCPiVcc 

 

 

2. kompozicija 

https://www.youtube.com/watch?v=r2sOI1TUw9g 

https://www.youtube.com/watch?v=jM-PTcQ_Qok
https://www.youtube.com/watch?v=r2sOI1TUw9g


Tole nas čaka v Rokusovem učbeniku za GUM za 5. razred (Radovednih 5).  

 

Tudi na tem mestu sta obe cevi hkrati! 

 

3. igre po skupinah  

1. igranje melodije 

a. primer  https://www.youtube.com/watch?v=oPKTXl0E3Ew, 

https://www.youtube.com/watch?v=Vz_P6qQF-Yg 

b. Marko skače (pentatonično) in ostale že obstoječe pesmice 

Lahko pa razdelimo tudi naloge skupinam, ki si potem izmislijo neko svojo kompozicijo glede 

na navodilo, ki ga dobijo: 

2. skupina: tremolo 

3. skupina: udarjalke po ceveh 

4. skupina: met cevi, sabljanje 

5. skupina: cevi so klaviatura 

6. skupina: pihanje v cevi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPKTXl0E3Ew

