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Cilji: 

-  Z gibanjem do fokusa, tišine, zbranosti in motivacije ter pevske drže. 

- V prostoru do večglasja. 

I. Zbudimo in razgibajmo se 

Teambuilding 

 Ljudje ljudem 

https://www.youtube.com/watch?v=JuJE9Uhqgno 

 navidezna žoga (ZIP – ZAP – BOING) 

https://www.youtube.com/watch?v=6p7eoX_bG3E 

 ZIP – ZEP – ZAP (vedno po vrsti) 

https://www.youtube.com/watch?v=DHMxfA2OivI 

II. Utišajmo in zberimo se - fokus 

 Črta 

Skupina ustvarja različne črte po prostoru. Lahko so ravne, ukrivljene, a pomembno je, da imajo 

smisel (npr. vzorec). Vsak lahko začne novo črto.  

III. Upojmo se 

 Indijanski šef 

Zbor je razdeljen v manjše skupine. Vsaka skupina pošlje enega izmed Indijancev na sprehod. 

Indijanski šef skupine kaže vaje, vsi za njim ponavljajo, izločeni Indijanec pa ugotovi, kdo vaje 

kaže. Vaje so razgibalne in ritmične (uporaba body-percussiona). 

https://www.youtube.com/watch?v=MAsZ6i7bIUo 
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 Črke 

Stojimo v krogu. Podajamo  žogo in delimo črke abecede. Izbrani si izmisli enotaktno vokalno 

vajo s pomočjo svoje črke. Kar nam pokaže, vsi ponovimo.  

 Kodaly in pentatonika 

Skupina za nami ponavlja kretnje (lahko so poljubne, že znane ali izmišljene). Vsak ton ima 

svoj položaj. V parih drug drugemu kretajo in utrjujejo intonacijo in tonovske višine.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xu_Bmqm6afc 

IV. Naučimo se novo pesem Evening rise (Večerna) 

 Ples melodij 

Skupina je razdeljena v majhne skupine po tri. Vsak član skupine ima drug pripomoček (npr. 

rutice, žogice, robčke, trakove…) – lahko je ena član skupine tudi brez vsega. Ko slišijo svojo 

melodijo, se gibajo po prostoru. Na koncu gradijo »fotografijo« s svojimi pripomočki. 

Npr. Melodija rutic

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu_Bmqm6afc


Npr. Melodija tenis žogic (v zadnjem taktu udarijo ritem srčnega utripa ob tla) 

 

Melodija robčkov (ali brez pripomočka) 

 

 Drevesa in učenje besedila 

Vsako od teh melodij sprintam na A3 format. Note poljubno razrežem in označim s poljubnimi 

barvami. Koščke razvrstim po tleh, in s tem označim, kjer bo stalo »Drevo«. Drevo ponavlja 

svoj delček pesmi. Pridruži se mu »ptica«, ki ponavlja isto melodijo tako dolgo, da drevo 

presodi, da ptica melodijo zna. Ko je tako, mu drevo izroči svoj izrezek in ptica postane 

»drevo«, drevo pa postane prosto in stopi drugemu drevesu kot ptica. To ponavljamo tako 

dolgo, da vsak stoji pri večini izrezkov. Pomagamo pri učenju, kjer je potrebno.  

 Hiše in učenje vseh glasov 

Drevesa imajo posamezne odrezke z določeno barvo. Združijo se enake barve in zložijo odrezke 

tako, da nastane pesem v celoti. Zapojemo jo po glasovih in se razdelimo v tri glavne kroge, ki 



pojejo vsak svoj glas. Skupaj izberemo očeta in mamo vsakemu krogu – to sta dva, ki sta do te 

točke skladbo že najbolje osvojila. Oče in mama ostaneta v krogu ves čas, medtem ko vsi ostali 

obiščejo druge hiše in se tako naučijo vsak glas posebej. Mi pazimo na pravilno intonacijo.  

 Plesi v krogu po glasovih 

Vsak glas si izmisli svoj enostaven ples v krogu. Prej se pogovorimo o dinamiki, fraziranju, 

agogiki, še posebej pa vdihih, kar naj skupina poskuša pokazati z gibom. Za zaključek skladbo 

izvedemo vsi hkrati v treh koncentričnih krogih. 

Primer vrstnega reda vstopov: 

https://www.youtube.com/watch?v=nMnZm8NjNZ8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nMnZm8NjNZ8


 

 

 

 


