
Razred: 2. 
 

Predmet: GUM Ura:  Datum:  Učitelj: 

Sklop: POLETJE 

 
Učna enota: KAKO DOBRO POZNAM LETOŠNJE PESMI? 
 

Cilji:  

• Poiščejo pesem, v kateri nastopa določena oseba. 

• Prepevajo pesmi, ki so se jih naučili v drugem razredu. 

• Izštevajo znane izštevanke. 
 

Učne metode: verbalno tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje,  
poročanje, grafično delo, branje, pisanje, opazovanje 
demonstrativno ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija 
eksperimentalna – eksperimentiranje 
izkustveno učenje – igra, praktično delo 
 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah 
 

Učni pripomočki/sredstva:  
 

 
IZVEDBA UČNE URE 

 

• Glasbeno didaktična igra: Poišči svojo pesmico 
Polovica učencev se razkropi po razredu. Vsakemu izmed njih na uho povemo naslov 
pesmi, ki jo bodo prepevali od začetka do konca, le enkrat. 
Drugi polovici učencev pa dobijo kartonček z napisom glavne osebe, ki nastopa v pesmi. 
Ti učenci se sprehajajo med pevci prve skupine in iščejo svoj dom: svojo pesmico, v 
katero spadajo. Ko svojo pesmico najdejo, ostanejo pri pevcu. Na koncu, ko odpojejo vsi 
pesmice, najdeni pari predstavijo svojo pesem. – PRILAGODIMO RAZMERAM IN 
PRIPOROČILOM NIJZ GLEDE RAZDALJE MED OTROKI. 
Učenci, ki svoje pesmice ne najdejo med prvim petjem, imajo še eno možnost. Na uho 
jim povemo novo osebo, vendar tisto, ki je še med izgubljenimi. Na koncu tudi ti 
zapojejo svojo pesem. 
Par učencev zapoje svojo pesem. Primeri pesmi: 
Čmrlj trobentač – čmrlj, Huda mravljica – mravlja, Enkrat je bil en škrat – škratek,  
Ob bistrem potoku je mlin – mlinar, Rac, rac, racman – račka, Pleši, pleši, črni kos – kos, 
Sladkosned – Pedenjped, Izidor ovčice pasel – Izidor ali ovčke, Vrabček – vrabček, Marko 
skače – Marko, Koklja – piščanci, Žogica Nogica – žoga, Sovica Oko – sova, Čuk se je 
oženil – čuk. 

• Plesi 
Ob petju pesmi zaplešemo nekaj plesov, ki smo jih letos plesali. 

• Izštevanke 
Z izštevanko izštejemo učenca, ta z drugo izštevanko izšteje naslednjega ... 
Primeri: Palček skakalček, Pšššt, ti loviš!, Muca maca  

 


