1. c razred - solfeggio

Dragi učenici,
Ovdje su zadaci za slijedeća dva tjedna nastave. Molim vas da danima kada
inače imamo solfeggio ili kada uhvatite vremena riješite zadane zadatke i
vježbate uz videa koja sam vam pripremila. Sve zadatke možete doma isprintati
ili prepisati, pa riješiti u kajdanku. Uz svaki zadatak i video biti će obješnjenje
koje kazuje što točno trebate napraviti. Zadatke ćemo provjeriti na prvom
slijedećem satu kada se vidimo.
Sretno i dobru zabavu!
Učiteljica Barbara :)

Utorak 17. ožujak
1. zadatak:
Ispod svake zadane note upiši broj doba koliko vrijedi. Zbroji dobe i notne vrijednosti te upiši
odgovor! *Pogledaj prvi primjer!

2. zadatak:
Napiši C-dur ljestvicu u kajdanku te označi stupnjeve, abecedu, polustepene i tetrakorde.
3. zadatak:
Naučite pjevati pjesmicu „Twinkle twinkle little star“ uz video, solmizacijom. U prvom dijelu
videa imate pomoć, a dalje pokušajte sami! Kada naučite pjesmicu solmizacijom, drugi dio
pjesmice pokušajte otpjevati abecedom!:)
Klikni na poveznicu i kreni!
https://www.youtube.com/watch?v=ziSaXP-Rvtg&list=RD3fr0KBpDrR4&index=39

Petak 20. ožujak
1. zadatak: Napiši ime zadane note abecedom na crtu i solmizacijom ispod crte.

2. zadatak:
Kroz ovaj video vježbati ćemo pjevanje. Kada se pojavi zadana melodija obrati pozornost na
ključ i mjeru. Nakon zadane intonacije pokušajte sami otpjevati melodiju uz kucanje doba.
Nakon što ste otpjevali melodiju pojaviti će se točno odsvirana melodija uz koju možete
provjeriti jeste li dobro otpjevali. Sve treba pjevati solmizacijom. Klikni na poveznicu i kreni!
https://www.youtube.com/watch?v=euMhr1s4Sc4
3. zadatak: Ponovi pjesmicu solmizacijom uz video od prošlog puta!

Ponedjeljak 23. ožujak
1. zadatak:
Upiši taktne crte koje nedostaju. Obrati pozornost na zadanu mjeru! (Ako prepisuješ,
zanemari ključ!).

2. zadatak:
a) Otvori knjigu na stranici 68. i riješi prvi zadatak. Dopuni taktove notama ili pauzama.
Prisjeti se koliko traje četvrtinka s točkom (str. 66.).
b) Kada dovršiš zadatak otkucaj primjer C sa 66. str ritamskim slogovima. Pazi na mjeru!

3. zadatak:
Ponovi pjevanje uz video od prošlog puta. Klikni na poveznicu i kreni!
https://www.youtube.com/watch?v=euMhr1s4Sc4

Četvrtak: 26. ožujak
1. zadatak:
Napiši zadane note u kajdanku (ponovi note sa stranice 56. i 57. u knjizi):
d1 - četvrtinka

a2 - četvrtinka s točkom

h1 - osminka

g - polovinka

f2 - cijela nota

c3 - cijela

h - polovinka

e2 - osminka

*Na početak crtovlja upiši taktnu crtu i violinski ključ te obavezno na kraju zatvori crtovlje da
note ne pobjegnu! Svaku notu zapiši u svoj takt!
2. zadatak:
U ovom zadatku ponovo ćemo vježbati pjevanje uz video. Prati kružić koji se kreće i pokušaj
odmah otpjevati točnu notu. Ako ne uspiješ od prve, ponovi video ili određeni dio nekoliko
puta.
Klikni na poveznicu i kreni!
https://www.youtube.com/watch?v=3eT2NoTYwNA&list=RD3eT2NoTYwNA&start_radio=1

Zabavni kutak! 
Bojanka:

H = B na engleskom!

Napiši riječ notama!

