
KULTURNI DAN
GLASBENA PRAVLJICA 

Sergej Prokofjev 
PETER IN VOLK 

Pozdravljeni starši in učenci.

V sredo, 13. 5. 2020, bomo izvedli kulturni dan za učence od 1. do 3. razreda. 

Ogledali si boste plesno-glasbeno gledališko predstavo Peter in volk.

1. NALOGA: Ponovimo pozdrav Soncu, ki ga že obvladate, na naslednji povezavi: 
https://univerza.mojaxis.si/pozdrav  -  soncu/  

2. NALOGA: Pripravi si, (tudi ostalim družinskim članom), zdrav zajtrk.

3. NALOGA:  Pred  ogledom plesno-gledališke  predstave  Peter  in  volk  za  vsakega  obiskovalca
predstave izdelaj vstopnico. Poskrbi, da boš za vstop v »gledališče« primerno urejen/urejena.
Vsem obiskovalcem predstave pojasni pravila lepega vedenja v gledališču.

CANKARJEV DOM LJUBLJANA
Plesno-glasbena gledališka predstava 

Peter in volk

  
DATUM:__________________
URA:_____________________
TRAJANJE: _______________
VRSTA in SEDEŽ: __________
CENA:____________________



4. NALOGA:  Si že kdaj slišal/a za glasbeno pravljico? Eno boš spoznal/a danes. To je glasbena
pravljica Peter in volk,  ki  jo je napisal ruski  skladatelj,  Sergej Prokofjev.  Glasbena pravljica je
posebna vrsta pravljice. Namesto oseb nastopajo glasbila, ki nam z različnimi melodijami in ritmi
pripovedujejo vsebino pravljice. 

Oglej si glasbeno plesno-gledališko predstavo Peter in volk, ki pripoveduje o dečku Petru, ki se je
nekega  dne  kljub  dedkovemu  svarilu  odpravil  na  pustolovščino.  Te  zanima  kakšno?  Oglej  si
predstavo na naslednji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=KUoB1Ja60aE 

Dobro si oglej spodnjo sličico, ki prikazuje glasbila, ki so upodobila nastopajoče v predstavi.  O
glasbilih že veliko veš. Poznaš godala,  pihala,  tolkala,  trobila,  brenkala in njihove predstavnike.
Skladatelj je za vsako osebo iz pravljice izbral točno določen instrument. Vsaka oseba ima tudi
točno določeno melodijo, po kateri osebo spoznamo. 



5.  NALOGA: Ustvarjanje

Pred naslednjo nalogo izvedi minutko za zdravje. Naredi nekaj gibalnih vaj za celo telo in  popij
nekaj požirkov vode. 

*DEJAVNOST 1: V zvezek za glasbeno umetnost (1.  razred v zvezek »pikapolonico«) napiši
naslov in avtorja. Pod zapis ilustriraj najljubši dogodek iz glasbene pravljice. 

*DEJAVNOST 2: Ko Peter  odpre vrtna vrata,  ga na drugi  strani  pričaka travnik,  kjer  živijo
zanimive živali in rastejo različne rastline. Tudi ti se odpravi na bližnji travnik! Narava je odličen
prostor za igranje, domišljijo in učenje. V naravi lahko odkriješ različna bitja, rastline, različne
materiale, zaznavaš vonjave in zvoke. 
Sedi na tla med travo in za nekaj minut zapri oči in v tišini poslušaj zvoke, ki te obdajajo. Pozoren/
na bodi tudi na vonjave. Si zaznal/a vonj trav, rož in grmičevja? Si slišal/a zvok vetra, kako se
sprehaja med rastlinami? Poskušaj  poimenovati rastline, ki te obdajajo. Katere živali si opazil/a na
sprehodu po travniku? Kako se oglašajo in kako se premikajo? Kako izgledajo? 
Nadaljuj s sprehodom, vzemi si čas za domišljijo in uživaj v lepoti narave.
V primeru slabega vremena (dežja) prihrani DEJAVNOST 2 za kakšen drug dan, ko bo sonček.


