
Specialno Godalkanje – Bojan Cvetrežnik: TRENING ZA UČITELJE  
4. – 6. marec 2016, Rimska cesta 2/b, Ljubljana 
 

PETEK, 4. 3. 
18:00 – 19:00 FIZIOVIOLINA 

gostovanje dipl. fizioterapevtke Melite Gole Kordiš (60') 

19:00 – 20:00 BREZ FIZIČNEGA STIKA Z VIOLINO – OSNOVE SLUŠNIH ZAZNAV (45') 
a.) melodija 

 višje, nižje 

 absolutni približek 

 tonalni center 
 
b.) osnove harmonskih zaznav 

 menjava dveh akordov 

 menjave akordov 
 
c.) osnove čutenja ritma 

 pulz-doba 

 razdelitev kroga-takt (2/4, 3/4, 4/4,5/4) 

 pavza 
20:00 – 21:00 BREZ FIZIČNEGA STIKA Z VIOLINO - OSNOVE ABSTRAKTNEGA RAZUMEVANJA 

ZGRADBE GLASBE (45') 
a.) poimenovanja 

 relativni sistem in poltoni v njem 

 prestavitev iz krožne vizualizacije na posamezne instrumente 

 absolutna poimenovanja not 
 
b.) razumevanje arhitekture pesmic z notami DO,RE,MI,FA,SO 
 
c.) izvajanje pesmic na enostavnih glasbilih ali s prepevanjem 

 
 

SOBOTA, 5. 3. 
10:00 – 11:00  Fizioviolina, trening (15') 

 Tehnična postavitev št. 1, predavanje (45') 

11:00 – 11:15 ODMOR 

11:15 – 12:10 Praktični pouk z začetniki, ki še nikdar niso igrali violine 

12:10 – 12:20 ODMOR 

12:20 – 13:00 Evalvacija pouka, predpisovanje napotkov za učenca, debata (40') 

13:00 – 16:00 ODMOR ZA KOSILO 

16:00 – 17:00  Fizioviolina, trening (15') 

 Tehnična postavitev št. 2 - igra s prsti leve roke, predavanje (45') 

17:00 – 17:15 ODMOR 

17:15 – 18:10 Praktični pouk z učenci, ki so začeli igrati violino letos, v skupini 1x45'/teden 

18:10 – 18:20 ODMOR 

18:20 – 19:00 Evalvacija pouka, predpisovanje napotkov za učenca, debata (40') 

 
 
 



NEDELJA, 6. 3. 
10:00 – 11:15  Tehnična postavitev št. 3 - motorika leve roke, igra z lokom do špice, igra z 

lokom do žabice, predavanje (30') 

 Praktični pouk z učenci ki igrajo violino drugo leto (45') 

11:15 – 11:30 ODMOR 

11:30 – 13:00  Kartice za jasna navodila za domačo vajo 

 Praktični pouk z učenci s sobotnih delavnic, debata o konkretnih 
problemih 

13:00 – 16:00 ODMOR ZA KOSILO 

16:00 – 16:45  Fizioviolina, trening (15') 

 Digitalne aplikacije kot pomoč učnemu procesu (30') 

16:45 – 17:00 ODMOR  

17:00 – 17:55  Branje not in sledenje pulzu po akordičnem vodilu 

 Skupna vaja vseh učencev, priprava na skupni nastop v okviru trenutnih 
zmožnosti 

17:55 – 18:05 ODMOR 

18:05 – 19:00 Zaključna igra in nastop vseh učiteljev in učencev 

 
 


