
TOREK, 21. april 2020 
 

KULTURNI  DAN NA DALJAVO 
 

 

 SERGEJ PROKOFJEV : PETER IN VOLK 

SERGEJ PROKOFJEV je  bil ruski skladatelj in pianist.   

Kdo je skladatelj?  Skladatelj je tisti, ki  ustvarja, piše glasbena dela, skladbe. 

Kdo pa je pianist? Pogovori se s kom ali sam/a  razišči! 

Prokofjev je sam napisal zgodbo z naslovom Peter in volk, nato pa še skladbo za zgodbo. Med igranjem 

orkestra zgodbo pripoveduje recitator. Po tej zgodbi so posnete risanke, baletne predstave, lutkovne 

predstave. 

V zgodbi nastopajo liki, ki jih uprizarjajo 
različna glasbila  

 ptička - flavta  

 račka - oboa                                                           

 mačka - klarinet  

 

                                                                        klarinet                                                                               flavta 



 

 

 

 

volk - rogovi   

lovci - pihala  

Peter - godala 
 

 

                                       ROG                           PIHALA              GODALA                                                                        

1. SEDAJ PA SE DOBRO NAMESTI KLIKNI NA NASLOV IN DOBRO 

POSLUŠAJ ZGODBO (PRAVLJICO)  PETER IN VOLK  

2. Baletna skupina Glasbene šole Ormož je pripravila zanimivo  

baletno predstavo – oglej si jo in uživaj. Ob predstavi poslušaj in 

opazuj, kdaj nastopa kateri instrument in kateri lik iz pravljice. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6csMTFzBqAU
https://www.youtube.com/watch?v=KUoB1Ja60aE


3. Po ogledu baletne predstave, si vzemi odmor za malico. 

 

4. Sedaj pa pojdi na dvorišče pobrskaj po možganih in skušaj ponoviti gibanja likov iz 

baletne predstave – spremeni se v ptička, račko, volka, dedka, Petra, lovce. 

 

5. Po odmoru  pojdi v svojo sobo ilustriraj po vrsti in po delih pravljico Peter in volk. 

 

6. Prosi za pomoč koga od staršev in izdelajta mini gledališče KAMIŠIBAJ – fotografija 

spodaj  in ob menjavanju svojih ilustracij, pripoveduj pravljico Peter in volk. 

  
 

KAMIŠIBAJ JE OBLIKA PRIPOVEDOVANJA ZGODB 
OB SLIKAH. 
Pripovedovalec ob pripovedovanju menja slike 
(ilustracije), ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. 
 
Enostaven kamišibaj lahko skupaj z mamo ali 
očetom izdelata iz kartona.  
 

Povabi celo družino in predstavi današnjo zgodbo. 
 

 



7. Zvečer pred spanjem si lahko ogledaš še risanko Peter in volk v angleškem jeziku –  

zelo zanimivo.  

 

8. Ti je uspelo pripraviti predstavo za družino? 

Fotografiraj se in skupaj s svojim komentarjem in 

obvezno imenom prilepi na zid. 

 
https://padlet.com/lidijamlinaric1/onq959l55x7y4qjj 
                                           
                                                    ali 

                                        
 
 

 

ŽELIMO TI VELIKO ZABAVE 

Učiteljice: Lidija, Mojca in Danica 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0NtpqrnWJJs
https://padlet.com/lidijamlinaric1/onq959l55x7y4qjj

