
 

 

Groharjeva hiša – glasbena in likovna delavnica 
Vodilo za učitelje 

 

Vodilo za učitelja 

Tip dneva 

dejavnosti 

Kulturni dan 

GROHARJEVA HIŠA – glasbena in likovna delavnica 
 

Starost Druga triada 

Dolžina Pet pedagoških ur 

Namen 

 

Povezovanje, utrjevanje, nadgrajevanje, uporaba znanja učencev pridobljenega pri 

posameznih predmetih in predmetnih področjih. 

Ohraniti stik z učenci in vzgojno izobraževalnim sistemom in s tem doseganje ciljev, znanja 

skladno z učnim načrtom. 

 

Cilji Učenci: 

- Spoznavajo življenje in delo slikarja Ivana Groharja. 

- Spoznavajo našo kulturno in etnografsko dediščino. 

- Prepoznavajo ritmična in melodična tolkala. 

- Učijo se risanja po modelu in senčenja s tremi sencami . 

Medpredmet

ne povezave 

Slovenščina, geografija, zgodovina 

Pripomočki in 

literatura 

 

a.) Izdelava glasbila: kartonasta škatla, elastike, steklenice, voda, kuhalnice, jogurtovi 

lončki, riž, lepilni trak, večji balon … 

b.) Risanje tihožitja: risalni listi, svinčnik 2B, jabolko, vaza 
 

Oblike dela Individualna  

Literatura Splet, Wikipedija, Fran 

 

 
 

Avtorstvo Gašper Kačar - izvajalec CŠOD programa dneva dejavnosti DC Groharjeva hiša 

 

GROHARJEVA HIŠA – odgovori na vprašanja  

 

1. Na zemljevidu poišči vas Sorico. Napiši regijo in občino, v kateri leži. 
Gorenjska regija, občina Železniki 

2. Na zemljevidu poišči vsaj dva hriba (dve gori) v bližini Sorice. 
Porezen, Ratitovec, Črna prst, Lajnar 

3. V Google map odtipkaj svoj naslov in naslov Groharjeve hiše v Spodnji Sorici 18. 

Naštej nekaj mest oz. krajev, skozi katere se pripelješ do nje, in koliko kilometrov je 

oddaljena od tvojega kraja: 



 

4. Katera reka izvira v Sorici (vas je po njej dobila ime)? 
Reka Sora oziroma Selška Sora. 

5. Katero smučišče je v neposredni bližini? 
Soriška Planina (blizu pa je tudi smučišče Cerkno). 

6. Zaradi svoje slikovitosti je bila Sorica v preteklosti največkrat snemana slovenska vas. 

Njeno naravno kuliso so uporabili v kar štirih slovenskih filmih. Napiši enega. 
Cvetje v jeseni, Lucija, Pastirci, Ljubezen nam je vsem v pogubo. 

7. V cerkvi sv. Nikolaja v Sorici najdemo freske Ivana Groharja in še enega pomembnega 

cerkvenega slikarja iz bližnje poljanske doline. Katerega? 
Janeza Šubica. 

8. Na spletu poišči, kaj pomeni beseda gostač. 
Nekdaj, v kmečkem okolju kdor stanuje v tuji, najeti hiši (vir: Fran). 

9. Ivan Grohar je umrl leta 1911. Koliko je bil star? 
44 let. 

10. Kaj je reprodukcija? 
Kopija slike. 

11. Napiši naslove treh impresionističnih slik, ki jih vidiš v galeriji (namig: leva ima naslov 

po drevesu, sredinska po letnem času, desna pa po možu na polju). 
Macesen, Pomlad, Sejalec. 

12. Na spletu poišči ime kiparja, ki je izdelal Groharjev spomenik. 
Tone Logonder. 

13. Na desni strani vidimo stare svetilke, v katerih so gorele sveče. Kako se imenujejo? 
Laterna ali lanterna. 

14. Desno pri smučkah visi pripomoček za hojo po snegu. Kako se imenuje? 
Krplje. 

15. Naštej še 5 predmetov, ki jih vidiš fotografiji. 
Sveder, čevljarska kopita, žage, meh, mlinčki za kavo, plug, brusni kamen, koš za seno … 

16. Doma poišči star predmet, ga poimenuj in na kratko opiši njegovo rabo. Če tega 

doma nimaš, si izberi enega iz naše etnografske zbirke. 

17. Naštej 5 ritmičnih tolkal. 
Vsi bobni, pavka, palčke, ropotulja, tamburin, kastanjete, činela, strgalo, kabasa … 

18. Naštej 3 melodična tolkala. 
Ksilofon, metalofon, zvončki, marimba, vibrafon. 

19. Katere skupine glasbil poleg tolkal še poznamo? 
Brenkala, pihala, trobila, godala, glasbila s tipkami. 

20. V sobi (na fotografiji) lahko najdeš zelo veliko brenkalo? Kako se imenuje? 
Kontrabas. 

21. Spodnja imena glasbil pravilno dopiši k številkam. 
1 – kongo, 2 – ksilofon, 3 – kahon, 4 – viseči zvončki, 5 – metalofon, 6 – ropotulja, 7 – strgalo, 8 - kabasa 

22. NALOGA: Izdelaj si svoje tolkalo. Na kratko opiši svoje glasbilo in potek izdelave. Nanj 

lahko zaigraš kak enostaven ritem in ga posnameš na telefon. 

23. NALOGA: Nariši tihožitje in ga osenči s tremi sencami. Izdelek fotografiraj in pošlji 

učiteljici. 

 

 

 


