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POVZETEK  

 

Diplomska naloga obravnava glasbeno nadarjene otroke v vrtcu. Uvodoma opredeljuje 

nadarjenost, ki je v literaturi različno opredeljena. V nadaljevanju opisuje motivacijo in  

kompetence vzgojiteljev, ki so pomembne za delo z glasbeno nadarjenimi otroki, prav tako  

izpostavlja glasbo v vrtcu in glasbene sposobnosti, ki predstavljajo širšo obravnavo kot 

glasbena nadarjenost. Prikazuje tudi nekatere standardizirane in nestandardizirane teste 

glasbenih sposobnosti ter opredeljuje ožje poimenovanje nadarjenosti, glasbeno nadarjenost. 

Drugi del diplomske naloge predstavlja raziskavo, opravljeno z intervjujem, ter ugotavlja 

motiviranost in usposobljenost vzgojiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi otroki. V raziskavi 

je sodelovalo šest diplomiranih vzgojiteljic iz Laškega in Ljubljane, ki delajo v skupini z 

drugo starostno skupino. Ugotovitve so pokazale, da so vzgojiteljice motivirane za delo z 

glasbeno nadarjenimi otoki in so pripravljene sodelovati z njimi, vendar imajo premalo 

znanja. Potrebovale bi dodatno izobraževanje, s katerim bi pridobile ustrezno znanje za delo z 

glasbeno nadarjenimi otroki.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of my diploma paper is to present musically gifted children in kindergarten. In 

the introduction there are pointed out various definitions of the term talent which are found in 

literature. Motivation and educators' competence, crucial elements for working with musically 

gifted children, are discussed in the later section. The emphasis is also placed on music in 

kindergarten and musical abilities, as being more broadly discussed as the music talent itself. 

Furthermore my diploma paper deals with some standard and nonstandard music ability tests, 

as well as with the less broad definition of the term talent, so-called music talent. The second part 

of my diploma paper represents a survey which was carried out among six graduated 

educators from Laško and Ljubljana who work with two-year-old children. The survey was 

based on the interview, as an instrument for indicating the educators' motivation and 

competence for working with musically gifted children. The results have shown the educators' 

motivation and willingness to work with musically gifted children. However, there is a lack of 

adequate knowledge which is necessary for working with gifted children.  
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1 UVOD  

 

Glasbeno nadarjeni otroci me zanimajo že od nekdaj. Zato sem želela, da temo glasbeno 

nadarjenih otrok raziščem tudi na predšolski stopnji, kjer pa je to področje še precej 

neraziskano in neznano.  

Otrok zaznava glasbo, ko je še v materinem telesu. Po rojstvu se nanjo različno odzove, npr. s 

ploskanjem, gibanjem … Predšolsko obdobje  je zlasti pomembno za oblikovanje zanimanja 

do glasbe. Glasba vpliva na otrokov razvoj celostno. Omogoča mu razvijati nove sposobnosti, 

poleg tega otrok ob njej uživa, razvija motorične sposobnosti, rad poje … Ob glasbi pa otrok 

tudi ustvarja, ko si izmišlja. Zato se moramo zavedati pomena ustvarjalnega izražanja in 

graditi pozitiven odnos do njegovega ustvarjanja. Hkrati pa moramo otroku nuditi svobodo, 

da ustvarja takrat, ko to čuti.   

Glasbeno nadarjenost je mogoče opaziti že zelo zgodaj. Kot zapisujeta Krofft in Semke 

(2008), glasbeno nadarjeni otroci v vrtcu znajo ponoviti del pesmice, ki jo slišijo, postopoma 

si zapomnijo melodijo in sposobni so ponoviti tudi preproste ritme. Pri nekaterih je opaziti 

celo absolutni posluh, ko se učijo igrati na glasbilo. Glasbeno nadarjenost določajo genske 

zasnove in dejavniki okolja (prav tam 2008). Da se glasbena nadarjenost razvije, pa je 

izrednega pomena že predšolsko obdobje, kar zatrjujejo mnogi avtorji (Denac, Pesek, 

Glogovec in Žagar …). Menijo, da so za nadarjene otroke pomembne zlasti kakovostne 

glasbene spodbude v zgodnjem otroštvu. Te vzpodbude pa morajo otroci prejemati tako v 

družini kot tudi zunaj nje (Glogovec in Žagar 1990). 

Namen diplomske naloge je ozaveščati vzgojitelje za zgodnje odkrivanje glasbene 

nadarjenosti in kakovostno izvajanje glasbene vzgoje. Predvsem pa prepoznavanje glasbeno 

nadarjenih otrok in ustrezno načrtovanje glasbene dejavnosti.  

V raziskovalnem delu diplomske naloge so prikazani rezultati, ki sem jih pridobila s pomočjo 

intervjuja. Rezultati predstavljajo, kako vzgojitelji prepoznavajo glasbeno nadarjene otroke ter 

kakšen je njihov pristop do glasbeno nadarjenih otrok.   
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2 OPREDELITEV NADARJENOSTI  

 

Pojem nadarjenost so v svetu začeli uporabljati zelo zgodaj. Za nadarjene otroke se je začel 

zanimati že Platon (Žagar 2001).  

Skozi različna zgodovinska obdobja so nadarjenost tudi različno opredeljevali. Na primer v 

primitivnih skupnostih je veljal za nadarjenega tisti, ki je bil odličen lovec. V času, ko se je 

narod bojeval za zavzemanje ozemlja, je bil nadarjen tisti, ki je bil najboljši bojevnik. Vse do 

danes, ko bo družba potrebovala na vseh področjih dela nadarjene ljudi, da bo dosegla 

zastavljene cilje (Jurman 2004).  

Leta 1883 je ameriški naravoslovec Francis Galton (po Žagar 2001) objavil prvo znanstveno 

študijo o izvoru in razvoju genialnosti. Kljub temu se strokovnjaki do danes niso poenotili niti 

glede definicije nadarjenosti niti glede terminologije ter metod in postopka odkrivanja 

nadarjenih (prav tam 2001).  

Spletna izdaja slovarja slovenskega jezika opredeljuje nadarjenost kot: »nadarjenost – 

sposobnost hitro, brez večjega napora pridobiti si potrebno znanje, spretnost za dobro 

opravljanje kake dejavnosti: kazati nadarjenost; glasbena, tehnična nadarjenost; nadpovprečna 

nadarjenost; nadarjenost za šah« (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).  

Nadarjenost je v literaturi različno opredeljena. Definiciji, ki sta citirani v nadaljevanju, 

poudarjata, da se nadarjenost nanaša predvsem na področja osebnosti.  

»Nadarjenost – nanaša se na kombinacijo kognitivnih oziroma intelektualnih sposobnosti 

ustvarjalnosti in motivacije. Te lastnosti morajo biti dovolj izražene, da se otrok jasno 

razlikuje od večine vrstnikov in da mu omogočajo družbeno pomembne dosežke« (Žagar 

2001:4).  

»Nadarjenost označujemo kot dobro kombinacijo sposobnosti in značajskih ter drugih 

osebnostnih lastnosti, ki omogočajo nadaljnji razvoj posameznika na določenem področju, 

vendar ga ne zagotavlja« (Michel 1967 in Clauss 1976, po Pesek 1997:14).  

Slednji dve definiciji pa poudarjata tudi dedne zasnove.  

»Nadarjenost  je značilnost neke osebe, ki jo ima le-ta od rojstva in je lahko dolgo latentna ali 

pa sploh nikoli odkrita« (Završnik 2001:43).  

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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»Nadarjenost je prirojeno nagnjenje oziroma sposobnost, s katero pojasnimo, zakaj nekdo 

doseže nadpovprečne rezultate na znanstvenem, praktičnem oziroma tehničnem in 

umetnostnem področju« (Krafft in Semke 2008:8). 

Definicija nadarjenosti, ki je danes morda najširše sprejeta, je Wittyjeva definicija: »Nadarjen 

je tisti, ki je konsistentno superioren na katerem koli področju dejavnosti« (Glogovec in Žagar 

1990:9).  

Ta definicija opredeljuje, da mora oseba večkrat dosegati nadpovprečne rezultate, da bi 

veljala za nadarjeno. Omenja tudi superiornost (potencialno nadarjenost), kar pomeni, da 

nadarjenost ni mogoče zanesljivo oceniti na podlagi trenutnih rezultatov, upoštevati je 

potrebno tudi, ali obstajajo ustrezni pogoji v okolju, da jo lahko posameznik sploh izrazi (prav 

tam 1990).    

Vsem tem definicijam, ki poudarjajo nadarjenost, je skupno, da je nadarjen tisti, ki izstopa v 

eni izmed pomembnih človekovih aktivnostih. 

Nadarjenost je lahko specifična (delna) ali splošna. Pri specifični oziroma delni nadarjenosti 

dosega otrok nadpovprečne rezultate samo na enem področju:  

 umetniško področje (glasba, likovna dejavnost itd.), 

 psihomotorično področje (ples, šport), 

 nadpovprečni uspehi v matematiki, jezikih in drugih predmetih, 

 praktična nadarjenost (npr. otrok izstopa pri pletenju), 

 socialna nadarjenost (sposobnost vključevanja v odnose z drugimi osebami, v 

prilagajanje le-teh …) (Glogovec in Žagar 1990). 

V nadaljevanju bomo bolje spoznali glasbeno nadarjenost oziroma umetniško nadarjenost.  
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3 MOTIVACIJA 

 

»Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, in tam, kjer si« (T. Roosevelt). 

 3.1 Opredelitev pojma 

 

Motivacija je vse tisto, kar nas spodbuja in usmerja, ima svoje cilje in vzroke. Od motivacije 

je odvisna tudi kakovost naših dosežkov (Musek in Pečjak 2001).  

Motivacijo avtorji različno opredeljujejo, kar je razvidno tudi iz naslednjih dveh citatov. 

Vendar pa motivacijo sestavljajo trije dejavniki: potreba, dejavnost in cilj (Kobal Grum in 

Musek 2009).  

»Motivacija je kompleksen pojav: ljudje imamo ponavadi za svoja dejanja po več različnih 

razlogov« (Hayes in Orrell 1998:313).  

»Motivacija je proces, ki spodbuja in usmerja vedenje posameznika k določenemu cilju« 

(Kobal idr. 2004:61).  

Stari Grki so si motivacijo razlagali kot teorijo tristranske človekove narave: afektivnega, 

kognitivnega in konativnega področja doživljanja. Razlagali so si jo s primerjavo človekove 

duševnosti z bojnim vozom, ki ga vlečeta dva konja. Voznik voza je bil kognitivno področje, 

ki odloča o vožnji in usmerja voz, konativno (nameni) in afektivno (čustva) področje pa 

prihajata od konjev, ki vlečeta voz (gibalna moč). Kasneje so psihološke teorije motivacije 

trdile, da le-ta izhaja iz instinktov. Gre za podedovane sile, ki človeka silijo k določenim 

vrstam vedenja. Vendar je nastajal vedno daljši seznam instinktov, ki naj bi jih ljudje imeli, to 

pa je predstavljal problem instinktivne teorije (Hayes in Orrell 1998).  

Vsi rekordi v športu, vrhunski dosežki v umetnosti, razni znanstveni dosežki in naša 

obnašanja so skrivnost motivacije. Obnašamo se motivirano. Vzrok tega so motivi, ki naše 

obnašanje spodbujajo in usmerjajo k ciljem. Bilo bi zmotno, če bi mislili, da smo motivirani 

samo takrat, kadar gre za vrhunske dosežke. Vsa naša dejanja so motivirana, nekatera tudi, 

ker nas k temu silijo določene potrebe in želje. Kot npr. lakota nas sili k temu, da jemo. Te 

navedene potrebe imenujemo fiziološki motivi (Musek in Pečjak 2001).  
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Poleg fizioloških motivov se pri človeku pojavljajo tudi psihološki ali psihosocialni motivi. 

Pri teh motivih se pojavljajo duševni motivi in cilji, kot so: želja, da bi uspeli v poklicu, da bi 

poslušali dobo glasbo, da bi se česa naučili … Psihološki motivi so zelo pomembni v 

življenju, prav tako nam tudi veliko več pomenijo. Za nas je zelo pomembno, ali imamo 

prijatelje ali ne, ali smo izobraženi ali ne, ali uspevamo v poklicu, športu, umetnosti …  

Mnogi fiziološki in psihološki motivi se med seboj prepletajo. Npr. fiziološka potreba po 

kisiku nam predstavlja psihološko potrebo po varnosti … (prav tam 2001).  

Vendar pa mnoge kognitivne disonance delujejo nezavedno ali skoraj nezavedno. Freud 

(1901, po Hayes in Orrell 1998) je verjetno prvi, ki je govoril o tako imenovanih nezavednih 

obrambnih mehanizmih. Ti mehanizmi delujejo nezavedno kot močni motivatorji 

človekovega vedenja, ki jih izvaja ego. Ta ščiti samega sebe pred grožnjo. Ti nezavedni 

motivi pa so lahko tudi drugih vrst. Samospoštovanje je pogosto tisto, za katerega si 

prizadevamo, da bi ga zavarovali. Lahko prenesemo kritiko mnogih osebnih lastnosti, vendar 

če je kritika namenjena tisti lastnosti, ki je vir našega ponosa, povzroči, da postaneš obramben 

(prav tam 1998).   

Motivacijski procesi so lahko zavestni (po naši volji) ali nezavedni (mimo naše zavesti). Torej 

mnoge potrebe zadovoljujemo avtomatsko, nagonsko in nezavedno, tiste druge pa z zavestnim 

usmerjanjem in spodbujanjem. Motivacijo delimo tudi na zunanjo in notranjo. O notranji 

motivaciji govorimo takrat, kadar nekaj naredimo »iz veselja«, torej zato, ker nam je všeč. 

Zunanje pa smo motivirani zaradi pohval, spodbud, nagrad … (Musek in Pečjak 2001).  

 

3.2 Storilnostna motivacija 

 

Storilnostna motivacija nam omogoča, da dosežemo uspehe in dosežke na različnih področjih. 

To potrjujeta tudi naslednji definiciji:  

»Storilnostna motivacija nam omogoča, da premagujemo ovire in dosežemo uspehe pri učenju 

in delu« (Musek in Pečjak 2001:102).  

»Storilnostna motivacija je kompleksna potreba, ki nastane kot posledica potrebe po dosežku« 

(Kobal Grum in Musek 2009:212).  
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Ljudje se razlikujemo v ravni naših aspiracij, v ravni ciljev in dosežkov, ki jih želimo 

dosegati. So ljudje, ki jim noben cilj ni previsok in ljudje, ki si postavljajo prenizke cilje. To 

pomeni, da so ti cilji nižji od tega, kar so dejansko sposobni doseči (Musek in Pečjak 2001).  

To potrjuje tudi Štrukeljeva (1999), ki v svojem članku razmišlja o ambicioznostih, dosežkih 

in pričakovanjih otrok in staršev. Na eni strani je skupina otrok, ki jih privlačijo težke 

dejavnosti, čeprav nimajo popolnega zagotovila, da uspejo. Poleg tega jih je pomemben uspeh 

tudi takrat, kadar nimajo zunanjih spodbud in kontrole. Druga skupina otrok pa te dejavnosti 

ne zanima ali pa se jih lotijo pod zunanjim pritiskom ter z obotavljanjem (prav tam 1999).  

Uspešnost in aspiracije povezujejo našo motivacijo za zahtevnejše dosežke, da bi dosegli 

nekaj nadpovprečnega, zahtevnega in težavnega in da bi dosegli več kot drugi. V tem primeru 

govorimo o močni storilnostni motivaciji. Takšno motivacijo opazimo pri ljudeh, ki se lotijo 

težavnih nalog in ciljev. Da opravijo delo kar se da kakovostno, jim ni žal truda, močno si 

prizadevajo, ovire jih ne odvrnejo  ampak jih spodbudijo še k večjim prizadevanjem in 

dovršenosti (Musek in Pečjak 2001).  

D. McClelland (1985, po Kobal Grum in Musek 2009) je ugotovil, da se storilnostna 

motivacija razvije iz spodbude »narediti nekaj bolje«, kot smo storili doslej. Pridobitev 

nagrade ali priznanje pri tem nista pomembna. Ta vrste motivacije je posledica naravne 

spodbude. Glede njenega nadaljnjega razvoja pa na storilnostno motivacijo bistveno vpliva 

okolje (prav tam 2009).  

Razlike v storilnosti motivaciji so med posamezniki znatne in so delno posledica naših 

pričakovanj. Storilnostno naravnani smo bolj, če se nam zdi dosežek vreden in verjeten 

(Musek in Pečjak 2001). Če čutimo, da so na nekem področju učinkoviti in uspešni, bomo v 

to vložili več napora in truda. V nasprotnem primeru, pa se verjetno ne bi trudili, ker tako ali 

tako ne bomo nič dosegli (Hayes in Orrell 1998).   

Torej osebe ki so storilnostno motivirane, imajo oboja pričakovanja, da so dobri dosežki 

verjetni in da so takšni dosežki veliko vredni, to je zlasti pomembno za doseganje vrhunskih 

rezultatov. Vztrajnost in požrtvovalnost sta pojma, ki ju brez visoke storilnostne motivacije ne 

zmoremo. (Musek in Pečjak 2001).  
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S to vrsto motivacije pa so tesno povezane tudi atribucije. Gre za lastnost ali značilnost, ki jih 

prepisujemo ljudem ali občutjem. Prepričanje o lastni uspešnosti in izvoru nadzora sta 

povezana z vzroki, ki jih pripišemo stvarem – zakaj mislimo, da se stvari zgodijo. Atribucije 

imajo pomemben delež pri motiviranju našega delovanja (Hayes in Orrell 1998).  

Za našo storilnostno motivacijo je pomembno, da je razmeroma močna, vendar ni dobro, da je 

pretirana. Kadar naš cilj ni več notranje zadovoljstvo ampak predvsem to, da bomo boljši od 

drugih, je storilnostna motivacija vsekakor pretirana. Takšni posamezniki bodo tudi težko 

preboleli razočaranja, ki pa v takšni naravnanosti prej ali slej pride. Nezadovoljstvo in 

razočaranje se umakneta, kadar prevladajo pozitivna čustva (Musek in Pečjak 2001).   
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4 GLASBA V PREDŠOSLKEM OBDOBJU 

 

"Brez glasbe bi bilo življenje ena sama napaka" (Friedrich Nietzsche). 

Glasba je tista, ki nas pomirja, pomaga pozabiti stresne situacije, spodbuja, skratka predstavlja 

del našega življenja. Že v preteklosti so glasbi dajali velik pomen. Glasba pa je prav tako 

pomembna v predšolskem obdobju.  

Glasba zagotavlja temelje za skladen osebnosti razvoj. Kadar otrok posluša, izvaja in ustvarja 

glasbene vsebine, takrat ne vpliva samo na svoj glasbeni razvoj, temveč tudi na splošni, 

estetski, telesni, moralni in intelektualni razvoj osebnosti. Z glasbeno dejavnostjo si otrok 

razvija samostojno obliko glasbenega izražanja, veselje do zvoka, igre, pozornosti, spodbuja 

samozavest, socialne vedenjske načine … (Denac 2010).  

Da ima glasba pozitiven vpliv na otrokov razvoj, potrjujejo tudi nekatere longitudinalne 

(šestletne)  raziskave. Ena izmed njih je potekala tudi v Berlinu (Bastian 1997, po Sicherl-

Kafol 2001). Ugotovili so, da učenci, ki namenjajo dodaten čas glasbenemu učenju, dosegajo 

boljše rezultate tudi pri drugih predmetih. Te raziskave predstavljajo temelje, da glasbena 

vzgoja poleg glasbenega razvoja spodbuja tudi afektivno-socialno, psihomotorično in 

kognitivno področje razvoja (prav tam 2001).  

V predšolskem obdobju je pomembno, da na področju glasbe pri načrtovanju, izvajanju in 

vrednotenju sledimo nalogam in ciljem. Ti so:  

 »spodbujati veselje do glasbe; 

 razvijati interes in željo po glasbenem udejstvovanju;  

 spodbujati doživljanje glasbe; 

 razvijati glasbeno občutljivost; 

 zagotoviti otrokom možnosti lastnega izvajanja glasbe;  

 omogočiti otrokom aktivno poslušanje glasbe ter izražanja glasbenih doživetij in 

predstav glasbenega dela zlasti z gibalno-rajalno, plesno in tudi likovno ter besedno 

komunikacijo; 

 z izbiro umetniško vrednih del, primernih otrokovi starosti, vplivati na razvoj 

estetskega okusa; 

 razvijati glasbeno ustvarjalnost;  
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 razvijati glasbene sposobnosti (melodični in ritmični posluh) in izvajalske spretnosti 

(tehniko petja in igranja na glasbila)« (Denac 2001a:109).  

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja oblikujejo in načrtujejo dejavnosti na področju glasbe v 

okviru upoštevanja razvojne zakonitosti in značilnosti otroka, ki se pri posamezniku izražajo 

na individualen način. Oblikovati morajo bogato in raznovrstno glasbeno okolje z različnimi 

spodbudami. Zavedati se tudi morajo, da je otroku proces nastajanja dela pomembnejši od 

rezultata, zato je pomembno, da pri otroku podpremo še tako skromno napredovanje, 

otrokovih del ne ocenjujemo, grajamo, ga ne spodbujamo k ustvarjanju shematične, všečne, 

običajne, prilagojene oblike in da tudi ne pretirano hvalimo. Otroka je potrebno pri odzivanju 

na glasbo tudi opazovati, saj na osnovi tega lahko načrtujemo otrokove nadaljnje izkušnje. 

Počutiti se mora tudi varno in svobodno, le tako razvija svoje ustvarjalne in razvojne 

potenciale na sebi lasten način. Prav tako pa otrok v svetu glasbe izraža svoj intimni svet in 

komunicira z okoljem svobodno, individualno in neposredno.  Glasba je tudi pomemben in 

spodbuden del učenja na drugih področju, zato je pomembno povezovanje vsebine tudi na 

področjih jezika, gibalnih dejavnosti, narave, matematike in družbe (Kurikulum za vrtce 

1999).  

 

»Področja oziroma glasbene dejavnosti strukturirajo cilje in vsebine vzgojno-izobraževalnega 

procesa in predstavljajo kompleksno vsebinsko členitev znotraj učnega načrta« (Denac 

2002:57). Primeri dejavnosti so glasbeno izvajanje, poslušanje glasbe in ustvarjanje ob glasbi 

(Denac 2001a).  

Glasbeno izvajanje vključuje petje pesmi, ritmično izreko in igranje na glasbila. Navedene 

dejavnosti izvajanja spodbujajo razvoj melodičnega in ritmičnega posluha (Sicherl-Kafol 

2001).  

V predšolskem obdobju je glasbeno izvajanje najbolj razširjena oblika muziciranja otrok. 

Vzgojitelj mora upoštevati: 

 »pesem mora biti prisotna v vsakdanjem življenju otrok kot nekaj samoumevnega; 

 petje je izraz čutnega stanja in predpostavlja povečano emocionalno pripravljenost; 

 vzgojitelj mora pesem estetsko in doživeto interpretirati;  

 pesem pojemo v zapisani intonaciji; 
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 pri prvem srečanju s pesmijo ne sledimo cilju, da bi otroci samostojno peli pesmi in 

melodijo, ampak je predvsem pomembno, da otroci pesem čustveno doživijo; 

 otroci morajo prvič slišati pesem kot celoto; 

 besedilo oziroma vsebino pesmi vključimo v krajšo pripoved, razgovor, igro; 

 do mehaničnega ponavljanja, reproduciranja pesmi ne sme priti, ker se lahko pojavi 

nezainteresiranost otrok; 

 spodbujamo iniciativen in kritičen odnos otrok do pesmi, povabimo jih k izbiri in 

oblikovanju izvajalskih načinov; 

 izbirati moramo otrokom in času primerno pesem« (Denac 2010:56, 57).  

Pri petju pesmi pa moramo biti pozorni še na dihanje, izreko glasov in sproščeno držo. Pri 

dihanju izvajamo dihalne vaje za vdih, izdih in krepitev trebušne predpone. Te vaje se 

izvajajo približno 2-3 minute. Za vajo vdih lahko na primer ležimo na tleh in si predstavljamo, 

da je zgornji del telesa balon, ki ga skušamo napolniti z zrakom. Pri izdihu lahko pihamo v 

mehurčke, regratove lučke … Za krepitev trebušne votline pa lahko pihamo vročo juho v 

žilici, tako da se ne polije, smejemo se na zlog ha … Pri izreki glasov izvajamo vaje za čisto 

in razločno izgovarjanje glasov (npr. izgovarjanje samoglasnikov). Sproščeno drža vključuje 

gibanje ob glasbi, ki ga lahko popestrimo tudi z rekviziti. Pri petju pesmi otroke vedno 

opozarjamo na pravilno in vzravnano držo (Denac 2001a).   

Cilj v okviru poslušanja glasbe je, da otroci ob glasbi presegajo zgolj čutne občutke udobja in 

neugodja. Otroci se naučijo poslušati, estetsko doživljati in kasneje vrednotiti glasbena dela 

(Jurečič 2003).  

Na predšolski stopnji se otrok srečuje z dvema vrstama poslušalskih izkušenj: raziskovanjem 

zvoka in s poslušanjem zvočnega okolja. Raziskovanje zvoka je ena izmed najbolj osnovnih 

poslušalskih izkušenj. Otroku priskrbimo čim več različnih zvočnih virov, saj mu tako 

razvijamo sposobnost za ugotavljanje podobnosti in različnosti med njimi. Uporabimo lahko 

različne materiale: plastiko, les, gumo, steklo, papir, kovino. V te materiale lahko dodamo še 

liste, kamenje, vodo, pesek, sladkor, orehe ... Eden izmed najpomembnejših virov zvoka je 

lastno telo, ki je pogosto spregledan vir zvoka. Vključuje topotanje, tleskanje s prsti in 

jezikom, ploskanje … Poleg tega lahko otroka tudi spodbudimo, da posluša zvok in ga imitira 

s svojim glasom, skuša ugotoviti vir zvoka in ponoviti zvočno dogajanje … Te dejavnosti so 

pomembne za urjenje sposobnosti zvočne diskriminacije (Pesek 1997).   
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Druga poslušalska izkušnja je pozorno poslušanje zvočnega okolja. Za zavestno poslušanje je 

pomembno, da je otrok izpostavljen neposrednemu muziciranju glasbenega izvajanja. V tem 

primeru otrok hkrati sliši in »vidi« glasbo. Izbor glasbe naj bo raznolik, vsebovati mora 

kvalitetna dela ljudske in umetne glasbe iz različnih krajev sveta, prav tako pa tudi iz različnih 

glasbenozgodovinskih obdobij. Skladbe naj bodo kratke ali pa izberemo zaokrožene odlomke 

večjih glasbenih del. Pred poslušanjem moramo otroke pripraviti za sprejem glasbenih vsebin. 

Njihovo pozornost lahko usmerimo na doživljajsko in analitično poslušanje ali pa na 

poustvarjanje glasbenih vsebin (likovnih, gibalnih …) (prav tam 1997).      

Poleg ustvarjanja v glasbi pa otrok v predšolskem obdobju tudi ustvarja ob glasbi preko 

besedne, likovne ali gibalno-plesne kreativnosti. Pri tej vrsti ustvarjanja gre za povratno 

informacijo, kako je otrok doživljal in zaznaval glasbeno delo (Denac 2001a).  

Glasba in gibalno-plesna vzgoja omogočata otroku možnost svobodne ustvarjalnosti. Z 

gibanjem izraža različne spontane gibe, ki jih mora vzgojitelj sprejemati in spodbujati. Otrok 

mora imeti tudi možnost lastne izbire glasbene in gibalne interpretacije (Denac 2010).  

»Glasba in likovna vzgoja se povezujeta preko doživljanja glasbenih vsebin, zaznavanja 

posameznih zvočnih značilnosti in njihovega izražanja z likovnimi sredstvi« (Denac 

2001a:119). Glasbena kreativnost lahko izvira iz likovnih spodbud ali pa likovna kreativnost 

iz glasbene spodbude (prav tam 2001a).  

Beseda ima v glasbi poseben pomen, saj je njeno izrazno sredstvo. »Glasbena ustvarjalnost 

lahko izhaja tudi iz pesništva (izštevanke) in obratno – besedna ustvarjalnost iz glasbene 

(izmišljanje besedil na znane melodije)« (Denac 2010:65).          
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5 KOMPETENCE VZGOJITELJEV  

 

Kompetence vzgojiteljev so tiste, ki so ključnega pomena pri njegovem delu v vrtcu. 

Vključujejo znanje, spretnosti, njegove zmožnosti, skratka vse tiste lastnosti, ki so pomembne 

v kakovostnem vrtcu.     

 

5.1 Opredelitev pojma  

 

Kompetenco je težko enozvočno opredeliti, saj jo avtorji različno interpretirajo. Uporablja se 

na različnih strokovnih in znanstvenih področjih.   

SSKJ opredeljuje kompetenco kot obseg, mera odločanja, določeno navadno z zakonom; 

pristojnost, pooblastilo (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html). 

Večina definicij o kompetencah izpostavljajo znanje, sposobnosti, veščine posameznika. To 

dokazujejo tudi naslednje tri definicije.  

»Fragniere (1996) pravi, da kompetence sestavlja individualna oz. subjektivna sposobnost 

uporabe posameznikove kvalifikacije, praktičnega in teoretičnega znanja, da lahko izpolni 

določene naloge in dela« (Fragniere 1996, po Kalin idr. 2009:83, 84).  

»Kompetenca je hibridni atribut, saj vsebuje kombinacijo znanja, veščin, stališč in vedenja. 

Osvojiti jo je mogoče v vseh vrstah kontekstov, formalno, neformalno in priložnostno, 

namerno ali nenamerno« (Ključne kompetence za vse življenjsko učenje 2006:9).  

»Kompetenca je zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v 

kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah« (Perrenoud 1997, po Svetlik idr. 

2005:13).      

Strokovnjaki so skušali opredeliti kompetence za vse ljudi. Rychen (2003) opredeljuje tri 

osnovne kategorije temeljnih kompetenc: 

1. »delovanje znotraj heterogenih skupin (poudarek je na interakciji z drugimi v pluralnih 

in multikulturnih družbah ter premagovanje razlik in nasprotij); 

2. avtonomno ravnanje (poudarek je na posameznikovi avtonomnosti, sam se zna 

odločati, izbirati in oblikovati); 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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3. interaktivno uporabo orodij (to so fizična in sociokulturna orodja, kot so interaktivna 

uporaba jezika, simbolov in besedil, interaktivna uporaba znanja in tehnologije)« 

(Rychen 2003, po Kalin idr. 2009:85).  

Pomembno pa je tudi, da omenimo kompetence na področju izobraževanja. Tudi tukaj jo 

avtorji različno definirajo.  

Sharpley (1997) opredeljuje kompetence glede na vloge učencev in učiteljev, oboje pa, kot 

poudarja, se med seboj prepletajo. Opredeljuje naslednje kompetence: »zbiranje, analiziranje 

in organiziranje informacij; sporočanje informacij in idej; načrtovanje in organiziranje 

dejavnosti; uporaba tehnologije; delo z drugimi v timu; reševanja problemov; uporaba 

matematične logike in statistike v praktične namene« (Sharpley 1997, po Kalin idr. 2009:86).  

Omenjene kompetence, kot jih opredeljuje Sharpley (1997) glede na vloge, so pomembne tudi 

v vrtcu.  

Med kompetencami se tudi razlikuje med ozkimi, specifičnimi (vezanimi na posamezne 

predmete) in splošnimi (generičnimi, ključnimi) kompetencami (Devjak in Polak 2007).  

»Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, večfunkcionalen paket znanja, veščin in 

stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in 

zaposljivost, ki bi morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in 

ki predstavlja osnovo vseživljenjskemu učenju« (Ključne kompetence za vse življenjsko 

učenje 2006:9). 

Ključnim oz. generičnim sposobnostim posvečajo večjo pozornost, ker so tudi lažje 

prepoznavne in uporabljive v več situacijah. Posamezniku tudi omogočajo, da se vključi v 

različne socialne mreže in pri tem ohrani samostojnost in osebno učinkovitost v znanih, pa 

tudi novih in nepredvidljivih kontekstih. To so tudi kompetence, ki so neodvisne od področja 

delovanja in prenosljive v različne kontekste, poleg tega morajo omogočiti posameznikom 

stalno posodabljanje znanja in spretnosti, da lahko sledijo novostim (Svetlik idr. 2005).  

Področja ključnih kompetenc:  

1. »komunikacija v maternem jeziku, 

2. komunikacija v tujih jezikih, 

3. številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologiji, 

4. informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), 
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5. učenje učenja, 

6. medosebne in družabne kompetence,  

7. inovativnost in podjetnost,  

8. kulturna zavest in izražanje« (Ključne kompetence za vse življenjsko učenje 2006:9). 

Omeniti moramo še specifične kompetence. Razdevšek Pučko (2004) navaja, da so le-te 

vezane na posamezne predmete, večinoma pa se nanašajo na različne vrste pismenosti, kot so 

npr. jezikovna, informacijska … (prav tam 2004).  

 

5.2 Kompetence vzgojitelja na področju glasbe 

 

Glasbeno področje predstavlja specifično kompetenco vzgojitelja. V kurikulumu za vrtce 

(1999) je opredeljena pod področje umetnost, kjer so navedeni cilji in primeri dejavnosti za 

obe starostni obdobji. Kurikulum je tudi dokument, ki ga vzgojitelj uporablja pri načrtovanju 

glasbenih dejavnosti. Pomembno pa je tudi, da vzgojitelj pozna področje umetnosti v 

kurikulumu.  

Specifične kompetence, ki so povezane z cilji na področju umetnosti, zasledimo v 

Kurikulumu za vrtce (1999). Ti cilji so:  

 »doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifične umetniških sposobnosti« (prav tam 1999:38).  

»Glasbena vzgoja kot pomemben sestavni del estetske vzgoje postavlja temelje za skladen in 

uravnotežen osebnosti razvoj« (Denac 2001a:109). Zato je tudi pomembno, da vzgojitelj 

pozna filozofska in pedagoško-didaktična izhodišča glasbene vzgoje.  
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5.2.1 Estetska izhodišča kompetenc za glasbeno področje  

 

Filozofsko izhodišče glasbene vzgoje je v praksi in kurikulumu povezano z različnimi 

poimenovanji: estetika, estetska vzgoja, umetnostna vzgoja in interpretacijami estetsko-

vzgojnega področja (Denac 2010). Estetika je  filozofska disciplina, ki proučuje lepo in 

človekov odnos do lepega (SSKJ). Ta preprosta definicija zaznamuje estetiko v vsakodnevnih 

pogovorih. Zaznamuje jo njen značaj (veda) in predmet (lepo) (Barbo 2007).   

Estetiko običajno povezujemo z umetnostjo. Glasba je sestavni del estetike, tako kot tudi 

likovna vzgoja, plesna vzgoja … Prav tako pa je filozofija glasbe tudi najstarejše področje 

glasbene estetike in hkrati najbolj vplivno. Glasbenoestetske misli se pojavijo že v antiki. Za 

zgodovino glasbene estetike je ključnega pomena filozofija pitagorejcev (Pitagora 6 st. pr. 

Kr., po Barbo 2007). O njih so poročali Aristotel, Platon in drugi avtorji (prav tam 2007).  

»Estetska vzgoja preučuje lepo v umetnosti, naravi, družbeni stvarnosti in medčloveških 

odnosih« (Denac 2010:15). Je zelo pomembna v predšolskem obdobju, saj je otrok v tem času 

posebej dojemljiv za vplive iz okolja. Pri otroku je potrebno razvijati:  

 ustvarjalne sposobnosti: otroku je potrebno omogočiti sodelovanje v aktivnosti, kjer si 

bo razvijal svoje ustvarjalne sposobnosti; 

 sposobnosti presojanja ali vrednotenja estetskih kvalitet: da bo imel otrok to kvaliteto, 

mora imeti vzgojitelj dovolj znanja, ki mu bo pomagalo razlikovati npr. umetniško 

delo od umetniško nevrednega; 

 sposobnosti doživljanja estetskih kvalitet: ta kvaliteta je povezana z  bogatenjem 

emocionalnega življenja in smislom za razvijanje estetskih vrednost;  

 sposobnost zaznavanja estetskih kvalitet: naloga te kvalitete pa je sposobnost opažanja 

lepega (Denac 2002).  
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5.2.2 Pedagoško-didaktična izhodišča kompetenc za glasbeno področje 

 

Pedagoška-didaktična izhodišča glasbene vzgoje se nanašajo na načela, ki so zapisana v 

Kurikulumu za vrtce (1999), ki so tudi podlaga za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 

vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene vzgoje. Nekatera načela, ki so zapisana v 

Kurikulumu za vrtce s stališča predmetnega področja glasbene vzgoje, so:  

Načelo uravnoteženosti: vzgojitelj naj bi upošteval: »načelo uravnoteženosti med različnimi 

vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja ter posameznimi področji dejavnosti v 

vrtcu« (Kurikulum za vrtce 1999:13). Katera področja osebnosti so v okviru posameznega 

predmeta morda izpostavljena ali poudarjena, nam omogočajo ugotavljati cilji, ki so 

kvalificirani na afektivno, kognitivno in psihomotorično področje (Fuller 1974, po Denac 

2001b). Vzgojno-izobraževalni proces na področju glasbene vzgoje ne dopušča 

enostranskosti, ampak ga je potrebno oblikovati kot celosten in uravnotežen proces (Denac 

2001b).   

Načelo strokovne utemeljenosti kurikula: »vzgojitelj mora upoštevati specifične značilnosti 

razvoja in učenja predšolskih otrok, kakor tudi z vidika razlike med dvema starostnima 

obdobjema« (Kurikulum za vrtce 1999:13). Razvoj je stalen in dinamičen, ki na afektivnem, 

kognitivnem in psihomotoričnem področju otroka vsebuje spremembe (Denac 2001b).  

Načelo horizontalne povezanosti: to metodično načelo poudarja, povezovanje dejavnosti 

različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različne vidike otrokovega razvoja in učenja 

(Kurikulum za vrtce 1999:14). Vzgojitelj naj bi upošteval integracijo različnih področij 

dejavnosti in različne vidike otrokovega razvoja in učenja (Denac 2001b) 

 

Načelo razvojno-procesnega pristopa: »cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, 

katerega cilj niso pravilni ali nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih 

strategij dojemanja, izražanja itd., ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju« 

(Kurikulum za vrtce 1999:16). Vzgojitelj mora tako, kot govori. To načelo mora upoštevati 

tako pri načrtovanju učnociljne kot tudi procesno-razvojne strategije načrtovanja (Denac 

2001b).     
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Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa mora vzgojitelj poznati tudi metode in 

oblike dela. Metode, ki so pomembne pri načrtovanju glasbene vzgoje na predšolski stopnji: 

»metode ustvarjalnega petja: izmišljanje melodije in besedila, izmišljanje melodije na znano 

besedilo, izmišljanja besedila na znano melodijo; metode poustvarjalnega petja: pripevanje, 

petje z vzgojiteljem, petje posameznih delov pesmi, izvajanje ritma pesmi, izvajanje melodije 

pesmi, izvajanje besedila pesmi, petje ob pomoči starejših otrok,  

petje ob vzgojiteljevi spremljavi, petje ob sočasnem predvajanju pesmi z magnetofonom ali 

radijskim aparatom, samostojno petje, petje z dirigentom, petje z lastno instrumentalno 

spremljavo, petje, povezano z gibanjem; metode poslušanja glasbe: poslušanje miže, 

prepuščanje glasbi, izražanje glasbe, ugibanje glasbe, poslušanje in opazovanje; metode 

igranja na instrumente: ustvarjanje, reproduciranje, spremljanje; metode glasbeno-didaktičnih 

iger: primerjanje in razlikovanje, reproduciranje, ugibanje, ustvarjanje« (Voglar 1987:15-21). 

 

Pomembno mesto zavzemajo tudi oblike dela. Prevladujoče splošne oblike dela so:  

 »frontalna ali skupna oblika dela, 

 skupinska oblika dela, 

 delo v dvojicah, 

 individualna oblika« (Denac 2010:75). 

 

Vzgojitelj mora znati razpolagati tudi z avdio-video napravami in glasbenimi zbirkami ter 

inštrumenti, ki jih potrebujemo za izvajane, spremljanje ali dajanje intonacije. Poskrbeti 

moramo tudi za instrumente, na katere bodo igrali otroci (Orffovi in improvizirani 

instrumenti). Za zanimivejše glasbene vsebine lahko dejavnosti popestrimo tudi z lutkami, 

igračami … (Denac 2002).  

 

Kompetenten vzgojitelj mora znati ustrezno obravnavati tudi glasbeno nadarjene otroke. 

Njegova naloga je prepoznati glasbeno nadarjene otroke in zanje ustrezno načrtovati glasbene 

dejavnosti.   

 

Poleg vsega naštetega, mora vzgojitelj skrbeti tudi za vseživljenjsko učenje. Devjak in Polak 

(2007), izpostavljata, da mora vseživljenjsko učenje postati vodilno načelo za ponudbo in 

udeležbo v celotnem kontinuumu učnih vsebin in ne le eden od vidikov izobraževanje in 

usposabljanja. Evropski svet je leta 2000 sprejel Memorandumu o vseživljenjskem učenju. 
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Izpostavlja, da morajo države članice nuditi splošen in nenehen dostop do učenja za 

pridobitev in obnovo spretnosti. Omenjata pa še nekatere druge pristope vseživljenskega 

učenja: timsko delo, sodelovalno učenje, akcijsko raziskovanje … (prav tam 2007).     
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6 GLASBENE SPOSOBNOSTI  

 

Sposobnosti so tiste, ki nam pomagajo reševati probleme in naloge, prav tako pa so od njih 

odvisni tudi dosežki. Vendar pa je naša uspešnost v življenju odvisna od razvitih sposobnosti, 

prav tako pa so tukaj pomembni še nekateri drugi dejavniki, kot je npr. motivacija. O tem nam 

govorijo tudi naslednje definicije.    

»Sposobnost je lastnost, značilnost, potreba za opravljanje kake dejavnosti« (http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html).  

»Sposobnosti so lastnosti, ki vplivajo na telesne in umske dosežke (npr. inteligentnost)« 

(Musek in Pečjak 2001:283).  

»Sposobnosti so relativno utrjene in bolj ali manj specifične posebnosti poteka psihičnih 

dejavnosti, ki človeku omogočajo določeno vrsto aktivnosti« (Clauss 1976, po Pesek 

1997:13).  

 

 6.1 Opredelitev pojma 

 

Glasbene sposobnosti so za razliko od zgoraj naštetih definicij skupek sposobnosti, ki 

omogočajo delovanje ter uspešnost na glasbenem področju in sodijo med specifične 

sposobnosti.  

Glasbene sposobnosti so v literaturi različno opredeljene. Eni jo enačijo jo z glasbeno 

inteligenco, glasbenim talentom, muzikalnostjo, s smislom za glasbo, drugi nakazujejo razliko 

med temi termini (Denac 2010).  

Tudi Mirkovićeva Radoš (1983) navaja, da v literaturi zasledimo različne definicije in 

termine. Pri tem izpostavlja behaviorista Lundina (1983, po Mirković Radoš 1983), ki 

razlikuje med glasbenimi sposobnostmi in glasbenim talentom. V okviru sposobnosti 

razlikuje med potencialnimi in naučenimi veščinami. Pravi, da gre pri sposobnostih za 

biološke potenciale, v katerih razvijamo glasbene dejavnosti. Pod biološke potenciale šteje 

nekatere biološke strukture, ki so potrebne za glasbeno dejavnost (npr. slušni aparat).   

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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Medtem ko med naučene veščine navaja: ritem, višina, igranje na instrument in podobno. 

Glasbeni talent pa označuje kot sposobnost pri opravljanju glasbenega ustvarjanja, zajema pa 

tudi pridobljena znanja in spretnosti (prav tam 1983).      

Ena izmed definicij, ki poudarja, da so glasbene sposobnosti izvor bioloških zasnov, se glasi: 

»Glasbene sposobnosti so podedovane biološke zmožnosti prepoznavanja in reprodukcije 

zvoka in njegovih kombinacij« (Hodges 2002, po Božic idr. 2007:43).   

Glasbene sposobnosti so skupek celotne osebnostne strukture. Za njihov obstoj je potrebno, 

da so med seboj povezane, vendar jih pa lahko obravnavamo ločeno, medtem ko moramo 

glasbeno nadarjenost obravnavati v sklopu celotne strukture osebnosti (Pesek 1997).  

Strukture osebnosti delimo v psihologiji na štiri velika področja:  

 temperament, ki zajema vedenje in čustvovanje; 

 značaj, ki zajema celoto posameznikovih motivacijskih, voljnih in etično moralnih 

značilnosti;  

 sposobnosti, ki vplivajo na naše dosežke in na uspešnost pri reševanju različnih nalog 

in problemov;  

 konstitucija, ki zajema telesne značilnosti posameznika (Musek in Pečjak 2001). 

Paul Michel (1967, po Pesek 1997) je razlikoval pet skupin med glasbenih sposobnosti. To so:  

1. slušna analiza: vanj je uvrstil sposobnosti za analize kvalitete tonov in analize 

glasbene celote. V analizo kvalitete tonov spadajo tonske višine, trajanje tonov in 

intenzitete tonov, medtem ko v analizo glasbene celote spadajo zaznave melodičnih in 

harmonskih kompleksov ter ritmičnega členjenja; 

2. kinestetični občutki in predstave: gre za občutek za gibanje, občutek za predstavljanje, 

glasbeni aparat (usta, jezik, nebo, grlo) in ekstremitete trupa; 

3. spominske sposobnosti: te sposobnosti obsegajo spomin za kvaliteto, intenziteto, 

dolžino tona, tonske vrste in tonske komplekse. Nadalje se deli še na akustične, 

vizualne, motorične in emocionalne vsebine;  

4. motorične sposobnosti: omogočajo prenos zvočne slike na instrument ali glas. To so 

koordinacijske sposobnosti muskulature igralnega aparata in pevskega aparata ter moč 

in spretnost rok in prstov; 
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5. duhovne sposobnosti: sem sodijo mišljenje, fantazija, razumevanje glasbe in 

doživljanje glasbe. Razumevanje glasbe je pomembno za dojemanje glasbene vsebine 

in razumevanje zgradbe skladbe. Doživljanje glasbe pa za intelektualne, emocialne in 

volitvene procese (prav tam 1997).  

 

6.2 Razvoj glasbenih sposobnosti  

 

»Razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti je dolgotrajen proces, ki otroku v procesu učenja 

doživljajsko in miselno predeluje glasbene izkušnje in se z glasbo razvija« (Denac 2001:119).  

Glasbene izkušnje si otrok pridobiva ob glasbenem izvajanju, ustvarjanju in poslušanju 

(Sicherl-Kafol 2001). S pomočjo glasbeno-didaktičnih iger, ki prav tako ponujajo razvijanje 

glasbenih sposobnosti, lahko ugotovimo, na kateri razvojni stopnji se nahaja otrok, kaj je že 

osvojil, kje ima težave in katere procese je potrebno še razvijati. Vse to nam omogoča, da 

lažje dosežemo želene cilje (Denac 2010).  

Razvoj glasbenih sposobnosti vključujejo: 

 »razvoj vrsto posluha (ritmični, melodični in harmonični posluh) 

 tehnike izvajanja (dihanje, dikcijo, artikulacijo) 

 elemente interpretacije (dinamiko, tempo, agogiko)  

 glasbene pojme, informacije« (Denac 2010:65).  

Otroci se na zvočne dražljaje začnejo odzivati že takoj po rojstvu. Glasba ima namreč na 

novorojenčka pomirjajoč učinek (Brackbill idr. 1966, Bench 1969, po Sicherl-Kafol 2001).  

Iz izsledkov raziskav je razvidno, da je dojenček že pri devetih mesecih sposoben posnemati 

višino tona, glasnost in melodičen potek pesmi svojih staršev. Ritmične vzorce pa znajo 

posnemati pri svojih štirih mesecih (Armstrong 1999).  

V tretjem in četrtem mesecu otrok pomakne glavo v smeri zvoka. Zadovoljstvo ob poslušanje 

glasbe kažejo v prvi polovici prvega leta. Šestmesečni dojenček poskuša imitirati glasove z 

zlogi, prav tako pa poskuša ponoviti zvoke v določenem obsegu. V prvem letu je pomembno, 

da otrok veliko posluša glasbo, ker še nima razvitih pevskih organov.  
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Prepevati začne ob koncu prvega leta. Sicer se pa v prvem letu otrok na glasbo odzove z 

gibanjem. Gibanje je zelo pomembno pri usvajanju ritmičnih glasbenih sposobnosti (Pesek 

1997).  

Od rojstva pa tja do drugega leta je obdobje, kjer se razvija občutljivosti za glasbo. V tem 

obdobju so zato pomembne spodbude iz okolja, da malčkom omogočimo čim pogostejši stik z 

glasbo (Starc in Markočić 2004, po Božič idr. 2007).  

V drugem letu starosti otrok prične imitirati pesmi, ki pa niso  reprodukcija ritma ali melodije, 

temveč teksta, ki nanj naredi večji vtis. Pojavijo se spontane pesmi, ki so atonalne in ritmično 

neorganizirane (Denac 2002).   

V tretjem letu otrok zmore ponoviti dvotonski motiv. Na začetku zmore ponoviti padajoče 

motive, kasneje v četrtem letu pa tudi naraščajoče (Pesek 1997).  

V obdobju od četrtega do petega leta otrok uporablja nekoliko širši razpon not. Otrok lahko 

zapoje z drugimi in prepozna melodijo ter zapleše v ritmu glasbe. Rad ima tudi tolkala (Einon 

2002).  

Glede na to, v kolikšni meri in kakšni glasbi je bil otrok podvržen, potencialne glasbene 

sposobnosti dosežejo vrh med petim in šestim letom starosti. Prepoznavanje tonov in ritma pa 

se stabilizira med petim in osmim letom (Starc in Markočić 2004, po Božič idr. 2007). Prav 

tako je otrok v petem letu starosti nagnjen k odkrivanju detaljov in ponavljanju. To pomeni, 

da otroci radi pojejo isto pesem, poslušajo isto zgodbo in podobno. S tem ko ponavljajo isto 

pesem se približujejo ritmični in intonačni pravilnosti (Sicherl-Kafol 2001). 

Ključno obdobje za razvoj glasbenih sposobnosti je predšolsko obdobje in prva leta osnovne 

šole. Razvoj glasbenih sposobnosti, je odvisen tudi od okolja, dednost in lastne aktivnosti. Da 

se razvijejo otrokove dispozicije v sposobnosti je pogoj spodbudno družinsko in družbeno 

okolje prav tako pa tudi otrokova aktivnost (Denac 2002). To potrjuje tudi Edwin E. Gordon 

(1997), ki meni, da ima okolje ključni pomen za razvoj glasbenih sposobnosti. Predpostavlja, 

da se vsak otrok rodi z nekaj glasbenih sposobnosti, vendar so te odvisne od kvalitetnega 

okolja. V okolju, ki ni spodbudno za razvoj glasbenih sposobnosti, se bodo le-te kmalu po 

rojstvu zmanjševale. Glasbene sposobnosti se bodo razvijale in povečevale ob spodbudnem 

okolju. Vendar pa ne glede na kvaliteto okolja, otrokovih rojenih glasbenih sposobnosti ne 

moremo dvigniti.  
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Potencialne glasbene sposobnosti naj bi bile do neke mere posledica otrokova prenatalna 

odzivnost na glasbo, kakovost glasbe, kakovost okolja in vsa doživljanja matere v nosečnosti 

(prav tam 1997).    

 

7 TESTIRANJE GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

 

»Test je postopek za ugotavljanje določenih lastnosti, sposobnosti« (http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html). Namen testiranje je natančno izmeriti določene lastnosti posameznikov 

(Pesek 1997).  

Za ugotavljanje in merjenje glasbenih sposobnosti se uporabljajo standardizirani in 

nestandardizirani testi glasbenih sposobnosti. Razlika med njimi je v stopnji dodelanosti.  

 

7.1 Nestandardizirani testi  

 

»Nestandardiziran test ni strokovno preizkušen in normiran« (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html). 

S takšnimi testi učitelji želijo dobiti povratno informacijo o svojih vzgojno-izobraževalnih 

naporih. Zaradi težnje po čim bolj natančnem merjenju glasbenih sposobnosti je po letu 1950 

v ZDA začel upadati pomen teh testov in v ospredje pridejo standardizirani testi, ki imajo 

širšo uporabno vrednost in zahtevajo visoke merske karakteristike (Pesek 1997).  

V preteklosti je nastalo kar nekaj nestandardiziranih testov, s katerimi se ugotavljajo različne 

glasbene sposobnosti.  

 Carl Stumpf (po Pesek 1997) je leta 1880 vpeljal nekaj preprostih testov. Obsegali so 

ponovitve določenih tonskih višin, zaigranih na klavir, ugotavljanje blagozvočnega 

akorda med dvema možnostima in ugotavljanje višine tone med dvema zaporedno 

zaigranima. Ti testi so bili podobni tistim testom, ki so jih sestavljali učitelji.  

 Geza Revesz (po Pesek 1997) je leta 1920 sestavil širšo baterijo testov, ki so obsegali 

ponovitev ritmičnega vzorca s ploskanjem, zaigranega na klavir, petjem tonov 

določenega akorda, ki ga je slišal sozvočno. Velik poudarek pa je Revesz namenjal 

ponavljanju melodij, ki je poteka tako, da testator zaigra devet taktov melodije, nato 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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ponovi prva dva, otrok pa mora nadaljevati. Rezultat tega testa je uporabil za 

primerjavo vseh drugih testov.  

 V letih 1923 in 1925 je Max Schoen (po Pesek 1997) razvil naslednje teste:  

 test za ugotavljanje relativnega posluha: v njem mora testiranec primerjati sto 

intervalov in ugotoviti, ali je drugi večji ali manjši od prvega; 

 test za ugotavljanje ritmičnih sposobnosti: pri tem testu je potrebno primerjati 

dva ritmična vzorca, ki sta enka ali različna in  

 test sposobnosti za ugotavljanje tonskih zaporedij: tukaj mora testiranec med 

štirimi možnostmi izbrati najboljši zaključek zaigrane melodije.  

 Leta  1926 je Harry Lowery (po Pesek 1997) objavil tri teste. Prvi test je temeljil na 

kadencah, pri katerih je moral testiranec ugotoviti, ali je druga kadenca »bolj ali manj 

dovršna« kot prva. V drugem testu mora posameznik prepoznavati osnovne teme, na 

primer po transpoziciji v drugo tonaliteto. Slednji je zahteval spomin pri pomnjenju in 

fraziranju glasbenih misli.  

 Test, ki meri percepcijo razlik med tonskimi višinami in ritmični vzorci ter pomnjenje 

le-teh je leta 1931 sestavil James Mainwaring (po Pesek 1997). Namen 

Mainwaringovega testa je preučevanje kognitivnega procesa v pojavu glasbenih 

sposobnosti, ki vključujejo vse štiri fizikalne lastnosti zvoka (barva, višina, jakost in 

trajanje). Menil je, da lahko vsak človek, ki sliši, loči tihi in glasen ton in razlikuje 

harfo od saksofona.  

 Leta 1944 je Robert Ludin (po Pesek 1997) sestavil teste, ki pokrivajo široko področje 

glasbenih sposobnosti: sposobnost razlikovanja akordov, transpozocij, intervalov in 

melodičnih in ritmičnih sekvenc (prav tam 1997).  

 

7.2 Standardizirani testi 

 

»Standardiziran test je strokovno preizkušen in normiran« (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).  

Leta 1919 je Carl Emil Seashore (po Pesek 1997) objavil test pod naslovom Mere glasbenega 

talenta (prav tam 1997). Gre za prvi standardiziran test glasbenih sposobnosti za ugotavljanje 

otrokovih glasbenih sposobnosti pred glasbenih šolanjem. Kasneje (1939, po Lango 2011) je 

test dopolnil in ta test se uporablja še danes. Ločil je šest podtestov, ki merijo sposobnosti na 

področju tonskih višin, jakosti tona, ritma, tonske barve, tempa in glasbenega spomina. 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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Namenjen je otrokom, starih od desetega do dvanajstega leta, in se izvaja posamično (prav 

tam 2011).  

Test glasbenih sposobnosti Arnolda Bentleyja (1966, po Mirković Radoš 1983) uporabljajo v 

osnovnih šolah in glasbenih šolah, namenjen je otrokom, starih od 7 do 15 let. Njegova teorija 

predpostavlja štiri teste:  

1. razlikovanje višine: test je sestavljen iz 20 nalog. Vsaka naloga vsebuje čiste tone, ki 

se med seboj razlikujejo, razen v dveh točkah, kjer so toni enaki. Testiranec mora 

zaznati, kdaj se pojavita enaka tona, in to označiti na listu;  

2. melodični spomin: ta test je sestavljen iz 10 nalog, vključuje pa dve kratke melodiji, 

sestavljeni iz petih tonov. Oseba si jih mora zapomniti. V primeru, da je kateri izmed 

tonov drugačen, mora ugotoviti, za kateri ton gre. Razlike med toni so manjše od pol 

tonov;  

3. analiza akorda: vsebuje 20 nalog. Ta od osebe zahteva, da ugotovi, koliko tonov 

sestavlja akord. Ti akordi so sestavljeni od 2, 3 do 4 tonov in so različno razporejeni;  

4. ritmični spomin: pri tem testu pa mora testiranec med sabo primerjati dva ritmična 

vzorca (prav tam 1983).  

Veliko bolj priljubljena testna baterija od Seashoreve je v Ameriki postala testna baterija,  

avtorjev Jacoba Kwalwasserja in Petra Dykeme (1930, po Pesek 1997). Gre sicer za podobne 

teste, kot pri avtorju Seashornu, ki so sestavljeni iz meritev natančnosti zaznavanja tonskih 

višin, intenzitete tonov, ritma, tempa, tonske barva in melodičnega spomina. Kwalwasser in 

Dykeme sta testom dodala še ugotavljanje občutka za tonsko gibanje, glasbeni okus ter za 

tonsko in ritmično imaginacijo (prav tam 1997).  

Herbert Wing (1939, po Mirković Radoš 1983) je sestavil Standardizirane teste glasbene 

inteligence, ki obsegajo naslednje podteste: občutek za ritmične poudarke, harmonijo, jakost 

in fraziranje, merjenje sposobnosti analiziranja akordov, diskriminacija tonskih višin in 

tonskega spomina (prav tam 1983). 

Edwin Gordon (1998) je sestavil test Profil glasbenih sposobnosti (Musical Aptitude Profile), 

ki jih je razdelil v tri sklope: 

1. melodična predstava 

2. ritmična predstava 

3. glasbena občutljivost  
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Prvi sklop melodičnih predstav vsebuje melodični in harmonski del. Oseba mora ugotoviti, ali 

sta glasbeno vprašanje in glasbeni odgovor enaka ali različna. Melodični del izvaja violina, 

harmonskega pa violina in violončelo. Drugi sklop ritmičnih predstav je prav tako sestavljen 

iz dveh delov: tempa in metruma. Oba dela zaigra violinist. V prvem delu (tempu) mora 

testiranec ugotoviti, ali sta glasbeno vprašanje in glasbeni odgovor v enakem ali različnem 

tempu. V drugem delu pa oseba ugotavlja, ali sta glasbeno vprašanje in glasbeni odgovor v 

enakem ali različnem metrumu. Izraza glasbeno vprašanje in glasbeni odgovor je v testu 

uporabil zato, ker otroci še ne poznajo, kaj je melodija ali ton. Tretji sklopu glasbene 

občutljivosti se deli na: fraziranje, glasbeno ravnotežje in slog. Pri fraziranju violinist zaigra 

dve melodiji, vendar gre za dva različna glasbena primera. Spremenjena so lahko ena ali več 

stvari, kot so: dinamika, tempo rubato, kvaliteta tona ali intonacija (prav tam 1998).  

Testiranec se mora odločiti, kateri glasbeni primer ima boljšo izraznost. O tem, kateri glasbeni 

primer ima boljši zaključek glasbene fraze se mora posameznik opredeliti pri glasbenem 

ravnotežju. Odloči se na podlagi zaigranih melodij na violino. Violinist zaigra dve melodiji z 

različnim koncem. Pri slogu pa se mora oseba odločiti za primeren tempo. Sliši dve melodiji z 

različnim tempom, ki ju prav tako zaigra violinist (prav tam 1998).  

 

7.2 Evalvacija v predšolskem obdobju  

 

Evalvacija v predšolskem obdobju se nanaša na testiranje, opazovanje in anketiranje. Pri tem 

je potrebno dobro poznavanje razvojne psihologije, saj bomo le na podlagi poznavanja 

otrokovih sposobnosti, znanj in drugih osebnostih lastnosti lahko oblikovali evalvacijske 

tehnike (Pesek 1997).  

Predšolsko obdobje je predvsem odločilno za razvoj glasbenih sposobnosti. Pomembni 

dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvo,j so dednost, okolje in lastna aktivnost. Glavni pogoj, 

da se dispozicije razvijejo v sposobnosti, pa je otrokova aktivnost. Glasbeni razvoj vsebuje tri 

elementarne sposobnosti: melodični in ritmični posluh ter sposobnosti višjega reda. Med 

sposobnosti višjega reda se štejejo sposobnosti estetskega oblikovanja in vrednotenja, 

harmonični posluh in analitično poslušanje (Denac 2002).  

V predšolskem obdobju ne obstaja veliko standardiziranih testov. Otroci za razliko od 

starejših otrok še ne znajo pisati, prav tako nimajo dolgotrajne pozornosti, ki jo onemogočajo 
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razvojne značilnosti. Zaradi vprašljivosti zanesljivosti testa pri majhnih otrocih se testiranje s 

standardiziranimi testi opušča. Pogosto se tudi delajo napake, kot je testiranje v neznanih 

okoljih in v prevelikih skupinah. Pri individualnem testiranju pa je vprašljiva ekonomičnost 

postopka (Pesek 1997).  

Kljub opuščanju testiranja glasbenih sposobnosti na predšolski stopnji bomo v nadaljevanju 

spoznali nekatere teste, predvsem osnovne mere glasbene avdicije Edwina Gordona (1998) in 

nestandardizirani evalvacijski instrumenti, ki jih je oblikovala Sigrid Abel-Struth (1979, po 

Pesek 1997). Oblikovana sta kot igra, zato sta še zlati primerna za predšolsko obdobje.    

Osnovne mere glasbene avdicije je test, ki je sestavljen iz kratkih glasbenih fraz. Razdeljen je 

na dva dela: melodijo in ritem. Dela sta ločena in vsebujeta 40 vprašanj. Otroci odgovarjajo 

na vprašanja tako, da na listu obkrožijo dva enaka obraza, če slišijo dve enaki melodiji ali 

ritma in različna obraza, kadar slišijo različni melodiji ali ritma ( ,  ).  

Test ima en sam namen: oceniti glasbene sposobnosti otrok. Ta objektivna ocena je v pomoč 

vzgojitelju pri načrtovanju dejavnosti. Test Osnovne mere glasbene avdicije se lahko 

uporablja za:  

 oceniti melodične in ritmične sposobnosti otroka,  

 primerjati melodične in ritmične sposobnosti otrok istega starostnega obdobja, 

 identificirati glasbeno sposobne otroke in jih vključiti v dodatne dejavnosti vrtca ali 

ustanove zunaj vrtca (Gordon 1998).  

Leta 1979 je Sigrid Abel-Struth (po Pesek 1997) sestavila vrsto nestandardiziranih 

evalvacijskih instrumentov. Z njimi je raziskovala poslušalske sposobnosti otrok med petim in 

sedmim letom. Za preverjanje otrokove pozornosti na posamezne glasbene primere je izbrala 

vrsto skladb. Ob tem preverjanju je vsakega otroka opazovala, kako je izpolnjeval formular, 

ki si ga je pripravila v naprej. Za ugotavljanje poslušalskih interesov je izbrala dvajset skladb. 

Otroci so se morali nanj odzvati z večjo ali manjšo naklonjenostjo. S pomočjo skladbe 

Živalski karneval Camilla Saint-Saensa je ugotavljala koncentracijo za poslušanja skladb in 

pozornost ob poslušanju glasbe. Vsakič, ko se je oglasila kukavica, so morali otroci prečrtati 

eno ptico na vprašalniku, prav tako so šteli oglašanje osla v skladbi Osebe z dolgimi ušesi in 

število akordov v skladbi Pianisti. Za slušno analizo neglasbenih vsebin so imeli otroci na 

razpolago osem sličic.  
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Te sličice naj bi zložili po vrsti glede na poslušane skladbe. Pri razlikovanju »gostote tonov« 

so imeli otroci nalogo, da uskladijo zvočne slike z likovno podlago. Struthova je izbrala 

zvočne primere s clustri. Pri njih gre za sočasno zvenenje več sosednjih tonov (poltonov ter še 

manjših intervalov) (prav tam 1997).     
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8 GLASBENA NADARJENOST 

V svetu poznamo številne primere otrok z glasbeno nadarjenostjo. Vsi poznamo Mozarta, ki 

je skladal simfonije. Poleg omenjenega skladatelja še nekateri poznajo Midori Goto, ki 

navdušuje svet s violinskimi koncerti že od svojega desetega leta starosti (Armstrong 1999). 

 8.1 Opredelitev pojma 

 

Glasbeno nadarjenemu otroku je dano samo od sebe in pogosto že kot otrok kaže sposobnosti, 

ki so nenavadne za njegovo razvojno stopnjo. Kaže več sposobnosti pri poslušanju in 

izvajanju glasbe (Motte-Haber 1990).  Glasbena dela izvirno interpretirajo in jih hitro osvojijo  

(Pesek 1997).   

»Glasbena nadarjenost je zelo kompleksna in večdimenzionalna sposobnost, ki je znanost še 

ni dokončno definirala« (Jurečič 2003:405). Strokovnjaki še vedno ne vedo, ali je glasbena 

nadarjenost osamljena sposobnost ali gre za sklop povezanih glasbenih sposobnosti ali 

govorimo o več vrstah glasbenih sposobnosti, ki pri posamezniku niso nujno enakovredno 

zastopane in med seboj povezane (prav tam 2003). 

Peskova (1997) navaja, da je glasbena nadarjenost povezava več sposobnosti, da šele 

medsebojna povezava več sposobnosti zagotavlja uspešnost glasbenega udejstvovanja. Lahko 

pa nekatere glasbene sposobnosti bolj prevladujejo in tako izražajo določeno stopnjo glasbene 

nadarjenosti (Pesek 1997).  

Da gre za povezavo več glasbenih sposobnosti skupaj, dokazuje tudi ta definicija: »Glasbena 

nadarjenost je sposobnost, da razumemo temeljne sestavine glasbe, kot so ton, zven, in glas, 

da jih pravilno slišimo, razložimo, povežemo in ponovimo« (Einon in Krafft 2002:60).  

Jurečičeva (2003) navaja terminološko razlikovanje za splošne sposobnosti in specifične 

sposobnosti. Izraz »nadarjenosti« se v definiciji uporablja za nadpovprečne splošne 

sposobnosti, ki omogočajo doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati. Kadar pa 

govorimo o specifičnih sposobnosti, ki omogočajo nadpovprečne rezultate na posameznih 

področjih, se uporablja izraz »talentiranost« (Jurečič 2003). Torej kadar govorimo o osebi z 

glasbeno nadarjenostjo, je to talentirana oseba.   
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Michel (1967, po Pesek 1997) združuje kompleksno glasbene nadarjenosti v dva sklopa:  

 produktivno-interpretativno,  

 produktivno. 

Produktivna-interpretativna nadarjenost je pomembna za dejavnost pevcev, dirigentov in 

instrumentalistov. Medtem ko je produktivna nadarjenost pomembna predvsem za 

komponiste. Obe dve nadarjenosti pri enem in istem glasbeniku sta redki. V svetu so znani 

nekateri veliki komponisti, ki so pokazali nadarjenost tudi na interpretativnem področju, to 

sta na primer Bach in Haydn. Za glasbeno nadarjenost pa so pomembne tudi splošno 

umetniške sposobnosti in intelektualne sposobnosti. Splošne umetniške sposobnosti so 

opazovanje, občutni za vsebino dela … Med intelektualne sposobnosti pa sodijo 

pripravljenost za dejavnost, visoka koncentracija … (prav tam 1997).  

»V vsaki glasbeni sposobnosti in nadarjenosti najdemo torej splošno in posebno, ki se 

razvijata skupaj v konkretni glasbeni dejavnosti« (prav tam 1997:28). 

 

8.2 Prepoznavanje glasbene nadarjenosti  

 

Tit Makij Plavt je okoli leta 200 pr. n. š. zapisal (po Krofft in Semke 2008): »Največji talenti 

so pogosto skriti« (prav tam 2008:5).  

Znanstvenikom do danes ni uspelo odkriti vseh skrivnosti nadarjenosti. Ena izmed ključnih 

nalog  je zagotovo ostala tudi odkrivanje nadarjenosti. Na splošno pa velja, da je nadarjenost 

zelo težko odkriti. Vendar pa javnost meni, da se nadarjenost pokaže sama od sebe in da jo je 

sposoben opaziti vsak (prav tam 2008).   

Glasbeni talent naj bi opazili pri otrocih pred drugimi sposobnosti, poleg tega glasbeni razvoj 

poteka individualno, odvisno od stopnje glasbene nadarjenosti. S to trditev ugotovitvijo se 

strinjajo psihologi, ki so preučevali vpliv glasbene nadarjenosti na glasbeni razvoj (Jurečič 

2003).  

Otroci, ki so nadarjeni na področju glasbe, je značilno, da se radi gibljejo v ritmu, ideje in 

občutke ter predmete interpretirajo skozi glasbeno in ritmično aktivnost, poleg tega so v teh 
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aktivnostih vztrajni in neobičajno odreagirajo na zvočne dražljaje. Radi pa tudi rišejo in 

pišejo (Glogovec in Žagar 1990).  

Pogosto se postavlja tudi vprašanje, ali je nadarjenost pogojena z okoljem ali podedovana. 

Vendar vse bolj velja prepričanje, da sta pomembna oba dva dejavnika, tako dednost kot tudi 

okolje. Znanstveniki preučujejo predvsem razmerje med prirojenimi dejavniki in zunanjimi 

vplivi pri različnih vrstah nadarjenosti. Za glasbeno nadarjenost so dosedanje raziskave 

pokazale, da je 60 odstotkov nadarjenosti za glasbo odvisnih od dednih dejavnikov in 40 

odstotkov od okolja (Krofft in Semke 2008).  

Glogovec in Žagar (1990) izpostavljata tehniko, ki je pomembna za prepoznavanje 

nadarjenosti, in sicer »Check« listo, kamor se vpisujejo tipične intelektualne in nekatere druge 

osebnostne lastnosti nadarjenih otrok. Ta tehnika je namenjena predvsem vzgojiteljem, 

učiteljem in staršem, torej tistim, ki se neposredno ukvarjajo z otrokom (Glogovec in Žagar, 

1990). 

Vsekakor pa je za prepoznavanje glasbene nadarjenosti pomembna tudi pozornost staršev na 

ustvarjalno izražanje in dejanja predšolskega otroka, poleg tega je pomembno, da se ne 

zavrača njihovih zaznav kot nesmisel. Prav umetniška ustvarjalnost odraslega človeka in tudi 

druge, kot so metaforično mišljenje, občutek za estetiko, domišljija, izhajajo iz dragocenega 

obdobja otrokovega razvoja. Torej, če starši cenijo otrokovo ustvarjalnost v tem življenjskem 

obdobju, pogosto pomagajo ohraniti prezrte razsežnosti otrokove genialnosti (Armstrong 

1999).  

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) na področju umetnosti izpostavlja cilj za prepoznavanja 

umetnosti, ki pravi, da je pomembno odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških 

sposobnosti in nadarjenosti (prav tam 1999).   

V tem okviru izpostavljam tudi metodična pristopa Centra za študije nadarjenosti in metodo 

Edgarja Willemsa, ki prav tako prepoznavata glasbeno nadarjenost.  

Center za študije nadarjenosti je ustanovil Dr. Franc Monks leta 1988 in ga uporabljajo na 

Nizozemskem. Najpogosteje iščejo v Centru storitve starši otrok, starih od 6 do 14 let, ki jih 

zanima, ali je otrok nadarjen ali pa ga pripeljejo, ker ima v šoli težave.  

Poleg tega pa Center skupaj s starši obiščejo tudi predšolski otroci, ki zelo zgodaj kažejo 

znamenja nadarjenosti (Cvetković Lay 2001).    
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Prepoznavanje in razvijanje glasbene nadarjenost pa je eden izmed ciljev vzgoje in 

izobraževanja po metodi Edgarja Willemsa (www.willems.si) od približno četrtega leta 

neprej. Gre za mednarodno uveljavljeno metodo poučevanja glasbe. Usmerjena je h glasbeni 

vzgoji in oblikovanju človeške osebnosti (prav tam).  

»Ustvarjalnost se danes smatra za eno bistvenih značilnosti nadarjenosti« (Žagar 2001:6). 

 

8.3 Spodbujanje glasbene nadarjenosti  

 

Tako kot vse ostale nadarjenosti je potrebno tudi nadarjenost za glasbo spodbujati, da se lahko 

razcveti. Poleg spodbujanja pa so pomembni še drugi dejavniki, kot so marljivost, motivacija 

in vztrajnost (Armstrong 1999).  

Skrb za spodbujanje glasbene nadarjenosti se mora pričeti prav v družinskem okolju, ki mora 

biti spodbudna in razumevajoča in ki daje spodbude za otrokovo vedoželjnost, voljo do 

storilnosti. Le tako otrok ne odneha ob morebitnem neuspehu, ampak njegovo odločnost 

krepi, da nadaljuje. Razumevanje otrokove aktivnosti omogoča, da se otrokova nadarjenost 

sploh pokaže (Pšunder 2003).   

Starši lahko spodbujajo glasbeno nadarjenost na več načinov. V družinskem krogu lahko na 

primer predstavijo svoje najljubše skladbe. Vsak zapoje pesem, ki mu je pri srcu ali pa 

predvajajo glasbo po lastni izbiri. Prepevajo naj tudi v avtu ali pa ob posebnih priložnostih, 

kot so rojstni dan ali prazniki. Preden otrok zaspi, lahko poleg pripovedovanja zgodb, starši 

pojejo pesmi. Starejšim otrokom, ki si ne želijo petja, naj predvajajo pomirjajočo glasbo ali 

jim celo kaj zaigrajo. Za spodbujanje glasbene nadarjenosti je tudi dobro obiskovati koncerte, 

ki ga vsakič izbere drug družinski član. Izbirajo lahko med koncerti z raznimi zvrstmi glasbe. 

Po koncertu je pomemben tudi skupni pogovor, kjer družinski člani komentirajo kaj jim je 

bilo všeč ali kaj ne (Armstrong 1999).   

Spodbujanje glasbene nadarjenosti se mora nato sistematično nadaljevati v vrtcu in šoli. Ti 

otroci potrebujejo posebne spodbude.  

Če jim starši in kasneje vrtec ter šola tega niso sposobni zagotoviti, se glasbena nadarjenost ne 

bo razvijala. Takšni otroci se zlijejo v povprečje, lahko pa imajo težave na učnem in 

socialnem-čustvenem področju (Glogovec in Žagar 1990).  
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Zanimivo je, da je v izobraževalnih ustanovah večja zainteresiranost za tiste otroke, ki so 

nadarjeni predvsem na družbeno pomembnih področji, kot sta naravoslovje in matematika. 

Medtem ko so otroci, ki so nadarjeni na umetniškem področju, deležni manjše pozornosti in 

spodbude (Ferbežer 2002).   

Za spodbujanje glasbene nadarjenosti so pomembni tudi naslednji načini: 

 »podpirati je treba veselje in zanimanje otrok do odkrivanja, 

 pokazati je treba, da cenimo izvirnost njihovih idej,  

 podpirati in spodbujati je treba posebna zanimanja in hobije otrok, 

 omogočiti jim je treba dostop do potrebnih virov informacij, 

 kriteriji in merila za nadarjene otroke morajo biti primerni, upoštevati je treba, da 

zmorejo ti otroci običajno več kot drugi, 

 posvečati se je treba potrebam in težavam vsakega nadarjenega otroka posebej, kajti ti 

otroci niso neka homogena skupina, temveč se med seboj razlikujejo, 

 skrbeti je treba tako za intelektualni kot tudi za socialni in emocionalni razvoj 

nadarjenih otrok, nadarjeni otroci so velikokrat prikrajšani prav na  socialno-

emocionalnem področju« (Glogovec in Žagar 1990: 23, 24).     

Vsi ti načini izpostavljajo, da je potrebno z nadarjenimi otroki delati drugače kot z ostalimi 

(prav tam 1990).   
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9 OPREDELITEV PROBLEMA  

 

Predšolsko obdobje je v tej smeri še zelo neraziskano. Veliko literature je napisano za 

nadarjene v šolskem obdobju, premalo pa za predšolsko obdobje. Prav tako pa je premalo 

zanimanja za delo z glasbeno nadarjenimi otroki tudi v praksi. Zaradi teh razlogov me je še 

posebej motiviralo, da raziskujem na tem področju. Menim, da bi se morala identifikacija 

glasbeno nadarjenih in talentiranih otrok začeti že v vrtcu.  

 

 9.1 Cilj diplomske naloge  

 

Ugotoviti, ali so vzgojiteljice motivirane za delo z glasbeno nadarjenimi otroki in kako dobro 

poznajo delo z glasbeno nadarjenimi.  

 

 9.2 Raziskovalna vprašanja  

 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Ali so vzgojiteljice motivirane za delo z glasbeno nadarjenimi otroki? 

2. Ali vzgojiteljice prirejajo glasbene dejavnosti za glasbeno nadarjene otroke? 

3. Ali imajo vzgojiteljice težave pri prepoznavanju nadarjenih otrok? 

4. Ali menijo, da je njihovo znanje na tem področju pomanjkljivo?  

10 METODOLOGIJA  

 10.1 Raziskovalna metoda  

 

Uporabila sem kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo. Za pridobitev odgovorov v 

diplomski nalogi sem uporabila intervju.  
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 10.2 Vzorec  

V neslučajnostni priložnostni vzorec sem zajela šest vzgojiteljic. Tri vzgojiteljice iz vrtca 

Laško, enote Debro, in tri vzgojiteljice iz vrtca Jarše, enote Kekec. Vse intervjujanke so 

diplomirane vzgojiteljice in delajo z otroki druge starostne skupine.     

 

10.3 Instrument zbiranja podatkov  

 

Intervju, ki je bil anonimen, sem sestavila s pomočjo strokovne literature in mentorice. 

Namenjen je diplomiranim vzgojiteljicam, ki delajo v skupini z drugo starostno skupino. 

Polstrikturiran intervju je vseboval kombiniran tip vprašanj, vprašanja zaprtega in odprtega 

tipa. Na začetku intervjuja sem vzgojiteljice povprašala o njihovi delovni dobi, v nadaljevanju 

so se vprašanja nanašala, ali imajo vzgojiteljice že izkušnje z glasbeno nadarjenimi otroki, 

zanje prirejajo glasbene dejavnosti in ali menijo, da imajo dovolj znanja za odkrivanje in delo 

z glasbeno nadarjenimi otroki.  

 

 10.4 Postopek zbiranja podatkov  

  

Intervju sem izvedla v mesecu ferbruarju 2012. Potekalo je v dveh izbranih vrtcih in v dveh 

različnih krajih. Pred izvajanjem intervjuja sem se za dovoljenje dogovorila z ravnateljicama 

in nato k sodelovanju povabila vzgojiteljice. Odziv k povabilu je bil pozitiven, vzgojiteljice so 

z veseljem sodelovale. Njihove odgovore sem posnela z diktafonom.       

   

 10.5 Postopek obdelava podatkov  

 

Podatke sem obdelala v programu Microsoft Excel ter so prikazani z grafi in tabelami. 

Interpretirani so tudi odgovori na raziskovalna vprašanja.   
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV  

 11.1 Delovna doba respondentk  

 

Oseba 1 Oseba 2 Oseba 3 Oseba 4 Oseba 5 Oseba 6 

15 let 10 let 14 let 24 let 25 let 8 let  

Tabela 1: Delovna doba respondetk 

Najmanjša delovna doba udeleženke intervjuja je 8 let, medtem ko najstarejša 25 let. Ostale 

intervjuvanke imajo delovno dobo od 10 let naprej pa do 24 let.    

 

11.2 Zainteresiranost za delo z glasbeno nadarjenimi otroki  

 

Raziskovalno vprašanje: Ali so vzgojiteljice motivirane za delo z glasbeno nadarjenimi 

otroki? 

 Pripravljenost za delo z 

glasbeno nadarjenimi 

otroki 

Kaj jim predstavlja delo z 

glasbeno nadarjenimi 

otroki  

Oseba 1 DA »Otroku nudiš 

napredovanje«. 

Oseba 2 DA »Spodbujaš njegovo 

najboljše področje«. 

Oseba 3 DA »Zaradi spodbujanja«. 

Oseba 4 DA »Dolžan si spodbujati 

njegovo področje«. 

Oseba 5 DA »Predstavlja mi izziv«. 

Oseba 6 DA »Predstavljajo mi nove 

izkušnje, dobro je, da otroku 

nudiš kaj več«. 

Tabela 2: Interes za delo z glasbeno nadarjenimi otroki 
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Odgovori intervjuvank potrjujejo, da so pripravljene delati z glasbeno nadarjenimi otroki. 

Vsaka izmed njih tudi navaja  mnenje, kaj ji predstavlja delo s tako nadarjenimi otroki.  S 

temi podatki lahko pritrdilno odgovorim na zgornje zastavljeno raziskovalno vprašanje, da so 

vzgojiteljice motivirane za delo z glasbeno nadarjenimi otroki.     

Pripravljenost za delo z glasbeno nadarjenimi otroci na podlagi literature in primerov iz 

prakse potrjuje tudi Logarjeva (2010). Navaja, da smo strokovni delavci v vrtcu pripravljeni 

za delo z njimi, predvsem v smeri dodatnega načrtovanja in dela (prav tam 2010).  

 

11.3  Izvajanje dodatnih dejavnosti za glasbeno nadarjene  

 

Raziskovalno vprašanje: Ali vzgojiteljice prirejajo dejavnosti za glasbeno nadarjene otroke?  

 

 

Graf 1: Dodatne dejavnosti za glasbeno nadarjene otroke 

Podatki prikazujejo, da je največ (28,6 %) vzgojiteljic v igralnici uredilo glasbeni kotiček. Za 

njim sledijo izpostavljanje otroka pri dejavnosti (14,3 %), če želi, lahko zapoje sam (14,3 %), 

otrokom podajajo bolj zahtevne pesmi (14,3 %).  
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Poleg teh dejavnosti vzgojiteljice še omenjajo vodenje pevskega zbora pri igri (14,3 %) ter  

možnost, da otrok izvaja dejavnost dlje časa (14,3 %). Z pridobljenimi podatki odgovarjam na 

drugo raziskovalno vprašanje, da vzgojiteljice za glasbeno nadarjene otroke posebej ne 

prirejajo dejavnosti.  

Denacova (1994) pravi, da pri nas ni veljavnega vzgojnega načrta, ki bi glasbeno nadarjenim 

otrokom omogočal razviti višje glasbene sposobnosti in spodbujal njihovo muzikalnost. Prav 

tako navaja, da v našem prostoru ni posebnih programov za nadarjene otroke na področju 

glasbe. Zato meni, da bi morali v predšolskem obdobju  posvečati več pozornosti pri 

identifikaciji glasbeno nadarjenih otrok, prav tako bi morali z raziskovalnimi dejavnostmi 

spodbujati in pospeševati razvoj otrok z glasbeno nadarjenostjo ter poskrbeti za dodatno 

izobraževanje vzgojiteljev za tako nadarjene otroke. Razmišljati pa bi bilo potrebno tudi o 

programih za nadarjene, da glasbeno nadarjenega otroka vpišemo samo v glasbeno šolo ali ga 

vključimo v pevski zbor, ni dovolj (prav tam 1994).     

 

11.4 Opažanje in prepoznavanje glasbeno nadarjenih otrok 

 

Raziskovalno vprašanje: Ali imajo vzgojiteljice težave pri prepoznavanju glasbeno nadarjenih 

otrok? 

 

 

Graf 2: Opažanja vzgojiteljic glasbeno nadarjenih otrok v skupinah  
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Zgornji grafikon prikazuje, da ima 50 % vzgojiteljic trenutno v svoji skupini glasbeno 

nadarjene otroke, medtem ko 50 % vzgojiteljic opaža, da letos v njihovih skupinah ni 

glasbeno nadarjenih otrok.  

Zanimiv podatek pri odkrivanju nadarjenih otrok je ta, da vzgojiteljice, ki se niso dodatno 

usposabljale za prepoznavanje nadarjenih, z večjo verjetnostjo nominirale višji odstotek 

zmerno kot skrajno visoko nadarjenih otrok (Kaufman 1973, po Ferbežer 2002).   

 

 

Graf 3: Hitro pomnjenje glasbeno nadarjenih otrok  

Vzgojiteljice prepoznajo glasbeno nadarjenega otroka po hitrem pomnjenju. 40,0 % 

vzgojiteljic meni, da si hitro zapomnijo melodije, medtem ko jih 20,0 % vzgojiteljic opaža, da 

si hitro zapomnijo besedilo. Prav tako 20,0 % vzgojiteljic izpostavljajo, da si glasbeno 

nadarjeni otroci hitro zapomnijo tako melodijo kot tudi besedilo. Ostalih 10,0 % vzgojiteljic 

še opaža, da hitro prepoznajo zvok instrumenta, prav tako jih 10,0 % meni, da takoj 

poimenujejo instrument.  
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Graf 4: Petje glasbeno nadarjenih otrok  

Podatki prikazujejo, da 25,0 % vzgojiteljic meni, da glasbeno nadarjen otrok rad poje, 12,5 % 

vzgojiteljic opaža, da otrok pesem pravilno zapoje, prav tako jih 12,5 % opaža, da je otrok, ki 

je glasbeno nadarjen pobudnik za petje. 12,5 % vzgojiteljic izpostavlja, da otrok pesem lepo 

interpretira, 25,0 % odstotkov vzgojiteljic meni, da opozarjajo druge pri nepravilnem petju in 

12,5 % vzgojiteljic  opaža, da pri podajanju pesmi, glasbeno nadarjeni otroci takoj pripevajo.         

S pridobljenimi odgovori lahko potrdim, da vzgojiteljice nimajo težav pri prepoznavanju 

glasbeno nadarjenih otrok.   

Tudi Denacova (1994) navaja nekatere iste značilnosti glasbeno nadarjenih otrok. Omenja 

nekatere splošne kriterije glasbene nadarjenosti: izjemne glasbene dosežke otrok na področju 

petja ali igranje na klavir, glasbeno nadarjeni otroci v primerjavi z vrstniki veliko prej 

interpretirajo glasbena dela, glasbeno nadarjen otrok kaže izjemne rezultate, ki jih doseže v 

kratkem časovnem obdobju. Prav tako otrok z glasbeno nadarjenost specifično in estetsko 

doživlja glasbene umetnine (prav tam 1994). 
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11.5 Pridobljeno znanje vzgojiteljic za delo z glasbeno nadarjenimi 

otroki   

 

Raziskovalno vprašanje: Ali menijo, da je njihovo znanje na tem področju pomanjkljivo? 

 

 

Graf 5: Pridobljeno znanje vzgojiteljic za delo z glasbeno nadarjenimi otroki 

Največ vzgojiteljic, kar 66,7 % jih izpostavlja, da na fakulteti pridobimo premalo znanja. 16,7 

% vzgojiteljic meni, da pridobimo delno znanja za delo z glasbeno nadarjenimi otroki, 16,7 %  

jih meni, da ne vedo. 

 

Graf 6: Menja vzgojiteljic za dodatno izobražvanje za delo z glasbeno nadarjenimi otroki 
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Velik odstotek vzgojiteljic (71,4 %) izpostavlja, da za delo z glasbeno nadarjenimi otroki 

potrebujejo dodatno izobraževanje. Za njim sledi v 14,3 %, da je izobraževanje na fakulteti 

premalo poudarjeno na umetnosti, prav tako jih z istim odstotkom  meni, da za delo z 

glasbeno nadarjenimi otroki potrebujemo vsaj nižjo glasbeno šolo. 

Z zgoraj pridobljenimi podatki odgovarjam na raziskovalno vprašanje, da je znanje 

vzgojiteljic za delo z glasbeno nadarjenimi otroki pomanjkljivo, poleg tega potrebujejo 

dodatno izobraževanje. 

Že v poglavju Izvajanje dodatnih dejavnosti omenjam, da Denacova (1994) izpostavlja 

dodatno izobraževanje vzgojiteljic za delo z glasbeno nadarjenimi otroki (prav tam 1994). 

Z usposabljanjem vzgojiteljic za delo z nadarjenimi se strinja tudi Krofličeva (1994). Pravi, da 

na fakulteti premalo govori o nadarjenih otrocih. Obravnava prizadetih otrok s posebnimi 

potrebami je samostojna študijska skupina, medtem ko je obravnava nadarjenih in metode 

dela z nadarjenimi le ena izmed vsebin pedagoške psihologije, kar je vsekakor premalo, da bi 

vzgojiteljice spoznale nadarjenega otroka (prav tam 1994). 
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ZAKLJUČEK  

 

Izsledki raziskave kažejo, da so vzgojiteljice motivirane za delo z glasbeno nadarjenimi 

otroki, vendar je njihovo znanje na tem področju pomanjkljivo. Pri delu z njimi bi potrebovale 

dodatna usposabljanja. Ena izmed vzgojiteljic pa med drugimi tudi izpostavlja, da bi se 

morale za kakovostno delo z glasbeno nadarjenimi otroki izobraževati vsaj na nižji glasbeni 

šoli. 

Prepoznavanje glasbeno nadarjenih otrok vzgojiteljicam ne predstavlja težav. Vendar  zanje v 

večini primerov ne prirejajo glasbenih dejavnosti, ki bi prispevale k  nadgradnji otrokove 

nadarjenosti, razen ena izmed vzgojiteljic, ki glasbeno nadarjenim otrokom podaja bolj 

zahtevne pesmi. Ostale vzgojiteljice so mnenja, da je zanje pomembna spodbuda ali pa 

izpostavljenost otroka pri dejavnosti, kot je nastopanje v skupini. 

Poleg strinjanja vzgojiteljic z dodatnim izobraževanjem ena izmed njih izpostavlja še druge 

pomanjkljivosti na tem področju. Za delo z glasbeno nadarjenimi otroki prav tako ni 

materialnih in prostorskih pogojev. Tudi Logarjeva (2010) v svojem prispevku piše o 

omenjenih ovirah, omeni pa tudi težavo v sami reorganizacija dela znotraj institucije (prav 

tam 2010). 

Zanimive so še nekatere druge ugotovitve raziskave. Vzgojiteljice, ki imajo ali pa so imele 

glasbeno nadarjene otroke v skupini, ugotavljajo, da v večini primerov starši že sami opazijo 

nadarjenost otroka in ga pri tem spodbujajo. Ena izmed vzgojiteljic tudi opaža, da glasbeno 

nadarjenimi otroci izhajajo predvsem iz glasbenih družin. 

Nekatere vzgojiteljice so pri pogovoru še omenile tudi, s kakšno glasbeno nadarjenostjo se 

srečujejo ali so se srečevale. V svoji skupini je ena izmed njih imela deklico s stoodstotnim 

posluhom, druga je imela nadarjenega dečka z izrazitim ritmom. Vzgojiteljica je opazila, da 

se je deček pogosto nahajal v glasbenem kotičku in vanj povabil tudi druge otroke. Izmišljeval 

si je melodijo na že znano besedilo ali pa si je na neznano besedilo  izmislil melodijo. Oba 

glasbeno nadarjena otroka so starši kasneje tudi vpisali v glasbeno pripravnico. Trenutno 

imajo v svoji skupini glasbeno nadarjene otroke tri vzgojiteljice. Ena izmed njih navaja 

deklici, ki sta nadarjeni na pevskem področju. 

Raziskava je tudi pokazala, da prav tako ni razlik v znanju in delu vzgojiteljic z glasbeno 

nadarjenimi otroki v dveh različnih krajih in dveh različnih vrtcih.  
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V zaključku bi še izpostavila, da se vzgojiteljice sicer trudijo, da bi bilo dobro poskrbljeno za 

glasbeno nadarjene otroke. Vendar pa zaradi že naštetih ovir, tem otrokom ne morejo nuditi 

dovolj vsega potrebnega znanja za njihov razvoj nadarjenosti. Glasbeno nadarjen otrok pa ima 

pravico, da se njegove sposobnosti gojijo in razvijajo. Upam, da se bodo v prihodnosti stvari v 

tej smeri vendarle spremile in bo za glasbeno nadarjene otroke v vrtcu tudi dovolj dobro 

poskrbljeno.  
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PRILOGA  

 

INTERVJU 

 

1. Ali ste pripravljeni delati z glasbeno nadarjenimi otroci?  

2. Ali imate v svoji skupini glasbeno nadarjene otroke?  

3. Kako opazite, da je otrok na glasbenem področju sposoben, nadarjen?  

4. Ali izvajate dodatne glasbene dejavnosti za glasbeno nadarjene otroke?  

5. Ali menite, da tekom šolanja vzgojitelj pridobi dovolj znanja za prepoznavanje in delo z 

glasbeno nadarjenimi otroci?  


