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POVZETEK 

 

Diplomska naloga govori o glasbenih kompetencah vzgojiteljic. Glasbena vzgoja vključuje 

različne dejavnosti: petje pesmi, igranje na instrumente, poslušanje glasbe, ustvarjanje ob 

glasbi in ustvarjanje v glasbi. Zelo pomembno je, da znajo vzgojiteljice otrokom posredovati 

glasbo in jo vključevati v vsakdan vrtca. Glasba otroke pomiri, sprošča, izraža veselje in jim 

daje občutek varnosti. Zelo pomembna je tudi pri nadaljnjem razvoju otrok – tako 

motoričnem kot estetskem.  

V diplomski nalogi sem raziskovala, kako in na kakšen način vzgojiteljice izvajajo glasbene 

dejavnosti, kakšen je odziv otrok in ali imajo vzgojiteljice kakšne težave pri načrtovanju 

glasbenih dejavnosti, izbiri sredstev, metodičnem postopku. Prav tako sem ugotavljala, ali 

imajo vzgojiteljice mogoče težave pri opredelitvi glasbenih ciljev, razvojnih značilnosti otrok, 

izbiri glasbenih pripomočkov, pomanjkanju glasbenega znanja ali pa pri načrtovanju nimajo 

težav. 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem 

opisala glasbeno razvojne značilnosti otrok, glasbene dejavnosti in opredelila pojem 

kompetence ter bolj podrobneje kompetence vzgojiteljic. Pri empiričnem delu je v raziskavi 

sodelovalo 93 vzgojiteljic, ki delujejo v vrtcih po Sloveniji. Iz raziskave je razvidno, da 

vzgojiteljice pogosto vključujejo glasbene dejavnosti in da jih imajo otroci radi, čeprav bolj 

kot glasbene dejavnosti vzgojiteljice vključujejo likovne in oblikovne dejavnosti. Prav tako 

naletijo na težave, ki sem jih že omenila, in večina vzgojiteljic trdi, da jim Kurikulum za vrtce 

ponuja dovolj možnosti za načrtovanje glasbenih dejavnosti, kar je pomemben podatek, saj je 

to osnovni dokument za vrtce. 

 

 

 

 

Ključne besede: glasba, glasbene dejavnosti, otrok, vzgojiteljice, kompetence. 

 

 

 





  
 
 

ABSTRACT 

 

My diploma deals with musical competencies of preschool teachers. Music education includes 

many different activities: singing various songs, playing different instruments, listening to 

music, being creative while listening to music and creating the music itself. It is of utmost 

importance that kindergarten teachers are capable of mediating music to the children and are 

able to incorporate it into the every day of their kindergarten activities. Music helps calm 

children down, it relaxes them, helps them express joy and gives them a feeling of safety. Not 

only that, but it also plays a very important role in the further development of a child – their 

motor skills as well as an aesthetical sense. 

The research done in my diploma was focused on how and in what manner preschool teachers 

carry out musical activities, how children respond to them and on seeing if preschool teachers 

might come across any difficulties, while they plan these musical activities, select means and 

a methodical process. Also, I was trying to establish whether preschool teachers might have 

problems with defining goals of this music education, developmental characteristics of 

children, selecting the suitable musical aids, the lack of musical knowledge or they do not 

have any problems with planning after all. 

The diploma consists of a theoretical and an empirical part. In the theoretical part, I described 

the musical-developmental characteristics of children and musical activities. I have also 

established the notion of competency and the competency of preschool teachers more 

precisely. In the empirical part, I focused on a research which included the cooperation of 93 

preschool teachers who work at kindergartens across Slovenia. The research showed that 

preschool teachers frequently incorporate musical activities in their lessons and that the 

children like them, even when the majority of these preschool teachers prefer to incorporate 

artistic and formative activities. Nevertheless, they stumble upon many difficulties (those 

which I have already mentioned) just the same. Many preschool teachers claim the 

Kindergarten Curriculum, as a fundamental kindergarten document, gives a crucial datum of 

offering enough opportunities to plan musical activities for their lessons. 

 

 

 

Key Words: music, musical activities, children, preschool teachers, competencies.  
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UVOD 

 

»Eden izmed bistvenih ciljev glasbene vzgoje v predšolskem obdobju je ta, da pri otroku 

vzbujamo veselje in sproščenost, mu omogočimo doživljanje glasbenih vsebin in hkrati 

vplivamo na razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti. Zavedati se moramo, kako pomembna 

je sistematično zasnovana glasbena vzgoja v predšolskem obdobju otroka, saj je zgodnje 

otrokovo druženje z glasbo tesno povezano z njegovim kasnejšim glasbenim vedenjem.« 

(Denac, 2010: 37) 

Kot pravi Olga Denac (2010), je glasba za otroka zelo pomembna že v zgodnjem otroštvu, saj 

je uho prvi organ, ki se razvije že v materinem trebuhu. Glasba otroka pomiri in sprosti, zato 

imajo vzgojiteljice v vrtcu pomembno nalogo, da otrokom glasbo približajo. Skozi moja leta 

šolanja in prakso, ki sem jo preživela v vrtcu, ugotavljam, da vzgojiteljice velikokrat 

poenostavijo glasbene dejavnosti ter uporabljajo samo eno in isto dejavnost in to je petje 

pesmi, ostale pa nekako zapostavljajo. Menim, da bi bili otroci zelo veseli tudi drugih 

glasbenih dejavnosti, kot so igranje na instrumente, poslušanje glasbe ter ustvarjanje ob in v 

glasbi.  

Odrasli imajo pomembno vlogo pri odnosu otrok do glasbe. Starši in vzgojiteljice morajo 

otroka vzpodbujati k petju in glasbi, da otrok razvije glasbene sposobnosti. Ne smemo se 

otroku posmehovati, saj tako lahko izgubi voljo. Skozi glasbo mu pomagamo razvijati 

občutke, na primer da poje, če je vesel, in z glasbo še popestri veselje. 

Cilj moje diplomske naloge je raziskati, kako so vzgojiteljice strokovno usposobljene za 

uresničevanje glasbenih ciljev v vrtcih in na kakšen način izvajajo glasbene dejavnosti. To 

sem raziskala s pomočjo vprašalnika, ki so ga izpolnile vzgojiteljice predšolskih otrok. 

Podrobneje bom o tem pisala v empiričnem delu. V teoretičnem delu pa sem opisala glasbeni 

razvoj otrok od rojstva do vstopa v šolo, glasbene dejavnosti po Kurikulumu za vrtce ter 

kompetence na splošno in tiste, ki jih imajo vzgojiteljice na glasbenem področju.  
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TEORETIČNI DEL 

1. GLASBENI RAZVOJ OTROK 

  

Otrokov razvoj je odvisen od dednosti, okolja in lastne aktivnosti. Otrokova lastna aktivnost 

je pogoj, da se dispozicije razvijejo v sposobnosti. Predšolsko obdobje in prva leta osnovne 

šole so odločilni za razvoj glasbenih sposobnosti. Motte-Haber (1990) meni, da na glasbeni 

razvoj v veliki meri vpliva spodbujajoče okolje (Denac, 2010). 

 

»Določene glasbene sposobnosti se pri nekaterih otrocih pokažejo prej, pri drugih pozneje. 

Ker na razvoj glasbenih sposobnosti v veliki meri vpliva spodbudno okolje, imajo lahko 

otroci enake starosti različne glasbene izkušnje.« (Marjanovič Umek, 2001: 109)  

 

»Glasbeni razvoj vključuje razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti, kot sta metodični in 

ritmični posluh, ter sposobnosti višjega nivoja, kot so harmonični posluh, analitično 

poslušanje in sposobnosti estetskega oblikovanja in vrednotenja.« (Denac, 2010: 69) 

 

Glasbene lastnosti so podedovane biološke zmožnosti prepoznavanja in reprodukcije zvoka 

ter njegovih kombinacij. Svoje centre imajo v desnem delu možganske polovice. Omogočajo 

občutek za višino tona, ritem, jakost in melodično linijo. Največji vpliv na razvoj glasbenih 

sposobnosti ima okolje v najzgodnejšem otroštvu, saj je uho prvo čutilo, ki se razvije v 

maternici (Vrbovšek, 2006: 20). 

 

Pomembno je, da otrokom omogočimo doživljanje glasbe, zbujamo veselje, sproščenost in 

hkrati vplivamo na razvoj glasbenih sposobnosti. Glasbene dejavnosti spodbujajo veselje do 

zvoka, gibanja, motorične spretnosti, socialno vedenje … »Z glasbenimi dejavnostmi ne 

vplivamo samo na glasbeni razvoj, ampak tudi na estetski, moralni, telesni in intelektualni 

razvoj otrokove osebnosti.« (Denac, 2002: 11)  

 

Prizadevamo si, da bi več kot polovico načrtovanih glasbenih vsebin izvedli priložnostno. Če 

namreč glasba zbližuje otroke, sprošča, razveseljuje, pomirja, tolaži, je ne moremo uporabiti 

po nekakšnem urniku, ampak ob določeni priložnosti (Voglar, 1978). 
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»V predšolskem obdobju otroka je vsekakor potreben dražljaj, ki izhaja iz celostne vsebine, 

mišljenje pa omogoča razumevanje glasbene oblike. Doživljanje je bistveno za vsako 

umetniško ustvarjanje.« (Denac, 2010: 60) 

 

1.1 GLASBA V PRVEM LETU OTROKOVE STAROSTI 

 

»V prvem letu otrok še nima razvitih pevskih organov. Prepevati lahko začne šele ob koncu 

prvega leta starosti. Zato je pomembno, da otrok svoje pevske nezmožnosti nadomesti s 

poslušanjem glasbe.« (Pesek, 1997: 30)  

 

»Dojenčki, stari od enajst do dvanajst tednov, že razlikujejo človeški glas od drugih zvokov. 

Na nenaden zvok se odzovejo s krčenjem mišic. Med tretjim in šestim mesecem se obračajo 

proti izvoru zvoka in ob tem izražajo zadovoljstvo ali začudenje. Prične se spontano gibalno 

odzivanje v obliki ritmičnega zibanja. Med šestim in sedmim mesecem nastopi obdobje 

vokalne igre. Otroci z glasom odkrivajo višine svojega glasu in posnemajo zvoke okolja.« 

(Sicherl-Kafol, 2001: 86) 

  

Že devet mesecev stari otroci reagirajo na prijetno in neprijetno glasbo. Pojavi se vokalizacija 

ob glasbi in glasbeno čebljanje. Glasbeno čebljanje je specifična reakcija na glasbo, ki jo 

otrok sliši. Obsega zvoke različnih višin, ki so grajeni na enem samoglasniku ali zlogu. 

Glasbeno čebljanje ni ritmično organizirano, saj se pojavijo pavze, ki predstavljajo potrebo po 

vdihu in ne zaradi ritmičnega vzorca (Denac, 2010). 

  

»Kasneje otrok izraža občutke glasbe s poskakovanjem, ritmičnim gibanjem zgornjega dela 

telesa in mahanjem z rokama, poskušal bo ploskati. Pri enem letu pa bo otrok že kimal z 

glavo, premikal kolena naprej in nazaj, se zibal in čebljal.« (Vrbovšek, 2006: 20) 

 

1.2 GLASBA V DRUGEM LETU OTROKOVE STAROSTI 

 

»V drugem letu starosti se pojavijo spontane pesmi, ki so atonalne in ritmično neorganizirane. 

V tej starosti otroci že pričnejo imitirati pesmi. Prve imitacije niso reprodukcije ritma ali 

melodije, temveč teksta, ki na otroka naredi večji vtis.« (Denac, 2010: 70) 
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Odrasli naj spontane poskuse pesmic spodbujajo in odobravajo. »Pesmice naj učijo brez 

harmonskih spremljav, saj bi množica tonskih višin otroke samo zmedla. Zelo je pomembno 

ponavljanje. Pevski repertoar za otroke na tej stopnji naj ne bi bil preobsežen.« (Pesek, 1997: 

147) 

 

Prepozna se že velik napredek v pevskem razvoju in gibalnem odzivanju na zvočne dražljaje. 

Na začetku ima otrok še nekoordinirane gibe z glasbo, postopno pa se usklajuje vsaj nekaj 

taktov v tempu (Rainbow in Owen, 1979, po Sicherl-Kafol, 2001).  

 

»V tem obdobju se poveča tudi število in kvaliteta reakcij na glasbo. Veliko večja je tudi 

koordinacija gibov z glasbo. Desetina otrok med 18. in 24. mesecem se je sposobna krajši čas 

ritmično gibati ob glasbi. Razvoj ritmičnih sposobnosti je povezan z razvojem motoričnih 

funkcij.« (Denac, 2002: 24) 

 

»Otrok se začne intenzivneje odzivati na glasbo z glasbo in tihim popevanjem. V tem času še 

ne obvlada dobro in ima omejene glasovne zmožnosti in nerazvit glasbeni posluh. Zato je 

petje najtežja oblika dejavnosti. Pojavi se šele ob koncu drugega leta kot nova glasbena oblika 

(odrasli zapoje pesem, otrok hkrati z odraslim ali pa po njegovem petju izgovarja samo zloge 

posameznih besed). Pojavijo se že prvi koordinirani gibi ob lastnem petju. Za to obdobje so 

najpomembnejše gibalne in rajalne igre, povezane z glasbo.« (Denac, 1993, po Vrbovšek, 

2006: 109) 

 

1.3 GLASBA MED TRETJIM IN ČETRTIM LETOM OTROKOVE 

STAROSTI 

 

»V tretjem letu se poveča število spontanih pesmi. Med tretjim in četrtim letom se pojavi 

imaginativna pesem (pot-pourris), ko otrok iz več poznanih pesmi sestavi kako novo pesem, 

tako da preoblikuje besede, dele melodij in ritem različnih pesmi v novo celoto.« (Radoš-       

-Mirkovičeva, 1983, po Denac, 2010: 70) 

 

V tem obdobju otroka vzpodbujamo in mu damo poslušati krajše instrumentalne skladbe. Ob 

glasbi se mu porodijo različne misli. Napeljemo ga na razmišljanje kakšne podobe in zgodbe, 
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da se mu v mislih prikaže poslušana skladba. Lahko otroku povemo naslov glasbe ali pa tudi 

ne in primerjamo, kakšne odgovore bomo dobili (Vrbovšek, 2006). 

  

»Večina triletnikov že poskuša peti v manjši skupini. Pri petju zaostajajo ali pojejo druge 

besede. Starši naj omogočijo otroku čim več možnosti, da bo pel, vendar naj ga k temu nikar 

ne silijo. Pevski repertoar naj razširijo z novimi pesmimi različnih razpoloženj in vsebin. Petje 

lahko spremljamo tudi z enostavnimi spremljavami.« (Pesek, 1997: 147) 

 

»Otrok lahko imitira vso pesem v globalnem poteku, v ritmičnih in melodičnih detajlih pa je 

petje še daleč od pravilnosti. Večina otrok se gibalno odzove na spremembe tempa.« (Sicherl-     

-Kafol, 2001: 88)  

 

1.4 GLASBA MED PETIM IN ŠESTIM LETOM OTROKOVE STAROSTI 

 

»Otrok začne natančneje prepevati znane pesmi, ki jih usklajuje z besedilom in melodijo. V 

tem obdobju glasbo uporabimo kot sredstvo za povečanje socialne interakcije med otroki. 

Raziskave so pokazale, da stalna glasbena dejavnost, petje, izboljšuje otrokov motorični 

razvoj, besedne spretnosti, abstraktno mišljenje in poveča izvirnost. Otroci pogosto 

zamenjujejo pojme visoko, glasno, hitro ter nizko, tiho in počasi. Prvo se razvije pojem 

glasnosti, nato trajanja in na koncu še višine.« (Vrbovšek, 2006: 20) 

 

Petletniki v primerjavi z mlajšimi otroki pojejo tonalno bolj stabilno in z občutkom. 

Raziskave so pokazale, do otroci nimajo težav pri ploskanju ritma znane pesmi, medtem ko 

sta bili pri skladnosti ploskanja in ritma neznane pesmi uspešni dve tretjini otrok. Prav tako so 

gibi bolj usklajeni pri petju kot pri poslušanju glasbe (Sicherl-Kafol, 2001). 

 

1. 5 VLOGA VZGOJITELJA NA GLASBENEM PODROČJU 

 

Področje glasbe je v Kurikulumu za vrtce opredeljeno pod področje umetnosti. Zato so za 

področje umetnosti navedeni skupni področni globalni cilji ter cilji in primeri dejavnosti za 

otroke od 1. do 6. leta starosti. Po posameznih umetnostnih področjih (ta umetnostna področja 
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so: glasbena, likovna, plesna, avdio-vizualna in dramska dejavnost) pa so navedeni od 1. do 3. 

leta in od 3. do 6. leta starosti (Udovič, 2009). 

 

»Okvirno oblikovan nacionalni dokument Kurikulum za vrtce prinaša večjo stopnjo 

avtonomije vrtca in vzgojitelja, zahteva pa strokovno usposobljene izvajalce na vseh 

področjih. Načela iz Kurikuluma za vrtce pomenijo osnovo za načrtovanje, izvajanje in 

vrednotenje vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene vzgoje.« (Udovič, 2009: 79) 

 

1.5.1 NEKATERA NAČELA IZ KURIKULUMA ZA VRTCE ZA PODROČJE 

GLASBENE VZGOJE 

 

Načelo uravnoteženosti: 

Vzgojitelj mora pri tem načelu upoštevati različne vidike otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja ter posamezna področja dejavnosti v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). »Glasbene 

cilje razdelimo na afektivne, kognitivne in psihomotorične. Strokovnjaki nas opozarjajo na 

pomembnost afektivne razsežnosti, za katero menijo, da bi morala biti na področju glasbe še 

posebej poudarjena. Pri načrtovanju moramo prav tako slediti enakomerni zastopanosti 

področij dejavnosti, umetnostnih področij in glasbenih dejavnosti. Še posebej na področju 

umetnosti je potrebno upoštevati načelo uravnoteženosti med poustvarjanjem in ustvarjalnimi 

dejavnostmi.« (Denac, 2010: 80) 

 

Načelo strokovne utemeljenosti kurikuluma: 

Vzgojitelj mora pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa upoštevati značilnosti 

razvoja in učenja otrok ter starostne razlike in spoznanja znanstvenih ved, ki opredeljujejo 

posamezna področja dejavnosti v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). 

»Osnova za načrtovanje je dobro poznavanje mejnikov razvoja otrok. Če ne upoštevamo 

splošnih in področnih ciljev Kurikuluma in jih podrejamo specifičnim glasbeno-predmetnim 

ciljem, je lahko to vzrok, da otroci izgubijo veselje in interes do glasbenih dejavnosti. 

Avtonomnost posameznih umetnostnih področij bomo zagotovili le s sistematično 

zastavljenimi strokovno-predmetnimi cilji, metodami in vsebinami dela.« (Denac, 2010: 81) 
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Načelo horizontalne povezanosti: 

Vzgojitelj naj bi na načrtovani in izvedbeni ravni upošteval integracijo različnih področij 

dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

»To načelo mora biti v pedagoški praksi zastavljeno tako, da ne zapostavlja avtonomnosti 

posameznih predmetnih področij, ampak vključuje njihovo naravno prepletanje v smislu 

vsebine in v smislu otrokovega razvoja in učenja.« (Denac, 2010: 82) 

 

Načelo razvojno-procesnega razvoja:  

Vzgojitelj mora v ospredje postaviti otrokov vsesplošni razvoj (telesni in duševni) ter v tem 

okviru usvajanje posebnih ved (Kurikulum za vrtce, 1999). 

»Pri načrtovanju glasbene vzgoje moramo izhajati iz učno-ciljne in procesno-razvojne 

strategije načrtovanja. Seveda je odvisno tudi od tega, ali želimo pozornost usmeriti v izdelek 

ali pa se posvetimo aktivnosti kot procesu učenja.« (Denac, 2010: 82) 

 

2. GLASBENE DEJAVNOSTI 

 

Po raziskavi, ki so je izvedli na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru na Oddelku za 

predšolsko vzgojo z naslovom Vpliv Kurikuluma na vzgojno-izobraževalni proces v vrtcih pri 

umetnostnih področjih, je razvidno, da je umetnost na drugem mestu po priljubljenosti 

načrtovanja dejavnosti, takoj za jezikom. V okviru umetnostnih področij pa je na prvem mestu 

likovna, nato glasbena, plesna, dramska dejavnost, najmanj interesa pa izraža AV-dejavnost. 

Vzgojitelji posvečajo veliko pozornosti glasbeni vzgoji, predvsem petju pesmi, ki je še vedno 

najprikupnejša in najpogosteje zastopana glasbena dejavnost v vrtcu (Udovič, 2009). 

 

Glasbene dejavnosti se razdelijo na pet področij: petje pesmi, igranje na instrumente, 

poslušanje glasbe, ustvarjanje ob glasbi in ustvarjanje v glasbi. 

 

2.1 PETJE PESMI 

 

Petja se je ravno tako kot govora treba naučiti. Otrok mora petje slišati najprej v svojem 

domačem okolju in ob tem začutiti, da je to nekaj lepega, tako za pevce kot poslušalce. Veliko 

mora poizkušati in ustvarjati s svojim glasom, učiti se mora tone in jih s svojim glasom 
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uskladiti. Petje vsebuje veliko vrst dejavnosti, ki zahtevajo spodbude odraslih. Na otroka ima 

močan vpliv petje vzgojitelja in staršev. Če pokažemo, da nas petje zanima in da ob tem 

uživamo, bo to najverjetneje vplivalo tudi na otrokov odnos do petja (Pesek, 1997). 

 

Pesem naj bo prisotna v vrtcu kot nekaj samoumevnega. Zelo pomembno je, da vzgojitelj 

zapoje pesem doživeto, saj ga otrok imitira. Čustveni odnos se razvija z večkratnim 

ponavljanjem iste pesmi, zato naj ne bo naš cilj naučiti čim več pesmi, ampak da bodo otroci 

tiste pesmi, ki jih poznajo, peli z veseljem in jih spontano povezali s plesno-gibalno 

dejavnostjo in oblikovali instrumentalno spremljavo. Pri prvem srečanju z novo pesmijo je 

pomembno, da otroci pesem čustveno doživijo, ni pa pomembno to, da bi morali otroci 

samostojno peti besedilo in melodijo. Ko otrok prvič sliši pesem, jo mora slišati in doživeti 

kot celoto. Celostno usvajanje pesmi naj bo v predšolskem obdobju (od 2. do 7. leta). Interes 

za pesem vzpodbudimo s krajšo pripovedjo, igro ali razgovorom, lahko pa tudi z lutko ali 

deklamacijo. Oblike, kjer je prisotnih več umetniških zvrsti, vplivajo na doživljanje in 

razumevanje celostnega sveta otrok. Poskrbeti moramo za estetsko interpretacijo pesmi 

(dinamika, tempo, dikcija, fraziranje), da ne pride do nezainteresiranosti otrok. Otroke 

povabimo k izbiri in oblikovanju izvajalskih načinov ter spodbujamo iniciativen in kritičen 

odnos do pesmi. Izbrati moramo otroku in času primerno pesem. Pozorni moramo biti na 

njene glasbene posebnosti, ugotoviti, ali je obseg melodije primeren otrokovemu tonskemu 

obsegu (Denac, 2010, po Denac, 1993). 

 

Pri petju moramo biti pozorni na sproščeno držo, dihanje in izreko glasov. V ta namen delamo 

različne vaje. Otrokom ne razlagamo, da so te vaje pomembne pri petju, da so to vaje za 

opevanje, ampak jih samo skozi igro in zgodbami pripeljemo do tega (Marjanovič Umek, 

2001). 

 

Za otroke je petje pesmi posebna glasbena dejavnost. Otroci še z večjim veseljem pojejo, če je 

pesem prisotna v vsakdanjem življenju in jim omogoča čustvena doživljanja. Nikar se ne 

obremenjujmo s tem, koliko pesmi bomo otroke naučili, ampak kako bodo otroci te pesmi 

peli, da jih bodo čustveno doživljali in z veseljem peli. Pesmi, ki jih otroci že dobro poznajo, 

lahko povežemo z gibalno dejavnostjo ali pa jih spremljamo z instrumenti (Vrbovšek, 2006). 
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2.2 IGRANJE NA INSTRUMENTE 

 

Otrokom lahko ponudimo lastna glasbila (roke, noge) in male instrumente. Z igranjem na 

instrumente otroci razvijajo melodični in ritmični posluh, drobno motoriko, raziskovanje 

zvoka, reproduciranje melodičnih in ritmičnih motivov ter še veliko drugih stvari (Denac, 

2002). 

 

»Preden želimo, da otroci določene glasbene vsebine na glasbila reproducirajo ali 

poustvarjajo, jim moramo zagotoviti dovolj časa za eksperimentiranje s toni, šumi oz. za 

ustvarjalno igro. Z izbiro različnih glasbil omogočamo, da otrok ponazarja razlike v 

glasbenem izražanju in si razvija občutljivost za zvoke različne jakosti, barve in drugih 

značilnosti, ki jih zmore sprejeti.« (Marjanovič Umek, 2001: 113) 

 

»Otrok se z igranjem na otroška glasbila razvija na različnih področjih: kognitivnem, 

afektivnem in psihomotoričnem področju glasbene vzgoje in izobraževanja. Instrumentalno 

igranje ravno tako omogoča razvijanje otrokovih potencialov za glasbeno ustvarjalnost, saj 

lahko pri igranju improvizira ter razvija svoj domišljijski svet.« (Pesek, 1997: 151) 

 

»Otroci pri igranju na instrumente odkrivajo glasbene koncepte, kot so višina, trajanje, 

dinamika, tempo, zvočna barva, sozvočja, ponavljanje, kontrastiranje.« (Sicherl-Kafol, 2001: 

93) 

 

»Otroci do tretjega leta igrajo predvsem na ritmične instrumente in lastna glasbila, prav tako 

že preizkušajo zvoke melodičnih instrumentov. Igranje na instrumente vključimo v glasbene 

igre in gibalne igre. Otroci od 3. do 6. leta pa preizkušajo melodične instrumente, na katere že 

spremljajo otroške pesmi z enostavnimi ponavljajočimi vzorci.« (Marjanovič Umek, 2001: 

112) 

 

»Z ritmičnimi glasbili otrokom omogočamo: 

- eksperimentiranje z zvokom, 

- improvizacijo ritmičnih vzorcev, 

- igranje poudarjenih in nepoudarjenih dob, 

- razvijanje ritmičnega odmeva, 
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- osvetljevanje dinamike, 

- poudarjanje glasbenega razpoloženja, 

- dodajanje zvočnih efektov za spremljanje pesmi, zgodb, ritmičnih gibanj in kreativnih 

dramatizacij, 

- osvetljevanje določene besede teksta, 

- razvijanje klasifikacijskih konceptov z razvrščanjem instrumentov glede na to, kako 

jih igramo, kako zvenijo in iz katerih materialov so narejeni.« (Pesek, 1997: 151) 

 

»Z melodičnimi glasbili pa otrokom omogočamo: 

- eksperimentiranje z zvokom, 

- iskanje določenega tona, ki smo ga zapeli, 

- iskanje najnižjih in najvišjih tonov, 

- iskanje tonskih višin, ki so blizu, in tistih, ki so daleč narazen, 

- iskanje danih melodičnih vzorcev,  

- iskanje znanih melodij, 

- kreiranje lastnih melodij, 

- improviziranje prediger, mediger, poiger in tako dalje.« (Pesek, 1997: 152) 

 

2.3 POSLUŠANJE GLASBE 

 

Otroci naj v vrtcu najprej poslušajo petje vzgojiteljice. Nato izbiramo med drugo glasbo, 

vokalno-instrumentalno in instrumentalno. Skladbe, ki jih predvajamo, so lahko krajše ali pa 

zaokrožene celote daljših glasbenih del. Vzgojiteljica naj da otrokom poslušati različna 

glasbena dela; glasbo različnih kultur, obdobij in tudi sodobne glasbene vsebine. Pri izbiri 

glasbenih del moramo biti pozorni na naslednje stvari: umetniško vrednost glasbenih del, 

raznolikost, glasbeni in splošni razvoj otrok, značilnost okolja in interes otrok (Marjanovič 

Umek, 2001). 

 

»Če otrok doma posluša glasbo, še ne pomeni, da si s tem razvija in oblikuje sposobnosti za 

aktivno poslušanje. Doma posluša glasbo brez interesa in usmerjene pozornosti, samo kot 

zvočno kuliso. Aktivno poslušanje pa usmerja otroka k poustvarjanju glasbenih vsebin in 

notranji predstavi. Posluša glasbo z nekim namenom in je pozoren na glasbo. Pred 

poslušanjem moramo prostor ustrezno pripraviti in poskrbeti za motivacijo. Mlajši otroci 
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najpogosteje izrazijo doživetja glasbenih vsebin gibalno, otroci v drugem starostnem obdobju 

in šolski pa likovno in verbalno.« (Denac, 2002: 55) 

 

Izbiramo skladbe, ki so kratke, lahko pa tudi zaokrožene odlomke večjih glasbenih del. Otroci 

so voljni poslušalci, vendar jih moramo predhodno pripraviti za sprejemanje glasbenih vsebin. 

Po motivacijskem uvodu in poslušanju skladbe se z otroki pogovorimo o glasbi in najmanj še 

enkrat poslušamo posnetek. Pomembno je, da čim manj govorimo o glasbi, saj naš cilj ni 

poudarjanje nekega formalnega znanja, ampak da otroka neposredno usmerimo v glasbo, da 

jo doživi. Otrok lahko glasbo spremlja z instrumentom, se giblje ob njej ali pa ob njej poje oz. 

mrmra (Pesek, 1997). 

 

Otroci imajo ponavadi željo večkrat poslušati isto skladbo. To jim seveda omogočimo, saj jim 

to vzbuja občutek varnosti, zadovoljstvo in veselje. Zaželeno je tudi povabiti v vrtec koga, ki 

igra kakšen instrument, da ga otroci v živo vidijo in slišijo, kako igra. Ob poslušanju lahko 

vzgojiteljica uporablja glasbene izraze, kot so solist, zbor, orkester, dirigent … Seveda njihovi 

starosti primerno (Marjanovič Umek, 2001). 

 

2.4 USTVARJANJE OB GLASBI 

 

Dosedanje raziskave so pokazale, da imajo otroci radi glasbo in so bolj dovzetni zanjo kot 

kasneje. V vrtcu ter prvi in drugi triadi osnovne šole je odnos do glasbe enkraten, neponovljiv 

in zelo dragocen. Zelo pomembno je, kako ta odnos oblikujejo vzgojitelji in razredni učitelji v 

šoli. Kdor je že v otroštvu povezan z glasbo in jo kasneje sproti poglablja, bo lahko dojemal 

umetniška dela (Udovič, 2009). 

 

Otroci imajo veliko možnosti za ustvarjalne domislice pri sestavljanju novih pesmic in 

glasbenih pravljic. Glasbeno ustvarjanje je sestavljen proces, ki vključuje doživljanje, 

razumevanje, poslušanje, ritmično gibanje, petje in igranje instrumentov. Sposobnost otrok, 

da ustvarjajo glasbo in se nanjo ustvarjalno odzivajo, lahko vzgajamo samo v spodbudnem, 

neformalnem okolju in svobodi, tako da otroku omogočimo čim več glasbenih izkušenj 

(Pesek, 1997). 
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Glasba in gibanje sta za otroka nedeljiva celota. Otrok se že v prvem letu začne gibalno 

odzivati na glasbo, zato mora vzgojitelj poznati gibalne in glasbene sposobnosti otrok, da bo 

lahko uspešen pri načrtovanju dejavnosti. Glasba je povezana tudi z likovnim in besednim 

ustvarjanjem, vendar ne toliko kot z gibalnim (Denac, 2010). 

 

2.5 USTVARJANJE V GLASBI 

 

Že v predšolskem obdobju otrok ustvarja v glasbi tako, da poje »izmišljarije«. Mlajši otroci 

spontano vokalno ali instrumentalno ustvarjajo med igro. Nekatere situacije, ki otrokom 

ponujajo možnosti ustvarjanja, so: raziskovanje zvoka, eksperimentiranje z instrumenti in 

glasom, izmišljanje melodije in besedila, na dano besedilo (izštevanko, uganko) si izmisli 

melodijo, spremljava na glasbilih, ustvarjanje lastnih instrumentalnih skladb (Marjanovič 

Umek, 2001). 

 

»Cilj ustvarjanja v glasbi ni v ustvarjalnem produktu oz. izdelku, ki ima določeno umetniško 

vrednost, temveč v samem procesu ustvarjanja.« (Marjanovič Umek, 2001: 119) 

 

»Otrok pri ustvarjalnih glasbenih dejavnostih čuti zadovoljstvo ob prvih ustvarjalnih 

poskusih. Postopoma si razvija tudi kritičen odnos do lastnega ustvarjanja. Pridobiti si mora 

občutek, da njegove izvirne domislice in s tem njegovo ustvarjalnost z navdušenjem 

sprejemamo. Na otrokovo ustvarjalnost vpliva spodbujajoče okolje ter vzgojiteljev osebni 

zgled.« (Denac, 2010: 64) 

 

2.2.1 METODE DELA 

 

»Ob ciljih in vsebinah zagotavljajo uspešen vzgojno-izobraževalni proces tudi metode dela. 

Do danes še ni bila predložena splošno priznana klasifikacijska shema glasbenih metod dela. 

Če pogledamo v zgodovino glasbene didaktike, lahko ugotovimo, da se je več pozornosti 

posvečalo problematiki načrtovanja ciljev in vsebin, manj pa problematiki načrtovanja metod 

dela.« (Denac, 2010: 74) 
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»Z ustrezno izbiro glasbenih metod dela lahko pozitivno vplivamo na afektivni, kognitivni, 

psihomotorični in socialni razvoj otrokove osebnosti. Še posebej v predšolskem obdobju, ko 

je otrokova pozornost še kratkotrajna, so rezultati učenja in poučevanja bistveno bolj odvisni 

od uspešne metodične organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa.« (Denac, 2010: 75) 

 

Metode vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene vzgoje na predšolski stopnji: 

 

Metode poustvarjalnega petja 

V ta sklop sodijo: pripevanje, petje z vzgojiteljem, izvajanje ritma pesmi, izvajanje melodije 

pesmi, petje ob vzgojiteljevi instrumentalni spremljavi, petje ob predvajanju pesmi z 

zgoščenke, samostojno petje, petje z dirigentom, petje z lastno instrumentalno spremljavo, 

petje, povezano z gibanjem. 

Metode igranja na glasbila 

V ta sklop sodijo: reproduciranje instrumentalnih vsebin, poustvarjalno spremljanje. 

Metode poslušanja skladbe 

V ta sklop sodijo: doživljajsko poslušanje, doživljajsko-analitično poslušanje, izražanje 

doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno komunikacijo. 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin 

 V ta sklop sodijo: ustvarjanje melodije in besedila, ustvarjanje melodije na dano besedilo, 

ustvarjanje instrumentalnih skladb, ustvarjalno spremljanje. 

Metode glasbeno-didaktičnih iger  

V ta sklop sodijo: primerjanje in razlikovanje, reproduciranje, ugibanje, ustvarjanje (Denac, 

2010). 

 

2.2.2 OBLIKE DELA 

 

Splošne oblike dela ravno tako zavzamejo pomembno mesto pri vzgojno-načrtovanem 

procesu glasbene vzgoje. Med njimi prevladujejo: frontalna ali skupna oblika, skupinska 

oblika, delo v dvojicah in individualna oblika dela (Denac, 2010). 

 

»Glasbene oblike dela lahko istovetimo z glasbenimi sestavi, kot npr.: frontalno ali skupno 

obliko dela z zborom ali orkestrom; skupinsko obliko dela s komornim sestavom; 

individualno obliko dela s solističnim izvajanjem. Za kakšno obliko dela se bomo odločili, je 
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odvisno od starosti in števila otrok v skupini, zastavljenih ciljev ter kvantitete in kvalitete 

sredstev, ki jih imamo na razpolago.« (Denac, 2010: 76) 

 

3. CILJI GLASBENE VZGOJE 

 

Glasbena vzgoja kot pomemben sestavni del estetske in umetnostne vzgoje zagotavlja temelje 

za skladen osebnostni razvoj. Eden izmed pomembnih ciljev v predšolskem obdobju je, da 

otroku vzpodbudimo veselje in sproščenost do glasbe. Delo vzgojitelja je v tem obdobju 

zasnovano na spodbujanju doživljanja glasbenih vsebin in metodah, ki temeljijo na otroški 

igri (Denac, 2010). 

 

Nekaj ciljev po Marjanovič Umekovi (2001) in Denacovi (2010), ki naj jim sledimo pri 

izvajanju, načrtovanju in vrednotenju predšolske vzgoje na področju glasbe: spodbujanje 

veselja do glasbe, razvijanje interesa, želje po glasbenih aktivnostih, spodbujanje doživljanja 

glasbe, zagotavljanje otrokom lastnega izvajanja glasbe, razvijanje glasbene ustvarjalnosti, 

omogočiti otroku aktivno poslušanje, razvijati glasbeno ustvarjalnost ter razvijati glasbene 

sposobnosti in izvajalske spretnosti (melodični, ritmični posluh, petje ter igranje na glasbila). 

 

»Bistveni cilji glasbene vzgoje v predšolskem obdobju so vzbujanje otrokovega veselja do 

glasbe, spodbujanje doživljanja glasbe ter razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti.« 

(Marjanovič Umek, 2001: 109) 

 

3.1 TAKSONOMIJA GLASBENIH CILJEV 

 

Z glasbenimi cilji izražamo namen ter označujemo procese in dosežke glasbenega učenja. 

Spremljamo jih na kognitivnem, afektivno-socialnem in psihomotoričnem področju razvoja 

(Sicharl-Kafol, 2001). 
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3.2.1 KOGNITIVNO PODROČJE 

 

»Glasbeno znanje je glede na celovitost procesov glasbenega učenja vselej rezultat razvoja 

glasbenih sposobnosti in spretnosti. Glasbeno znanje vključuje pojme in glasbeni besednjak, 

ki jih bomo v taksonomskih stopnjah navajali kot enotno kategorijo.« (Sicherl-Kafol, 2001: 

114) 

 

»Kategorije kognitivnih ciljev po Colwellu (1970), ki je za glasbeno vzgojo pri oblikovanju 

konkretnih ciljev upošteval Bloomovo taksonomijo in s tem dokazal možnost uporabe tudi na 

glasbenem področju.« (Denac, 2010: 44) 

 

Kategorije kognitivnih ciljev za glasbeno vzgojo: 

 

»Znanje: 

- prepoznavanje glasbenih posameznosti: glasbene terminologije, posameznih glasbenih 

dejstev, 

- prepoznavanje poti in načinov obravnavanja glasbenih posameznosti: prepoznavanje 

glasbenih konvencij, glasbenih smeri in vrst, prepoznavanje glasbenih kvalifikacij in 

kategorij, prepoznavanje kriterijev za ocenitev in prepoznavanje glasbene 

metodologije, 

- poznavanje občih glasbenih pojmov: prepoznavanje glasbenih načel in posplošitev, 

poznavanje glasbenih teorij in struktur. 

 

Razumevanje: 

- prevajanje, prenos sporočila (zvočno v vizualno), 

- interpretacija (razumevanje osnovne misli glasbenega dela, povezovanje že usvojenih 

znanj), 

- predvidevanje (nadaljevanje začete glasbene faze, dopolnjevanje glasbenega zapisa). 

 

Uporaba: 

- uporaba glasbenih dejstev in upoštevanje glasbenih zakonitosti v konkretnih 

situacijah. 
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Analiza: 

- analiza elementov (npr. analiza glasbenega zapisa), 

- analiza odnosov (razumevanje funkcije posameznega glasbenega elementa in odnosov 

med njimi), 

- analiza struktur in organizacijskih načel (analiziranje povezanosti glasbenih elementov 

v celotni strukturi glasbenega dela). 

 

Sinteza: 

- izdelava izvirnega sporočila (npr. izmišljanje na dano besedilo, ritmičnih ali 

melodičnih motivov), 

- izdelava načrta za akcijo (npr. izdelovanje načrta za glasbeno pravljico), 

- izdelava sistema abstraktnih odnosov (npr. oblikovanje načrta celostne glasbene 

podobe). 

 

Evalvacija: 

- vrednotenje po notranjih kriterijih (vrednotenje natančnosti glasbene izvedbe glede 

intonacije), 

- vrednotenje po zunanjih kriterijih (kritično presojanje lastne glasbene ustvarjalnosti v 

odnosu do pravih umetniških kvalitet).« (Denac, 2010: 44, 45) 

 

3.2.2 AFEKTIVNO PODROČJE 

 

Krathwohlovo taksonomijo je Colwell (1970) uporabil za izdelavo vzporedne taksonomije 

afektivnih ciljev na glasbenem področju. Omenjena taksonomija obsega več splošno 

oblikovanjih ciljev, ki pa zaradi specifike afektivnega področja niso operativno oblikovani 

(Denac, 2010). 

 

»Taksonomija za afektivno področje razvršča učne cilje glede na stopnjo ponotranjenosti 

interesov, stališč, vrednot in čustev. Doseg glasbenih ciljev na afektivnem področju je odvisen 

in obojestransko povezan z dosegom ciljev na kognitivnem in psihomotoričnem področju. Z 

rastočo stopnjo glasbenega cilja na afektivnem področju se poglablja zvočna predstava na 

kognitivnem področju, to pa vpliva na raven glasbenega izvajanja na psihomotoričnem 

področju.« (Sicherl-Kafol, 2001: 96, 97) 
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Kategorije afektivnih ciljev za glasbeno vzgojo: 

 

»Sprejemanje glasbe: 

- zavedanje dražljaja (otrok glasbo posluša in zazna, čeprav zanjo ni zainteresiran), 

- voljnost sprejemanja (otrok je strpen do različnih zvrsti glasbe, še vedno pa je do 

glasbe čustveno nevtralen), 

- kontrolirana ali usmerjena pozornost (pozornost je usmerjena na določen dražljaj). 

 

Reagiranje: 

- pasivno reagiranje (npr. pasivnost pri petju v pevskem zboru), 

- voljno reagiranje (npr. prostovoljno sodelovanje v pevskem zboru), 

- reagiranje z zadovoljstvom (npr. izražanje veselja pri petju v pevskem zboru) . 

 

Usvajanje vrednot: 

- sprejemanje vrednote (npr. odklanjanje klasične glasbe in sprejemanje zvrsti 

komercialne glasbe), 

- dajanje prednosti določeni vrednoti (npr. prepevanje umetniško vrednih pesmi), 

- zavzemanje za vrednoto (npr. prepričevanje sošolcev za sodelovanje v pevskem 

zboru). 

 

Organiziranje vrednot: 

- konceptualizacija vrednot (učenec zna utemeljiti pozitivno stališče do klasične glasbe), 

- organiziranost vrednostnega sistema (organiziranost življenjskih vrednot h glasbeni 

umetnosti). 

 

Razvoj celostnega značaja: 

- splošna usmerjenost (ravnanje na način, ki daje celostnemu ravnanju notranjo 

skladnost), 

- karakterizacija (prenos posameznih stališč in vrednot na splošno raven in njihova 

povezanost v notranje skladen sistem).« (Denac, 2010: 46, 47) 
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3.2.3 PSIHOMOTORIČNO PODROČJE 

 

Za veliko strokovnih področij pomenijo psihomotorične spretnosti kot dopolnitev kognitivnim 

in afektivnim načinom vedenja. Posebno vlogo pa imajo pri glasbeni vzgoji, kjer je poudarek 

na razvijanju spretnosti pri petju in igranju na glasbila, prav tako na gibalnem, likovnem in 

verbalnem izražanju (Denac, 2010). 

 

Otrok se ob glasbi spontano giblje in izraža svoje zvočne zaznave in občutke. Pri glasbeni 

vzgoji so psihomotorični cilji navzoči pri večini glasbenih dejavnosti (petje, igranje na 

instrumente, ples …). Glasbena vzgoja tako na različne načine spodbuja učence h gibalnemu 

razvoju, ki je v vzgojno-izobraževalnem procesu pogosto zanemarjen (Sicherl-Kafol, 2001). 

 

Kategorije psihomotoričnih ciljev za glasbeno vzgojo: 

 

»Veliki (grobi) telesni gibi: 

- gibi gornjih udov: poudarek je na moči, hitrosti, natančnosti in koordinaciji rok pri 

igranju na instrumente kot tudi pri gibalnem in likovnem izražanju glasbe, 

- gibi spodnjih udov: poudarek je na moči, hitrosti, natančnosti in koordinaciji nog pri 

gibalnem izražanju ritma, 

- gibi več delov telesa hkrati: poudarek je na moči, hitrosti, natančnosti in koordinaciji 

gibalnega izražanja glasbenih doživetij in zaznav. 

 

Drobni koordinirani gibi: 

- gibi rok in prstov: poudarek je na moči, hitrosti, natančnosti, koordinaciji rok in prstov 

pri igranju na glasbila, 

- koordinacija rok in oči: poudarek je na koordinaciji, hitrosti, natančnosti vidnih in 

gibnih odzivov, 

- koordinacija ušes in rok: poudarek je na koordinaciji, hitrosti, natančnosti slušnih in 

gibnih odzivov, 

- koordinacija rok, nog, oči: poudarek je na koordinaciji, hitrosti in natančnosti slušnih, 

vidnih in gibalni odzivov, 
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- kombinacija koordiniranih gibov: poudarek je na koordinaciji, natančnosti, hitrosti 

kombiniranih gibalnih odzivov, ki postopno prehajajo v estetski izraz gibalnih 

doživetij in predstav. 

 

Nebesedno sporočanje: 

- mimika: otrok z mimiko obraza izrazi čustva ob glasbenih dejavnostih in doživljanju 

glasbe, 

- kretnje rok: otrok uporablja kretnje rok za prevajanje glasbenih sporočil, 

- gibi vsega telesa: otrok z gibi izraža glasbena doživetja in predstave. 

 

Govorne spretnosti: 

- oblikovanje glasov: otrok izreka in poje pevske zloge in pevske fraze s poudarkom na 

dinamiki in tempu, 

- oblikovanje besed: otrok oblikuje jasno in razločno pevsko izreko, 

- govorno oblikovanje daljših tekstov: otrok reproducira daljše besedilo v kontekstu 

glasbene fraze, 

- koordinacija besed in kretenj: otrok prevede besedno sporočilo v zvočno, gibalno ali 

likovno izražanje.« (Sicharl-Kafol, 2001: 106–113) 

 

4. KOMPETENCE 

 

Pojem kompetenca po SSKJ (1995) pomeni obseg, mero odločanja, določeno navadno z 

zakonom; pristojnost, pooblastilo; področje dejavnosti. Medtem ko Muršak (1999) pravi, da 

se kompetence nanašajo na posameznika, njegove subjektivne sposobnosti, njegovo ravnanje 

in kako uporablja svojo poklicno kvalifikacijo. V tem smislu so kompetence neka nadgradnja. 

Peklaj (2009) meni, da kompetence določajo tudi naše vrednote, ki so najvišji cilji, ki vodijo 

naše življenje in sodelujejo pri pomembnih aktivnostih. Spet Tacing (2006) navaja, da so 

kompetence pojmovane kot sestavljene kapacitete, ki vključujejo tako diskurzivno kot 

praktično znanje in predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti in 

vrednot. Weintert (2001) pa pravi, da kompetenca na splošno vključuje kompleksen sistem 

znanja in spretnosti, poleg tega pa tudi strategije in rutine, ki so potrebne za uporabo tega 

znanja in spretnosti ter ustrezna čustva in stališča. Hkrati izpostavi pomen učinkovite 

samoregulacije teh kompetenc (Kalin, 2009, po Weintert, 2001). 
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»Kompetence so akcijski sistemi, ki vključujejo tudi čustveno in motivacijsko področje. 

Posameznik ima lahko ustrezne potenciale in znanje, obvlada ustrezne strategije, se zaveda 

vseh značilnosti dobrega reševanja problemov, vendar potrebuje tudi motivacijo, da te svoje 

potenciale in znanje uresniči.« (Peklaj, 2009: 11) 

 

Veliko avtorjev se strinja, da pojem kompetence vključuje tudi motivacijske in čustvene 

vidike delovanja. Če ima nekdo razvito neko kompetenco, to ne pomeni samo to, da ima 

kognitivne, motivacijske ali čustvene vire, ampak da jih je sposoben ustrezno uskladiti in 

uporabiti v pravem času in ustreznih situacijah. Za razliko od sposobnosti, ki so v veliki meri 

vrojene, so potenciali za naše ravnanje, se kompetenc lahko naučimo, jih tudi poučujemo in so 

uporabne v različnih kontekstih (Le Boterf, 1997, po Pekljaj, 2006). 

 

»Ko govorimo o kompetencah vzgojitelja, imamo v mislih lastnosti uspešnega vzgojitelja, 

vzgojitelja začetnika in vzgojitelja, ki ima za sabo že kar nekaj let delovne prakse. Pomembno 

je vzgojiteljevo znanje, njegove sposobnosti, izkušnje in zmožnosti za uspešno izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega dela. To pomeni, da nima vzgojitelj le teoretičnih in strokovnih 

znanj, temveč tudi znanja in sposobnosti, pridobljene v praksi. Kompetence mora vzgojitelj 

dejansko udejanjiti.« (Kalin, 2009: 86) 

 

»Kompetence so posledica posameznikovega konkretnega praktičnega izkustva. Kompetenca 

se izkaže, kadar pridobljeno znanje (teoretično ali praktično) znamo uporabiti s svojim stilom, 

zaradi katerega bodo usvojeno znanje in spretnosti samo še nadgrajene. Zato lahko trdimo, da 

kompetenca ne obstaja brez človeka, ki je njen nosilec.« (Muršak, 1999: 37) 

 

Kompetenca se izkaže, kadar pridobljeno znanje (teoretično ali praktično) znamo uporabiti s 

svojim stilom, zaradi katerega bodo usvojeno znanje in spretnosti samo še nadgrajene. 

 

Stančič (2002) na podlagi različnih teoretičnih pristopov in izkušenj navaja pet med seboj 

povezanih kompetenc. »Osebna kompetenca: sem prištevamo učiteljevo odločnost, 

samozaupanje, inteligenco, marljivost, odgovornost, iskrenost, zaupanje in komunikativnost. 

Razvojna kompetenca: omogoča uspešno vodenje učno-vzgojnega procesa, inovativnost in 

ustvarjalnost ter uporabo novejših spoznanj pri pouku. Zajema pa tudi poznavanje potreb 

učencev. Strokovna kompetenca: vključuje pedagoško, psihološko, filozofsko in drugo 

strokovno znanje, ki je potrebno za delo v razredu, ciljno realizacijo časa in realizacijo 
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predpisanih ciljev predmeta. Socialna kompetenca: zajema znanje o komunikaciji, interakciji, 

tehnikah reševanja problemov in motiviranju otrok za delo v skupinah. Gre predvsem za 

znanje in sposobnosti s področja medčloveških odnosov. Akcijska komponenta kompetence: 

zajema praktične aktivnosti, ki omogočajo participacijo učencev in drugih učiteljev in 

strokovnih delavcev na šoli in zunaj nje. Za ta vidik je pomemben lik učitelja, ki s svojim 

zgledom in aktivno udeleženostjo pripomore k realizaciji ciljev.« (Stančič, 2002, po Devjak, 

2004: 211) 

 

Ekspertna skupina pri Evropski komisiji (Improving education of teachers and trainers) je 

identificirala kompetence, ki naj bi jih imeli učitelji. Seznam kompetenc ne more biti 

dokončen, saj gre tukaj le za nekaj kompetenc, ki so prepoznane v sodelujočih državah v  

sedanjem trenutku. Skupine kompetenc: Usposobljenost za nove načine dela v razredu 

(uporaba ustreznih načinov in pristopov glede na socialno in kulturno različnost, organiziranje 

in timsko delo). Usposobljenost za nove naloge izven razreda (organiziranost kurikuluma, 

sodelovanje s starši in drugimi sodelavci). Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in 

novega znanja pri učencih (učence učiti, kako se je treba učiti). Razvijanje lastne 

profesionalnosti (odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu 

vseživljenjskega učenja). Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (uporaba 

tehnologije v formalnih učnih situacijah in drugem strokovnem delu) (Key Competencies, 

2002, po Grmek, 2007: 31). 

 

Kompetence na določenem področju vključujejo spoznavne vidike delovanja posameznika: 

sposobnosti reševanja problemov, analitičnega in kritičnega mišljenja, divergentno mišljenje 

in spretnosti odločanja. Vključujejo pa tudi zadostno količino znanja, vezanega na določeno 

področje. Samo nabiranje informacij in večja količina učenja še ne zagotavljata znanja na 

določenem področju (Peklaj, 2009). 

 

4.1 MODELI KOMPETENC 

 

Enotne definicije za kompetence ni, kar dokazuje Glosarij Evropske fundacije, ki kompetence 

opredeli na štiri modele kompetenc in tako loči štiri modele kompetenc. 
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Model kompetenc, ki temelji na osebnostnih lastnostih posameznika 

Kompetence predstavljajo osebnostne lastnosti in izkušnje, ki jih ima posameznik. To so 

znanje, spretnosti, izobrazbene in druge lastnosti, ki omogočajo posameznikovo učinkovito 

delovanje. S tem je lahko ta model podlaga tradicionalnemu pogledu na izobraževanje, čeprav 

je očitno, da je pogled, po katerem osebnostne lastnosti determinirajo posameznika za 

določene kompetence, omejen (Glossary, 1997, po Muršak, 2001: 72). 

 

Model kompetenc, ki temelji na delovnih nalogah 

Kompetence predstavljajo zmožnost uporabiti specifično znanje in spretnosti za izvedbo 

predvidljivih nalog in aktivnosti ter hkrati prevzeti odgovornost za to določeno delo. Ta 

model poudarja pomen posameznikovega učenja za to, da bi izpeljal tiste procese, ki so 

standardizirani. Prijem je aktualen pri nas, kjer poklicni standardi, ki nastajajo na podlagi 

opisa dela, predstavljajo podlago za načrtovanje izobraževalnih programov (Glossary, 1997, 

po Muršak, 2001: 72). 

 

Model kompetenc, ki temelji na predvidenem rezultatu 

Kompetence so opredeljene kot zmožnost doseči cilje in izdelati nek izdelek. Pri tem pa 

zanemarjamo tiste, ki imajo notranjo motivacijo slabo. Posamezniki po tem konceptu dobro 

razvijejo nekatere spretnosti, ki so povezane z zastavljenim rezultatom, manjkajo pa jim 

druge, ki so nujne za to, da bi lahko razvijali svojo kariero tudi v drugih poklicih (Glossary, 

1997, po Muršak, 2001: 72). 

 

Model kompetenc, ki temelji na upravljanju z delom oz. njegovimi rezultati 

Ta model kompetenc, predpostavlja, da je kriterij uspešnosti rezultatov dela funkcija 

posameznikovega socialnega konteksta, v katerem obstajajo dogovorna pravila glede 

uspešnosti. Programi zato temeljijo na analizi in doseženem konsenzu o najpomembnejših 

pričakovanjih, ki jih morajo ljudje izpolniti na svojih delovnih mestih. (Glossary, 1997, po 

Muršak, 2001: 72). 
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4.2. KLJUČNE KOMPETENCE 

 

»Ključne kompetence so zelo kompleksen sistem znanja, prepričanj, usmerjene aktivnosti, ki 

nastane na temelju dobro organiziranih specifičnih izkušenj, spretnosti, posplošitev in 

prilagajajočega stila učenja.« (Zupan, 2005: 135) 

 

Sodelavci projekta DeSeCo so določili opredelitev ključnih kompetenc kot tiste kompetence, 

ki prispevajo k visoko vrednotenim dosežkom, tako na individualni kot socialni ravni, v 

smislu uspešnega življenja in dobro delujoče družbe. Na podlagi teh predpostavk so avtorji 

oblikovali tri osnovne kategorije ključnih kompetenc (Rychen, 2003, po Peklaj, 2006). 

 

Delovanje znotraj socialno heterogenih skupin: pri tej kompetenci je poudarek na interakciji z 

drugimi, ki v multikulturnih družbah omogočajo uspešno delovanje znotraj skupin. Za 

refleksivno in odgovorno ravnanje z drugimi so potrebne naslednje kompetence: 

vzpostavljanje odnosov z drugimi, sodelovanje ter uravnavanje in reševanje konfliktov. 

Avtonomno ravnanje: pomemben pogoj za uspešno sodelovanje z drugimi je posameznikova 

avtonomnost. Za to kategorijo so potrebne naslednje kompetence: delovanje znotraj širših 

kontekstov, oblikovanje in izpeljava življenjskih načrtov ter obramba in aktivno zagovarjanje 

lastnih potreb. Interaktivna uporaba orodij: interaktivna uporaba jezika, simbolov in besedil, 

interaktivna uporaba znanja in informacij ter interaktivna uporaba tehnologije (Rychen, 2003, 

po Peklaj, 2006). 

 

V Evropski skupnosti so opredelili ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, ki bi ljudem 

omogočale, da se prilagodijo na hitre spremembe. Opredelili so jih osem, ki jih potrebujejo 

vsi posamezniki za osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost ter zaposlenost. 

Pridobili naj bi jih v času šolanja in te so: komunikacija v maternem jeziku, komunikacija v 

tujem jeziku, matematične kompetence ter temeljne kompetence na področju naravoslovja in 

tehnologije, kompetence v uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, učenje učenja, 

socialne in državljanske kompetence, iniciativnost in podjetniška naravnanost ter kulturno 

zavedanje in izražanje (Peklaj, 2009). 

 

23 



4.3 DELITEV KOMPETENC 

 

Kompetence delimo po Razdevšek Pučkovi (2004), po Key Competencies (2002) med ozke, 

specifične in splošne kompetence. Specifične so vezane na posamezne predmete, splošne pa 

se pridobivajo pri več različnih predmetih. Ne glede na to morajo biti oboje transferabilne, 

prenosljive in uporabne v različnih situacijah. 

 

4.3.1 SPLOŠNE KOMPETENCE 

 

Splošne kompetence se nanašajo na komunikacijo, timsko delo, spretnosti pridobivanja 

znanja, vseživljenjsko učenje. Zajemajo osebnostno in interpersonalno področje (Razdevšek 

Pučko, 2004). 

 

Splošne kompetence učinkovitega učitelja so povezane s pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi 

in sposobnostmi učitelja. Te je Clutterbuck (2004) razdelil na pet področij: samospoštovanje, 

profesionalna iznajdljivost, uspešna komunikacija, stalno izobraževanje in dopolnjevanje 

svojega znanja ter jasno postavljeni cilji dela (Clutterbuck, 2004, po Kalin, 2009). 

 

Cvetek (2004) je izdelal seznam splošnih kompetenc in jih razdelil v pet skupin: 

Kompetence, ki zadevajo vsebino: pridobivati in ohranjati znanje in spretnosti, ki se nanašajo 

na njegovo disciplino. Povezovati kompleksnost pedagoške prakse in vsebino svoje discipline 

z elementi različnih drugih disciplin, kot je na primer pedagogika. 

Pedagoške kompetence: sodelovati pri pripravi, izvedbi, evalvaciji, prilagajanju in prenovi 

učnih načrtov; ustvariti stimulativno učno okolje za učence; povezovati različne poučevalne 

situacije z ustreznimi spoznanji na pedagoškem področju; spodbujati učence k premisleku o 

lastnih izkušnjah in ocenjevanju svoje usposobljenosti. 

Organizacijske kompetence: aktivno prispevati k razvoju in izvajanju videza; delovati skupaj 

z drugimi v timu. 

Kompetence, ki se nanašajo na skupinsko dinamiko in komuniciranje: se zna vživeti v tiste, s 

katerimi dela, jim omogoča potrebno svobodo in spremlja njihovo delo. 
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Kompetence, ki se nanašajo na razvoj in osebnostno rast: ovrednotiti skupaj s kolegi nove 

razvojne dosežke na področju edukacije; na sistematičen način kritično premišljevati o svojem 

pedagoškem pristopu (Cvetek, 2004). 

 

4.3.2 SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

Upravljanje z znanjem, tehnologijo in informacijami 

Vzgojitelji in drugi strokovni delavci morajo dobro poznati predmetno okolje in 

problematiko, da znajo priti do znanja, ga analizirati in uporabiti v praksi. Usposobljeni 

morajo biti, da znajo ustvariti ustrezno učno okolje in uporabiti ustrezno tehnologijo. Potrebe 

otrok so različne, zato morajo razviti široko področje poučevanih navad in strategij.  

 

Delo z drugimi 

Delo mora temeljiti na vrednotah in spodbujanju razvoja potenciala vsakega otroka. Poznati 

morajo razvojne značilnosti otrok in biti usposobljeni za delo z različno starimi otroki ter jih 

podpirati, da se razvijejo v aktivne člane družbe. Prav tako morajo razvijati sodelovanje s 

sodelavci in na ta način izboljšati svoje lastno učenje. 

 

Delo z družbo in v družbi 

Spodbujati medkulturno spoštovanje in prispevati k pripravi otrok, da bodo odgovorni v svoji 

vlogi državljanov. Sposobni morajo biti učinkovitega delovanja z lokalnimi skupnostmi in 

partnerji na področju vzgoje in izobraževanja, kot so starši, razne institucije ipd. (Tancig, 

2006). 

SPECIFIČNE KOMPETENCE ZA GLASBENO PODROČJE 

Kompetence, ki jih imajo oz. naj bi jih imele vzgojiteljice je kar veliko. Zelo pomembno je, 

da vzgojiteljica pozna in razume pomen glasbene vzgoje za otrokov psihofizični razvoj ter 

zakonitosti glasbenega razvoja otrok. Tako bolj suvereno vodi glasbene dejavnosti in pomaga 

pri vključevanju otrok h glasbi, prav tako pa vodi tudi oblike pomoči pri vključevanju otrok s 

posebnimi potrebami v vrtec. Vzgojiteljica otroke z različnimi metodami, oblikami in načini 

dela uvaja v poznavanje, razumevanje, ustvarjanje in izvajanje glasbe ter jih vzpodbuja k 

pogovoru in presoji svojih idej. Prav tako mora poznati in razumeti glasbo različnih zvrsti in 
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obdobij ter vse glasbene elemente uporabljati v praksi v smislu umetniške interpretacije. Vse 

svoje znanje preverja in uporablja v praksi (Slosar, 2009). 

 

4.4. KOMPETENCE VZGOJITELJIC 

 

V seznam kompetenc, ki naj bi jih imela bodoča vzgojiteljica, je vključenih 20 splošnih 

kompetenc za diplomante visokošolskega študija in 15 specifičnih kompetenc za diplomante 

na področju vzgoje in izobraževanja. Tem kompetencam so dodali še 10 specifičnih 

kompetenc za področje predšolske vzgoje (Devjak, Batistič Zorec, Vogrinec, 2006). 

 

Med predmetno specifične kompetence študijskega programa predšolska vzgoja spada kar 

nekaj kompetenc. Nekatere med njimi so poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o 

otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela; prav tako 

tudi poznavanje vsebin, oblik in metod dela ter avtonomno ravnanje kurikuluma. 

Vzgojiteljice morajo biti pozorne tudi na učinkovito in fleksibilno organizacijo prostora in 

časa. Otrokom morajo nuditi čustveno varnost in jih vzpodbujati k samostojnosti v okviru 

njihovih zmožnosti. Spremljati morajo tudi njihov napredek, dosežek in razvoj ter upoštevati 

in prepoznati individualne potrebe in druge razlike otrok pri vzgojnem delu.  

Komunikacija s starši je pomembna, saj morajo biti vzgojiteljice ves čas v stiku z njimi in 

uporabljajo različne oblike sodelovanja z njimi. Prav tako vzgojiteljice sodelujejo v paru in 

morajo dobro poznati timsko delo (http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datotek e/Studijs 

ki_programi/ Predstavitvenizbor niki /pv-zbornik.pdf, 2012). 

 

Poklicne kompetence, ki jih pridobi vzgojitelj/ica v času študija in jih uporablja ter razvija pri 

nadaljnjem delu, so: zmožnost prepoznavanja in razumevanja problemske situacije; 

usposobljenost za strokovno ravnanje v avtentičnih situacijah pri vzgojnem delu; zmožnost 

povezovanja in uporabe znanja različnih strokovnih področij; zmožnost razpravljanja o 

problemu ter argumentiranega zagovarjanja in utemeljevanja svojih predlogov in rešitev; 

zmožnost pojasnjevanja svojega odnosa in osebnega stališča do obravnavanega problema; 

zmožnost kultiviranega dialoga; izvajanje aktivnosti za spodbujanje razvoja zaznavnih 

procesov in pozornosti ter aktivnosti za spodbujanje spoznavnega, govornega in motoričnega 

razvoja v okviru dejavnosti v vrtcu; uporaba didaktičnih vzgojnih metod in oblik; upoštevanje 
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vzgojnih načel, njihova izbira glede na cilje in vsebino dejavnosti; razumevanje pomena 

vsebinske usklajenosti med cilji, dejavnostmi ter didaktičnimi pristopi; spremljanje odnosov v 

skupini s pomočjo igre; ustrezno odzivanje na zaželeno oz. nezaželeno vedenje otroka; 

razumevanje vloge in pomena modelnega učenja v skupini ter uporaba različnih tehnik 

vodenja otroka in skupine; omogočanje, da se otrok vključuje v skupino drugih otrok in 

sodeluje z njimi; razlaga razvojnega okvira različnih težav otroka v vrtcu ter vloge 

temperamenta v otrokovem čustvenem in socialnem prilagajanju, predlaganje načinov 

ravnanja vzgojitelja v takih situacijah; ugotavljanje, katere značilnosti otrokovega vedenja 

otežujejo vzgojno delo in katere ga podpirajo; podpora staršem pri vključevanju otroka v 

vrtec; uporaba ustreznih metod sodelovanja s starši; priprava zunanjih in notranjih prostorov 

za varno bivanje otrok v vrtcu; izbira primernih pripomočkov glede na starost otrok; skrb za 

varnost otrok na sprehodih, izletih in v prometu; organizacija počitka in hranjenja otrok ob 

upoštevanju načel kurikuluma (Predmetni izpitni katalog za drugi predmet poklicne mature, 

2012). 

 

EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Glasbena vzgoja vključuje različne dejavnosti, kot so petje pesmi, igranje na instrumente, 

poslušanje glasbe, ustvarjanje ob glasbi in ustvarjanje v glasbi. Vse te glasbene dejavnosti naj 

bi bile v vrtcih izvajane uravnoteženo, vendar je po raziskavi O. Denac (2007) razvidno, da 

temu ni tako. Kurikulum za vrtce vzgojiteljicam ne ponuja dovolj jasne opredelitve ciljev in 

glasbenih vsebin. Za kakovostno načrtovanje in uresničevanje ciljev glasbene vzgoje je 

potrebno, da so vzgojiteljice kompetentne na glasbenem področju. 

 

1.2 CILJ 

 

Cilj diplomske naloge je raziskati, kako so vzgojiteljice strokovno usposobljene za 

uresničevanje ciljev glasbene vzgoje in na kakšen način izvajajo glasbene dejavnosti. 
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1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Ali se vzgojiteljice pogosto poslužujejo glasbenih dejavnosti v vrtcu? 

2. Katere glasbene dejavnosti so najbolj pogoste? 

3. Ali se pri načrtovanju glasbenih dejavnosti pojavljajo težave? 

4. Katere so najbolj pogoste težave pri načrtovanju glasbenih dejavnosti? 

 

1.4 HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Vzgojiteljice se uravnoteženo poslužujejo glasbenih dejavnosti v vrtcu. 

Hipoteza 2: Vzgojiteljice najpogosteje vključujejo petje pesmi. 

Hipoteza 3: Vzgojiteljice menijo, da imajo težave pri načrtovanju glasbenih dejavnosti. 

Hipoteza 4: Vzgojiteljice imajo največ težav pri opredelitvi glasbenih ciljev. 

2. METODOLOGIJA 

2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno, kavzalno metodo raziskovanja. Z anketnim vprašalnikom sem 

pridobila podatke na zastavljena vprašanja. 

2.2 OPIS VZORCA 

 

V priložnostni vzorec sem vključila vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok po vsej 

Sloveniji. V raziskavo je bilo zajetih 100 anketirancev. Vrnjenih je bilo 93 vprašalnikov, od 

tega so bile vse osebe ženskega spola. Slika 1 kaže strukturo vzorca po delovni dobi. 71 % 

vzgojiteljic ima delovno dobo do 9 let, kar je večina vzorca. Vzrok je mogoče tudi v tem, da 

sem anketne vprašalnike pošiljala po elektronski obliki in starejši se interneta velikokrat 

izogibajo. Do 19 let delovne dobe ima 11 % vzgojiteljic, 14 % vzgojiteljic ima od 20 do 29 let 

delovne dobe in 4 % vzgojiteljic ima nad 29 let delovne dobe. 

Spodnji graf prikazuje strukturo vzgojiteljic po letih delovne dobe. 
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do 9 let

od 10 do 19 let

od 20 do 29 let

od 30 do 49 let

 

Slika 1: Struktura vzorca po delovni dobi 

 

2.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnike sem v elektronski obliki 

poslala naključno izbranim vrtcem po Sloveniji. Izbrala sem tiste, od katerih sem našla 

elektronske naslove. Od stotih poslanih vprašalnikov sem jih nazaj dobila 93. Podatke sem 

zbirala dva tedna. 

2.4 OPIS INSTRUMENTA 

 

Anketni vprašalnik sem sestavila s pomočjo literature. Vprašalnik ima 13 vprašanj.  

Anketiranci so najprej obkrožili svoj spol in nato koliko let opravljajo svoj poklic. Sledijo 

vprašanja zaprtega tipa in numerične ocenjevalne lestvice. Vprašanja se najprej nanašajo na 

vzgojiteljice – katere dejavnosti načrtujejo, katere težave srečujejo, nato pa še na otroke –  

kako se otroci po mnenju vzgojiteljic odzivajo na glasbene dejavnosti. 
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2.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Za obdelavo podatkov sem uporabila Microsoft Excel. Podatki so tabelarično in grafično 

obdelani. Izračunane so absolutne (f) in odstotne (f %) frekvence, aritmetična sredina ter 

standardni odklon.  

 

3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.1 DEJAVNOSTI S PODROČJA UMETNOSTI 

 

Raziskovalno vprašanje 1, ki se nanaša na spodnji graf, je: »Ali se vzgojiteljice pogosto 

poslužujejo glasbenih dejavnosti v vrtcu?« 

likovne in
oblikovalne
dejavnosti

glasbene
dejavnosti

plesne dejavnosti

AV-dejavnosti

dramske
dejavnosti

 
Slika 2: Grafični prikaz načrtovanja dejavnosti s področja umetnosti 
 

Vzgojiteljice različno načrtujejo dejavnosti s področja umetnosti. Največ vzgojiteljic (65 %) 

je odgovorilo, da najpogosteje načrtujejo likovne in oblikovalne dejavnosti. Sledijo glasbene 

dejavnosti (29 %), nato so plesne (3 %), dramske (2 %) in na koncu še AV-dejavnosti (1 %). 
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3.1.1 INTERPRETACIJA 

 

Največ vzgojiteljic je odgovorilo, da najpogosteje načrtuje likovne in oblikovalne dejavnosti. 

Odgovori so me presenetili, saj sem bila prepričana, da bodo glasbene dejavnosti na prvem 

mestu. Presenetilo me je tudi tako majhno zanimanje za ostale dejavnosti, kot sta ples in 

dramska dejavnost pa tudi AV-dejavnosti, ker menim, da se otroci radi gibljejo in plešejo, 

prav tako se radi vživijo v vloge drugega in kaj odigrajo. Zato ne bi bili otroci nič prikrajšani, 

če bi vzgojiteljice več načrtovale druge dejavnosti in ne toliko likovne ter oblikovalne. Bili bi 

bolj dejavni na vseh področjih in se bolj razvijali. Zato bi bili zanimivi tudi odgovori otrok, ali 

so jim všeč likovne in oblikovalne dejavnosti ali pa bi si želeli več raznovrstnih dejavnosti. 

Predvidevam, da bi dobili zelo zanimive odgovore. 

Iz rezultatov, ki smo jih dobili, razberemo, da vzgojiteljice ne upoštevajo načela 

uravnoteženosti, saj so plesne, dramske in AV-dejavnosti zastopane v veliko manjši meri kot 

glasbene in likovne ter oblikovalne dejavnosti.  

 

Tako lahko hipotezo 1, da se vzgojiteljice uravnoteženo poslužujejo glasbenih dejavnosti, 

ovržemo, saj 65 % vzgojiteljic najpogosteje načrtuje likovne ter oblikovalne dejavnosti in le 

29 % glasbene dejavnosti. 

3.2 GLASBENE DEJAVNOSTI 

 

Raziskovalno vprašanje 2, ki se nanaša na spodnji graf, je: »Katere glasbene dejavnosti so 

najbolj pogoste?« 
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petje pesmi

igranje na
instrumente

poslušanje glasbe

ustvarjanje ob
glasbi

ustvarjanje v
glasbi

  

Slika 3: Grafični prikaz glasbenih dejavnosti 

 

Največji odstotek (87 %) vzgojiteljic v izvajanju glasbenih dejavnosti načrtuje petje pesmi. 

Ostali odstotki so si zelo blizu in so majhni. Sledijo si v naslednjem vrstnem redu: poslušanje 

glasbe (5 %), igranje na instrumente (4 %), ustvarjanje v glasbi (3 %) in ustvarjanje ob glasbi 

(1 %). 

 

3.2.1 INTERPRETACIJA 

 

Med glasbene dejavnosti štejemo petje pesmi, igranje na instrumente, poslušanje glasbe, 

ustvarjanje ob glasbi in ustvarjanje v glasbi. Vzgojiteljice so odgovorile, da najpogosteje 

načrtujejo petje pesmi. Denačeva (2002) pravi, da naj otrokom predstavimo pesem kot nekaj 

vsakdanjega, da naj bo pesem vsak dan prisotna in da skozi pesem izražamo razpoloženje. 

Tega se večina vzgojiteljic drži, saj po rezultatih sodeč vzgojiteljice vsak dan pojejo z otroki. 

Otroci radi pojejo in izražajo veselje skozi pesmi. Če otroci ne bi imeli radi petja, ga 

vzgojiteljice verjetno ne bi izvajale najpogosteje in vsak dan. Iz rezultatov vidimo, da so 

ostale dejavnosti nekako enakomerno razporejene. Menim, da otroci ne bi bili nič manj 

zadovoljni z igranjem na instrumente ali pa katero drugo glasbeno dejavnostjo kot s petjem 

pesmi. Tudi tukaj vidimo, da vzgojiteljice nekako ne upoštevajo načela uravnoteženosti, saj je 

veliko odstopanje med glasbenimi dejavnostmi. Iz tega lahko razberemo, da je petje pesmi še 

vedno najbolj priljubljena glasbena dejavnost. 
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Hipotezo 2, da vzgojiteljice najpogosteje vključujejo petje pesmi, lahko potrdimo, saj je 

večina (87 %) vzgojiteljic obkrožila, da med dejavnostmi najpogosteje načrtuje petje pesmi.  

 

3.3 VKLJUČEVANJE GLASBENIH DEJAVNOSTI 

 

Spodnji graf prikazuje, kako pogosto vzgojiteljice vključujejo glasbene dejavnosti v vrtcih. 

zelo pogosto

srednje pogosto

včasih

zelo redko

 

Slika 4: Grafični prikaz pogostosti vključevanja glasbenih dejavnosti 

 

Največ vzgojiteljic (77 %) načrtuje glasbene dejavnosti zelo pogosto, 20 % vzgojiteljic 

srednje pogosto, 2 % vzgojiteljic pa včasih načrtuje glasbene dejavnosti. Samo 1 % 

vzgojiteljic zelo redko načrtuje glasbene dejavnosti, nobena vzgojiteljica pa ni obkrožila 

nikoli. 

 

3.3.1 INTERPRETACIJA  

 

Rezultati, ki sem jih dobila pri naslednjem vprašanju, ne presenečajo, saj je glasba priljubljena 

tako pri vzgojiteljicah kot pri otrocih. Večina vzgojiteljic glasbo uporablja pri načrtovanju 

zelo pogosto. Glasba vzbuja veselje do zvoka, gibanja, igre, razvija motorične sposobnosti, 

socialno vedenje … Zato je za otroke zelo pomembna, saj s poslušanjem, izvajanjem in 

ustvarjanjem glasbe vplivamo na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj. 
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Vzgojiteljic, ki so obkrožile, da včasih in zelo redko načrtujejo glasbene dejavnosti, je zelo 

malo, samo 3 %. Vzgojiteljice so imele na izbiro tudi odgovor nikoli in nobena ga ni 

obkrožila. Res sem vesela, da sem dobila takšne rezultate, kajti to bi bilo res kritično, če bi 

vzgojiteljica otroke prikrajšala za glasbene dejavnosti. Glasba namreč otrokom nudi same 

pozitivne ter lepe stvari in otroci jo imajo radi. 

 

3.4 TEŽAVE PRI GLASBENIH DEJAVNOSTIH 

 

Spodnja tabela nam prikazuje odgovore, ki smo jih pridobili iz ocenjevalne lestvice v 

anketnem vprašalniku. Izračunana sta tudi aritmetična sredina in standardni odklon. 

 

 Min Max  M SD 

V6 1 4 2,71 0,83 

V7 1 5 2,60 0,81 

V8 1 4 2,60 0,81 

Skupaj / / 3,12 / 

 

Tabela 1: Pogostost pojavljanja težav pri načrtovanju glasbenih dejavnosti 

 

 

Legenda k tabeli 1: 

Min = minimalna vrednost 

Max = maksimalna vrednost 

M = aritmetična sredina 

SD = standardni odklon 

 

V vprašalniku (glej prilogo) so bila vprašanja od 6 do 8 sestavljena iz ocenjevalne lestvice. 

Vzgojiteljice so obkrožile, kako pogosto naletijo na težave pri načrtovanju glasbenih ciljev, 

sredstvih za delo in metodičnem postopku (5 = zelo pogosto, 4 = srednje pogosto, 3 = včasih, 

2 = redko, 1 = nikoli). 
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3.4.1 INTERPRETACIJA 

 

Vzgojiteljice pri načrtovanju glasbenih dejavnosti naletijo na različne težave. Sama sem 

izpostavila tri, to so težave pri načrtovanju glasbenih ciljev, težave pri sredstvih za delo in 

težave pri metodičnem postopku. Težave pri načrtovanju glasbenih ciljev se pojavljajo 

različno. 6 % vzgojiteljic meni, da niso imele nikoli težav pri načrtovanju vzgojnih ciljev, 35 

% vzgojiteljic ima težave zelo redko, 40 % vzgojiteljic ima težave včasih in 19 % ima pri 

načrtovanju glasbenih ciljev težave srednje pogosto. Če pogledamo na splošno, vzgojiteljice 

nimajo nekih večjih težav pri načrtovanju glasbenih ciljev pri glasbenih dejavnostih.  

Kot težave pri sredstvih za delo so mišljeni predvsem glasbeni pripomočki, razni instrumenti, 

ki so potrebni za glasbene dejavnosti. Iz rezultatov lahko razberemo, da so vrtci dobro 

založeni s temi pripomočki, instrumenti, saj vzgojiteljice nimajo večjih težav pri izbiri.  

Ravno tako lahko rečemo za metodični postopek, saj ni nobena vzgojiteljica obkrožila, da so 

pri metodičnem postopku težave zelo pogoste, večina jih je odgovorila, da imajo težave zelo 

redko oz. včasih, in le 12 % vzgojiteljic meni, da so težave srednje pogoste. 

 

3.5 KURIKULUM ZA VRTCE GLEDE NAČRTOVANJA GLASBENIH 

DEJAVNOSTI 

 

Spodnji graf prikazuje odgovore na vprašanje vzgojiteljicam, ali jim Kurikulum za vrtce 

ponuja dovolj možnosti pri načrtovanju glasbenih dejavnosti. 

da

ne

 

Slika 5: Grafični prikaz strinjanja oz. nestrinjanja vzgojiteljic, da jim Kurikulum za 

vrtce ponuja dovolj možnosti za načrtovanje glasbenih dejavnosti 
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65 % vzgojiteljic je potrdilo, da jim Kurikulum za vrtce ponuja dovolj možnosti za 

načrtovanje glasbenih dejavnosti, ostale (33 %) pa se s tem ne strinjajo. 

 

3.5.1 INTERPRETACIJA 

 

Večina vzgojiteljic je potrdila, da jim Kurikulum za vrtce ponuja dovolj možnosti za 

načrtovanje glasbenih dejavnosti. To se mi zdi zelo ustrezno, saj je Kurikulum za vrtce edini 

dokument, ki vzgojiteljicam ponuja ustrezne cilje na glasbenem področju. V njem so navedeni 

primeri glasbenih dejavnosti ter cilji za prvo in drugo starostno obdobje, pa tudi vloga 

odraslih, kako otroku približati umetnost.  

Tretjina vzgojiteljic meni, da jim kurikulum ne ponuja dovolj možnosti. Skrbi me za te 

vzgojiteljice, kje najdejo ustrezne cilje in dejavnosti, da jih posredujejo otrokom. 

 

3.6 POGOSTE TEŽAVE PRI GLASBENIH DEJAVNOSTIH 

 

Spodnji graf prikazuje odgovore na 3. in 4. raziskovalno vprašanje. 3. raziskovalno vprašanje: 

»Ali se pri načrtovanju glasbenih dejavnosti pojavljajo težave?« 4. raziskovalno vprašanje: 

»Katere so najbolj pogoste težave pri načrtovanju glasbenih dejavnosti?« 

opredelitev
glasbenih ciljev

razvojne
značilnosti otrok

izbira glasbenih
pripomočkov

pomankanje
glasbenega znanja

nimam težav

 

Slika 6: Grafični prikaz najbolj pogostih težav pri načrtovanju glasbenih dejavnosti 
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Težave pri načrtovanju glasbenih dejavnosti se pojavljajo. 34 % vzgojiteljic meni, da se 

težave najpogosteje pojavljajo pri opredelitvi glasbenih ciljev. Blizu sta si tudi odgovora 

razvojne značilnosti otrok (22 %) in izbira glasbenih pripomočkov (24 %). 15 % vzgojiteljic 

meni, da ima premalo glasbenega znanja, 5 % vzgojiteljic pa je pod drugo navedlo, da nimajo 

težav. 

 

3.6.1 INTERPRETACIJA 

 

Težav, ki jih imajo vzgojiteljice pri načrtovanju glasbenih dejavnosti, je kar nekaj. Sama sem 

izpostavila štiri težave, ki sem jih zasledila v literaturi. To so opredelitev glasbenih ciljev, 

razvojne značilnosti otrok, izbira glasbenih pripomočkov in pomanjkanje glasbenega znanja. 

Navedla sem tudi odgovor pod drugo, če mogoče katera vzgojiteljica naleti na kakšno drugo 

težavo ali pa težav nima. Prepričana sem namreč bila, da vsaka kdaj naleti na težave, vendar 

so rezultati pokazali, da temu ni tako, 5 % vzgojiteljic namreč težav nima. Zanimivo se mi zdi 

to, da 15 % vzgojiteljic trdi, da nima dovolj glasbenega znanja. Menim, da bi si morala vsaka 

vzgojiteljica skozi študij nabrati dovolj glasbenega znanja, da kasneje v to ne podvomi več. 

 

Hipoteze 4, da imajo vzgojiteljice največ težav pri opredelitvi glasbenih ciljev, ne moremo 

potrditi niti ovreči s pridobljenim rezultatom, saj le 34 % vzgojiteljic meni, da ima največ 

težav pri opredelitvi glasbenih ciljev.   

Lahko pa potrdimo hipotezo 3, da imajo vzgojiteljice težave pri načrtovanju glasbenih 

dejavnosti. Le 5 % vzgojiteljic je odgovorilo, da nima težav, ostalih 95 % pa ima težave pri 

načrtovanju glasbenih dejavnosti, in sicer pri opredelitvi glasbenih ciljev, z razvojnimi 

značilnostmi otrok, izbiro glasbenih pripomočkov in pomanjkanjem glasbenega znanja. 
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3.8 ODZIVNOST OTROK PRI GLASBENIH DEJAVNOSTIH 

 

Spodnji graf prikazuje, kako se otroci različno odzovejo ob napovedani glasbeni dejavnosti. 

vsi otroci se razveselijo
glasbene dejavnosti

večina otrok se
razveseli glasbene
dejavnosti

polovica otrok se
razveseli glasbene
dejavnosti

manj kot polovica otrok
se razveseli glasbene
dejavnosti

 

Slika 8: Grafični prikaz odzivnosti otrok ob napovedani glasbeni dejavnosti 

 

Po mnenju vzgojiteljic se otroci različno odzivajo na glasbene dejavnosti. 29 % vzgojiteljic 

meni, da se po napovedi glasbene dejavnosti vsi otroci v skupini tega razveselijo. Največ (67 

%) vzgojiteljic meni, da se večina otrok razveseli napovedane dejavnosti. 3 % vzgojiteljic 

trdi, da se polovica otrok razveseli glasbene dejavnosti, 1 % vzgojiteljic pa pravi, da se manj 

kot polovica otrok v skupini razveseli napovedane glasbene dejavnosti. Nobena vzgojiteljica 

ni obkrožila odgovora, da se skoraj nobeden otrok ne razveseli glasbene dejavnosti, in 

odgovora pod drugo. 

 

3.8.1 INTERPRETACIJA 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da so glasbene dejavnosti med otroki priljubljene, vsaj tako 

menijo vzgojiteljice. Večina otrok se razveseli glasbene dejavnosti, ko jim jo vzgojiteljice 

napovedo. Otrokom je glasba blizu, skozi glasbo lahko izražajo svoje občutke, misli. Skozi 

glasbo lahko otroci marsikaj doživijo. Lahko jim približamo kakšno stvar, z glasbo lahko 

premagajo strah. Mnogi otroci se bojijo kakšne živali ali se težje vključijo v igro, glasba jim 

lahko pri vsaki takšni težavi pomaga. Vzgojiteljice morajo biti pozorne in takšne priložnosti 
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videti ter otrokom pomagati. Menim, da to večinoma znajo in so kos situacijam glede na to, 

da imajo otroci tako radi glasbo in se je razveselijo. 

 

3.9 GLASBENE DEJAVNOSTI, KI SO OTROKOM NAJLJUBŠE 

 

Spodnji graf prikazuje, katere glasbene dejavnosti so otrokom najbolj všeč po mnenju 

vzgojiteljic. 

petje pesmi

igranje na instrumente

poslušanje glasbe

ustvarjanje ob glasbi

ustvarjanje v glasbi

 

Slika 9: Grafični prikaz dejavnosti, ki so po mnenju vzgojiteljic najbolj všeč otrokom 

 

35 % vzgojiteljic meni, da je otrokom najbolj všeč petje pesmi, večina vzgojiteljic (59 %) pa 

je mnenja, da imajo otroci raje igranje na instrumente. Za ustvarjanje v glasbi in poslušanje 

glasbe se je za vsako dejavnost odločilo po 1 % vzgojiteljic, 3 % vzgojiteljic pa meni, da 

imajo otroci najraje ustvarjanje ob glasbi. 

 

3.9.1 INTERPRETACIJA 

  

Otroci imajo radi glasbo in dejavnosti, ki jih pripravijo vzgojiteljice. Iz rezultatov lahko 

razberemo, da več kot polovica vzgojiteljic meni, da je otrokom najbolj všeč dejavnost igranja 

na instrumente. Tega nisem spraševala otrok, temveč vzgojiteljice in le-te so na prejšnje 

vprašanje odgovorile, da največkrat načrtujejo petje pesmi. Zanimivo se mi zdi to, da 
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vzgojiteljice največkrat načrtujejo petje pesmi, čeprav imajo otroci po njihovem mnenju raje 

igranje na instrumente. Zakaj potem raje ne načrtujejo instrumente, ki so otrokom bolj všeč. 

Zakaj ne upoštevajo njihovega mnenja, za katerega menim, da je ravno tako pomembno in 

ključno pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu, v določeni skupini. Pa ne samo pri glasbenih 

dejavnostih, tudi pri drugih dejavnostih moramo izhajati iz otrok. Za ostale dejavnosti 

(poslušanje glasbe, ustvarjanje ob glasbi in ustvarjanje v glasbi) se je odločilo malo odstotkov 

vzgojiteljic. To me tudi ni presenetilo, saj sem že pri prejšnjem vprašanju dobila vtis, da sta v 

ospredju petje pesmi in igranje na instrumente, ostale dejavnosti pa vzgojiteljice kar malo 

opuščajo. Podobne rezultate je imela tudi Olga Denac (2010) pri svoji raziskavi.  
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4. ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem se opredelila na glasbeno področje, na kakšne težave naletijo 

vzgojiteljice pri načrtovanju glasbenih dejavnosti, katere so bolj pogoste in kako otroci 

sprejemajo glasbene dejavnosti.  

 

Glasbena vzgoja je pomemben del estetske in umetnostne vzgoje ter zagotavlja temelje za 

skladen in uravnotežen osebnostni razvoj. Bistven cilj glasbene vzgoje v predšolskem 

obdobju je vzpodbujanje otrokovega veselja do glasbe, pravi Ljubica Marjanovič Umek 

(2001). Na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj vplivamo s poslušanjem, 

izvajanjem in ustvarjanjem glasbe.  

 

Kompetenc, ki jih morajo imeti vzgojiteljice, je veliko. Pomembno je vzgojiteljičino znanje, 

sposobnosti, izkušnje in zmožnosti za uspešno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. To 

pomeni, da vzgojiteljica nima le teoretičnih in strokovnih znanj, temveč tudi znanja in 

sposobnosti, pridobljene v praksi (Kalin, 2009). 

Muršak (1999) pravi, da se kompetenca izkaže, kadar vzgojiteljica pridobljeno glasbeno 

znanje, teoretično ali praktično, zna uporabiti s svojim stilom.  

 

Vzgojiteljica naj vse svoje glasbeno znanje preverja in uporablja v praksi med otroki, da bodo 

tudi oni začutili glasbo in se ob njej sprostili ter uživali. Prav tako mora poznati in razumeti 

glasbo različnih zvrsti in obdobij, kot pravi Slosar (2009), da bo vse glasbene elemente 

uporabljala v praksi. 

 

Vzgojiteljice imajo težave pri načrtovanju glasbenih dejavnosti. Nekaterim dela težave 

opredelitev glasbenih ciljev, drugim razvojne značilnosti otrok, spet drugim izbira glasbenih 

pripomočkov in še ena skupina težav je, in to je primanjkovanje glasbenega znanja.  

 

Vzgojiteljice najdejo cilje za glasbene dejavnosti v Kurikulumu za vrtce. V njem so zapisani 

cilji za prvo in drugo starostno obdobje, primeri glasbenih dejavnosti in vloga odraslih.  

Izbira glasbenih pripomočkov je različna, odvisna je predvsem od vsakega vrtca posebej. 

Predvidevam, da je vzrok lahko v tem, da so nekateri vrtci pomanjkljivo opremljeni s 

tovrstnimi pripomočki. To je vse odvisno od ravnatelja in občine, v kateri je vrtec. Če je 
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vzgojiteljica kompetentna, se zaveda značilnosti reševanja problema, in potrebna je le še 

motivacija, da uresniči svoje želje, predvsem pa želje otrok. 

Otroci se razlikujejo drug od drugega, zato imajo vzgojiteljice težave tudi pri tem, kako 

uskladiti glasbene dejavnost za vse otroke enako. Za tiste, ki so bolj sposobni, za tiste manj 

sposobne in povprečne otroke, ki jih imamo v skupini.  

Če pa vzgojiteljica ni dovolj glasbeno kompetentna, je to lahko resen problem. Sama se bo 

težko naučila in zato se mora dodatno izobraževati. Od vzgojiteljic se namreč pričakuje, da ko 

govorimo o kompetencah, imamo v mislih lastnosti uspešnega vzgojitelja, vzgojitelja 

začetnika in vzgojitelja, ki ima za seboj že kar nekaj let delovne prakse (Kalin, 2009). 

Vzgojitelj mora kompetence dejansko udejanjiti, ampak če jih v času študija ni pridobil, jih bo 

kasneje še težje. Ker danes glasbeno znanje ni obvezno, da se lahko vključiš v študij 

predšolske vzgoje, bo le-to lahko še naprej težava nekaterih vzgojiteljic. Slosar (2009) pravi, 

da je zelo pomembno, da vzgojiteljica pozna pomen glasbene vzgoje za otrokov razvoj ter 

zakonitosti glasbenega razvoja otrok. Tako bolj suvereno vodi glasbene dejavnosti in pomaga 

pri vključevanju otrok h glasbi, prav tako pa vodi tudi oblike pomoči pri vključevanju otrok s 

posebnimi potrebami v vrtec. 

 

Iz rezultatov sem razbrala, da so glasbene dejavnosti priljubljene med otroki. Čeprav je večina 

vzgojiteljic odgovorila, da se po njihovem mnenju otroci najbolj razveselijo glasbene 

dejavnosti igranja na instrumente, vseeno veliko vzgojiteljic največkrat načrtuje petje pesmi. 

Ne vem, zakaj ne upoštevajo želja otrok. Če bi bile vzgojiteljice bolj glasbeno kompetentne, 

se to ne bi dogajalo. Slosar (2009) lepo pravi, da je ena izmed specifičnih glasbenih dejavnosti 

prav ta, da vzgojiteljica pozna zakonitosti glasbenega razvoja otrok.  

 

Sama sem primerjala svojo raziskavo z raziskavo Olge Denac (2010) in ugotovila, da so si 

rezultati zelo podobni. Naj jih še enkrat na kratko povzamem – vzgojiteljice s področja 

umetnosti največkrat načrtujejo likovne in oblikovalne dejavnosti, na glasbenem področju pa 

prevladuje petje pesmi.  

 

Načelo uravnoteženosti je zelo pomembno pri načrtovanju glasbenih dejavnosti, saj je 

pomembno, da otroci enakomerno in uravnoteženo sprejemajo glasbene dejavnosti in se ob 

tem naučijo nekaj novega, spoznajo različna doživetja in občutja ob glasbi. 

»Pri načrtovanju moramo tako slediti enakomerni zastopanosti področij dejavnosti vrtca 

(gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika), umetnostnih področij (glasbene, 
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likovne in oblikovalne, plesne, dramske in AV-dejavnosti) in glasbenih dejavnosti (izvajanje, 

poslušanje, ustvarjanje) ter še posebej na področju umetnosti upoštevati načelo 

uravnoteženosti med poustvarjalnimi in ustvarjalnimi dejavnostmi.« (Denac, 2010: 80) 

 

Kompetence, ki si jih vzgojiteljica pridobi v času študija, so ključne kompetence, ki ji 

pomagajo pri nadaljnjem delu. Pomembno je vzgojiteljičino znanje in njene sposobnosti. Tudi 

če naleti na težave, je pomembno le to, da za njih poišče rešitev. Predvsem zato, da otroci ne 

bi bili prikrajšani pri glasbenih dejavnostih. 

 

Glasbeno kompetentna vzgojiteljica mora imeti najprej razvite splošne kompetence, ki se 

nanašajo na komunikacijo, timsko delo in spretnosti pridobivanja znanja, da lahko razvije 

kompetence na glasbenem področju. 
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PRILOGA 

 

Vprašalnik za vzgojitelje/ice predšolskih otrok 

 

Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji! 

 

Sem Irena Grdešič, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Prosim 

vas, da izpolnite moj vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen za ugotavljanje kompetenc na 

glasbenem področju. Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni le v raziskovalni namen za 

diplomsko nalogo. Vprašalnik je anonimen in ne razkriva identitete vprašanih.  

Iskreno se vam zahvaljujem za vašo pomoč. 

 

1. Spol: 

 

a) moški 

b) ženska 

 

2. Koliko let že opravljate poklic vzgojitelja/ice?  _____ 

 

3. Katere dejavnosti s področja umetnosti najpogosteje načrtujete? 

 

a) likovne in oblikovalne dejavnosti 

b) glasbene dejavnosti 

c) plesne dejavnosti 

d) AV-dejavnosti 

 

4. Katere glasbene dejavnosti uporabite največkrat? 

 

a) petje pesmi 

b) igranje na instrumente 

c) poslušanje glasbe 

d) ustvarjanje ob glasbi 

e) ustvarjanje v glasbi 
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5. Kako pogosto vključujete glasbene dejavnosti v vrtcu? 

 

a) zelo pogosto 

b) srednje pogosto 

c) včasih 

d) zelo redko  

e) nikoli 

 

6. Kako pogosto se pojavljajo težave pri načrtovanju glasbenih dejavnosti pri glasbenih 

ciljih? 

 

a) zelo pogosto 

b) srednje pogosto 

c) včasih 

d) zelo redko 

e) nikoli 

 

7. Kako pogosto se pojavljajo težave pri načrtovanju glasbenih dejavnosti pri sredstvih? 

 

a) zelo pogosto 

b) srednje pogosto 

c) včasih 

d) zelo redko 

e) nikoli 

 

8. Kako pogosto se pojavljajo težave pri načrtovanju glasbenih dejavnosti pri 

metodičnem postopku? 

 

a) zelo pogosto 

b) srednje pogosto 

c) včasih 

d) zelo redko 

e) nikoli 
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9. Ali vam Kurikulum za vrtce ponuja dovolj možnosti za načrtovanje glasbenih 

dejavnosti? 

 

a) da 

b) ne 

 

10. Katere težave so najbolj pogoste pri načrtovanju glasbenih dejavnosti? 

 

a) opredelitev glasbenih ciljev  

b) razvojne značilnosti otrok  

c) izbira glasbenih pripomočkov 

d) pomanjkanje glasbenega znanja 

e) nimam težav 

f) drugo: _______________________ 

 

11. Kakšen je odziv otrok, ko jim napoveste, da sledi glasbena dejavnost? 

 

a) vsi otroci se razveselijo glasbene dejavnosti 

b) večina otrok se razveseli glasbene dejavnosti 

c) polovica otrok se razveseli glasbene dejavnosti 

d) manj kot polovica otrok se razveseli glasbene dejavnosti 

e) skoraj nobeden otrok se ne razveseli glasbene dejavnosti 

f) drugo 

 

12. Katere glasbene dejavnosti so otrokom po vašem mnenju najbolj všeč? 

 

a) petje pesmi 

b) igranje na instrumente 

c) poslušanje glasbe 

d) ustvarjanje ob glasbi 

e) ustvarjanje v glasbi 
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