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Povzetek 

 

V tem diplomskem delu smo predstavili možnosti uporabe računalniškega gradiva ter iger pri 

pouku glasbe. V drugem delu naloge, smo s pomočjo programskega orodja Adobe Flash 

izdelali učno gradivo z igrami, s pomočjo katerega se učenci učijo osnovnih glasbenih 

pojmov.  

 

V prvem poglavju je opisan sistem glasbenega šolstva pri nas. V nadaljevanju pa je 

predstavljeno učenje glasbe glede na psihološka izhodišča ter tehnologija pri poučevanju 

glasbe. V drugem delu diplomske naloge je predstavljena izdelava učnega gradiva. 

 

V sklopu diplomske naloge je nastalo učno gradivo, ki služi kot pripomoček pri učenju 

glasbenih simbolov in pojmov. Učno gradivo smo testirali na učencih, ki obiskujejo pouk 

klavirja ali električnih klaviatur.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: glasbeno šolstvo, tehnologija pri poučevanju glasbe, učno gradivo z igrami, 

izobraževalne igre, nota, glasbeni simboli, ton. 
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Abstract 

 

In this thesis possibilities of using computer materials and games in teaching music are 

presented. In the second part of thesis courseware with games is created through which 

students can learn basic musical concepts. Courseware is created with a multimedia and 

software platform Adobe Flash. 

 

In the first chapter the musical education system in Slovenia is described. Music learning 

depending on psychological origin is presented below. Music technology for teaching music 

is also described. 

 

In the second part of the thesis implementation of teaching material is presented. The 

material was tested on students, attending piano and electric keyboards lessons. We also 

asked teachers in music school about their opinion about courseware.  

 

 

KEY WORDS: music education, technology in music education, courseware with games, 

educational games, music symbols, note, tone. 
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Uvod 
Računalniki so vsepovsod okrog nas. Otroci že v svojem zgodnjem otroštvu spoznavajo 

računalnik, ki jim na začetku predstavlja igračo. Če otroke vprašamo, katero igračo bi najbolj 

pogrešali, če bi jim le-to vzeli, bi velik del njih odgovoril, da je to prav računalnik. Dejstvo je, 

da otroci preživijo veliko svojega prostega časa ob računalnikih oziroma računalniških igricah.  

Z razvojem znanosti in tehnologije, se je računalnik vse več začel uporabljati tudi v 

izobraževanju in tako časi, ko so učitelji poučevali zgolj s pomočjo krede in table počasi 

izginjajo. Danes vse več učiteljev uporablja računalnik in druga komunikacijska sredstva z 

namenom, da bi učenci bolje razumeli obravnavano snov. Računalnik je postal nepogrešljiv 

pripomoček pri poučevanju, pa naj gre to za zgodovino, matematiko ali pa za poučevanje 

nauka o glasbi ali solfeggia v glasbeni šoli.  

 

Ko omenimo besedo računalnik, veliko otrok najprej pomisli na igre. Otroci se pri igranju 

računalniških iger vživijo v nov svet, kjer veljajo posebna pravila. Najboljši stranski učinek iger 

pa je zabava. Igre pa niso namenjene samo zabavi, ampak tudi izobraževanju. Med 

aplikacijami jih obstaja kar nekaj, s katerimi lahko učenci utrdijo svoje znanje. S pomočjo 

učnega gradiva, ki vsebuje računalniške igre, učitelji podajajo snov na povsem nov način, 

drugačen od tistega klasičnega, ko učitelj razlaga, učenci pa si pišejo zapiske v svoje zvezke.  

 

Igre, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku, niso običajne igre, ki jih učenci poznajo s svojega 

okolja, ampak so to posebne igre, ki jim pravimo didaktične igre. Pouk je organiziran in 

premišljen vzgojno-izobraževalni proces, kjer s prosto igro ne moremo doseči vseh ciljev. 

Vloga didaktične igre je uresničevanje vzgoje in izobraževanja pri pouku. Didaktične igre so 

dober način za izobraževanje, ker vzbujajo pozornost in zanimanje učencev ter jih motivirajo 

k dejavnostim. (Bognar v Škorjanc 2009) 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili sistem glasbenega izobraževanja pri 

nas, nato pa smo predstavili teorije, ki se uporabljajo pri pouku Nauka o glasbi in Solfeggia. 

Predstavili smo tudi uporabo tehnologije pri pouku v glasbenih šolah ter izobraževalne 

glasbene programe. 
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V okviru diplomskega dela je nastalo učno gradivo z igrami, s pomočjo katerega bodo lahko 

učenci glasbenih šol svoje znanje utrdili.  

  



Miklič, A. (2012) Računalniška igra pri glasbi. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

3 
 

Glasbeno šolstvo pri nas 

V Sloveniji je kar precej možnosti za glasbeno izobraževanje. Statistični podatki kažejo, da je 

več kot 16% (statistični urad) otrok vključenih v glasbeno izobraževanje, precejšen del 

učencev pa se odloča tudi za nadaljnji študij glasbe na srednjih šolah in kasneje na akademiji. 

Zanimanje za glasbeno izobraževanje je vsako leto večje, možnosti sprejema pa so omejene 

in ravno zaradi tega je selekcija precej stroga, posledica pa so razlike v kakovosti 

izobraževanja na predhodnih ravneh. Trenutno je vpis v glasbene šole zelo omejen in ne 

dopušča nobenih širitev. Zaradi povečanega povpraševanja po glasbenem izobraževanju je v 

zadnjih letih porastlo število zasebnih glasbenih šol, ki pa so v večini usmerjene v 

komercialno glasbo in ne toliko v klasična umetniška dela. Zasebne glasbene šole imajo svoj 

program glasbenega izobraževanja, vendar pa nimajo javno veljavnih spričeval. Nekatere 

zasebne glasbene šole poskušajo pridobiti koncesijo, vendar pa jo težko pridobijo zaradi 

omejenih možnosti širitve glasbenega šolstva. (Rotar Pance 2006) 

Glasbena šola 

Glasbene šole so razširjene po vsej Sloveniji, hkrati pa so tudi najnižja stopnja organiziranega 

glasbenega izobraževanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ima 

evidentiranih 63 glasbenih šol in 12 zasebnih glasbenih šol (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport). Poleg omenjenega števila javnih in zasebnih šol, delujejo na 

področju glasbenega izobraževanja še druga podjetja, ki ponujajo glasbeno izobraževanje, 

vendar pa ta podjetja ne sodijo v državni šolski register. Ob vpisu lahko učenci glede na svojo 

starost in interes izbirajo med različnimi programi. Programi s kratkim opisom so prikazani v 

spodnji tabeli. 

 

Program Trajanje Komu je namenjen Opis 

Predšolska 
glasbena 
vzgoja 

1 leto petletnim otrokom 
Vpis v ta dva programa je neselektiven. 
Značilen je skupinski pouk, ki se izvaja enkrat 
na teden po 45 minut. Razvoj glasbenih 
sposobnosti, spretnosti in znanj je spodbujen 
s številnimi didaktičnimi igrami, glasbene 
dejavnosti pa se povezujejo tudi z gibalno-
plesnimi in likovnimi vsebinami. 

Glasbena 
pripravnica 

1 leto 
šestletnim 
otrokom 

Glasbeni 
program 

8 let 
sedemletnim 
otrokom (ob 
vpisu), ob koncu 

Program je selektiven. Vpisni pogoji so 
določeni glede na izbrani instrumentalni 
program. Učenci obiskujejo instrumentalni in 
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šolanja so stari 15 
let 

pa teoretični pouk. Instrumentalni pouk se 
izvaja individualno, dvakrat na teden, v 
obsegu 20, 30 ali 45 minut, odvisno od 
instrumenta in razreda. Teoretični pouk pa se 
izvaja skupinsko  enkrat na teden. Teoretični 
pouk pri predmetu Nauk o glasbi traja 1. – 3. 
razred 60 minut, 4. – 6. razred 90 minut in 
Solfeggio 7. ter 8. razred 90 minut. Učenci 
višjih razredov, imajo tudi predmeta Komorna 
igra in Orkester. 

 

Učenci glasbenih šol so različnih starosti, saj se vanjo vključujejo tako predšolski otroci, 

osnovnošolci, dijaki kot tudi študentje in odrasli. Tako javne kot zasebne glasbene šole 

morajo izvajati pouk orkestrskih inštrumentov. V javnih glasbenih šolah morajo izvajati 

najmanj pet orkestrskih inštrumentov: obvezno iz godal, pihal in trobil, klavirja nauka o 

glasbi oziroma solfeggia. Zasebne glasbene šole pa morajo izvajati najmanj tri orkestrske 

inštrumente in sicer: godala, pihala, trobila ter imeti vsaj dva oddelka individualnega pouka.    

Srednja glasbena šola 

Po končani glasbeni šoli lahko učenci nadaljujejo glasbeno izobraževanje na srednji stopnji, 

vendar morajo pred tem opraviti preizkus nadarjenosti. Izbire srednjih glasbenih šol je manj, 

najdaljšo tradicijo imata Srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani in Mariboru. V zadnjih 

desetih letih so se jima pridružile še gimnazije v Celju, Velenju, Kopru in Novem mestu. Za 

umetniške gimnazije so verificirani trije izobraževalni moduli: 

- Modul A: Glasbeni stavek 

- Modul B: Petje – Instrument 

- Modul C: Jazz – zabavna glasba 

Moduli temeljijo na splošno-izobraževalnih predmetih, ki dijakom omogočajo zaključek 

srednje šole s splošno maturo, hkrati pa jim omogočajo vpis na visokošolske glasbene 

programe v Sloveniji in tujini. 

Akademsko glasbeno izobraževanje 

Največ dodiplomskih glasbenih študijskih programov poteka na Akademiji za glasbo, 

Univerze v Ljubljani. Na Akademiji za glasbo izvajajo osem študijskih programov: 

- Oddelek za kompozicijo in glasbeno teorijo 
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- Oddelek za dirigiranje 

- Oddelek za petje z operno šolo 

- Oddelek za instrumente s tipkami in korepeticije 

- Oddelek za godala in druge instrumente s strunami 

- Oddelek za pihala, trobila in tolkala 

- Oddelek za glasbeno pedagogiko 

- Oddelek za sakralno glasbo 

Poleg Akademije za glasbo, se lahko bodoči študenti glasbe odločijo tudi za študij 

muzikologije na Filozofski fakulteti ali pa za študij glasbene pedagogike na Pedagoški 

fakulteti, Univerze v Mariboru.  

Učenje glasbe glede na psihološka izhodišča 

Vsako izobraževalno gradivo in izobraževalna igra, vključuje elemente posameznih teorij. 

Vsak otrok ima svoje značilnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju pouka. Po drugi 

strani, pa so si otroci med seboj zelo podobni. Za vse, ki kakorkoli sodelujejo pri nastajanju in 

izvajanju pouka glasbe, je zelo pomembno, da pri svojem delu upoštevajo teorije razvoja 

osebnosti. Po Pesek (1997) so to: 

1. Behavioristično-miljejska teorija 

2. Normativno-zrelostna teorija 

3. Kognitivno-interakcijska teorija 

4. Sociodinamična teorija 

5. Humanistična teorija 

 

Katera teorija je prava in katera najboljša, glasbeni psihologi še niso razvili. V resnici, pri 

izobraževanju velja več teorij, od konteksta pa je odvisno katera je prevladujoča.  

 

Različne teorije osebnostnega razvoja, moramo pri sestavljanju učnih načrtov kritično 

ovrednotiti ter spoznanja, ki so za nas dobra vključiti v učni proces. Pri tem moramo paziti, 

da upoštevamo kognitivne, afektivne, psihomotorične in socialne komponente. Pri vsaki učni 

enoti morajo biti zastopane vse vrste ciljev, kateri bodo v ospredju pa je odvisno od 

operativnih vzgojno-izobraževalnih smotrov. 
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Behavioristično-miljejska teorija 

Predstavniki behavioristično-miljejske teorije so Edward Thorndike, John B. Watson, Burrhus 

F. Skinner in Clark L. Hull. Našteti psihologi so trdili, da je večina učenja rezultat zunanje 

stimulacije in reagiranja posameznika na te dražljaje. Predstavnik behavioristično-miljejske 

teorije na področju glasbene psihologije je Robert W. Lundin, ki pravi, da se mora psihologija 

glasbe ukvarjati z glasbenimi dražljaji in odgovori, ravno tako kot se obča psihologija ukvarja 

s preučevanjem reakcij organizmov na določene dražljaje. Lundin pravi, da je za glasbeno 

učenje značilna spremenljivost in možnost prilagajanja. Spremenljivost lahko spremljamo 

skozi različne glasbene odgovore v različnih situacijah. Eno glasbeno delo lahko 

interpretiramo na več načinov in sicer glede na značaj, tempo, dinamiko. Vse te lastnosti so 

odvisne od trenutnega razpoloženja in stanja izvajalca. Lundin pravi, da so za glasbeno 

vedenje najpomembnejši procesi opazovanja, učenja in pomnjenja. Bistvo Lundinovega 

razumevanja glasbenega obnašanja je izraženo v trditvi, da so glasbeni odgovori funkcija 

organizma, ki ima določene biološke potenciale in so rezultat pridobljenega vedenja. 

(Internetni vir 1) 

 

Pesek (1997) pravi, da so značilnosti Behavioristično-miljejskega programa naslednje: 

- »učni smotri so oblikovani tako, da jih lahko realiziramo in rezultate izmerimo 

- pri učni uri je najpomembnejša učna snov 

- učni program usmerja le učitelj, pomembno je, da se posveti učencem s specifičnimi 

učnimi težavami 

- prevladujoče dejavnosti so branje, pisanje in poslušanje, prevladuje učiteljeva 

verbalna predstavitev  

- od otrok pričakujejo obvladovanje učne snovi že v zgodnjih letih 

- vzgojno izobraževalne smotre oblikujejo ločeno za perceptualno-motorično, 

kognitivno in socialno-emocionalno področje 

- močno poudarjajo pomen zunanje podkrepitve, po možnosti takojšnje in pozitivne« 

 

Behavioristično-miljejsko teorijo zasledimo v programih, ki zahtevajo sistematične pristope 

in v nalogah, ki zahtevajo zaporedno učenje ter modifikacijo vedenja. Za doseganje višjih 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, kot sta na primer vrednotenje in ustvarjalnost samo glasbeno 
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znanje ni dovolj, zato so v tem primeru glavna načela behavioristično-miljejske teorije 

nesprejemljiva. 

 

Če želimo pridobiti tehnične spretnosti na instrumentu po naprej določenih sekvencah ter 

pridobiti takojšnjo povratno informacijo lahko to teorijo sprejmemo, vendar pa moramo pri 

tem upoštevati subjektivne značilnosti otrok. (Pesek 1997) 

Normativnozrelostna teorija 

Vsak otrok se razvija po določenih stopnjah in nagnjenjih. Predstavniki te teorije so osnovali 

svoja prepričanja glede na otrokov razvoj. Poudarjajo razvojne stopnje, po katerih se 

razvijajo vsi posamezniki. Okolje pa dojemajo kot dejavnik, ki pospešuje oziroma zavira 

razvoj posameznika. Okolje torej pomaga pri otrokovem razvoju, vendar pa ga ne usmerja. 

Otroka predstavniki te teorije otroka dojemajo kot rastlino. Če je otrok neprilagodljiv ali 

nesrečen, se je zgodilo (po normativnozrelostni teoriji) nekaj, kar je zmotilo otrokov urnik 

razvoja.  

 

Začetnik normativnozrelostne teorije je bil Jean Jacques Rousseau. Verjel je v otrokov razvoj 

po zakonih narave, starši in učitelji pa naj ne bi zavirali naravnega poteka osebnostne rasti. 

Med najbolj znanimi predstavniki normativnozrelostne teorije je Arnold Gesell, ki je skupaj s 

sodelavci na univerzi Yale preučeval zakonitosti rasti in razvoja enako starih otrok. Skušal je 

ugotoviti, kaj so otroci sposobni doseči pri določeni starosti. Raziskave, opisujejo zmožnost 

otrok različnih starosti. Iz njih pa izhajajo norme, ki jih uporabljamo kot osnovo za 

primernost učnega načrta na določeni starostni stopnji. Če ima nek otrok že pri petih letih 

lastnosti šestletnika, od njega ne smemo pričakovati, da se bo obnašal kot šestletnik, lahko 

pa domnevamo, da bo otrok svoj naravni razvoj po določenem urniku dosegal bolj z lahkoto. 

(Pesek 1997) 

 

Pesek (1997) pravi, da so značilnosti normativnozrelostne teorije naslednje: 

- »planiranje programov glede na normativne značilnosti otrokovih potreb, ki jih lahko 

določijo posamezni učitelji 

- vera v prirojeno dobroto ljudi 
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- homogenizirane skupine glede na sposobnosti, ki jih določijo na podlagi inteligenčnih 

testov, bodisi standardiziranih ali testov dosežkov, ki jih sestavijo učitelji 

- različnost programov glede na organizacijo, vsebino postopke in preverjanje. učni 

načrti se razlikujejo od razreda do razreda, od šole, do šole 

- zunanje diferenciranje otrok glede na specifične učne težave« 

 

Vsak otrok ima določeno mero dispozicij, ki jih lahko razvijamo z ustreznimi programi, ne 

glede na njegovo starost. Ne moremo namreč postaviti roka, kdaj mora otrok brez 

melodičnih in ritmičnih napak zapeti neko pesem. Nekateri zmorejo to že pri dveh letih 

starosti, spet drugi pa v prvih razredih šolanja, nekateri, čeprav redki, pa nikoli.  

Kognitivno-interakcijska teorija 

Utemeljitelj kognitivno-interakcijske teorije je Jean Piaget. Pravi, da vsi otroci napredujejo po 

določenih razvojnih stopnjah, ki so v funkciji intelektualnega in miselnega procesa. Po 

Piagetu znanje ni skupek zbranih informacij, ampak je proces pridobivanja informacij s 

pomočjo mentalne ali fizične akcije. Avtor trdi, da vsi organizmi reagirajo na podlagi spodbud 

iz okolja. Piaget verjame, da se človekov um razvija na podlagi intuitivne potrebe po učenju.  

Otroci sestavljajo svoje izkušnje v strukture ali vzorce. Piaget je označil tri medsebojno 

povezane procese, ki pospešujejo razvoj miselnih dejavnosti in sposobnosti za reševanje 

problemov. To so procesi adaptacije: asimilacija, akomodacija in ekvilibracija. (Pesek 1997) 

 

Proces asimilacije: 

Asimilacija je proces s katerim vključujemo nove zaznave (znanje, spoznanje) v obstoječe 

strukture. V tem delu procesa se individuum kognitivno prilagaja  in organizira okolje. 

Asimilacija omogoča rast kognitivnih struktur, vendar jih ne spreminja. (Razdevšek-Pučko 

2008) 

 

Proces akomodacije: 

Akomodacija je proces, v katerem se strukture spreminjajo zaradi novih spoznanj in izkušenj. 

Kadar je otrok soočen z novim napredkom, ga poskuša asimilirati v obstoječo strukturo. Če 

to ni mogoče, lahko kreira novo strukturo, kamor uvrsti dražljaj, ali pa modificira že 

obstoječo. Ko otrok izpelje akomodacijo, poskuša znova asimilirati dražljaj. Ko strukturo 
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spremeni, je napredek asimiliran. Strukture odsevajo otrokovo trenutno stopnjo 

razumevanja in znanja, asimilacija pa je vedno končni produkt. (Razdevšek-Pučko 2008) 

 

Proces ekvilibracije: 

Pomemben proces je ekvilibracija. Lahko bi rekli, da je nekakšno ravnotežje med novimi 

spoznanji in obstoječimi strukturami. Vsebuje komplementarne procese. (Razdevšek-Pučko 

2008) 

 

Na področju glasbe bi lahko procese adaptacije razložili na primeru spoznavanja zvočnih 

barv. Na začetku se otrok spozna z barvo človeškega glasu. Ko zasliši glas neznanca, ga lahko 

uvrsti v že znano kognitivno strukturo, kjer so »shranjene« kategorije, ki se nanašajo na 

barvo človeškega glasu (asimilacija). Ko pa otrok zasliši melodijo na instrumentu, pa te 

instrumentalne barve ne more vključiti v kategorijo človeškega glasu. Vzpostaviti mora novo 

strukturo, ki jo  sestavljajo instrumentalne barve (akomodacija). Če bi otrok za vsak 

instrument vzpostavil novo kognitivno strukturo, bi imel težave pri posploševanju. Zato je 

potreben proces ekvilibracije oz. uravnoteževanja, saj le-ta uravnava intelektualno 

ravnotežje z okoljem. (Pesek 1997) 

 

Piaget se je lotil opazovanja posameznih otrok. Spremljal jih je od rojstva do odraslosti. Iz 

opazovanja je izpeljal štiri stopnje intelektualnega razvoja osebnosti: 

1. stopnja senzomotorične inteligentnosti (0-2 leti) 

2. stopnja predoperativnega mišljenja (2-7 let) 

3. stopnja konkretnih operacij (7-11 let) 

4. stopnja formalnih operacij (11-15 let ali več) 

 

Stopnja senzomotorične inteligentnosti 

Na tej stopnji otrok v zaznavno-gibalni fazi. Informacije iz okolja pridejo preko gibanja in 

zaznavanja, otrok raziskuje, eksperimentira. Govorimo o predverbalnem obdobju, kjer otrok 

za razumevanje uporablja zaznavne in gibalne sposobnosti. Učenje in reševanje problemov 

na tej stopnji poteka s poskusi in napakami (ugibanje). Če dobi otrok v roke nek predmet, ki 

proizvaja zvok (npr. ropotuljica), ga bo najprej premikal povsem naključno. Na tej stopnji 

pomeni igrača podaljšek njegovega telesa, saj le-ta še nima sposobnosti za razlikovanje 
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predmetov od samega sebe. Na tej stopnji moramo dati otroku veliko predmetov, ki 

proizvajajo zvoke. Otroci bodo z njimi ravnali na svoj način, z izkušnjami pa si bodo pridobili 

osnove za oblikovanje pojmov in posplošitev na višjih razvojnih stopnjah. (Internetni vir 2) 

 

Stopnja predoperativnega mišljenja 

Na tej stopnji ima otrok zmožnost, da razume, ustvarja in uporablja simbole, ki predstavljajo 

nekaj kar ni prisotno. Otrok naredi največji napredek v tem obdobju na področju 

reprezentacije objektov in dogodkov. Sposoben je, da si predstavlja stvari, vpliva na razvoj 

domišljijske igre. 

Na področju glasbe otrok v prvem in drugem letu še nima razvitega konceptualnega 

mišljenja. V tem obdobju otrok veliko prepeva, vendar so tonski in ritmični vzorci naključni in 

neponovljivi. S petjem lahko velikokrat izrazi svoja čustva, ki jih z govorjenjem ne bi mogel 

izraziti. (Internetni vir 2) 

 

Stopnja konkretnih operacij 

Na tej stopnji otrok razvije miselne operacije, s katerimi je sposoben reševati konkretne 

probleme. Otok lahko miselno transformira, modificira ali kako drugače manipulira s tem kar 

vidi in sliši. Objekti morajo biti konkretni, ker si jih lahko le tako otrok predstavlja brez večjih 

težav. V teh letih si otrok razvije logične operacije za razvrščanje objektov glede na njihove 

razlike (tok podatkov oz. serializacija) in mentalno grupiranje predmetov glede na njihove 

podobnosti (klasifikacije). Otrok tako razume pojem števila in osnovne računske operacije, 

razvite so prostorske operacije (zna na primer uporabljati zemljevid),… (Internetni vir 2) 

Rezultate raziskav glasbenih psihologov, ki imajo za izhodišča Piagetova spoznanja o 

kognitivnem razvoju, so strnjena v naslednje ugotovitve: 

- ohranjanje ritmičnih vzorcev se pojavi po ohranjanju melodičnih vzorcev 

- med petim in sedmim letom starosti z vajo najbolj vplivamo na razvoj pomnjenja 

ritmičnih in melodičnih vzorcev 

- spremembe v tonskem načinu, obliki in ritmu je težje konzervirati kot spremembe v 

instrumentih, tempu in kasneje v harmoniji 

- plato pri glasbeni konservaciji so opazili okoli desetega leta starosti 

- ritmične vzorce, ki jih predvajamo v molu, otroci bolje dojemajo kot tiste v duru 

(Serafine 1980 v Pesek 1997) 
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Stopnja formalnih operacij 

Na tej stopnji postane mišljenje abstraktno in ni več vezano na konkretne primere. Za to 

obdobje je značilno razmišljanje o različnih možnostih, postavljanje domnev, logično 

razmišljanje in eksperimentalno preverjanje hipotez s pomočjo deduktivnega sklepanja. 

Vemo (po Piagetu), da je razmišljanje otrok precej drugačno kot mišljenje odraslih ter da 

poteka razvoj logičnega in abstraktnega mišljenja skozi številne faze, kjer otroci postopoma 

razvijajo svoj čustveni in miselni proces. Obdobje formalnih operacij je zelo dolgo obdobje, 

saj ni nujno, da se pri 15. letu zaključi. (Razdevšek-Pučko 2008) 

 

Sociodinamična teorija 

Predstavniki te teorije pravijo, da je najpomembnejši dejavnik v razvoju pravilen socialni 

razvoj. Da bi posameznik postal psihično in socialno zrela osebnost, mora prehoditi vse 

stopnje socialnega razvoja. To lahko doseže v okolju, ki omogoča zdrav socialni in psihični 

razvoj. Najvidnejši predstavnik sociodinamične teorije je Erik Erikson, ki poudarja pomen 

razvoja jaza in oblikovanje osebne identitete. Po Eriksonu poteka osebnostni razvoj od 

rojstva pa do obdobja zrelosti, vsako obdobje pa je kakovostno in vsebinsko drugačno od 

predhodnega.  

 

V prvem letu starosti otroka poteka prvo obdobje. Za to obdobje je značilna gradnja 

zaupanja. Otrok se mora počutiti varnega in zaupati svojim staršem in okolici. V nasprotnem 

primeru se lahko razvijejo psihične motnje, kot so depresivnost, paranoja in podobno. Otrok, 

ki v prvem obdobju ne bo razvil zaupanja do sveta, se bo začel bati stikov z drugimi. Tudi 

kasneje bo odklanjal stike, v odnosih do drugih pa bo pretirano hladen in zadržan. 

 

V drugem obdobju, ki traja od prvega do četrtega leta, je za otrokov razvoj pomembna 

otrokova samostojnost oziroma zaupanje vase. Starši lahko spodbujajo smisel za avtonomijo 

ali pa jo zavrnejo. Če starši otrokovih prizadevanj ne podprejo (jih odklonijo ali kaznujejo), se 

pri takem otroku namesto neodvisnosti razvije dvom o lastnih zmožnostih in sramežljivost. 

Kadar starši izvajajo pretirano disciplino, kontrolo in zaščitništvo do otrok, tak otrok seveda 

ne more razviti občutkov neodvisnosti in lastne volje. Ker se otrok ne more normalno 
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uveljaviti, se pojavijo neprilagojeni načini obnašanja, kot na primer svojeglavost, togota in 

bes. Razvijejo se lahko tudi pretirana sramežljivost in negotovost, pomanjkanje zaupanja 

vase in zmožnosti za uveljavljanje nasploh. 

 

V tretjem obdobju, to je med četrtim in petim letom starosti, se oblikuje hotenje za lastne 

pobude. Otrokove težnje po iniciativi morajo starši in učitelji spodbujati, a jih morajo hkrati 

tudi usklajevati s pravili družbe. Naloga staršev je v tem obdobju precej težka. Po eni strani 

morajo spodbujati otrokove spontane težnje, da bi se lahko razvila njegova iniciativnost, po 

drugi strani pa morajo te težnje usklajevati z družbenimi pravili. Če starši otrokovo spontano 

dejavnost pretirano zatrejo, lahko pride do motenj. Tedaj bodo namesto zadovoljstva ob 

samoiniciativi porasli občutki krivde, namesto iniciativnosti pa se bo pojavilo togo vedenje. 

 

Za četrto obdobje je značilna delavnost. To je obdobje zorenja, ki poteka med šestim in 

enajstim letom. V tem obdobju se zelo poveča otrokov družbeni prostor, saj se mora otrok 

prvič truditi za uspeh, svoje dosežke pa mora znati primerjati z dosežki vrstnikov, pokazati pa 

mora marljivost in prizadevnost. Kadar iz teh primerjav izvira vsaj v pretežni meri 

zadovoljstvo nad doseženim, se utrjuje otrokova delavnost, če pa je otrok prevečkrat 

neuspešen, se lahko utrdi občutek manjvrednosti in nesposobnosti. Naloga učiteljev je, da 

prilagajajo zahtevnost nalog otrokovim zmožnostim, da se jim ne bi razvijal občutek 

manjvrednosti in nemoči.  

 

Peto obdobje, je med dvanajstim in petnajstim letom. Posameznik se mora razviti v svojo 

osebnost, v svoboden in odgovoren subjekt. Pridobiti mora občutek lastne identitete, kar je 

po Eriksonu zelo zapleten proces. Sledijo zgodnje odraslo obdobje, srednje odraslo obdobje 

in obdobje zrelosti, za katero je značilna integracija smotrov in ciljev z realnostjo.  

 

Eriksonove ugotovitve moramo na področju glasbenega izobraževanja upoštevati glede 

oblikovanja otrokovega zaupanja vase. Glasbene dejavnosti morajo otroku nuditi 

zadovoljstvo in potrjevanje. Otrok mora zaupati v svoje sposobnosti, saj jih bo le tako lahko 

razvil in se udejstvoval v glasbenih dejavnostih. (Pesek 1997) 
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Humanistična teorija 

Humanistična psihologija je usmerjena na preučevanje tega, kar je tipično človeško in na 

preučevanje novih vidikov človekovega vedenja. Zavzema se za spoštovanje posameznika in 

za priznavanje različnih pristopov ter za odprtost do sprejemljivih metod. (Internetni vir 3) 

 

Najbolj znan predstavnik te teorije je Abraham Maslow, ki je poudaril je pomen svobodne 

volje. Razvil je hierarhijo potreb, v kateri so najvišje estetske želje in populariziral pojem 

samoaktualizacije (smo to, kar v bistvu smo), ki pomeni končni rezultat razvoja osebnosti. Vsi 

se rodimo s težnjo k osebnostni rasti. Posameznik mora zadovoljiti najosnovnejše potrebe, 

sicer ne more doseči višjih stopenj osebnostnega razvoja. Osnovne potrebe po Maslowu so: 

- fiziološke potrebe (hrana, pijača, spanje, oblačila, dom) 

- potreba po varnosti (zdravstveno varstvo, socialna pravičnost, pravno varstvo, 

pokojninsko zavarovanje) 

- potreba po pripadnosti in ljubezni (pozornost, stiki, skupinska pripadnost, 

prijateljstvo, družabnost) 

- potreba po spoštovanju (priznanje, samospoštovanje, sloves, status, prestiž) 

- potreba po samoaktualizaciji (samoprekoračitev, samoopozarjanje, unio mystica) 

(Internetni vir 3) 

 

De la Motte-Haber pravi, da »realizacija samouresničevanja ob uporabi in izkoriščanju vseh 

talentov prinaša notranje bogastvo in srečo. Samouresničevanje se od drugih teženj razlikuje 

po tem, da nima nobene praktično uporabne funkcije – pravo nasprotje motivaciji 

sposobnosti, ki jo priganjata gon in verjetnost uspeha.« (De la Motte-Haber 1990) 

 

Maslow ni sprejel behaviorističnih in psihoanalitičnih teorij, ker po njegovem mnenju ne 

težijo k samoaktualizaciji osebnosti. Pravi, da je človek po naravi dober (neagresiven, 

netekmovalen, nesebičen). »V umetnosti vidi osnovne vzgojno-izobraževalne izkušnje, ker je 

umetnost tako blizu biološki identiteti. Klasična glasba se je Maslowu zdela vir izkušenj. 

Najgloblje izkušnje, ki sprožijo največje veselje in navdušenje, vizije drugega sveta ali druge 

ravni življenja, izhajajo iz klasične glasbe velikih glasbenikov«. (Pesek 1997) 
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Po humanistični teoriji naj bi se vzgojno-izobraževalni proces razvijal vse življenje. Humanisti 

nasprotujejo šolam, kjer pouk poteka institucionalno. Posledica takega pouka je pridobivanje 

»umetnih« izkušenj. Pouk naj bi bil organiziran tako, da bi dejavnosti potekale skozi cel dan, 

vse leto. Število predmetov in šolskih let pa ne bi smelo pogojevati stopnje izobraževanja. 

Posameznik bi svojo izobrazbo pokazal s svojimi dosežki. Pri takem načinu pouka, bi morali 

učitelji in otroci intenzivno sodelovati, ravno tako pa bi morali sodelovati otroci med seboj 

ravno tako tudi različne starostne skupine. Prostori bi morali biti estetsko urejeno, tako, da 

bi spodbujali učenje in hkrati estetski okus. Humanisti podpirajo idejo odprtih šol zaradi 

njihove fleksibilnosti ter različnosti učnih slogov ter različnosti učnih slogov.  

 

Najpomembnejša naloga učnega procesa mora biti kreativnost. Učinkovito pridobivanje 

izkušenj je lahko le aktiven in ne pasiven proces. Stimulativno in estetsko urejeno okolje, 

pripomore k otrokovemu zanimanju za določene vzgojno-izobraževalne vsebine. Formiranje 

heterogenih skupin moramo sprejeti s pridržkom. Starejši otroci sicer lahko prenašajo svoje 

znanje in izkušnje na mlajše, vendar pa moramo tudi za njih zagotoviti nove vsebine, ki pa jih 

ne moremo črpati od mlajših.  

 

Maslow je prepričan, da je zahodna klasična glasba najboljša umetniška spodbuda za 

pridobivanje glasbenih izkušenj. Tega pa ne moremo sprejeti, saj bi tako usmerili otrokov 

glasbeni okus in ga onesposobili za sprejemanje in toleriranje drugih glasbenih slogov. (Pesek 

1997) 

 

Učno gradivo in izobraževalne igre 

Pod pojmom igra si običajno predstavljamo zabavo. Že stari Egipčani so se radi zabavali in 

nekatere njihove igre so se ohranile do danes. V nemškem jeziku je igra definirana kot 

aktivnost, ki je namenjena izključno zabavi in užitku. (Internetni vir 4) Tudi če pogledamo 

ostale definicije igre, vidimo, da med seboj ne razlikujejo veliko.   

 

Na tržišču obstaja zelo veliko učnih gradiv. Nekatera vsebujejo le razlago, v drugih pa so 

vključene tudi igre. Veliko iger je namenjenih zabavi in sprostitvi. Med vsemi temi igrami, pa 

najdemo tudi igre, ki poleg tega, da ponujajo zabavo, tudi izobražujejo. Če bi vprašali 
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računalniško pismene ljudi, ali je možno, da računalniška igra poleg zabave tudi izobražuje, bi 

odgovorili, da gre spet za marketinški trik in da se s tem zapravlja čas. (Internetni vir 5) 

Vendar to ni čisto res. V članku za revijo Current Biology so raziskovalci z University of 

Rochester poročali, da igranje akcijskih iger pripomore h kognitivnemu razvoju. (Internetni 

vir 6) 

 

Če pogledamo v šole, je pouk v večini osredotočen na osvajanje in pomnjenje pravil, zabava 

pa je največkrat izključena iz izobraževalnega procesa. Z učnim gradivom in izobraževalnimi 

igrami lahko naredimo pouk zanimiv in zabaven. Učna gradiva in igre so učinkovito orodje za 

poučevanje otrok, mladostnikov in odraslih, kjer ne gre le za tradicionalne igre, ampak tudi 

za posebne računalniške igre, ki izobražujejo. (Ocepek 2010) 

 

Izobraževalna igra (ang. »serious game«), je ena izmed vrst računalniških iger, ki sodi v 

skupino vzgojno-izobraževalnih iger. Kot pravi Ocepek (2010) so izobraževalne igre povsem 

nov način podajanja učne vsebine z elementom zabave. Cilj izobraževalne igre pa ni le 

zabava, ampak imajo vlogo izobraževanja. Običajno so izobraževalne igre nekakšne 

simulacije realističnih procesov in dogodkov, ki nam dajo občutek, kot da gre za igro. 

Izobraževalne igre so narejene z namenom reševanja problemov. Glavni cilj te vrste iger je 

usposabljanje ali izobraževanje uporabnikov. Uporabniki izobraževalne igre pa niso nujno le 

učenci osnovni ali srednje šole, ampak služijo tudi za izobraževanje odraslih. (Internetni vir 7) 

 

Enotne definicije, ki bi definirala izobraževalno igro ni, čeprav se v večini uporabljajo za 

trening, oglaševanje, simulacije in izobraževanje. Izobraževalne igre, so lahko kateregakoli 

žanra, uporabljajo lahko katerokoli tehnologijo in narejene so lahko za katerokoli platformo. 

(Internetni vir 7) 

Tehnologija pri pouku v glasbeni šoli 

Kot učno sredstvo se je pred nami pojavila naprava, to je računalnik. Na prvi pogled se zdi, da 

bi računalnik težko uporabili v procesu poučevanja pri glasbi, vendar temu ni tako. Pri pouku 

v glasbenih šolah so se tehnološki pripomočki uporabljali predvsem za poslušanje glasbenih 

primerov, danes pa že kar nekaj učiteljev uporablja računalnik pri poučevanju Nauka o glasbi 

in Solfeggia. 
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Sodobna tehnologija učitelju omogoča, da izboljša proces učenja in poučevanja. Raziskave so 

pokazale, da uspešnost poučevanja s pomočjo računalnika, odvisna tudi od kompetentnosti 

učitelja. (Pančur 1997) 

 

Vsaka novost v procesu poučevanja predstavlja nov izziv za učitelja. Kljub temu, da so 

tehnološki pripomočki že skoraj v vsaki slovenski učilnici, je uspešnost doseganja ciljev ob 

podpori računalnika, odvisna predvsem od ustrezno izbranega računalniškega okolja in 

njegove integracije v pouk. Poznamo več modelov integracije tehnologije v pouk. Vsi modeli 

izhajajo iz teorij učenja. (Borota 2007) 

 

Integracijo IKT je v petih korakih opredelil Roblyer (2003): 

1. določitev prednosti, ki jih ponuja tehnologija 

2. opredelitev ciljev in načina doseganja ciljev 

3. načrtovanje izvedbe 

4. izdelava gradiva, podprtega z IKT 

5. ovrednotenje dosežkov 

 

V šolskem sistemu pri nas temeljijo sodobni kurikuli in učni načrti na razvojno-procesnem in 

ciljnem načrtovanju. Tak pristop zahteva kompetentnega učitelja, možnosti, da sam oblikuje 

didaktična gradiva, ki izhajajo iz potreb, pričakovanj in izkušenj učencev. (Borota 2006)  

 

Kategorije izobraževalnih glasbenih programov 

V tujini je kar nekaj programov, s katerimi se lahko naučimo ali pa utrdimo svoje znanje iz 

glasbe. Pellone (1992), je razdelil programe v štiri glavne kategorije: 

1. Drill-and-practise (utrjevanje znanja in razvijanje sposobnosti): Pri programih te vrste 

gre za behavioristični princip učenja. Programe za utrjevanje znanja in razvijanje 

sposobnosti, se pri pouku uporabijo ko imajo učenci že osnovna znanja o tematiki. 

Učenci npr. berejo note ali pa poslušajo slušne primere, tako dolgo, dokler ne reši 

vseh nalog. 

2. Tutorial software (poučni programi): običajno programi te vrste ne zahtevajo 

predhodnega znanja učenca. Programi so zasnovani tako, da je snov predstavljena v 
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logičnih enotah, ki pospešuje razumevanje. Pri programih te vrste so pogosto 

vključene animacije, zvočni primeri in video primere.  

3. Game software (izobraževalne igre): v tej skupini gre za igre, ki spodbujajo 

tekmovanje. Učenci pri teh igrah tekmujejo drug proti drugemu ali pa proti 

računalniku. Pokazati morajo določeno znanje, saj lahko le tako premagajo 

nasprotnika. Če igro še časovno omejimo, dosežemo hitro odzivnost učencev.  Igre 

podpirajo urjenje hitrih reakcij. 

4. Simulation software (simulacije): pri simulacijah lahko učenec dela z različnimi 

elementi na ekranu in z njimi raziskuje različne pojave. 

 

V tujini (Borota 2007) vsako leto izide katalog didaktičnih programov, ki ga izdaja Association 

for Technology in Music Instruction (ATMI).  

 

Računalniška okolja sta razdelila tudi Williams in Webster (Borota 2007) in sicer na dve 

podskupini:  

1. Računalniška okolja, ki omogočajo pridobivanje glasbenega znanja in razvijanje 

glasbenih spretnosti 

2. Okolja in orodja, ki omogočajo raziskovanje in ustvarjanje glasbe, pogosto podprto z 

uporabo in interneta  

 

Danes so najbolj pogosto uporabljena računalniška okolja (Borota 2007) CAI (angl. computer 

assisted instruction) programi, ki imajo tudi najdaljšo tradicijo. V strokovni literaturi najdemo 

tudi termine computer-based music instruction, music courseware. CAI programi so 

enostavni računalnški programi, ki so primerni za začetnike in ne zahtevajo uvajanja. Vsebina 

se pogosto nanaša na učenje strokovnih izrazov, branja not, utrjevanje teoretičnih 

zakonitosti ipd. Slabost teh programov je, da ne podpirajo doseganja višjih taksonomskih 

ravni ciljev in ustvarjalnosti, kar pomeni, da postanejo za uporabnika hitro dolgočasni in 

nezanimivi. 

 

Prvi CAI splošni sistem so razvili leta 1959 na University of Illinois (Urbana, ZDA), poimenovali 

pa so ga PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations). David G. Peters je 
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zanj razvil prvo glasbeno aplikacijo, glasbeni CAI program za osebne računalnike pa razvil je 

David Brian Williams. 

 

Raziskovalci navajajo štiri razvojne faze CAI programov (povzeto po Borota 2007): 

1. V šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih je uporaba in raziskovanje programov 

potekalo na univerzitetni ravni (uporabljali so se veliki računalniki) 

2. V poznih sedemdesetih letih, je bilo obdobje uvajanja računalnika v šole. Nastajali so 

programi, namenjeni teoriji glasbe ter za analitično slušno zaznavo za osebne 

računalnike. 

3. V začetku osemdesetih letih, so pričeli z uvajanjem MIDI datotek, kar je pomenilo vse 

več različnih zvokov in glasbenih vsebin. V tej razvojni fazi so se veliko uporabljale 

tudi zgoščenke in video posnetki. Posebnost je bila tudi računalniška miška. Uporaba 

le-te je programe približala mlajšim uporabnikom.  

4. Uporaba digitalnih avdio posnetkov in multimedijsko zasnovanih gradiv, je bilo 

dovolj, za novo fazo. 

 

Danes smo peti razvojni fazi, ki je prepoznavna po uporabi interneta in on-line gradiv. Eden 

najbolj izpopolnjenih sodobnih CAI programov je Sibelius. Sibelius Educational Suite vsebuje 

naslednja okolja: (Internetni vir 8) 

- Sibelius Student: program za srednje šole 

- Sibeluis Compass: glasbena kompozicija 

- Sibelius Instruments: interaktivna enciklopedija glasbenih inštrumentov in posnetkov 

- Auralia: trening slušne analize 

- Musition: poslušanje in testiranje glasbenega znanja 

- Sibelius Notes: učenje uporabe okolij za standardno notacijo 

 

Pedagogi in psihologi očitajo CAI programom poudarjanje behaviorističnih principov učenja v 

enosmerno komunikacijo. J. R. Carbonell je v svoji kritiki zapisal takole (Jereb 1991): »… 

študentje imajo zelo malo ali pa sploh nobene iniciative; računalnik ni sposoben sprejemati in 

vrednotiti prosto oblikovanih sporočil; oblikovanje ustreznih vprašanj, odgovorov, ključnih 

besed, razvejanje in podobno zahteva od učiteljev preveč časa in naporov; sistem sicer 

navidezno kontrolira delo študenta, vendar največkrat zelo ozko oziroma na podlagi 'ad hoc' 
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napisanih programov; sistem nima realnega prizadevanja ali možnosti odločanja pa tudi ne 

pravega 'lastnega znanja'…«. Podobno kritiko je zapisal tudi L. Higgins (Jereb 1991), ki pravi: 

1. »poučevanje je inteligenten proces in pripisovati to možnost računalniku je čista 

špekulacija 

2. uporaba računalnika za posredovanje vnaprej programiranih materialov, to je za 

računalniško podprt programirani pouk, pomeni kombinacijo pretiranih izdatkov z 

zelo površno filozofijo izobraževanja…« 

 

Tudi drugi rezultati raziskav CAI programov, kažejo na pomanjkljivosti. Jennings in Plut-

Pregelj (v Borota  2007) pravita, da se uporabnik ne poglobi v vsebino, navodila so 

prezahtevna, tehnične možnosti računalnika so premalo izkoriščene, v ospredju ni znanje 

ampak informacije (uporabnik gre lahko na višji nivo, ne da bi pri tem pokazal razumevanje 

na nižjem nivoju). Ravno tako je na slabosti opozoril Wiiliam (Borota 2007), ki pravi, da so 

premalo upoštevane predhodne izkušnje učencev, da je premalo interakcije med učencem in 

učiteljem ter da je premalo povezanosti med učenjem v računalniškem okolju in učenjem, ki 

se odvija skozi glasbene dejavnosti v razredu. 

 

Za odpravo pomanjkljivosti, je ponudil rešitev Saymond Papert (Papert v Borota 2007). 

Predlagal je pristop, ki temelji na podlagi microworlda, to je računalniško okolje, ki omogoča 

povezovanje med izkušnjami iz realnega sveta s tistimi v računalniškem okolju. Ob tem 

upošteva Piageta in njemu sodobne kognitiviste, saj vidi prihodnost učenja v osveščanju 

metakognitivnih procesov in kreativnosti posameznika pri izgradnji lastnega znanja.  
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Izdelava učnega gradiva 

Učno gradivo je izdela s pomočjo programa Adobe Flash Professional CS6. Program je 

namenjen za ustvarjanje animacij in multimedijskih vsebin. S Flashom lahko izdelujemo 

vektorsko in rastrsko grafiko. Like lahko preprosto dodajamo s pomočjo uporabniškega 

vmesnika, animiramo pa jih s pomočjo objektno usmerjenega jezika ActionScript. 

ActionScript se uporablja za razvoj spletnih strani, iger, programske opreme… (Internetni vir 

10)  

 

Namen in cilji učnega gradiva 

Učno gradivo je namenjeno kot dopolnilo pouku, ki ga izvajajo na glasbenih šolah po Sloveniji 

(lahko tudi na osnovnošolskih programih), hkrati pa omogoča tudi samostojno delo in 

učenje. Namen učnega gradiva in iger je razlaga ter utrditev poznavanja tonov, not in 

glasbenih simbolov. 

Učno gradivo je razdeljeno na tri enote in sicer: 

- Note 

- Ton 

- Glasbeni simboli 

Vsaka enota je razdeljena na več manjših delov, vsak del pa vsebuje razlago in vajo s katero 

uporabnik preveri svoje znanje. 

Cilji izdelanega gradiva so: 

- spoznati note in njihova imena 

- spoznati notne vrednosti 

- spoznati notno črtovje 

- spoznati notno dinamiko 

- spoznati glasbene simbole 

Izgled gradiva 

Učno gradivo je razdeljeno na tri manjše dele, vsak del pa je razdeljen še na krajša 

podpoglavja, ki so zaključena celota. Preden uporabnik prične z vajo, je razložena teorija, od 

uporabnika pa se zahteva, da to teorijo kasneje uporabi pri nalogi. Začetek učnega gradiva 
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oz. aplikacije predstavlja naslovna stran, kjer so podane osnovne informacije o igri, naslovi 

učnih tem, … 

 
 

 
Slika 1: Naslovna stran igre 

 
Koda na prvi strani: 
var myLC:LocalConnection = new LocalConnection(); 
 
note.addEventListener(MouseEvent.CLICK, funkcijaNaprej); 
function funkcijaNaprej (e:MouseEvent):void { 
 if (e.target.name == "note")  { 
  myLC.send("connectionName","nalozi","note.swf"); 
  } 
 } 
  
ton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, funkcijaNaprej1); 
function funkcijaNaprej1 (e:MouseEvent):void { 
 if (e.target.name == "ton")  { 
  myLC.send("connectionName","nalozi","ton.swf"); 
  } 
 } 
 
simboli.addEventListener(MouseEvent.CLICK, funkcijaNaprej2); 
function funkcijaNaprej2 (e:MouseEvent):void { 
 if (e.target.name == "simboli")  { 
  myLC.send("connectionName","nalozi","simboli_kljuci.swf"); 
  } 
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 } 
 
oigri.addEventListener(MouseEvent.CLICK, funkcijaNaprej3); 
function funkcijaNaprej3 (e:MouseEvent):void { 
 if (e.target.name == "oigri")  { 
  myLC.send("connectionName","nalozi","oIgri.swf"); 
  } 
 } 
  
pomoc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, funkcijaNaprej4); 
function funkcijaNaprej4 (e:MouseEvent):void { 
 if (e.target.name == "pomoc")  { 
  myLC.send("connectionName","nalozi","pomoc.swf"); 
  } 
 } 

 

Predstavite posameznih delov gradiva 

Vsak del učnega gradiva vsebuje naslovno vrstico, v kateri je napisano ime posameznega 

sklopa. Pod naslovno vrstico se nahaja menijska vrstica, kjer uporabnik izbira med različnimi 

temami izbranega sklopa.  

Ko uporabnik izbere želeno temo, je naprej predstavljena teorija, nato pa sledi vaja. Pri izbiri 

posameznega sklopa ni nujno, da uporabnik v celoti prebere teoretični del. V primeru, da 

uporabnik že pozna teorijo in bi rad le preveril svoje znanje, se lahko takoj premakne na vajo. 

 

Vsebina posameznih delov in opis gradiva 

V tem delu diplomske naloge bomo predstavili vsebino posameznih sklopov gradiva.  

 

Note 

V tem razdelku se učenci oz. uporabniki naučijo kaj so note, kako in kam jih zapisujemo,… 

Sklop je razdeljen na več manjših enot:  

- note 

- notne vrednosti 

- notno črtovje 

- višine 

- dinamika 
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Note: 

Pri razdelku note, je opisan pojem note, ter njeni sestavni deli. 

 

 
Slika 2: Razlaga pojma note 

 
Pri učnem gradivu je na sliki nota, uporabnik pa mora izbrati pravilno ime za posamezen del 

note. Z miško mora prenesti ime dela note npr. zastavica h zastavici na sliki note. Takoj, ko 

uporabnik premakne ime na pravilno mesto, le-to tam tudi ostane. Če se zmoti, pa se ime 

dela note postavi na prvotno mesto. Ob koncu vaje ima uporabnik možnost ponovnega 

igranja ali pa zaključi z delom pri tej igri.  
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Slika 3: Igra, kjer mora učenec prepoznati dele note 

 
Koda igre pri notah: 
function drag(evt: Event){ 

 startX = evt.target.x; 

 startY = evt.target.y; 

 evt.target.startDrag(); 

} 

function spusti(evt: Event){ 

 var myTargetName: String = "cilj_" + evt.target.name; 

 var myCilj: DisplayObject = getChildByName(myTargetName); 

  

 evt.target.stopDrag(); 

 if(evt.target.dropTarget!=null&&evt.target.dropTarget.parent==myCilj) 

{ 

  evt.target.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, drag); 

  evt.target.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, spusti); 

   

  evt.target.x = myCilj.x; 

  evt.target.y = myCilj.y; 

  

 } 

 else{ 

  evt.target.x = startX; 

  evt.target.y = startY; 

 } 

} 
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Notne vrednosti: 

Drugi del sklopa o notah, je namenjen spoznavanju notnih vrednosti. V teoretičnem delu so 

zapisane notne vrednosti od celinke do osminke, poleg pa je tudi opis, kaj pomeni notna 

vrednost. 

 

 
Slika 4: Razlaga notnih vrednosti 

 
Pri učnem gradivu, mora uporabnik povezati simbol s pravilnim imenom. Na levi strani 

ekrana so slike notnih vrednosti, na desni pa imena notnih vrednosti. Naloga uporabnika je, 

da pravilno poveže sliko z zapisom na drugi strani. Ob kliku na piko poleg note ali zapisa, se 

prične risati črta. Ko uporabnik črto privleče na drugo stran spusti miškin gumb na piki pred 

pravilnim imenom ali simbolom. Če je rešitev pravilna črta ostane, sicer se črta pobriše. 
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Slika 5: Igra pri notnih vrednostih 

 
Koda igre pri notnih vrednostih:                    
Funkcije, s pomočjo katerih narišemo črto: 

 

function zacni_risanje(evt:Event) { 

 zacetni = evt.target.name.slice(1,2); 

  

 addChild(clip); 

 drawing = true; 

  

 pocelo = false; 

 

 clip.graphics.moveTo(mouseX, mouseY); 

 zacetniX = mouseX; 

 zacetniY = mouseY; 

 stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, risi); 

 stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, prekini_risanje); 

 } 

  

function risi(evt:Event) { 

   

  if(drawing) { 

  pocelo = true; 

  clip.graphics.lineStyle(1,0xFFFF00); 

  clip.graphics.lineTo(mouseX,mouseY); 

  } 

  } 

  

function prekini_risanje(evt:Event) { 

  var st = evt.target.name; 
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  trace("to ti je st: "+st); 

   

  drawing = false; 

  clip.graphics.clear(); 

   

  if((this["k"+zacetni].hitTestPoint(mouseX, mouseY)) || 

(this["s"+zacetni].hitTestPoint(mouseX, mouseY))) { 

   var tempclip:Sprite = new Sprite(); 

   addChild(tempclip); 

   tempclip.graphics.lineStyle(1,0x00FF00); 

   trace(zacetniX); 

   trace(zacetniY); 

   tempclip.graphics.moveTo(zacetniX, zacetniY); 

   tempclip.graphics.lineTo(mouseX,mouseY); 

   govor(zvok_prav,1); 

   st_pravilnih++; 

   if(st_pravilnih == steviloObjektov) {ali_konec();} 

 
Notno črtovje 

Pri notnem črtovju je razložen pojem notnega črtovja. Poleg notnega črtovja, so zapisani tudi 

najpogostejši simboli, ki se pojavljajo ob/na notnem črtovju. 

 

 
Slika 6: Notno črtovje 
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Višine: 

Ko govorimo o notah in notnih vrednostih, je ravno tako pomembna tudi višina note. Note 

ležijo na različnih mestih po notnem črtovju, nekatere tudi izven le-tega. V tem razdelku so 

prikazane note v obsegu ene oktave. Prikazan je zapis not v notnem črtovju ter lega 

posamezne note na klaviaturi.  

 

 
Slika 7: Razlaga snovi o notnih višinah 

 
 
Koda igre pri notnih višinah: 
function odgovor(evt:MouseEvent, st:int){ 

 st_klikov++;   

 if (st_klikov==(vseslike+1)) {   

  if (st==stevilka){     

   denar_1=denar_1+100;   

   tocke.text=denar_1;   

   } 

   else {     

    this["gumb"+st].narobe.alpha=1;   

    } 

 

 this["gumb"+stevilka].klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,stevilka);});  
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  this["gumb"+stevilka].klik.buttonMode=false;  

 this["gumb"+stevilka].prav.alpha=1;     

 napacna=st;         

  if (vseslike==7){        

   naprej.tekst.text="Konec igre"; 

   } 

  addChild(naprej);        

 } 

} 

 

function zamenjaj(evt:MouseEvent){  

 vseslike++;       

 this["gumb"+stevilka].prav.alpha=0; 

 this["gumb"+stevilka].alpha=0.5;  

 removeChild(naprej);     st_klikov=vseslike;

      

 this["gumb"+napacna].narobe.alpha=0; 

 removeChild(this["a"+stevilka]);   

 if (vseslike<8){       

 izberi_stevilko();      

 this["a"+stevilka].gotoAndPlay(2);  

  } else {          

gumb1.klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,   

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,1);}); 

    

gumb2.klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,2);}); 

    

gumb3.klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,3);}); 

    

gumb4.klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,4);}); 

    

gumb5.klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,5);}); 

    

gumb6.klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,6);}); 

    

gumb7.klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,7);}); 

    

gumb8.klik.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

function(evt:MouseEvent){odgovor(evt,8);}); 

    

gotoAndPlay(3); 

   } 

} 
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Slika 8: Igra pri notnih višinah 

 
Pri učnem gradivu se na ekranu prikazujejo kartice z notami, uporabnik pa mora v spodnjem 

delu ekrana izbrati pravo ime za trenutno prikazano noto. Če je odgovor pravilen se pojavi 

kljukica, ob napačnem odgovoru pa se pokaže križec. Odgovor, ki je že bil izbran se osenči, 

tako da ima uporabnik pregled nad tem, katere odgovore je že izbral.  

 
Dinamika: 

Zadnji del pri sklopu o notah je namenjen notni dinamiki. Na začetku so zbrani simboli, ki 

označujejo dinamiko v glasbi. Napisani so od najtišjega proti najglasnejšemu. Pri vsakem 

zapisu je napisana oznaka, slovensko ime in latinsko ime. Tri različice so zapisane zato, ker v 

glasbi dejansko uporabljamo vse tri oznake. Ko igramo skladbe, so običajno zapisane kratice, 

v pogovoru pa uporabimo bodisi latinsko bodisi slovensko ime. 
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Slika 9: Razlaga snovi o dinamiki 

 
 
V tem delu notne teorije, smo uporabili igro spomin. Učenec mora povezati slovensko ter 

latinsko ime s kratko oznako za dinamiko. Ob vsaki izbiri para sledi takojšnja povratna 

informacija. Pri pravilni izbiri se vklopi zvok. 

 
public function tile_clicked(event:MouseEvent) { 

   var clicked:colors = (event.currentTarget as colors); 

   if (first_tile == null) { 

    first_tile = clicked; 

    first_tile.gotoAndStop(clicked.col); 

   } 

   else if (second_tile == null && first_tile != clicked) { 

    second_tile = clicked; 

    second_tile.gotoAndStop(clicked.col); 

    if (first_tile.col == second_tile.col) { 

     pause_timer = new Timer(1000,1); 

    

 pause_timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE,remove_tiles); 

     pause_timer.start(); 

    } 

    else { 

     pause_timer = new Timer(1000,1); 

    

 pause_timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE,reset_tiles); 

     pause_timer.start(); 

    } 
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   } 

  } 

 

 
Slika 10: Igra spomin pri dinamiki 

 

Ton 

Pri tem delu igre je razložen pojem ton. Posebnost tega sklopa je, da ni razdeljen na manjše 

dele, saj vsebina ni tako obširna kot pri Notah in Simbolih. Znanje pri tem delu učnega 

gradiva preverimo z neke vrste kvizom. Uporabnik mora k opisu pravilno prenesti pojem. 
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Slika 11: Kaj je ton? 

Simboli 

Tretji sklop je namenjen spoznavanju glasbenih simbolov. Sklop je razdeljen na tri manjše 

enote, kjer se uporabniki naučijo kaj so to glasbeni ključi, pavze ter kaj je višaj, nižaj in 

razvezaj.  

 

Ključi: 

V prvem delu, se uporabniki spoznajo z notnimi ključi. Razložena oz. obravnavana sta dva 

ključa, ki ju tudi sicer najpogosteje uporabljamo. To sta violinski ali G ključ in basovski ali F 

ključ.  
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Slika 12: Opis glasbenih ključev 

 
 
Pavze: 

V drugem razdelku so predstavljene pavze. Tako kot imamo različno dolge note, ki nam 

povedo kako dolg je ton, poznamo tudi pavze, ki nam povedo kako dolgo ne igramo oz. kako 

dolga je tišina v skladbi. 
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Slika 13: Opis tišine v glasbi 

  
Višaj, nižaj in razvezaj: 

V tretjem delu pa smo obravnavali simbole: višaj, nižaj in razvezaj.   
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Slika 14: Višaj, nižaj, razvezaj 

 
Za vse tri dele sklopa je izdelana enotno učno gradivo. Gradivo je narejeno kot sestavljanka. 

Na sredini ekrana je mreža z opisom posameznega glasbenega simbola, okrog te mreže pa so 

razporejeni kosi sestavljanke. Na vsakem kosu je narisan simbol. Učenec mora z miško 

prenesti izbrani kos na pravilno mesto z opisom. 

 
 



Miklič, A. (2012) Računalniška igra pri glasbi. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

37 
 

 
Slika 15: Igra prepoznavanja glasbenih simbolov 

 
 Koda igre sestavljanka: 
function koncaj(evt:MouseEvent) { 

        var st:int = evt.target.name.kos(1,evt.target.name.length) 

         evt.target.stopDrag(); 

        

        if(this["s"+st].hitTestPoint(this["s"+st+"p"].x, 

this["s"+st+"p"].y)) { 

                

                stevec++; 

                this["s"+st].x = this["s"+st+"p"].x; 

                this["s"+st].y = this["s"+st+"p"].y;           

                removeChild(this["s"+st+"p"]); 

   

 this["s"+st].removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, zacni); 

                this["s"+st].removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, 

koncaj); 

                

       stPravilnih++; 

     

       ali_konec(); 

                } 

        else{ 

        

        evt.target.x = publicZacX; 

        evt.target.y = publicZacY; 

  } 

 } 

  



Miklič, A. (2012) Računalniška igra pri glasbi. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

38 
 

Analiza ankete 
Ko je bilo učno gradivo z igrami končano, smo jo preizkusili na učencih Glasbene delavnice 

Novo mesto ter na nekaterih učencih, ki obiskujejo privatne ure učenja inštrumenta in 

glasbene teorije.  

Na vprašanja je odgovarjalo 15 učencev, od tega 12 deklet in 3 fantje. 

Odgovori anketirancev 

 
1. Ali ti je bilo gradivo všeč? 

Pri tem vprašanju so vsi učenci odgovorili z da. 

 

2. Bi se tudi ostale predmete uči s pomočjo računalniškega gradiva in iger? Če da, katere? 

Pri tem vprašanju, so učenci sami napisali katere predmete bi se učili s pomočjo 

računalniškega gradiva in igre. Vsak od učencev je napisal več premetov, za katere meni, da 

bi se jih učil s pomočjo programa. Odgovori so prikazani v spodnjem grafu. 

 

 
Grafikon 1: Prikaz predmetov, ki bi se jih učenci učili s pomočjo računalniške igre 

 
3. So navodila v gradivu podana dovolj jasno? 

Pri tem vprašanju so vsi učenci odgovorili pritrdilno.  

 

4. Bi pri gradivu kaj dodal? 
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Pri tem vprašanju so imeli učenci možnost napisati svoje ideje, ki bi učno gradivo še 

izboljšale. Predlagali so, da bi bilo lahko več vaj, da bi se v ozadju igre vrtela glasba. 

 

5. Kakšno se ti zdi gradivo? (lahko, težko, nepregledno,….) 

 
Grafikon 2: Težavnost iger 

 
6. Kaj bi pri gradivu izboljšal? 

Pri tem vprašanju so učenci napisali, kaj bi pri učnem gradivu ter igrah dodali. Večina 

učencev gradivu ne bi dodajala ničesar. Eden izmed njih, pa bi dodal več barv, ki bi učence 

privabile h učenju. 

 

7. Se se s pomočjo gradiva naučil kaj novega oz. si izboljšal svoje poznavanje glasbe? 

Vsi anketiranci so odgovorili, da so se naučili nekaj novega. 

 

8. Ali ti je učiteljeva razlaga glasbene teorije dovolj razumljiva? 

Pri tem vprašanju, so vsi vprašani odgovorili z da. 
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Mnenja učiteljev/mentorjev 

Ko je bila igra končana, sem jo predstavila tudi dvema učiteljicama oz. mentoricama v 
glasbeni šoli. Na začetku srečanja sem jima opisala svoje diplomsko delo, nato pa sem jima 
pokazala kako igre in učno gradivo delujejo. Za predstavitev gradiva sem potrebovala 
računalnik z nameščenim Flashom. Na koncu sem jima zastavila štiri vprašanja: 
 

1. Na katerih delih pri spoznavanju glasbenih vsebin imajo učenci največ težav? 

2. Ali je za težave dovolj pripomočkov s katerimi bi izboljšali razumevanje učencev? 

3. Ali pri svojem delu uporabljate didaktične računalniške igre in učna gradiva, s 

katerimi poskušate izboljšati razumevanje glasbene teorije? 

4. Bi učno gradivo uporabili pri pouku ali pa bi jo priporočili učencem za domače 

utrjevanje oz. ponavljanje snovi? 

 
 
Veronika Božič, učiteljica glasbe na osnovni šoli ter učiteljica klavirja in električnih klaviatur 

1. Na katerih delih pri spoznavanju glasbenih vsebin imajo učenci največ težav? 

V osnovni šoli je največ težav v 5. razredu, ko pričnemo učiti o notah in lestvicah. 

Snov je precej zahtevna, zrelostna stopnja učencev pa je precej nizka. Problem pa je 

tudi v številu ur namenjenih glasbi. Le-teh je po mojem mnenju premalo, zato je 

velikokrat premalo časa namenjenega utrjevanju predelane snovi. V glasbeni šoli 

imajo učenci težave s poznavanjem not že takoj na začetku. Jaz jim za nalogo 

pripravim učne liste ob katerih učenci spoznavajo različne glasbene simbole. 

  

2. Ali je za težave dovolj pripomočkov s katerimi bi izboljšali razumevanje učencev? 

Ponudba s pripomočki za poučevanje je zelo pestra. Naša naloga pa je, da izmed 

ponujenimi gradivi izberemo najbolj primerne.  

 

3. Ali pri svojem delu uporabljate didaktične računalniške igre in učna gradiva, s 

katerimi poskušate izboljšati razumevanje glasbene teorije? 

Pri svojem delu računalniških iger in učnih gradiv ne uporabljam, saj tudi nimam 

pogojev za to. V učilnici imam le en računalnik, katerega običajno uporabim za 

projekcijo ali pa za predvajanje glasbenih primerov. Če bi želela izvajati pouk s 

pomočjo računalnikov, bi ga morala izvajati v računalniški učilnici, ki pa je na naši šoli 

precej zasedena. Podobno je v glasbeni šoli kjer učim klavir. V glasbeni šoli imamo en 
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računalnik, nimamo pa računalniške učilnice (dejansko je ne potrebujemo, saj je 

poudarek na učenju inštrumenta). 

 

4. Bi učno gradivo uporabili pri pouku ali pa bi jo priporočili učencem za domače 

utrjevanje oz. ponavljanje snovi? 

Gradivo bi z veseljem uporabila pri pouku. Ravno tako bi gradivo priporočila učencem 

za domače utrjevanje snovi. 
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Tanja Jurišić, učiteljica klavirja in električnih klaviatur 
1. Na katerih delih pri spoznavanju glasbenih vsebin imajo učenci največ težav? 

Učenci imajo na začetku največ težav pri prepoznavanju not in notnih vrednosti. 

 

2. Ali je za težave dovolj pripomočkov s katerimi bi izboljšali razumevanje učencev? 

Mislim, da je pripomočkov dovolj. Veliko oz. skoraj vse se najde na spletu. Je pa res, 

da je veliko iger v angleškem jeziku, kar zna biti problem sploh pri najmlajših (nekateri 

vstopijo v glasbeno šolo že pri 5. letih). 

 

3. Ali pri svojem delu uporabljate didaktične računalniške igre in učna gradiva, s 

katerimi poskušate izboljšati razumevanje glasbene teorije?ne 

Pri svojem delu uporabljam veliko raznolikih pripomočkov, računalniških iger pa žal 

ne. Za računalniške igre/gradiva učencem povem in upam, da jih doma čim večkrat 

uporabijo. 

 

4. Bi učno gradivo uporabili pri pouku ali pa bi jo priporočili učencem za domače 

utrjevanje oz. ponavljanje snovi?  

Gradivo se mi zdi super in jo bom priporočila učencem. Uporabila jo bom tudi pri 

pouku. 
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Zaključek 
 
V prihodnosti bo računalniška tehnologija gotovo postala nepogrešljiv pripomoček pri 

vzgojno-izobraževalnem delu. Uporaba didaktičnih računalniških iger in gradiv prinaša nov 

način učenja in poučevanja. To pa pomeni, da morajo biti tudi učitelji dovolj dovzetni za 

novosti, ki prihajajo v izobraževanje. Običajno učitelji uporabljajo preverjene metode pri 

poučevanju (sploh tisti, ki imajo za sabo že lepo število let poučevanja) saj vedo, da bo 

uporaba le-teh prinesla rezultate. Za učitelja pa je zelo pomembno, da sledi novostim, ki jih 

prinaša razvoj informacijske komunikacijske tehnologije, saj bomo s tem lahko ponudili 

učencem nove oblike učenja in poučevanja. 

 

Pri načrtovanju učnih gradiv in iger moramo biti pozorni na več dejavnikov, srečujemo se z 

mnogimi težavami, ki so pri načrtovanju težko predvidljivi. Na začetku je zelo pomemben 

načrt izdelave, v katerem moramo predvideti čim več stvari, da se kasneje izognemo 

popravkom in dopolnilom. Najti moramo pot, ki bo na najboljši možen način vklopila 

poglavja iz učnega načrta v učno gradivo. Seveda pa mora biti gradivo še vedno zabavno, 

igre, pa morajo biti uporabnikom v izziv. Če želimo, da učenci s pomočjo učnega gradiva ter 

iger dosežejo učne cilje, je potrebno upoštevati  pedagoška načela. Gradivo mora imeti jasno 

zastavljene cilje, igre, ki spremljajo tako gradivo, pa morajo biti dovolj zahtevne za igranje. 

 

Učno gradivo in izobraževalne igre, ne morejo nadomestiti učbenika, lahko služijo kot 

dopolnilo. Pri izdelavi diplomskega dela, sem spoznala kako izdelamo učno gradivo z igrami. 

Eden najtežjih delov pri pripravi takega gradiva je priprava vsebine. Upoštevati moramo 

načela teorij učenja, poskrbeti pa moramo tudi za primerno grafično podobo. Tema je zelo 

zanimiva, a hkrati tudi zelo zahtevna.   
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Priloge 
1. Anketa 

 

1. Spol: 

a. Moški 

b. Ženski 

 

2. Ali ti je bilo gradivo všeč? 

a. Da 

b. Ne 

c. Drugo:_____________________________________ 

 

3. Bi se tudi ostale predmete učil s pomočjo računalniškega gradiva in iger? Če da, 

katere? 

 

 

 

 

4. So navodila v gradivu podana dovolj jasno? 

a. Da 

b. Ne 

 

5. Bi pri gradivu kaj dodal? 

 

 

6. Kakšno se ti je zdelo učno gradivo? (lahko, težko, nepregledno…) Kakšno se ti zdi 

gradivo?  
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7. Kaj bi pri gradivu izboljšal? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8. Si se pomočjo gradiva naučil kaj novega oz. si izboljšal svoje poznavanje glasbe? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 

9. Ali ti je učiteljeva razlaga glasbene teorije dovolj razumljiva? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 


