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POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava odnos vzgojiteljic do petja v vrtcu – njihova stališča in 

vrednote v zvezi s petjem, saj je odnos vzgojiteljev/-ic pomemben dejavnik kakovosti 

vzgojno-izobraţevalnega procesa. Cilj naloge je bil ugotoviti, kakšen je odnos vzgojiteljic 

do petja v vrtcu. 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna – opisna raziskovalna metoda. Podatki so bili 

zbrani z anketno tehniko, s pomočjo anketnega vprašalnika. Vključenih je bilo 37 

vzgojiteljic. 

Rezultati raziskave so pokazali, da bi se večina vzgojiteljic zavzela in poskrbela za 

ritmično-melodično zanesljivost pri petju otrokom, prav tako za primernost – ustrezno 

zahtevnost pesmi za otroke. Raziskava je pokazala neustrezen odnos precejšnjega števila 

(več kot tretjine vzgojiteljic) do otrokovih razvijajočih se pevskih zmoţnosti. Spodbudna 

je ugotovitev, da so skoraj vse vzgojiteljice zainteresirane za nadaljnje/-a izobraţevanje/-

a, kjer bi lahko obnovile, nadgradile ali pridobile morebitno pomanjkljivo znanje, ki ga 

potrebujejo za izvedbo pevskih in tudi drugih glasbenih dejavnosti v vrtcu. Izkazalo se je, 

da se ponekod stališča vzgojiteljic in njihovo dejansko ravnanje v praksi precej razhajajo. 

Tudi na tem področju bi bilo potrebno poskrbeti za ustrezna izobraţevanja za vzgojitelje/-

ice in pomočnike/-ce. Če hočemo zagotoviti uspešen glasbeni oziroma pevski razvoj 

otrok, če ţelimo, da bi otroci radi peli, se moramo vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce 

zavedati odgovornosti, ki jo imamo za pevski razvoj otrok, imeti moramo veliko znanja, 

dobro razvite pevske oziroma glasbene sposobnosti, biti moramo ustrezno strokovno 

usposobljeni/-e, imeti veliko veselja, zavzetosti za delo, skratka ustrezen odnos do petja v 

vrtcu.  

 

 

Ključne besede: petje, vrtec, odnos, vzgojitelj, otrok. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This undergraduate thesis addresses the attitude of teachers towards singing in the 

kindergarten. As this attitude is an important factor of the quality within the educational 

process, the study outlines the kindergarten teachers' viewpoints and values in relation to 

singing. The objective of this BA thesis was to ascertain what the attitude of teachers 

towards singing in kindergartens is like. 

 

The descriptive research method was applied in the study. The data were gained from a 

questionnaire survey involving 37 kindergarten teachers. The results of the research have 

shown that the most teachers would take an active role and assure rhythmic-melodic 

reliability in preschoolers' singing, and also for its appropriateness i.e. the suitable level 

of difficulty of children songs. In addition, the research showed an inappropriate attitude 

of a considerable number (more than a third) of teachers towards a child's developing 

singing skills. Nevertheless, it has been positively ascertained that almost all teachers 

showed an interest for further trainings where they could refresh, upgrade or gain the 

knowledge needed for carrying out singing and other music-related activities in the 

kindergarten. It has become apparent that the teachers' viewpoints differ to a considerable 

degree from their behaviour in practice in kindergartens. 

 

Therefore, trainings should also be provided in this area for kindergarten teachers and 

assistants. If teachers want to ensure the successful musical development and singing 

skills of preschoolers; if they want to make them enjoy singing, both the teachers and 

assistants need to be aware of the responsibility which they bear for the singing 

development of children. In addition, teachers and assistants need to have a wide 

knowledge, well developed singing and musical skills, proper qualifications, they should 

love their job, and be committed to their work; in brief, the teachers should have positive 

attitude  towards singing in the kindergarten. 

 

 

Key words: singing, kindergarten, attitude, teacher, child. 
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UVOD 
 

Petje pesmi je pogosta dejavnost v vrtcu, med glasbenimi dejavnostmi najpogosteje 

zastopana (Pakiţ, 1999; Denac, 2010; Borota, 2011). Ni pomembno samo, da se (veliko) 

poje, ampak tudi, kako se poje otrokom, kakšna stališča, vrednote imajo vzgojitelji/-ce v 

zvezi s petjem oziroma kakšen je njihov odnos do petja v vrtcu. Ker je odnos 

vzgojiteljev/-ic pomemben dejavnik kakovosti vzgojno-izobraţevalnega procesa, je bil 

moj cilj ugotoviti (raziskati), kakšen je odnos vzgojiteljic do petja v vrtcu. Zanimalo me 

je, kakšno je stališče vzgojiteljic o pomembnosti spodbujanja petja pri otrocih, ter o 

pomembnosti spodbujanja poustvarjalnega petja v primerjavi z ustvarjalnim petjem, 

kolikšen je njihov interes za petje, kakšno je njihovo stališče do zanesljivosti pri petju 

otrokom in kakšno je njihovo stališče o pevski pripravi vzgojitelja/-ice. Ţelela sem 

izvedeti še, ali bi se vzgojiteljice zavzele (poskrbele) za primernost (ustrezno zahtevnost) 

pesmi za otroke in ne bi ravnale v nasprotju s strokovnimi priporočili, četudi bi od njih to 

zahtevala nadrejena oseba, ali imajo vzgojiteljice ustrezna pričakovanja glede otrokovih 

razvijajočih se pevskih zmoţnosti in ali so zainteresirane za nadaljnje(-a) izobraţevanje(-

a), kjer bi lahko obnovile, nadgradile ali pridobile morebitno pomanjkljivo znanje, ki ga 

potrebujejo za izvedbo pevskih in tudi drugih glasbenih dejavnosti v vrtcu. To sem 

ugotavljala v empiričnem delu naloge s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojiteljice, v 

teoretičnem delu pa sem se najprej osredotočila na načrtovanje in izvajanje glasbenih 

dejavnosti v vrtcu, v nadaljevanju sem predstavila petje predšolskega otroka: vrsti petja, 

pomen in metode; posvetila sem se pevskim sposobnostim – njihovi klasifikaciji in 

razvoju v predšolskem obdobju; predstavila pa sem tudi vlogo vzgojitelja/-ice pri pevskih 

dejavnostih v vrtcu (ločeno pri dejavnostih ustvarjalnega in poustvarjalnega petja). 

Za to temo sem se odločila, ker mi petje ţe od otroštva veliko pomeni in ima name 

številne pozitivne učinke, med drugim mi nudi veliko veselja, uţitek; ker si ţelim, da bi 

čisto vsak otrok razvil veselje do petja, ga tudi ohranil ter da bi lahko kar najbolje  razvil 

svoje pevske sposobnosti. Na to ima pomemben vpliv tudi vzgojitelj/-ica v vrtcu. Ni 

dovolj, da je ustrezno strokovno usposobljen/-a, pomembna so tudi njegova/njena 

stališča, vrednote in njegov/njen odnos do petja.  
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TEORETIČNI DEL 

 

1. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE GLASBENIH 

DEJAVNOSTI V VRTCU 

Področje glasbe v Kurikulumu za vrtce (1999) ni samostojno področje, ampak skupaj z 

likovnim, plesnim, dramskim in avdio-vizualnim področjem sestavlja področje umetnosti. 

Cilji so za vse umetniške zvrsti oziroma dejavnosti (glasbene, likovne in oblikovalne, 

plesne, dramske in AV-medijske) skupni. Le primeri dejavnosti so navedeni po 

posameznih umetniških zvrsteh, in sicer ločeno od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta starosti. 

Glasbena vzgoja je obravnavana celostno – enakovredno so zastopane dejavnosti iz štirih 

glasbenih področij: glasbeno izvajanje (petje pesmi, igranje na glasbila), poslušanje 

glasbe, ustvarjanje v glasbi in ob glasbi ter kot rezultat dejavnosti izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja še četrto področje glasbene sposobnosti in spretnosti – glasbeno-didaktične 

igre. (Denac, 2001) 

Glasbena dejavnost petja je torej zajeta na področjih glasbenega izvajanja – poustvarjalno 

petje in ustvarjanja v glasbi (in ob glasbi) – ustvarjalno petje (ter glasbenih sposobnosti in 

spretnosti). 

Denačeva (2001, str. 109) pravi: »Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju predšolske 

glasbene vzgoje morajo vzgojitelji slediti naslednjim ciljem in nalogam: 

 spodbujati veselje do glasbe, 

 razvijati interes in ţeljo po glasbenem udejstvovanju, 

 spodbujati doţivljanje glasbe, 

 razvijati glasbeno občutljivost, 

 zagotoviti otrokom moţnosti lastnega izvajanja glasbe, 

 omogočiti otrokom aktivno poslušanje glasbe ter izraţanje glasbenih doţivetij in 

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

besedno komunikacijo, 

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

estetskega okusa, 



 

4 

 

 razvijati glasbeno ustvarjalnost, 

 razvijati glasbene sposobnosti (melodični in ritmični posluh) in izvajalske 

spretnosti (tehniko petja in igranja na glasbila).«  

 

Vzgojitelji morajo poskrbeti za enakovredno zastopanost vseh glasbenih dejavnosti, kajti 

le tako lahko zagotovijo uspešen otrokov glasbeni razvoj. (Denac, 2010) Vendar pa 

rezultati raziskave (prav tam) kaţejo, da vzgojitelji najpogosteje načrtujejo dejavnost 

petja pesmi (poustvarjalno petje), medtem ko so ostale glasbene dejavnosti zastopane v 

veliko manjšem obsegu. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Borotova (2011), ko je 

raziskovala v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja. Denačeva (2010) je ugotovila, 

da na pogostost načrtovanja glasbenih dejavnosti vpliva interes vzgojiteljev do le-teh. 

Glasbena dejavnost petja pesmi se je namreč izkazala za najbolj priljubljeno med 

vzgojitelji in hkrati tudi najpogosteje načrtovano dejavnost, medtem ko so vzgojitelji v 

anketnem vprašalniku izraţali manj interesa do načrtovanja dejavnosti ustvarjanja v 

glasbi (kamor spada ustvarjalno petje). Iz analize priprav vzgojiteljev pa je bilo razvidno, 

da so to dejavnost načrtovali najredkeje izmed vseh glasbenih dejavnosti. 

Vzgojitelj naj bi ob spontanih vsakodnevnih glasbenih dejavnostih (glasbeni kotički) 

tedensko načrtoval en »glasbeni dan« z enakomerno zastopanostjo poustvarjalnih in 

ustvarjalnih ter usmerjenih in spontanih glasbenih dejavnosti. Pri eno do tri leta starih 

otrocih naj bi za ta dan načrtoval do tri različne glasbene dejavnosti (npr. poslušanje, petje 

in igranje), pri tri do šest letnih otrocih pa naj bi zdruţil v smiselno celoto čim več 

različnih glasbenih dejavnosti, hkrati pa posvetil več pozornosti samo eni glasbeni 

dejavnosti. Vzgojitelj mora torej otrokom omogočiti moţnost prehajanja med 

usmerjenimi (načrtuje jih vzgojitelj) in spontanimi glasbenimi aktivnostmi (izberejo in 

predlagajo jih otroci), kar je še posebej pomembno za ustvarjalne glasbene dejavnosti. 

(Denac, 2001) 

Vzgojitelj je v sodobnem času pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti strokovno 

avtonomen, hkrati pa tudi odgovoren za svoje odločitve, zato mora biti ustrezno 

strokovno usposobljen. Pri svojem delu se opira na Kurikulum za vrtce (1999), pomaga 

pa si tudi z drugo strokovno literaturo. 

Raziskava Denačeve (2010) je pokazala, da imajo vzgojitelji teţave pri načrtovanju, 

izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraţevalnega procesa glasbene vzgoje. Izkazalo se 
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je, da obstaja razhajanje med zapisanimi kurikularnimi cilji in načeli ter njihovim 

uresničevanjem v praksi. Denačeva (prav tam, str. 97) ugotavlja: »Kurikulum za vrtce 

vzgojiteljem ne daje zadostne opore za uspešno načrtovanje vzgojno-izobraţevalnega 

procesa glasbene vzgoje.« »Področje glasbene vzgoje v načrtovanem kurikulu izgublja 

strokovno avtonomnost.« (prav tam, str. 106) 

Denačeva (2010) kot vzroka za teţave vzgojiteljev pri načrtovanju navaja ciljno odprtost 

kurikula (za vsa umetnostna področja hkrati le skupni globalni cilji, za posamezna 

umetnostna področja pa samo primeri dejavnosti) in nesistematično zastavljeno strokovno 

izpopolnjevanje vzgojiteljev v procesu uvajanja kurikula v neposredno prakso na 

področju glasbene vzgoje. Tudi vzgojitelji sami so v raziskavi (prav tam) ocenili, da je 

strokovno izpopolnjevanje na področju glasbene vzgoje manj ustrezno (največ 

anketiranih vzgojiteljev je bilo takšnega mnenja). Denačeva (prav tam) je prepričana, da 

bi s primerno izbranimi vsebinami in dejavnostmi izobraţevanja odpravili morebitno 

pomanjkljivo strokovno znanje vzgojiteljev na posameznih področjih dejavnosti in s tem 

tudi teţave, s katerimi se srečujejo v procesu uvajanja kurikula v neposredno prakso.  

Avtorica Olga Denac si zelo prizadeva, da bi glasbeni vzgoji zagotovili ustrezno mesto in 

vlogo v načrtovanem in izvedbenem kurikulu. Vzgojitelji si lahko v zadnjem času pri 

svojem delu pomagajo prav z njeno strokovno literaturo. V ţe večkrat omenjeni raziskavi, 

ki je sestavni del njene znanstvene monografije Teoretična izhodišča načrtovanja 

glasbene vzgoje v vrtcu (2010), so vzgojitelji med drugim izpostavili problem 

pomanjkanja dodatne strokovne literature. Na podlagi rezultatov raziskave (teţav, s 

katerimi se srečujejo vzgojitelji) se je avtorica v ţelji, da bi prispevala k dvigu strokovne 

ravni predšolske glasbene vzgoje, lotila pisanja priročnika. Tako je poleg zgoraj 

omenjenega dela, poleg priročnika Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti 

(2002), prispevka o glasbeni vzgoji v priročniku h Kurikulu za vrtce Otrok v vrtcu (2001), 

vzgojiteljem (in učiteljem v 1. razredu osnovne šole) od predlani v veliko pomoč tudi 

priročnik Z igro v čarobni svet glasbe (2011), ki mu je priloţena še zgoščenka s 

programom poslušanja. Ta vsebuje zbirko dobrih primerov didaktičnih enot iz prakse z 

navedenimi cilji in primeri dejavnosti kurikula ter konkretnimi (operativnimi) glasbenimi 

cilji, poleg tega pa še druge didaktične prvine (vsebine, metode, metodični postopek, …). 

Priročniku so priloţeni še dodatni notni zapisi pesmi (dodaten izbor pesmi), ki se tako kot 

ostale pesmi iz didaktičnih enot nahajajo tudi na zgoščenki. Avtorica pravi: »Priročnik je 
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v pomoč vzgojiteljem in učiteljem, ki si ţelijo pridobiti oziroma utrditi specialno 

didaktično znanje na področju načrtovanja glasbene vzgoje, in vzgojiteljem, ki se 

srečujejo s teţavami pri razumevanju, interpretaciji in uporabi relativno splošnih načel in 

ciljev Kurikuluma za vrtce (1999) v procesu operativnega načrtovanja glasbene vzgoje.« 

(prav tam, str. 5)        

Ajtnikova (nav. po Denac, 2002, str. 7, 8) ugotavlja: »Na načrtovanje, potek dela in 

doseganje ciljev vplivajo vzgojiteljeve in učiteljeve osebnostne značilnosti, njegova 

strokovna, socialna in emocionalna kompetenca ter še posebej zavedanje odgovornosti za 

glasbeni razvoj otrok.«  

 

2. PETJE PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Glasbena dejavnost petja vsebuje ustvarjalno petje – pevsko izmišljanje (petje izmišljarij) 

in poustvarjalno petje (petje ţe oblikovanih pesmi). (Voglar, 1989) 

 

2.1 USTVARJALNO PETJE 

 

Voglarjeva (1989, str. 22) ustvarjalno petje opredeli takole: »Z izrazom ustvarjalno petje 

ali pevsko izmišljanje označujemo vsako otrokovo nenaučeno (samoniklo) petje, ne glede 

na to, ali je hoteno ali čisto nehoteno; ali z njim otrok izraţa kako vsebino ali ne; ali je 

namenjeno poslušalcu ali ne; ali je zares vseskozi ustvarjalno ali ne; ali je otrokov 

ustvarjalni deleţ večstranski, npr. otrok si sočasno izmišlja besedilo in melodijo, izmišlja 

si lahko celo besede, ali samo enostranski, npr. otrok si izmišlja melodijo za dano 

besedilo ali besedilo za dano melodijo; ali je tisto, kar nastaja, oblikovno zaključeno ali 

razčlenjeno ali čisto brezoblično; ali traja le nekaj hipov ali dalj časa.« 

Voglarjeva (prav tam) pravi, da je ustvarjalno petje naravna glasbena dejavnost v celem 

predšolskem obdobju. V otroku ţivi neka notranja potreba po pevski ustvarjalnosti. 

(Voglar, 1979) Avtorica (Voglar, 1989) ugotavlja, da zmoţnost ustvarjalnega petja ne 

ugasne sama po sebi, ker jo je otrok prerasel in dozorel za nekaj drugega (npr. za 

poustvarjalno petje); krivec za to je okolje oziroma odnos okolja do otrokovega 

ustvarjalnega petja.  
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Cilj ustvarjanja v glasbi ni v ustvarjalnem produktu oz. izdelku, ki ima določeno 

umetniško vrednost, temveč v samem procesu ustvarjanja. Otrok pri ustvarjalnih 

glasbenih dejavnostih čuti zadovoljstvo ţe ob prvih ustvarjalnih poskusih. (Denac, 2001) 

 

2.1.1 POMEN USTVARJALNEGA PETJA (po Voglar, 1979) 
 

 Ob ustvarjalnem petju se otroku razvija domišljija. 

 Ko otrok ustvarjalno izraţa svoj odnos do okolja, se s tem sprošča raznih napetosti. 

 Z izmišljarijami otrok izraţa svoja čustva. Ob ustvarjalnem petju otrok lahko doţivi 

čustvo ugodja. 

 Otrokovo ustvarjalno petje je lahko pomembno sredstvo za poglabljanje medsebojnih 

odnosov – v primeru, da poslušalci sprejemajo otrokove izmišljarije kot dragocene 

darove. 

 Ob primernem vrednotenju otrokovih izmišljarij se lahko pomembno razvija otrokova 

samozavest, kar je še predvsem pomembno za otroke s slabše razvitim melodičnim 

posluhom. 

 Z glasbenim ustvarjanjem učinkujemo na oblikovanje ustvarjalnosti. Ustvarjalna 

osebnost se dejavno odziva na dogajanja v okolju in svoje okolje dejavno spreminja.    

 

2.1.2 METODE USTVARJALNEGA PETJA (po Voglar, 1989) 

 

Izmišljanje melodije in besedila 
 

Otrok si sočasno izmišlja melodijo in besedilo. Besedilo je lahko pripovedno, z njim nam 

otrok nekaj sporoča ali pripoveduje; lahko se omejuje na posamezne besede ali zloge, ki 

jih otrok ponavlja. Voglarjeva (1987, str. 29) pravi: »Ţe prvo otrokovo »lalanje« v 

predgovornem obdobju je primer sočasnega izmišljanja besedila in melodije, čeprav otrok 

ne poje besed, temveč le posamezne glasove in ponavljajoče se zloge.« Besedilo se rima 

ali pa ne, največkrat ne. Melodija je po obliki lahko brezoblična, členjena ali enovita. 

Izmišljanje melodije in besedila je najpogostejša metoda (način) ustvarjalnega petja, 

uporabna v vseh starostnih oddelkih. 
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Izmišljanje melodije na dano (znano) besedilo 
 

Otrok si izmišlja melodijo na kratka rimana ali tudi nerimana besedila; na besedilo: 

izštevanke, deklamacije, uganke, besedne igre, premega govora v pravljici ipd. Ta metoda 

prevladuje v oddelkih 4 do 6 (7)-letnih otrok.  

Izmišljanje besedila na dano melodijo 
 

Otrok si izmisli k ţe obstoječi pesmi še svojo kitico besedila. Metodo omejujemo samo na 

pesmi, ki to dopuščajo – na pesmi, ki vsebinsko niso zaokroţene, in na take, pri katerih se 

situacije iz kitice v kitico ponavljajo. To metodo uporabljamo predvsem v oddelkih 5 do 6 

(7)-letnih otrok. 

 

2.2 POUSTVARJALNO PETJE 

Pri poustvarjalnem petju gre za usklajevanje sluha in glasovnega aparata. (Manasteriotti, 

1983) 

 

2.2.1 POMEN POUSTVARJALNEGA PETJA (po Denac, 1993) 

 

 Petje veselih, umirjenih, neţnih pesmi zbuja pri otrocih različna razpoloţenja. 

 Skladnost melodije, ritma in besedila pesmi vpliva na razvoj estetskih občutkov in 

glasbenega okusa. 

 S petjem pesmi vplivamo na razvoj različnih glasbenih sposobnosti: melodičnega 

posluha, slušne pozornosti, občutka za ritem, glasbenega pomnjenja, oblikovanja 

otrokovega glasu, posluha za skupinsko muziciranje … 

 Z vsebino pesmi, ki mora izhajati iz otrokovega doţivljajskega sveta, si otrok 

pridobiva izkušnje o naravi in si bogati besedni zaklad. 

 S skupnim ustvarjanjem si oblikuje pozitivne karakterne lastnosti. 
 

 

2.2.2 METODE POUSTVARJALNEGA PETJA (po Voglar, 1989) 
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Pripevanje 
 

Pripevanje uporabljamo kot prehod od seznanjanja z novo pesmijo k usvajanju nove 

pesmi. Vzgojitelj najprej pesem zapoje, ko jo nato še nekajkrat ponovi, začno otroci 

spontano pomagati. Ker pesmi še ne znajo peti, se oglašajo le tu in tam – pripevajo. 

 

Petje z vzgojiteljem 
 

Ko otroci ţe znajo pesem delno ali ţe dobro peti, lahko pojejo skupaj z vzgojiteljem. Z 

njim lahko poje cela skupina otrok, manjša skupina ali posamezen otrok. 

Petje posameznih delov pesmi 
 

V primeru, da dela otrokom posamezen del pesmi večje teţave, ga lahko izdvojimo in 

nekajkrat zapojemo samo ta del pesmi. Petje posameznih delov pesmi lahko oblikujemo 

tudi po principu odmeva. To metodo najpogosteje uporabljamo v času usvajanja pesmi pa 

tudi takrat, ko oblikujemo instrumentalno spremljavo k pesmi in v povezavi z različnimi 

glasbenimi ugankami. Uporabljamo v oddelkih 4 – 6 (7)-letnih otrok. 

Izvajanje ritma pesmi 
 

Ko otroci ţe znajo pesem delno peti, lahko ločeno izvajamo njen ritem. Izvajamo lahko 

ritem celotne pesmi ali samo ritem posameznega dela. Ritem izvajamo z malimi ali z 

lastnimi instrumenti. Uporabljamo v oddelkih  4 – 6 (7)-letnih otrok. 

Izvajanje melodije pesmi 
 

Ko otroci znajo pesem vsaj ţe delno peti, lahko ločeno izvajamo melodijo pesmi. 

Izvajamo lahko melodijo cele pesmi ali samo posameznega dela. Melodijo pojemo na 

različne nevtralne zloge: ja, je, ji, ju, jo, la, ma, ta … itd. Uporabljamo v oddelkih 4 –6 

(7)-letnih otrok. 

Izvajanje besedila pesmi 
 

To metodo uporabljamo takrat, ko otroci ţe znajo pesem vsaj delno peti, in to le v 

primeru, če ugotovimo, da jim povzroča besedilo preglavice. Utrjujemo lahko celotno 

besedilo pesmi ali samo krajši, zahtevnejši del. Krajše besedilo lahko utrjujemo z besedno 

igro »brzico«. Uporabljamo v oddelkih 4 – 6 (7)-letnih otrok.  

 

 



 

10 

 

Petje ob pomoči starejših otrok 
 

Te metode se posluţujemo predvsem v mlajši skupini. Otroke mlajše skupine veseli, če 

jim pri petju pomagajo otroci starejše skupine. 

Petje ob vzgojiteljevi instrumentalni spremljavi 
 

Ko otroci pesem ţe obvladajo (vsaj delno), lahko vzgojitelj spremlja petje z ustreznim 

melodičnim instrumentom. Ob njegovi instrumentalni spremljavi lahko poje cela skupina 

otrok, manjša skupina ali posamezen otrok. 

Petje ob sočasnem predvajanju pesmi z avdio-vizualnimi sredstvi 
 

Za to metodo morajo otroci pesem ţe kar dobro obvladati. Otroci lahko pojejo tudi ob 

reprodukciji lastnih posnetkov. Petje ob sočasnem predvajanju pesmi z avdio-vizualnimi 

sredstvi večkrat povezujemo s poslušanjem vokalne glasbe. Uporabljamo v oddelkih 4 – 6 

(7)-letnih otrok. 

Samostojno petje 
 

Otroci morajo pesem ţe zelo dobro obvladati, da jo lahko pojejo brez vzgojiteljeve 

pomoči. Samostojno lahko poje celotna skupina otrok (od 5 do 6 oz. 7-letni otroci), 

manjša skupina otrok (od 4 do 6 oz. 7-letni otroci) ali posamezen otrok (3 do 6 oz. 7-letni 

otroci). 

Petje z dirigentom 
 

Petje z dirigentom – vzgojiteljem dopušča več moţnosti: kot zbor z dirigentom pojejo vsi 

otroci, izmenično poje zbor in posamezni solisti. Uporabljamo v oddelkih 4 – 6 (7)-letnih 

otrok. 

Petje z lastno instrumentalno spremljavo 
 

Otroci morajo pesem obvladati, da se lahko osredotočijo še na instrumentalno spremljavo. 

Imamo dve moţnosti: vsi otroci hkrati pojejo in se spremljajo z instrumenti ali ena 

skupina otrok poje, druga pa igra na instrumente. 

Petje, povezano z gibanjem 
 

Petje, povezano z gibanjem, izvajamo tako, da vsi otroci pojejo in se hkrati tudi gibljejo 

ali da ena skupina otrok poje, druga pa se ob tem giblje. 
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3. PEVSKE SPOSOBNOSTI 
 

 

3.1 KLASIFIKACIJA PEVSKIH SPOSOBNOSTI (po Ţvar, 2002) 
 

Temeljne pevske sposobnosti razdelimo na: 

 elementarne sposobnosti: 

 ritmični posluh (natančna izreka ritmične vsebine), 

 melodični posluh (natančno zadevanje melodije), 

 glasovna sposobnost (razvita psihomotorika, razvit pevski aparat, glasovna 

tehnika, obseg glasu), 

 sposobnost glasbenega spomina (spomin za kvaliteto, intenziteto in dolţino tona 

in tonskih kompleksov); 
 

 sposobnosti višjega reda: 

 harmonski posluh (občutek za sozvočje), 

 sposobnost estetskega oblikovanja in estetske presoje. 

 

V predšolskem obdobju se intenzivno razvijajo elementarne sposobnosti. (Pesek, 1997) 

 

3.2 RAZVOJ PEVSKIH SPOSOBNOSTI V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU 
 

V 1. LETU 

 

Peskova (2004) meni, da se razvoj petja začne s poslušanjem odraslih. Avtorica (prav 

tam, str. 16) pravi: »Otrok mora petje slišati v svojem okolju. Občutiti mora, da je to 

vesela in zabavna izkušnja tako za pevce kot za poslušalce.« 

Osnova za petje (kot tudi za govorjeni jezik) je v zgodnjih vokalizacijah, kamor avtorica 

prišteva tudi jok, pri katerem gre za ritmične tone različnih višin in moči. Kasneje otrok 

začenja svoj glas postopoma nadzorovati in z njim eksperimentirati. (Pesek, 2004) 

Peskova (1997) ugotavlja, da so otroci zmoţni prepevati šele ob koncu prvega leta 

starosti, saj prej še nimajo razvitih pevskih organov. Poudarja, da je zelo pomembno, da 

otroci takrat svoje pevske nezmoţnosti nadomestijo s poslušanjem glasbe. 
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Gembris (1995, nav. po Ţvar, 2002) ugotavlja, da je za to – najzgodnejšo razvojno 

stopnjo petja značilno bebljanje, igra in eksperimentiranje z glasom, gibanje v majhnem 

tonskem obsegu, ponavljanje posameznih tonov, imitacija intonacije in govora. 

Voglarjeva (1987) ţe v tem obdobju govori o začetkih ustvarjalnega petja. Kot prvi 

primer ustvarjalnega petja šteje ţe prvo petje – »lalanje«, pri katerem otrok z nekakšno 

padajočo melodiko v dokaj svojevrstnih intervalih pojoč »vadi« izgovarjavo glasov v 

obliki funkcijske igre (v predgovornem obdobju, izraziteje v 7. mesecu). 

Manasteriottijeva (1983) v otrokovem najzgodnejšem obdobju govori o tako imenovanem 

»tihem popevanju«. Ugotavlja, da se otrok s tem značilnim načinom petja, imenovanem 

tiho popevanje, proti koncu prvega leta odziva na glasbo. Manasteriottijeva (prav tam) za 

razliko od drugih avtorjev/-ic (npr. Voglarjeve) loči tiho popevanje od predgovora 

(gruljenja oziroma bebljanja). Pravi, da se otrok pri tihem popevanju oglaša v različno 

visokih tonih z maloštevilnimi zlogi in celo z enim samim samoglasnikom ali 

soglasnikom (ne ponavlja zapored različnih glasov ali zlogov, kot je to značilno za 

predgovor). Tiho prične popevati šele v kasnejši razvojni fazi govora, ko ţe obvlada prve 

govorne igre urjenja samoglasnikov ter soglasnikov in ko ţe zmore teţje glasove, vendar 

preden izgovori prvo besedo. Običajno tiho popevanje v prvem letu ţivljenja ni prav nič 

podobno pesmi ali glasbi, ki jo otrok posluša, saj otrok s popevanjem ne posnema ne 

ritma ne razlik v višini tonov, pa tudi ne melodične linije in zvočnosti besedila pesmi, ki 

jo posluša.  

 

OD 1. DO 2. LETA 

Tudi v tem obdobju sta še prisotna igra in eksperimentiranje z glasom. Prepoznavni so ţe 

začetki pesmi, vendar še ni ritmične in melodične organizacije. Značilno je tudi 

ponavljanje kratkih fraz v različnih tonskih legah in v spremenljivem tonskem načinu. 

Prevladujejo mali intervali, vendar je opazno tudi postopno širjenje k velikim intervalom 

– nekako do kvarte ali kvinte. (Gembris, 1995, nav. po Ţvar, 2002) 

 

Borotova (2006) ugotavlja, da se otroci v tem obdobju ob petju odraslih pevsko oglašajo 

tudi sami. Zmoţni so povzeti besedo iz refrena, ki jo vključijo v svoje pevsko izmišljanje. 
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Pojejo motiv male terce in motiv ringa raja. Ob koncu drugega leta ponavljajo melodijo, 

ki je vsaj pribliţno podobna zapeti pesmi. 

 

Manasteriottijeva (1983) in Borotova (2006) ugotavljata, da je poustvarjalno petje za 

otroke v tem obdobju najbolj zapletena glasbena dejavnost, zato se tudi najkasneje 

pojavlja. Manasteriottijeva (1983) obrazloţi, da se mora otrok naučiti, kako naj pri petju 

uporablja glas, mora si zapomniti in izgovarjati besedilo pesmi ter obnavljati njen ritem in 

melodijo. Vse to pa je teţavna naloga za še nerazvit glasbeni posluh, neobvladan govor in 

omejene glasovne zmoţnosti. Tudi Peskova (2004, str. 16) pravi: »Učenje petja ni 

enostavna in avtomatična naloga. Vsebuje zapleteno vrsto dejavnosti, ki zahtevajo 

spodbude in vodstvo odraslih«. 
 

Otroci si na tej razvojni stopnji izmišljajo svoje pesmi. Izvajajo tudi glasovne glisande. 

Navadno so izmišljarije sestavljene iz ene ali dveh naključno izbranih besed, ki ju 

ponavljajo. Pevsko reagirajo tudi ob stiku z igračo, ki je večkrat spremljala glasbene 

aktivnosti med odraslim in otrokom. Izmišljarije niso ritmično-melodično urejene. 

(Borota, 2006) 

Manasteriottijeva (1983) tudi v tem obdobju govori o tihem popevanju, vendar za razliko 

od prejšnjega obdobja, ko ugotavlja, da se otroci s tem načinom petja le odzivajo na 

glasbo, navaja, da pričnejo otroci v začetku drugega leta tudi sami od sebe tiho popevati  

(v igrah z nekaterimi igračkami, ko se prebudijo ali preden zaspijo). 

 
 

OD 2. DO 3. LETA 

 
Otroci v tem obdobju ţe poznajo melodije v lastnem obsegu, poskušajo posnemati pesmi, 

imajo ţe predstavo o obrisu pesmi. Za to stopnjo je značilno tudi prepoznavanje ritmične 

organizacije petja, povezanost melodičnega ritma z govornim ritmom, kontroliranost 

tonske višine, neutrjenost tonskega načina, nestabilnost intonacije. (Gembris, 1995, nav. 

po Ţvar, 2002) 

 

Poustvarjalno petje je pomemben glasbeno-razvojni doseţek. Otroci novo pesem najprej 

poslušajo, se odzovejo gibalno, nato začnejo pripevati. Otrok se pridruţi tudi drugemu 

otroku, ki je začel peti sam. (Borota, 2006) 
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Voglarjeva (1987) ugotavlja, da zmoţnost poustvarjalnega petja prav nič ne ovira 

ustvarjalnih pevskih dejavnosti. Otrok pogosto celo povezuje obe dejavnosti – začne s 

poustvarjalnim petjem in iz tega preide k ustvarjalnemu petju ali obratno. Obe pevski 

zmoţnosti se razvijata vzporedno (če ni ovir od zunaj). 

 

Borotova (2006) ugotavlja, da otroci pogosto pojejo izmišljarije, ki lahko trajajo tudi 

nekaj minut. Le-te so sestavljene iz izmišljenih in naučenih motivov. Tonski obseg 

pevskih izmišljarij je pribliţno oktava, središčni ton se giblje okrog tona fis1. Tudi 

Gembris (1995, nav. po Ţvar, 2002) v tem obdobju govori o začetkih spontanega petja 

pesmi. 

 

Voglarjeva (1987) ugotavlja, da skoraj vsak otrok doţivi obdobje samodejnega pevskega 

ustvarjanja, najpogosteje konec 2. leta in v 3. letu starosti, lahko pa ţe na začetku 2. leta 

ali šele v 4. letu. V času, ko otrokova zmoţnost ustvarjalnega petja dozori, otrok 

ustvarjalno poje iz neke notranje potrebe. Z izmišljarijami otrok izraţa svoja čustva, npr.: 

zadovoljstvo, navdušenje, naklonjenost, radost, z njimi otrok sprošča svoje napetosti in 

strahove. V tej fazi nehotenega ustvarjalnega petja je otrok usmerjen k sami dejavnosti, 

zadovoljuje ga dejavnost sama po sebi. (Voglar, 1987) 

 
 

OD 3. DO 4. LETA 
 

 

V tem obdobju Gembris (1995, nav. po Ţvar, 2002) govori o pravilnosti petja pesmi glede 

na besedilo, jasnosti intervalnih struktur in negotovosti glede občutka za tonaliteto. 

 

Tudi Borotova (2006) je prišla do podobnih ugotovitev: otroci besedilo velikokrat 

zapojejo brez napak, večja negotovost je pri intonaciji in izvajanju ritma. Avtorica (prav 

tam) ugotavlja, da je otrokova reprodukcija pesmi prepoznavna. Uspešen je pri petju tistih 

pesmi, ki imajo enostavne besedne zveze in enostavne motive. Petje z odraslim je bolj 

natančno. Repertoar pesmi ni velik. Pojavljajo se prva hotenja po izvajanju interpretacije, 

ki temelji na posnemanju interpretacije odraslih – npr. ko da igračo spat, poje tiho, če ţeli 

igračo prebuditi, poje glasno. Obseg otroškega glasu je od d1 do a1. (Borota, 2006) 

 

Peskova (1997) za triletne otroke navaja, da pri petju še zaostajajo ali pojejo druge 

besede. Ţvarova (2002) meni, da otroci oblikujejo pravo petje od tretjega do četrtega leta. 
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Otroci pri pevskem ustvarjanju povezujejo motive znanih pesmi s svojimi motivi. 

Besedilo je sestavljeno iz stavkov. Velikokrat jim je vzpodbuda za pevsko izmišljanje 

igračka ali predmet v roki. Z glasom izvajajo zvočne slike (npr. veter piha šššš), s 

katerimi velikokrat dopolnijo svoje izmišljarije. (Borota, 2006) 

 

Voglarjeva (1987) ugotavlja, da se otrok v obdobju, ki se začne v 4. letu in traja do 7. 

leta, počasi začne zavedati razlike med ustvarjalnim in poustvarjalnim petjem ter svoje 

ustvarjalno petje tudi drugače poimenuje kot poustvarjalno petje. Poleg nehotenega 

ustvarjalnega petja se v tem obdobju pojavlja tudi hoteno ustvarjalno petje, ki je bolj 

odvisno od okolja kot nehoteno. V drugi polovici 4. leta večina otrok ţe zmore doţiveti 

uspeh in neuspeh, vendar otroci uspeha ne doţivijo le kot veselje nad svojim doseţkom, 

ampak ţe kot veselje nad lastno zmoţnostjo. Neuspeh otroci v tem obdobju zelo teţko 

prenesejo (teţje kot kasneje, od druge polovice 5. leta dalje). Voglarjeva (prav tam, str. 

28) pravi: »Če otrok v času, ko je še tako zelo občutljiv za svoje neuspehe, doţivi s 

svojim ustvarjalnim petjem neuspeh, ko naleti na brezbriţnost, zasmehovanje ali 

negodovanje okolja, bo rajši opustil to dejavnost in se tako ognil neuspehu. Če pa otrok 

svojo zmoţnost ustvarjalnega petja dejavno ohrani v tem kritičnem času, ko nehoteno 

ustvarjalno petje prehaja k hotenemu ustvarjalnemu petju, potem smo lahko skoraj gotovi, 

da bo otrok ob ustrezni spodbudi okolja pevsko ustvarjal v vsem predšolskem obdobju.« 

 

OD 4. DO 5. LETA 

Za to stopnjo je značilno prepoznavanje naučenih pesmi, obvladovanje metruma, 

intervalov in tonskih načinov ter širjenje pesemskega repertoarja. (Gembris, 1995, nav. po 

Ţvar, 2002) 

 

Peskova (1997) ugotavlja, da štiriletni otroci postanejo sposobni peti sami in da tonske 

višine zadevajo ţe dokaj točno. 

Otroci pojejo pesmi z več kiticami. Vedo, zakaj je potrebna intonacija. Peti začnejo na 

dirigentov znak. Razumejo besedilo pesmi. Teţave imajo pri posnemanju popularne 

glasbe, ker imajo pesmi zahtevno besedilo, ritmično-melodično strukturo in hiter tempo 

izvedbe. Obseg glasu pri otrocih je od d1do h1. (Borota, 2006) 
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Do lastne ustvarjalnosti so bolj kritični. V njihovem ustvarjanju se pojavljajo strukture in 

značilnosti ljudske pesmi in glasbe, ki jih obdaja. Izmišljarije teţijo k zaključevanju na 

toniki. Še posebej uspešni so, če jih spremljamo s kadencami ali primernim ritmično-

melodičnim ostinatnim motivom. V pevskem ustvarjanju je med besedilom in melodijo 

večja skladnost. Navdih za ustvarjanje dobijo ob raznih vizualnih vzpodbudah – na 

primer ob sliki, ptičjem letu itn. (Borota, 2006) 

 

 

OD 5. DO 6. LETA 

 

Gembris (1995, nav. po Ţvar, 2002) navaja za to obdobje sposobnosti, kot so dobro 

reproduciranje pesmi, občutenje celote pesmi, stabilnega tonskega načina in prehoda v 

oddaljen tonski način, razvoj obsega glasu do none ter občutek za čvrst metrum. 

 

Peskova (1997) in Borotova ( 2006) ugotavljata, da otroci obvladajo širok repertoar 

pesmi, ki so se jih naučili v vrtcu, doma, od prijateljev… Razumejo potek izvajanja 

pesmi, v kateri poje solist in zbor. Zelo si izboljšajo intonacijo. Interpretacijo pesmi 

spreminjajo v skladu z vsebino od kitice do kitice. Obseg njihovega glasu je od d1 do c2. 

(Borota, 2006) 

 

Ţvarova (2002) navaja, da otroci v predšolskem obdobju še nimajo občutka za tonaliteto. 

Melodijo zapojejo v drugi tonaliteti in pri tem ne vedo, da niso odpeli pravilno. Tudi 

Voglarjeva (1989, str. 195) ugotavlja podobno: »Ker se proces razvijanja melodičnega 

posluha ne zaključi v predšolskem obdobju, ampak seţe daleč čezenj v šolsko obdobje, je 

pri mnogih predšolskih otrocih opaziti še močno labilnost in nerazvitost melodičnega 

posluha.« 

 

Ugotovitve Ţvarove (2002) ob vstopu v šolo so, da je večina otrok sposobna skoraj točno 

ponoviti melodije, ki jih pogosto slišijo okoli sebe.  

 

Šestletni otroci postopoma ţe pridobivajo sposobnosti kritičnega vrednotenja svojega 

petja in petja starejših. Zelo slabo doţivljajo neuspeh, zato moramo biti previdni pri 

popravljanju napak in  jih pohvaliti tudi pri najmanjšem napredku. (Pesek, 1997) 

 



 

17 

 

5 – 6-letni otroci so si sposobni izmisliti celotno pesem. Igrajo se tudi pevska vprašanja in 

odgovore. (Borota, 2006) 

 

Učenje petja je torej dolg proces – enako kot učenje govora. (Pesek, 2004) 

Gordon (1984, nav. po Pesek, 1997, str. 31) v obdobju od otrokovega rojstva pa do 

razvoja občutka za tonalnost govori o »obdobju glasbenega čebljanja«. Avtor razlikuje 

dve vrsti čebljanja: melodično in ritmično. Pojasnjuje, da ima na tej stopnji vsak otrok 

svojo glasbeno sintakso (skladnjo). Šele ko se začne zavedati, da imajo njegovi sovrstniki 

in odrasli drugačno glasbeno sintakso, začne preraščati obdobje glasbenega čebljanja. 

Najpogosteje se to obdobje začne izgubljati med petim in devetim letom. Čim večje so 

otrokove glasbeno-razvojne sposobnosti in čim bolj bogato je njegovo glasbeno okolje, 

tem prej lahko pričakujemo, da bo prerasel obdobje glasbenega čebljanja. Otrok lahko 

preide iz obdobja melodičnega čebljanja sočasno kot iz obdobja ritmičnega čebljanja, 

lahko pa dozori pri eni kategoriji prej kot pri drugi (prav tam).  

Pri majhnih otrocih so, kar zadeva učenje pesmi, seveda opazne razlike. Nekateri ţe pri 

dveh ali treh letih znajo dolge odlomke pesmi, drugi pa so v tej starosti sposobni izvajati 

le grob pribliţek višine. (Ţvar, 2002) 

Razvoj pevskih sposobnosti je v najtesnejši povezavi z razvojem ostalih glasbenih 

sposobnosti. (Ţvar, 2002) 

Predšolsko obdobje in prva leta osnovne šole so velikega pomena za razvoj glasbenih 

sposobnosti. (Denac, 2010) Peskova (1997) ugotavlja, da je predšolsko obdobje 

najpomembnejši čas za njihov razvoj. Dodaja, da je Gordon (1984) s svojimi testiranji 

dokazal, da so rezultati desetletnikov in starejših ostajali konstantni, tudi če so se ti otroci 

intenzivno ukvarjali z glasbo.  

Na razvoj pevskih (in drugih) sposobnosti vpliva več dejavnikov: dednost, okolje in 

lastna dejavnost oziroma aktivnost. (Denac, 2010) Otroci pridejo na svet z različnimi 

dednimi zasnovami – dispozicijami. To še niso izoblikovane sposobnosti, temveč le 

moţnosti za njihov razvoj. (Pesek, 1997) Pogoj, da se dispozicije razvijejo v sposobnosti, 
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pa je aktivnost otroka. Za to so potrebni tudi ugodni zunanji pogoji – druţinsko in 

druţbeno okolje. (Denac, 2010) 

Borotova (2009) ugotavlja, da si glasbenih sposobnosti in spretnosti ne moremo razviti, 

če glasbo samo opisujemo ali o njej govorimo. Potrebno je namreč izkustveno učenje v 

glasbenih dejavnostih.   

Ţvarova (2002) pravi, da je razvoj pevskih sposobnosti v veliki meri odvisen od 

spodbudnega okolja, dodaja pa, da se pridobljene sposobnosti porazgubijo, če jih otrok v 

praksi ne uporablja.  

Pevske (in druge glasbene) sposobnosti lahko razvijamo tudi s pomočjo glasbeno-

didaktičnih iger. (Voglar, 1987, 1989) V okviru teh lahko ugotavljamo, na kateri razvojni 

stopnji se nahaja otrok. (Denac, 2001) 

 
 

4. VLOGA VZGOJITELJA/-ICE PRI PEVSKIH 

DEJAVNOSTIH V VRTCU 

 

»Eden od dejavnikov v okolju smo tudi odrasli, ki sprejemamo mnogo odločitev, ki 

vplivajo na kvaliteto konteksta učnega okolja.« (Borota, 2006, str. 16) 

Voglarjeva (1979, str. 9) pravi: »Glasba ne deluje na otroke sama od sebe, vezana je na 

posrednika. Ugodno bodo učinkovale samo ustrezno izbrane, pravilno posredovane in 

organizirane glasbene dejavnosti. Vsako nepravilno, nestrokovno delovanje na otroka 

lahko škoduje njegovemu glasbenemu razvoju.« 

»Glasbenovzgojno delo bo uspešno le tedaj, če se ga bo vzgojitelj lotil z veseljem in z 

zavzetostjo.« (Voglar, 1978, str. 20) 

 

Vzgojitelj (pomočnik) skrbi za ohranitev naravnega, v otroku prisotnega ravnovesja med 

ustvarjalnim in poustvarjalnim petjem, zato enakovredno spodbuja otroke tako k petju ţe 

oblikovanih pesmi (poustvarjalnemu petju) kot k petju izmišljarij (ustvarjalnemu petju). 

(Voglar, 1989) 
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Voglarjeva (1989) meni, da je učinkovita spodbuda k petju lasten zgled vzgojitelja 

(pomočnika). Pravi, da otroci poskušajo posnemati ravnanje odraslega, ki ga imajo radi 

(vzgojitelja/pomočnika), in da so dejavnosti, ki jih le-ta goji, tudi pri njih bolj pogoste, 

bolj priljubljene, višje vrednotene. Vzgojitelj (pomočnik) naj bi torej v vrtcu pogosto 

prepeval, tako priloţnostno kot načrtno. Denačeva (2001, str. 110, 111) pravi: »Pesem 

mora biti prisotna v vsakdanjem ţivljenju otrok kot nekaj samoumevnega.«  

 

 

4.1 VLOGA VZGOJITELJA/-ICE PRI DEJAVNOSTIH 

USTVARJALNEGA PETJA V VRTCU 

Na otrokovo ustvarjalno petje v veliki meri vpliva spodbudno okolje in vzgojitelj 

(pomočnik) kot del le-tega. (Denac, 2001, str. 119) 

 

Vzgojitelj (pomočnik) poleg lastnega ustvarjalnega zgleda otrokom omogoči ustrezne 

razmere (pogoje), v katerih bodo lahko pevsko ustvarjali. Poskrbi, da bo v oddelku 

vladalo prijetno razpoloţenje, da se bodo otroci dobro počutili (da se bodo počutili varne 

in priljubljene), da bo ţivljenje vsebinsko bogato, polno raznolikih doţivetij in sproščenih 

medsebojnih odnosov. Otrokom omogoči, da ustvarjajo takrat, ko čutijo potrebo po tem. 

Nikdar jih ne sili k ustvarjanju. Otrokom zagotovi mir (okolje brez oz. s čim manj hrupa, 

med ustvarjanjem jih ne moti s svojimi zamislimi, niti jim ne daje stalnih vsiljivih 

spodbud). Otrokom omogoči tudi dovolj časa za ustvarjanje – med ustvarjanjem jih ne 

priganja, upošteva, da se s hitenjem ne da doţiveti čustev niti teţnje po ustvarjalnem 

izraţanju teh čustev. (Voglar, 1987, 1989) 

 

Kurikulum (1999, str. 46) v zvezi z vlogo odraslih navaja: »Ustvarjajo prijazno vzdušje 

medsebojnega zaupanja, s čimer otroka spodbujajo k odprtosti in ţelji po izraţanju. Varen 

in svoboden otrok razvija in udejanja svoje ustvarjalne in razvojne potenciale na sebi 

lasten način.«  

Voglarjeva (1989) ugotavlja, da je posredno spodbujanje z lastnim ustvarjalnim zgledom 

in z ustvarjanjem ustreznih razmer v obdobju nehotenega ustvarjalnega petja dosti bolj 

učinkovito kot neposredno spodbujanje z besedami. Pojasnjuje, da se otroci večkrat na 

besedno spodbujanje sploh ne odzovejo, ker ne razumejo, kaj od njih ţelimo.  
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Ustrezen odnos vzgojitelja (pomočnika) do ustvarjalnega petja je še posebej pomemben 

pri starejših otrocih – od četrtega do sedmega leta starosti. Ustvarjalne dejavnosti so 

namreč v tem obdobju še bolj izpostavljene in še bolj odvisne od odziva okolja (kot v 

obdobju nehotenega ustvarjalnega petja). Otroci postanejo občutljivi za mnenje okolja (ni 

jim vseeno, kako se okolje odziva na njihove dejavnosti), teţko prenesejo neuspeh. V tem 

obdobju za ustvarjalno petje potrebujejo veliko več spodbud in tudi veliko več priznanj 

okolja, kot so jih potrebovali v obdobju nehotenega ustvarjalnega petja. (Voglar, 1989) 

 

Tako so torej v tem obdobju med otroci tudi takšni, pri katerih je zaradi neustreznega 

odziva (odnosa) okolja do njihovega ustvarjalnega petja zmoţnost ustvarjalnega petja ţe 

zamrla. Avtorica pravi, da je za otroka zelo boleče, če spozna lastno nezmoţnost, do česar 

lahko pride, če ga spodbujamo k ustvarjalnim dejavnostim takrat, ko tega ne zmore več. 

Naloga vzgojitelja (pomočnika) je, da zmoţnost ustvarjalnega petja in ţeljo po 

ustvarjanju ponovno obudi. To lahko doseţe s primernim ravnanjem: s svojim zgledom – 

čim večkrat, ob različnih priloţnostih ustvarjalno poje (na začetku prepeva takšne 

izmišljarije, ki so po vsebini in obliki podobne izmišljarijam otrok tega starostnega 

obdobja, kasneje pa lahko tudi zahtevnejše – oblikovno bolj zaokroţene, daljše in po 

moţnosti bolj raznolike) z namenom, da bi ga otroci posnemali, ob tem pa otrokom tudi 

pove, da si izmišlja, da poje izmišljarije; z otroki se o pevskem ustvarjanju tudi občasno 

pogovarja (o tem, kdaj in kje si najlaţje izmišljamo; da se prijetno počutimo, če nam uspe 

ustvariti izmišljarijo, ki nam je všeč; da se nekateri nevedneţi posmehujejo izmišljarijam, 

verjetno zato, ker jih sami ne znajo ustvariti ipd.); otrokom predvaja posnetke izmišljarij 

drugih otrok in se po poslušanju o njih pogovarja z otroki; otrokom posreduje pravljice ali 

zgodbice s tovrstno vsebino. Z navdušenjem sprejema izmišljarije otrok. Tako na 

nevsiljiv način vpliva na otrokovo pozitivno vrednotenje ustvarjalnega petja. Vzgojitelj 

(pomočnik) mora torej pri vzpodbujanju ustvarjalnega petja v teh oddelkih ravnati zelo 

previdno in premišljeno. (Voglar, 1989) 

Vzgojiteljevo (pomočnikovo) zelo pogosto spodbujanje otrok k petju izmišljarij pa je zelo 

pomembno in potrebno tudi v času, ko začnejo otroci peti »prave« pesmi, saj petje 

»pravih« pesmi najbolj ogroţa otrokovo izmišljanje (Voglar, 1979). Voglarjeva (prav 

tam) pravi, da morajo otroci iz našega ravnanja začutiti, da smo naklonjeni njihovim 

izmišljarijam, da smo jih prav tako veseli kot njihove porajajoče se zmoţnosti 

reproduktivnega petja. Prizadevati si moramo, da bi bilo ustvarjalno petje nekaj, kar bi 
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otroci gojili z enako zavzetostjo, z enakim veseljem kot poustvarjalno petje. (Voglar, 

1989) 

Vzgojitelj poskuša preprečiti, da bi zmoţnost ustvarjalnega petja pri otrocih zaradi 

nerazumevajočega odziva okolja ugasnila, tudi tako, da osvešča starše o pevski 

ustvarjalnosti in o njenem pomenu za otrokov razvoj. (Voglar, 1989) 

Voglarjeva (1989, str. 22) pravi: »Spodbujati, ohranjati, prav vrednotiti in oblikovati 

otrokovo pevsko ustvarjalnost je pomembna in obenem tudi zelo zahtevna naloga, ki jo 

bomo zmogli samo s poglobljenim glasbeno-vzgojnim delom, z lastno ustvarjalno 

udeleţbo in s tenkočutnim odnosom do otrokovih ustvarjalnih teţenj.« 

 
4.2 VLOGA VZGOJITELJA/-ICE PRI DEJAVNOSTH 

POUSTVARJALNEGA PETJA V VRTCU 

V vrtcu posreduje otrokom pesmi prav vzgojitelj s svojim neposrednim petjem. Otroci se 

učijo peti po posluhu, z metodo imitacije – ponavljanja petja za vzgojiteljem. Zgled 

vzgojitelja ima torej velik pomen. Otroci imitirajo glasovni nastavek vzgojitelja, glasovno 

in dihalno tehniko ter artikulacijo pesmi. Vzgojitelj mora interpretirati pesem razumljivo 

in intonančno čisto v glasovnem obsegu, ki je primeren razvojni stopnji otrok. (Denac, 

1993) 

Tudi Peskova (2004, str. 16) ugotavlja, da na otroke močno vpliva način petja vzgojiteljev 

(in staršev). Pravi: »Če pojemo dobro, z izraznostjo, natančno izgovarjavo in dobrim 

tonom, natančnimi tonskimi višinami in brezhibnim ritmom, pravilnim dihanjem in drţo, 

potem bo otrok verjetno delal podobno. Če pokaţemo, da nas petje zanima in da ob njem 

uţivamo, bo to zagotovo vplivalo na otrokov odnos do petja.«  

Voglarjeva (1979, str. 19) je odločna: »Kdor pri petju ni zanesljiv, naj ne poje z otroki, 

pač pa z vsem svojim ravnanjem otrokom pokaţe, da mu je všeč, če pojejo oni. Petju 

lastnih izmišljarij naj se ne izogiba.«  

Vzgojitelj skrbi za pravilno višino petja tako, da pred vsakim petjem pesem intonira – 

pred petjem zaigra začetek pesmi z melodičnim inštrumentom, nato začetni ton še zapoje 
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ali zamrmra. (Voglar, 1979) Voglarjeva (1989) poudarja, da je skrb za pravilno intonacijo 

ena izmed najpomembnejših nalog vzgojitelja pri petju pesmi. Avtorica je ţe v preteklosti 

ugotavljala, da se pogosto dogaja, da vzgojitelji pojejo brez predhodne intonacije, moje 

izkušnje in izsledki novejših raziskav (Pakiţ, 1999; Kampuš, 2010) pa kaţejo, da je še 

vedno tako. Problematično je prenizko petje vzgojiteljev, na katerega najpogosteje 

naletimo pri petju brez predhodnega intoniranja, saj petje v nizkih legah močno škoduje 

otroškim glasovom. (Voglar, 1989; Denac, 2001) Če vzgojitelj z otroki poje v ustrezno 

visoki legi (dovolj visoko), hkrati preprečuje tudi glasno, kričavo petje otrok, ki ravno 

tako slabo učinkuje na razvoj njihovega glasu. Otroci, ki še nimajo določene pevske 

tehnike, v visokih legah namreč ne morejo glasno peti. (Voglar, 1979) 

Vzgojitelj mora torej obvladati besedilo in melodijo pesmi, poglobiti pa se mora tudi v 

njeno interpretacijo. Pred petjem pesmi mora dobro premisliti, kako glasno jo bo pel; 

kako hitro bo pel posamezne dele ali kitice pesmi; na kakšen način jo bo pel – ali bo pel 

spevno (vezano) ali bolj odtrgano s poudarkom na besedilu (nevezano); kako bo 

izgovarjal, s kakšno barvo glasu bo pel; na katerih mestih bo vdihnil, da ne bo pretrgal 

celovite glasbene misli. Vzgojitelj mora torej doţiveto peti (vsebini in značaju pesmi 

primerno) in k doţivetemu petju poskušati usmerjati tudi otroke. (Voglar, 1979) 

 

Voglarjeva (prav tam) opozarja na negativne učinke nedoţivetega petja vzgojitelja. Pravi, 

da v primeru nedoţivetega petja – če v ţelji, da bi otroci pesem znali prej peti, pojemo: 

bolj glasno, z bolj poudarjenim besedilom, v počasnejšem tempu, kot to zahtevata vsebina 

in značaj pesmi – doseţemo le to, da bodo tudi otroci začeli pesem nedoţiveto peti. 

Nepravilno usvojeno pesem pa zelo teţko znova oţivimo. Voglarjeva (prav tam, str. 20) 

dodaja: »Škoda je nepopravljiva: namesto ţive pesmi imamo mrtvo lajno.«  

 

Za estetsko interpretacijo pesmi (izraznost, dinamiko, tempo, dihanje, fraziranje, dikcijo) 

moramo poskrbeti vsakič, ko pojemo. Pozorni moramo biti, da pri sistematičnem 

utrjevanju pesmi ne pride do mehaničnega ponavljanja, reproduciranja pesmi – 

ponavljanja besedila in melodije, medtem ko sta izraznost in estetsko oblikovanje 

zapostavljena. (Denac, 2001) 

Pri prvem srečanju s pesmijo si vzgojitelj prizadeva, da otroci pesem čustveno doţivijo. 

Otroke navaja na to, da prvič pesem samo pozorno poslušajo in ne pripevajo. Zato jim 
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pesem najprej zapoje brez instrumentalne spremljave, saj bi sam instrument zbudil 

preveliko pozornost. (Voglar, 1989) 

Pesem mora prvič otrokom posredovati kot celoto (besedila, melodije in ritma pesmi ne 

izvaja ločeno). Začetno usvajanje pesmi mora biti od 2. do 7. leta otrokove starosti 

celostno. (Denac, 2010) 

Pri otrocih mora zbuditi interes za pesem. Zbudi ga lahko z lutko, z različnimi ponazorili, 

z deklamacijo, uganko, pesmijo – s petjem ţe znane pesmi s podobno vsebino, z 

napovedjo, s pevsko vajo – preprosto tehnično pripravo na petje, tako da besedilo oz. 

vsebino pesmi vključi v krajšo pripoved (zgodbo), razgovor, igro. (Voglar, 1989) 

Vzgojitelj otrokom omogoča pogosto ponavljanje pesmi, da jo lahko usvojijo (običajno 

otroci pesem usvojijo v enem tednu, če je lahka, pa tudi ţe prej). Ponavljanja si morajo 

slediti tako pogosto, da otroci ne pozabijo ţe usvojenega. (Voglar, 1989) 

Vzgojitelj mora biti pozoren na to, da je utrjevanje pesmi enako zanimivo kot prvo 

srečanje s pesmijo. (Denac, 1993) 

Vzgojiteljeva naloga je tudi preprečevanje petja popevk in narodnozabavnih viţ, saj jih 

otroci ne morejo doţiveto peti, ker jih ne razumejo. (Voglar, 1979) Avtorica (prav tam, 

str. 18) pravi: »Otrokova interpretacija je neiskrena in nedoţiveta in če z njo ţanje uspeh, 

ga moralno izkrivljamo, usmerjamo k neiskrenosti, v kič.«  

Vzgojitelj otrokom omogoči, da s svojim petjem tudi kdaj nastopijo – v oţjem krogu – 

npr. v oddelku, v sosednjem oddelku, pred starši, v najbliţjem vrtcu. (Voglar, 1979) 

Voglarjeva (prav tam) ugotavlja, da ţe 3-letni otroci radi nastopajo in da ob uspešnem 

nastopu v oţjem krogu občutijo neko ugodje. Svetuje, naj začnejo otroci dovolj zgodaj 

nastopati (takrat, ko se svojih zmoţnosti in nezmoţnosti še ne zavedajo), saj se tako 

nastopanja lahko privadijo, da jih tudi kasneje pred njim ne bo strah. Voglarjeva (prav 

tam) opozarja na ustrezen odnos vzgojitelja do nastopajočih: otrok k nastopanju ne sme 

siliti (otrok lahko v tem primeru dobi odpor do glasbene vsebine, s katero naj bi nastopil, 

pa tudi do tistega, ki ga sili), nastopajočih naj med seboj ne primerja ali hvali samo tist ih 

z razvitejšimi glasbenimi zmoţnostmi, še slabše pa je, če je nastopanje privilegij 

nekaterih, ostale otroke pa odvrača od nastopanja. »Nastopanje naj bi bila za otroka zares 
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igra, torej nekaj, česar se veseli, nekaj, do česar pridemo brez utrujajočega učenja za 

nastop.« (prav tam, str. 8) 

Vzgojitelj mora imeti ustrezno znanje o otrokovem glasbenem (pevskem) razvoju in 

ustrezen odnos do njegovih razvijajočih se pevskih zmoţnosti – npr. vzgojitelj ne more 

oz. ne sme pričakovati in zahtevati od otrok, da bodo intonančno popolnoma čisto peli, če 

njihov melodični posluh še ni povsem razvit. (Voglar, 1979) 

Voglarjeva (1989) opozarja, da otrok s slabše razvitim melodičnim posluhom ne smemo 

podcenjevati, ampak moramo jemati to nerazvitost za normalno razvojno značilnost 

(predšolsko obdobje je obdobje začetnega formiranja melodičnega posluha). 

Vzgojitelj ne sme očitati otrokom, da napačno pojejo, saj jim tako vzame veselje do petja 

pa tudi moţnost nadaljnje vaje, ki bi pripomogla k razvoju melodičnega posluha. 

Vzgojiteljeva naloga je, da motivira otroke za petje, da vsem otrokom omogoči petje, 

prizadevati si mora, da bodo otroci radi in doţiveto peli, da bodo peli s srcem. (Voglar, 

1979) 

»Pri poustvarjalnem petju si predvsem ţelimo, da bi otroci doţiveto peli, da ne bi nikoli 

kričali ali lajnali, ampak peli s srcem, peli takrat, ko je v njih ţelja po petju in bliţina do 

stvari, ki jo pesem opeva. Radi bi, da bi petje pritegnilo vse otroke; da tistim s slabše 

razvitim melodičnim posluhom ne bi nihče jemal veselja do petja s tem, da bi jih osveščal 

o njihovem primanjkljaju, kajti njim je petje še bolj potrebno kot drugim.« (Voglar, 1989, 

str. 70) 

Kurikulum (1999, str. 46) navaja: »Odrasli se ves čas zavedajo svojih pričakovanj, 

motivacij in ravnanja ter ne posegajo v naravni tok otrokovega razvoja s prezahtevnimi 

nalogami in svojimi prezgodnjimi ali kako drugače neupravičenimi pričakovanji.« 

Vzgojitelj ne sme slediti cilju, da bi otroke naučil čim več pesmi, saj se čustveni odnos do 

pesmi razvija z večkratnim petjem iste pesmi. Otroke mora spodbuditi, da bodo tiste 

pesmi, ki jih poznajo, peli z veseljem in jih spontano oblikovali z instrumentalno 

spremljavo ali povezali z gibalno-plesno dejavnostjo. (Denac, 2001) 

Vzgojitelj z otroki ponavlja pesmi tako pogosto, da jih otroci lahko ohranijo v spominu. 

Otroke namreč veseli pravo petje, takšno brez spominskih lukenj. (Voglar, 1989) 
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Spodbuja tudi iniciativen in kritičen odnos otrok do pesmi. Otroke od 3. do 6. leta starosti 

povabi k izbiri pesmi in oblikovanju izvajalskih načinov (npr. pogovori se z njimi, kateri 

del pesmi bi peli glasno, tiho, hitro, počasi, veselo). Velikokrat se zgodi, da otroci kljub 

razgovoru o načinu izvajanja pesmi ne zapojejo tako, kot smo se z njimi dogovorili, saj 

lastnih interpretacijskih predstav ne morejo prenesti v izvedbo, ker svojih izvajanj ne 

znajo poslušati. (Denac, 2001) 

 

4.2.1 IZBIRA PESMI ZA PREDŠOLSKE OTROKE (po Voglar, 1989) 

Vzgojiteljeva pomembna in odgovorna naloga je tudi izbira otrokom primernih pesmi. 

Vzgojitelj ugotavlja, ali je pesem ustrezna, tako da jo razčleni in ločeno ocenjuje vsak 

sestavni del (element) pesmi posebej: vsebino, besedilo, melodijo, ritem, tempo, obliko in 

dinamiko. 

 

Vsebina 

 

Voglarjeva (str. 44) pravi: »Otrok bo pesem navdušeno sprejel le tedaj, če se bo v njej 

zrcalil njegov svet, njegove predstave, njegova čustva in njegov način mišljenja.«. 

Dodaja, da naj bo vsebina preprosta in razumljiva. Svetuje, naj bodo otroške pesmi čim 

bolj raznolike po vsebini in po svoji naravi. 

 

Besedilo 
 

 

 

Voglarjeva pravi, da mora besedilo otroške pesmi imeti umetniško vrednost, saj s 

pesmimi posredno vplivamo tudi na oblikovanje otrokovega okusa in odnosa do 

literature. Za otroke mlajše skupine najbolj priporoča pesmi z eno ali dvema kiticama, 

pesmi za otroke starejše skupine pa lahko obsegajo tudi po štiri ali pet kitic besedila.  
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Melodija 

1. Razpon 

Razpon (obseg) melodije se mora prilegati glasovnemu obsegu otrok. Voglarjeva 

priporoča za 3 – 4-letne otroke razpon melodije od d1 do a1 (e1 do h1), za 4 – 5-letne 

otroke od d1 do h1 in za 5 – 7-letne melodični razpon od d1 do c2, izjemoma c1 in d2. 

Denačeva (1993) navaja priporočilo tudi za 2 – 3-letne otroke, in sicer od e1 do a1. Sicer 

pa je glasovni obseg odvisen od otrokove starosti, prirojenih fizioloških posebnosti, 

dispozicij in lastne glasbene aktivnosti otrok, zato so zaradi različnih individualnih 

zmoţnosti otrok moţna odstopanja. (prav tam) 

Voglarjeva pravi, da zapisane obsege lahko presegamo samo navzgor – to ni škodljivo, 

ampak celo zaţeleno. 

 

2. Melodično območje 

Melodije, ki vsebujejo enak melodični razpon, imajo lahko različno lego v durovi lestvici. 

Njihova melodika zajame različne lestvične stopnje – sodijo v različna melodična 

območja. 

V prvo melodično območje uvrščamo pesmi, ki v melodiki nimajo prve lestvične stopnje. 

To so pesmi, ki jih največkrat notiramo v C-duru pa tudi v D- in B-duru. 

V drugo melodično območje spadajo pesmi, ki imajo v svoji melodiki prvo lestvično 

stopnjo kot najniţji ton. Melodije teh pesmi običajno notiramo v D-duru pa tudi v E-, Es- 

in F-duru. 

V tretje melodično območje uvrščamo pesmi, ki imajo prvo lestvično stopnjo v sredini 

svoje melodike. Seţejo od spodnje pete ali šeste do druge, tretje, četrte ali celo pete 

lestvične stopnje. Melodije teh pesmi običajno notiramo v G- ali F-duru. 

V četrto melodično območje spadajo pesmi, ki imajo ton prve lestvične stopnje kot 

najvišji ton. V to melodično območje uvrščamo tudi pesmi, ki imajo obseg oktave (od 

prve do osme stopnje). Melodije teh pesmi običajno notiramo v C-duru, B-duru ali H-

duru. 
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Za otroke mlajše skupine izbiramo pesmi z melodiko iz prvega in drugega melodičnega 

območja. Za otroke srednje skupine (4 – 5 let) izbiramo pesmi z melodiko iz prvega, 

drugega in tretjega melodičnega območja. Za otroke starejše skupine (5 – 7 let) pa 

izbiramo pesmi z melodiko iz vseh melodičnih območij. 

 

3. Tonski način 

Za otroke mlajše in srednje skupine izbiramo zlasti pesmi z melodiko, ki izhaja iz durove 

lestvice, in pesmi s pentatonično melodiko (tonski sestav, ki temelji na lestvici petih 

tonov). Za otroke starejše skupine (5 – 7 let) izbiramo pesmi, ki so v duru, v pentatoniki 

in v molu, z melodiko, ki prehaja iz dura v mol. 

 

Ritem pesmi 

Marsikatera otroška pesem je otroku všeč prav zaradi ritma. 

 

1. Mera – takt 

Za otroke mlajše skupine izbiramo najprej pesmi v dvo-, kasneje tudi v tridelni meri. Za 

otroke srednje skupine izbiramo pesmi v dvo- in tridelni meri, kasneje tudi ţe kakšno 

pesem, v kateri se mera menja (po delih). Za otroke starejše skupine izbiramo pesmi z 

dvo- in tridelno mero ter pesmi, v katerih se mera menjuje po delih in iz takta v takt. 

 

2. Ritmične vrednosti 

Predšolski otrok teţko zdrţi – izpoje daljše trajanje niti ne more precizno izvesti verige 

hitrih vrednosti (kratkih). Za otroke mlajše skupine izbiramo pesmi z ritmom, ki ga 

sestavljata samo dve različni ritmični vrednosti, v srednji skupini pesmi z ritmom, ki je 

sestavljen iz dveh do treh različnih ritmičnih vrednosti, v starejši skupini pa pesmi z 

ritmom, ki ga sestavljajo kombinacije do štirih različnih ritmičnih vrednosti. 
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3. Smer ritmičnega gibanja 

Otroške pesmi imajo lahko padajočo ritmično usmerjenost: pesmi, ki se pričnejo s 

poudarjeno (teţko) dobo; rastočo ritmično usmerjenost: pesmi, ki se pričnejo z 

nepoudarjeno (lahko) dobo, ki se pričnejo s predtaktom; lahko pa se pri pesmih ritmična 

usmerjenost spreminja. Mlajši otroci na začetku laţje pojejo pesmi s padajočo ritmično 

usmerjenostjo, kasneje pa tudi pesmi z rastočo ritmično usmerjenostjo. Otroci srednje in 

starejše skupine pojejo tako pesmi z rastočim kot pesmi s padajočim ritmom, lahko pa 

tudi pesmi, pri katerih se padajoča in rastoča ritmična usmerjenost izmenjujeta. 

 

Oblika pesmi 

Po ritmično-melodični gradnji pesmi ločimo eno-, dvo- in tridelne male pesemske oblike. 

Za otroke mlajše skupine izbiramo zlasti pesmi z enodelno obliko in tudi kakšno kratko 

dvodelno pesem. Za otroke srednje skupine izbiramo pesmi z eno- ali dvodelno obliko in 

krajše tridelne pesmi. Za otroke starejše skupine izbiramo pesmi z eno-, dvo- in tridelno 

obliko. 

 

Tempo 

Predšolski otrok ne more peti niti v zelo hitrem niti v zelo počasnem tempu. To seveda ne 

pomeni, da zmore peti vse pesmi le v zmernem tempu. Ţe tri do štiriletni otrok zmore peti 

zmerno hitro, nekoliko hitreje in nekoliko počasneje, če poje skupaj z vzgojiteljem. Če 

pojejo hkrati z vzgojiteljem vsi malčki v skupini, potem se pogosto zgodi, da začnejo 

posamezni otroci zaostajati, ker niso zmoţni med petjem prisluhniti še petju drugih, in 

zato tudi ne morejo prilagoditi tempa svojega petja tempu drugih. Zato se pri takšnem 

skupnem petju malčkov z vzgojiteljem dogaja, da posamezni malčki do konca pesmi 

vztrajajo pri svojem in končajo šele nekaj časa za drugimi. Zgodi se tudi, da tak malček 

vmes preneha peti, prisluhne drugim in nadaljuje tam, kjer pojejo drugi. Nato se še nekaj 

časa obdrţi v skupnem tempu, potem pa spet prične zaostajati. Po četrtem letu zmorejo 

otroci ţe nekoliko večje razlike v tempu, če seveda pesem, zlasti še besedilo pesmi, res 

dobro obvladajo. Za te otroke lahko izbiramo pesmi v zmernem tempu, pesmi z malo 
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hitrejšim tempom in pesmi z nekoliko počasnejšim tempom. Pet do sedemletni otrok 

zmore še nekoliko večje razlike v tempu, vendar peti v zelo hitrem ali zelo počasnem 

tempu le ni sposoben. 

 

Dinamika 

Dinamika – določena glasnost petja – izhaja iz vsebine, značaja in delno tudi iz oblike 

pesmi. Dinamike, ki jo pesem zahteva, naj otroci ne bi samo mehanično povzeli, ampak 

naj bi z njo izrazili tudi svoje doţivljanje pesmi. Spremembe v dinamiki v otroških 

pesmih navadno niso zaznamovane, zato jih mora vzgojitelj sam začutiti. Pri kitičnih 

pesmih lahko posamezne kitice pojemo z različno dinamiko. To pogosto uporabljamo tudi 

v posameznih delih pesmi ali pri pesmih, v katerih se ponavljajo posamezni deli. Tak del 

zapojemo pri ponovitvi čisto tiho – kot odmev. Ţe otroke mlajše skupine navajamo na to, 

da ne pojejo vseh pesmi enako glasno. Pri malčkih neke precizne dinamike še ne moremo 

doseči. Poskušajmo pa ţe zapeti uspavanko tiho, da bi punčke ob njej res lahko zaspale, 

pesem o ţogici pa bolj glasno in veselo. Otroci v srednji skupini lahko v ustreznih pesmih 

spreminjajo dinamiko v posameznih delih pesmi (razlike v dinamiki moramo utemeljiti z 

vsebino, hkrati pa za to ustvariti ustrezno vzdušje). Otroci starejše skupine zmorejo 

spremembe v dinamiki izvesti ţe nekoliko precizneje. Vendar tudi tu še ne gre za stalno 

precizno določeno dinamiko, ki bi jo otroci zmogli pri slehernem petju enako izvesti. 

Tudi otrokom starejše skupine dinamične razlike utemeljujemo z vsebino (in izzovemo z 

ustreznim vzdušjem). S 4- do 7-letnimi otroki se o interpretaciji pesmi tudi pogovarjamo. 

Voglarjeva pravi, da mora vzgojitelj pri izbiri pesmi za otroke prav tako upoštevati, da je 

pesem všeč tudi njemu, saj jo bo le tako lahko dovolj emotivno, prepričljivo in iskreno 

posredoval otrokom in jih zanjo navdušil.  

Voglarjeva opominja, naj bo vzgojitelj pri izbiri pesmi za otroke pozoren tudi na to, če 

pesem prinaša kaj novega ali ne – če se pesem ali kateri od njenih elementov razlikuje od 

vseh ţe prepetih pesmi. Ugotavlja, da se dogaja, da vzgojitelj premišljeno izbere pesem,ki 

ustreza vsem kriterijem in jo ustrezno posreduje otrokom, vendar je otroci ne sprejmejo z 

navdušenjem. Razlog je v tem, da so takšnih oz. podobnih pesmi ţe toliko prepeli, da si 

ţelijo nekaj drugačnega, teţjega. 
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Voglarjeva opozarja, naj vzgojitelji ne izbirajo pesmi, katerih besedilo otroci poznajo ţe v 

drugačni uglasbitvi, saj je za predšolskega otroka besedilo in melodija celota. 

Denačeva (2001) pravi, naj vzgojitelj pri izbiri pesmi za otroke daje prednost umetnim 

pesmim z enostavnimi, otrokom razumljivimi besedili, ki imajo umetniško vrednost, 

otroškim ljudskim pesmim, s katerimi oblikuje pozitiven odnos do slovenske kulturne 

dediščine, in enostavnim pesmim različnih narodov, kjer otroci doţivljajo in spoznavajo 

pesmi različnih kultur. Dodaja, da mora vzgojitelj teţiti k enakovredni zastopanosti 

umetnih in ljudskih pesmi ter izmišljarij. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Kurikulum za vrtce (1999) in priročnik h Kurikulumu za vrtce Otrok v vrtcu (Denac, 

2001) vzgojiteljem/-icam predpisujeta, da morajo v okviru glasbene vzgoje poskrbeti za 

enakovredno zastopanost vseh glasbenih dejavnosti (petje pesmi, igranje na glasbila, 

poslušanje glasbe, ustvarjanje v glasbi in ob njej, glasbeno-didaktične igre), kajti le tako 

lahko zagotovijo uspešen otrokov glasbeni razvoj. 

 

Moja opaţanja in rezultati raziskav (Pakiţ, 1999; Denac, 2010; Borota, 2011) kaţejo, da 

vzgojitelji/-ce v praksi dajejo prednost pevski dejavnosti pred ostalimi glasbenimi 

dejavnostmi. Petje pesmi je tudi sicer, v primerjavi z drugimi neglasbenimi dejavnostmi, 

pogosto zastopana dejavnost v vrtcu. 

 

Ker je odnos vzgojitelja/-ice pomemben dejavnik kakovosti vzgojno-izobraţevalnega 

procesa, sem se odločila, da v diplomski nalogi raziščem, kakšen odnos imajo 

vzgojiteljice do petja v vrtcu. 

 

2. CILJ: 

 Ugotoviti, kakšen je odnos vzgojiteljic do petja v vrtcu. 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA:  

 Kakšno je stališče vzgojiteljic o pomembnosti spodbujanja petja pri otrocih?  

 Kakšno je stališče vzgojiteljic o pomembnosti spodbujanja poustvarjalnega petja v 

primerjavi z ustvarjalnim petjem? 

 Kolikšen je interes vzgojiteljic za petje? 

 Kakšno je stališče vzgojiteljic do zanesljivosti pri petju otrokom? 

 Kakšno je stališče vzgojiteljic o pevski pripravi vzgojitelja/-ice? 
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 Ali bi se vzgojiteljice zavzele (bi poskrbele) za primernost (ustrezno zahtevnost) 

pesmi za otroke in ne bi ravnale v nasprotju s strokovnimi priporočili, četudi bi tako 

od njih zahtevala nadrejena oseba? 

 Ali imajo vzgojiteljice ustrezna pričakovanja glede otrokovih razvijajočih se pevskih 

zmoţnosti? 

 Ali so vzgojiteljice zainteresirane za nadaljnje(-a) izobraţevanje(-a), kjer bi lahko 

obnovile, nadgradile ali pridobile morebitno pomanjkljivo znanje, ki ga potrebujejo za 

izvedbo pevskih in tudi drugih glasbenih dejavnosti v vrtcu? 

 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

4.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno (opisno) metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

 

4.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Raziskavo sem izvedla na neslučajnostnem (nerandomiziranem) – priloţnostnem vzorcu. 

Vključila sem 37 vzgojiteljic Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica iz enot: Radovljica, 

Lesce, Posavec, Begunje, Brezje, Kropa in Kamna Gorica. 

 

Tabela 1: Delovna doba vzgojiteljic na delovnem mestu vzgojiteljice – števila (f) in 

strukturni odstotki (f %) 

 

Moţnosti f f % 

Manj kot 1 leto 0 0,0 

1 – 5 let 8 21,6 

6 – 10 let 5 13,5 

11 – 15 let 2 5,4 

16 – 20 let 2 5,4 

21 – 25 let 4 10,8 

26 – 30 let 6 16,2 

Nad 30 let 10 27,0 
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Skupaj 37 100,0 

 

Največ anketiranih vzgojiteljic (27,0 %) ima nad 30 let delovne dobe na delovnem mestu 

vzgojiteljice. Sledijo vzgojiteljice z delovno dobo 1 – 5 let (21,6 %). Nobene ni, ki bi bila 

zaposlena manj kot 1 leto. Malo je tudi takšnih, ki imajo 11 – 15 let (5,4 %) in 16 – 20 let 

delovne dobe (5,4 %). 

 

Tabela 2: Izobrazba vzgojiteljic – števila (f) in strukturni odstotki (f %) 

 

Moţnosti f f % 

Srednješolska 4-letna 11 29,7 

Srednješolska 5-letna 6 16,2 

Višješolska 4 10,8 

Visokošolska 15 40,5 

Druga 1 2,7 

Skupaj 37 100,0 

 

Največ anketiranih vzgojiteljic ima visokošolsko izobrazbo (40,5 %). Sledijo vzgojiteljice 

s srednješolsko izobrazbo – dokončano 4-letno šolo (29,7 %).  Najmanj je vzgojiteljic z 

drugo izobrazbo (2,7 %) – tista vzgojiteljica ima univerzitetno izobrazbo. 

 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem zbrala z anketno tehniko. Uporabila sem instrument – anketni vprašalnik, ki 

sem ga sestavila sama (priloga). Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega in 

kombiniranega tipa. Anketiranje je potekalo anonimno. 

Med vzgojiteljice sem razdelila 39 vprašalnikov. Vrnjenih sem dobila kar 37 (94,9 %) 

izpolnjenih vprašalnikov. 
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4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Pridobljene podatke sem pregledala, razčlenila, razvrstila (uredila), povezala. S štetjem 

sem določila absolutne frekvence (f) in na podlagi teh izračunala odstotne frekvence (f 

%). Rezultate sem prikazala v tabelah. Odgovore, ki so jih nekatere vzgojiteljice napisale 

pri kombiniranih vprašanjih (ko jim nobeden izmed ponujenih odgovorov ni ustrezal), 

sem podala opisno (besedno).  

 

 

 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

5.1 STALIŠČE VZGOJITELJIC O POMEMBNOSTI SPODBUJANJA 

PETJA PRI OTROCIH 

Tabela 3: Stališče vzgojiteljic o pomembnosti spodbujanja petja pri otrocih – števila 

(f) in strukturni odstotki (f %) 

Moţni odgovori f f % 

Zelo pomembno. 28 75,7 

Pomembno. 6 16,2 

Srednje pomembno. 3 8,1 

Manj pomembno. 0 0,0 

Nepomembno. 0 0,0 

Skupaj 37 100,0 

 

Veliki večini vzgojiteljic (kar 75,7 %) se zdi zelo pomembno spodbujati petje pri otrocih. 

Preostali največji deleţ pripada vzgojiteljicam, ki se jim zdi to pomembno. Prav nobeni 

vzgojiteljici se ne zdi manj pomembno ali celo nepomembno. 

To se odraţa tudi v pogostem načrtovanju in izvajanju pevskih dejavnosti v vrtcu. 

Rezultati raziskav (Denac, 2010; Borota, 2011) so pokazali, da vzgojitelji/-ce dejavnost 

petja pesmi načrtujejo najpogosteje od vseh glasbenih dejavnosti. Tudi Pakiţeva (1999) je 
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v svoji diplomski nalogi ugotovila, da vzgojiteljice izmed vseh glasbenih dejavnosti 

največkrat izvajajo pevsko dejavnost. 

Pri tem pa se moramo vprašati, v kolikšni meri vzgojitelji/-ce spodbujajo pevsko 

dejavnost zaradi pomena, ki ga ima za otrokov razvoj, in v kolikšni meri zaradi lastnega 

interesa. V raziskavi Denačeve (2010) se je namreč izkazalo, da je interes, ki so ga 

izraţali/-e vzgojitelji/-ce do petja pesmi, vplival tudi na kvantiteto načrtovanja teh 

dejavnosti. Izkazalo se je, da je petje pesmi med vzgojitelji/-cami najbolj priljubljena in 

tudi najpogosteje načrtovana glasbena dejavnost. 

 

5.2 STALIŠČE VZGOJITELJIC O POMEMBNOSTI SPODBUJANJA 

POUSTVARJALNEGA PETJA V PRIMERJAVI Z USTVARJALNIM  

PETJEM 

 

Tabela 4: Stališče vzgojiteljic o pomembnosti spodbujanja poustvarjalnega petja v 

primerjavi z ustvarjalnim petjem – števila (f) in strukturni odstotki (f %) 

Moţni odgovori f f % 

Pomembneje se mi zdi 

spodbujati poustvarjalno petje 

(petje ţe oblikovanih pesmi). 

4 10,8 

Pomembneje se mi zdi 

spodbujati ustvarjalno petje 

(petje izmišljarij). 

4 10,8 

Oboje se mi zdi pribliţno enako 

pomembno spodbujati. 
29 78,4 

Skupaj 37 100,0 

 

 
 

Veliki večini vzgojiteljic (78,4 %) se zdi pribliţno enako pomembno spodbujati pri 

otrocih tako ustvarjalno kot poustvarjalno petje. Nekaj je tudi takšnih, ki se jim zdi 

pomembneje spodbujati eno ali drugo vrsto petja. 

V nasprotju s temi rezultati in različno strokovno literaturo (npr. Kurikulum za vrtce, 

1999; Denac, 2001, 2010; Voglar, 1989), ki predpisuje, da morajo biti poustvarjalne in 
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ustvarjalne glasbene dejavnosti enakomerno zastopane, pa moje izkušnje in rezultati 

raziskave (Denac, 2010) kaţejo, da vzgojitelji/-ce ne izraţajo interesa do glasbenega 

ustvarjanja (kamor spada tudi ustvarjalno petje) in ga enakovredno ne vključujejo v 

proces načrtovanja in izvajanja vzgojno-izobraţevalnega procesa. Ustvarjanje v glasbi se 

je v zgoraj omenjeni raziskavi izkazalo za najredkeje načrtovano glasbeno dejavnost, 

medtem ko vzgojitelji/-ce najraje in najpogosteje načrtujejo glasbeno dejavnost petja 

pesmi (poustvarjalno petje). Tudi Borotova (2011) je v raziskavi, izvedeni v oddelkih 

otrok prvega starostnega obdobja, ugotovila, da je glasbenemu ustvarjanju (kamor 

prištevamo tudi ustvarjalno petje) namenjen le majhen (premajhen) deleţ (le desetino – 

10 % vseh načrtovanih dejavnosti) v primerjavi z glasbenim izvajanjem (kamor 

prištevamo poustvarjalno petje in igranje na glasbila) – le-to je namreč zastopano v veliko 

večjem obsegu, 43 % (od teh je poustvarjalnemu petju namenjenih kar 30 %). 

Eden izmed vzrokov je lahko ta, da so vzgojitelji/-ce sami/-e premalo ustvarjalni/-e, 

oziroma da jim ustvarjanje predstavlja problem. Morda so bili/-e v svojem otroštvu 

deleţni/-e neustreznega – zaviralnega odziva okolja na njihovo lastno ustvarjanje, morda 

so jim v otroštvu ustvarjalnost zatrli, zato se temu izogibajo. 

 

Ne-interes oziroma slabe izkušnje vzgojiteljev/-ic v zvezi z ustvarjalnimi dejavnostmi pa 

ne bi smele biti razlog za ne-izbiro omenjenih dejavnosti. Vzgojitelji/-ce so strokovno 

usposobljeni/-e, da zagotovijo uspešen glasbeni razvoj otrok in takšne stvari jih ne bi 

smele ovirati pri tem. 

 

Drugi moţni razlog za ne-izbiro oziroma manj pogosto zastopanost ustvarjalnega petja 

predstavlja dejstvo, da so nekateri/-e vzgojitelji/-ce zelo storilnostno naravnani/-e, 

pogosto izbirajo dejavnosti, pri katerih je viden končni izdelek otrok. Otroke učijo 

poustvarjalnih pesmi, saj jih hitro usvojijo, velika večina ali celo vsi jih radi prepevajo, 

prepevajo jih staršem in tudi drugim, z njimi nastopajo na raznih srečanjih, prireditvah ter 

zanje prejmejo odobravanje. V nasprotju s tem pa otroci za ustvarjanje pesmi niso vedno 

in povsod pripravljeni, končni izdelek je vsakokrat drugačen in ga ne moremo ponoviti, 

zanje pa tudi ne prejmejo vedno odobravanja. 

 

Morda so se vzgojiteljice v anketnem vprašalniku odločale tako, kot jim narekuje stroka, 

in ne kot menijo same, ali pa gre za razhajanje med mnenji in ravnanji vzgojiteljic. 
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5.3 INTERES VZGOJITELJIC ZA PETJE 

Tabela 5: Interes vzgojiteljic za petje – števila (f) in strukturni odstotki (f %) 

Moţni odgovori f f % 

Rada pojem (veliko prepevam 

tako v vrtcu kot v svojem 

prostem času). 

20 54,0 

Srednje rada pojem (pojem 

večinoma v vrtcu, manj v 

svojem prostem času). 

17 45,9 

Nerada pojem (tako v vrtcu kot 

v svojem prostem času). 
0 0,0 

Skupaj 37 100,0 

 

Večinski deleţ – dobro polovico anketiranih vzgojiteljic (54,0 %) predstavljajo 

vzgojiteljice, ki rade pojejo. Vsi ostali odstotki pripadajo vzgojiteljicam, ki srednje rade 

pojejo.  

Vzgojitelji/-ce, ki radi/e pojejo, predstavljajo dober zgled, dobro spodbudo otrokom na 

poti k temu, da bi tudi sami radi peli. Voglarjeva (1989) namreč ugotavlja, da otroci 

poskušajo posnemati ravnanje odraslega, ki ga imajo radi (vzgojitelja/-ice), in da so 

dejavnosti, ki jih goji vzgojitelj/-ica, tudi pri njih bolj pogoste, bolj priljubljene in višje 

vrednotene. Tudi Denačeva (2010) trdi, da izraţanje interesa vzgojiteljev/-ic za glasbene 

dejavnosti vpliva na izraţanje interesa otrok za omenjene dejavnosti. Podobno meni tudi 

Peskova (2004, str. 16): »Če pokaţemo, da nas petje zanima in da ob njem uţivamo, bo to 

zagotovo vplivalo na otrokov odnos do petja.« 
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5.4 STALIŠČE VZGOJITELJIC DO ZANESLJIVOSTI PRI PETJU 

OTROKOM 

 

5.4.1 STALIŠČE VZGOJITELJIC O RITMIČNO-MELODIČNEM POSLUHU 

VZGOJITELJA/-ICE 

Tabela 6: Stališče vzgojiteljic o ritmično-melodičnem posluhu vzgojitelja/-ice – 

števila (f) in strukturni odstotki (f %) 

Moţni odgovori f f % 

Vzgojitelj/-ica mora imeti dobro 

razvit ritmično-melodični 

posluh. 

31 83,8 

Priporočljivo je, da ima dobro 

razvit ritmično-melodični 

posluh, ni pa nujno. 

6 16,2 

Vseeno je, ali ga ima ali ne. 0 0,0 

Skupaj 37 100,0 

 

Med vzgojiteljicami prevladuje prepričanje, da mora vzgojitelj/-ica imeti dobro razvit 

ritmično-melodični posluh (83,8 %). Preostali deleţ vzgojiteljic meni, da je priporočljivo, 

da ima dobro razvit ritmično-melodični posluh, ni pa nujno. 

Vzgojitelj/-ica mora imeti glasbeni posluh razvit v tolikšni meri, da je zmoţen/-na 

otrokom pravilno (zanesljivo) posredovati pesmi, saj predstavlja otrokom model za 

učenje. Otroci posnemajo vzgojiteljevo/-ičino petje. To potrjuje tudi Peskova (2004), ki 

pravi, da na otroke močno vpliva način petja vzgojiteljev/-ic. Če vzgojitelj/-ica poje z 

natančnimi tonskimi višinami in natančnim ritmom, potem bo otrok verjetno delal 

podobno. (prav tam) 

Tekom šolanja si bodoči/-e vzgojitelji/-ce razvijajo svoj glasbeni posluh, vendar bi bilo 

potrebno ta posluh negovati (poglabljati) tudi naprej. Vzgojitelji/-ce bi morali/-e imeti 

moţnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja tudi na tem področju. Potrebovali/-e bi 
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strokovno usposobljeno osebo, ki bi nadzirala njihovo petje in jim pomagala vzdrţevati 

oziroma izboljšati njihove pevske sposobnosti. 

Izhod v sili za vzgojitelje/-ice s slabše razvitim posluhom je, da prepustijo pevsko 

izvajanje svojim pomočnikom/-cam, če imajo le-ti/-e bolj razvitega. Rezultati v 

nadaljevanju (tabela 9) kaţejo, da bi to tudi storile. 

 

5.4.2 STALIŠČE VZGOJITELJIC O RITMIČNO-MELODIČNEM POSLUHU 

POMOČNIKA/-CE VZGOJITELJA/-ICE  

Tabela 7: Stališče vzgojiteljic o ritmično-melodičnem posluhu pomočnika/-ce 

vzgojitelja/-ice – števila (f) in strukturni odstotki (f %) 

Moţni odgovori f f % 

Pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice 

mora imeti dobro razvit 

ritmično-melodični posluh. 

25 67,6 

Priporočljivo je, da ima dobro 

razvit ritmično-melodični 

posluh, ni pa nujno. 

12 32,4 

Vseeno je, ali ga ima ali ne. 0 0,0 

Skupaj 37 100,0 

 

V primerjavi z omenjenim posluhom pri vzgojitelju/-ici (tabela 6) je tu opazen višji 

odstotek vzgojiteljic, ki menijo, da ni nujno, da ima dobro razvit posluh, je pa 

priporočljivo (pri vzgojitelju/-ici je deleţ takšnih 16,2 %, pri pomočniku/-ci pa kar 32,4 

%). 

Še vedno pa med vzgojiteljicami prevladuje prepričanje, da mora pomočnik/-ca 

vzgojitelja/-ice imeti dobro razvit ritmično-melodični posluh (tu je takšnega mnenja 67,6 

% vzgojiteljic, pri vzgojitelju/-ici pa 83,8 %). 

 

Pomočniki/-ce bi morali/-e biti ravno tako strokovno usposobljeni/-e, da so tako kot 

vzgojitelji/-ce zmoţni/-e pravilno (zanesljivo) odpeti pesmi (in se tako kot vzgojitelji/-ce 
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tudi predhodno pripraviti – vaditi). Otroci imajo namreč radi tako svojega/svojo 

vzgojitelja/-ico kot pomočnika/-co, posnemajo tako enega/eno kot drugega/drugo – za 

njih sta enakovredna/-i. Pri tem je pomembno tudi, da je pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice 

časovno dlje v neposrednem stiku z otroki in ima tako tudi več priloţnosti, da jim poje. 

Če vzgojitelj/-ica in pomočnik/-ca pojeta različno, so otroci zmedeni, saj ne vedo, kako bi 

peli. Oni ne vedo, kateri/-a poje ustrezno in kateri/-a ne in lahko se zgodi, da se naučijo 

neustrezno različico pesmi. 

Če pomočniki/-ce nimajo dobro razvitega glasbenega posluha, je najbolje, da ne pojejo z 

otroki (Voglar, 1979). 

 

5.4.3 RAVNANJE VZGOJITELJIC V PRIMERU NEZANESLJIVEGA PETJA 

POMOČNIKA/-CE VZGOJITELJA/-ICE ALI PRAKTIKANTA/-KE 

Tabela 8: Ravnanje vzgojiteljic v primeru ritmično ali/in melodično nezanesljivega 

petja pomočnika/-ce vzgojitelja/-ice ali praktikanta/-ke – števila (f) in strukturni 

odstotki (f %) 

Moţni odgovori f f % 

Na lep način bi mu/ji rekla, da 

ne poje pravilno in ga/jo prosila, 

da se nauči zanesljivo zapeti 

pesem (pri tem bi mu/ji ponudila 

pomoč) ali pa naj raje ne poje z 

otroki. 

35 94,6 

Teţko bi poslušala 

njegovo/njeno nezanesljivo 

petje, vendar mu/ji ne bi ničesar 

rekla, da ga/je ne bi uţalila. 

1 2,7 

Njegovo/njeno petje me ne bi 

motilo, zato mu/ji ne bi ničesar 

rekla. 

0 0,0 

Ravnala bi drugače. 1 2,7 

Skupaj 37 100,0 
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Rezultati so vzpodbudni. Kaţejo, da bi skoraj vse vzgojiteljice (razen ene) v primeru 

ritmično ali/in melodično nezanesljivega petja ravnale strokovno. Zavzele bi se, poskrbele 

bi za pravilno petje otrokom oziroma skušale preprečiti nezanesljivo petje. Osebi, pri 

kateri bi zaznale ritmično ali/in melodično nezanesljivo petje, bi na lep način rekle, da ne 

poje pravilno in jo prosile, da se nauči zanesljivo zapeti pesem. Pri tem bi ji ponudile 

pomoč. Skrajna moţnost bi bila prošnja, naj raje ne poje z otroki. Vzgojiteljice bi torej 

stremele k napotku Voglarjeve (1979), ki odsvetuje petje osebi, ki pri petju ni zanesljiva.  

 

Ena izmed vzgojiteljic bi ravnala drugače, in sicer bi se pridruţila prepevanju pomočnice 

in ji s svojim zanesljivim petjem na nevsiljiv način pravilno zapela pesem. Morda bi bila 

to ustrezna rešitev problema – v primeru, da bi pomočnica dojela, da poje nezanesljivo. 

Lahko pa bi se tudi zgodilo, da bi vztrajala pri nepravilnem izvajanju, misleč, da 

neustrezno poje vzgojiteljica. 

 

5.4.4 RAVNANJE VZGOJITELJIC V PRIMERU BOLJ ZANESLJIVEGA PETJA 

NJIHOVE/-GA POMOČNICE/-KA OD NJIH SAMIH 

Tabela 9: Ravnanje vzgojiteljic v primeru ritmično ali/in melodično bolj zanesljivega 

petja njihove/-ga pomočnice/-ka od njih samih – števila (f) in strukturni odstotki (f 

%) 

Moţni odgovori f f % 

Pomočniku/-ci bi prepustila, da 

uči otroke peti nove pesmi, 

poskrbela pa bi, da bi to 

metodično ustrezno izpeljal/-a 

oziroma izpeljala/-i. 

36 97,3 

Potrudila bi se po svojih 

najboljših zmoţnostih, da bi 

vsakič kar se da pravilno odpela 

(vadila bi), saj je učenje novih 

pesmi naloga vzgojitelja/-ice. 

0 0,0 

Pela bi ne glede na to, kako 

zanesljivo pač znam (zmorem), 
0 0,0 
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saj je to naloga vzgojitelja/-ice. 

Ravnala bi drugače. 1 2,7 

Skupaj 37 100,0 

 

 
 

 

Iz tabele je razvidno, da bi vse vzgojiteljice razen ene v primeru ritmično ali/in melodično 

bolj zanesljivega petja njihove/-ga pomočnice/-ka od njih samih prepustile pomočnici/-

ku, da uči otroke peti nove pesmi. Poskrbele bi tudi, da bi to metodično ustrezno izpeljal/-

a oziroma izpeljala/-i. 

Ena izmed vzgojiteljic bi ravnala drugače – pomočnico bi spodbujala pri prepevanju, ji 

dala moţnost, da bi se pevsko razvijala in pozitivno vplivala na otroke. 

 

Pomočniki/-ce bi se morali/-e v zgoraj omenjenem primeru ravno tako kot vzgojitelji/-ce 

predhodno pripraviti (vaditi), da bi otrokom ustrezno posredovali/-e pesmi. Tu bi lahko 

nastal problem, saj pomočniki/-ce nimajo takšnega delavnika kot vzgojitelji/-ce – delajo 

eno uro več v oddelku in zato doma nimajo časa, ki bi bil namenjen za pripravo na 

vzgojno delo (kot to velja za vzgojitelje/-ice). Predvidevam, da ne bi bili/-e vsi/-e 

pripravljeni/-e nameniti svojega prostega časa za pripravo na vzgojno delo, zato bi bila 

lahko kvaliteta posredovanih pesmi vprašljiva. 

Rezultati kaţejo, da vzgojiteljicam ni vseeno, kako se poje otrokom – zavzemajo se za 

zanesljivost pri petju otrokom. Kaţejo pa tudi, da so vzgojiteljice presegle pogled na 

delitev dela oziroma naloge vzgojitelja/-ice v primerjavi s pomočnikom/-co oziroma 

varuhinjo, ki je veljal v preteklosti. Zdaj namreč tudi pomočniki/-ce opravljajo pedagoško 

delo in ne skrbijo le za varstvo in nego otrok ter razna druga nepedagoška dela (kot je bilo 

v preteklosti). 

 

5.4.5 STALIŠČE VZGOJITELJIC O PEVSKI INTONACIJI 

Tabela 10: Stališče vzgojiteljic o pogostosti potrebe intoniranja pesmi pred petjem – 

števila (f) in strukturni odstotki (f %) 

Moţni odgovori f f % 

Vedno. 20 54,0 
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Pogosto. 13 35,1 

Občasno. 4 10,8 

Nikoli (ni potrebno). 0 0,0 

Skupaj 37 100,0 

 

Največ (dobra polovica – 54,0 %) vzgojiteljic meni, da je potrebno pred petjem vedno 

intonirati pesem. Sledijo vzgojiteljice, ki menijo, da je potrebno to početi pogosto. 

Nobena vzgojiteljica ni mnenja, da intoniranje ni potrebno. 

Četudi se vzgojiteljicam zdi potrebno vedno, pogosto ali vsaj občasno intonirati pesmi, pa 

ni rečeno, da intoniranje tudi dejansko tolikokrat izvajajo. Na podlagi izkušenj in 

pogovorov z drugimi strokovnimi delavkami trdim, da se ravnanje v praksi razlikuje od 

zgoraj navedenih stališč. Ugotavljam, da intoniranje ni ukoreninjena navada marsikatere 

vzgojiteljice. Tudi Pakiţeva (1999), ki je v okviru diplomske naloge hospitirala pri 

pevskih dejavnostih v vrtcu, je opazila, da vzgojiteljice največkrat niso dale intonacije 

pred petjem. Da intoniranje vzgojiteljicam predstavlja problem, pa v svoji diplomski 

nalogi potrjuje tudi Kampuševa (2010): samo 13,6 % vzgojiteljic vedno intonira pesem, 

pogosto jih to počne 47,7 %, redko kar 36,4 %, 1 vzgojiteljica (2,3 %) pa celo nikoli.  

Na takšne rezultate (tabela 10) bi lahko vplivalo dejstvo, da so vzgojiteljice poučene o 

potrebnosti intoniranja. Morda so se nekatere odločile tako, kot bi bilo strokovno ustrezno 

in ne kot dejansko menijo (ravnajo) same. 

Verjamem, da se vzgojiteljice zavedajo pomembnosti intoniranja, ampak kljub temu tega 

ne izvajajo. 

 

Razloga za to, da vzgojitelji/-ce ne intonirajo vedno pesmi, sta tudi ta, da večkrat nimajo 

v bliţini inštrumenta, s katerim bi intonirali/-e pesem ali pa nimajo prostih rok, da bi to 

lahko izvedli/-e.  

Posledica neintoniranja pesmi je lahko neustrezna višina petja. Voglarjeva (1979) in 

Denačeva (2001, 2010) ugotavljata, da pri petju brez predhodnega intoniranja največkrat 

zasledimo prenizko petje, in opozarjata, da le-to škoduje otroškim glasovom, Denačeva 

(1993) pa dodaja, da povzroča tudi nerazpoloţenje otrok za petje. 
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5.5 STALIŠČE VZGOJITELJIC O PEVSKI PRIPRAVI 

VZGOJITELJA/-ICE 

Tabela 11: Stališče vzgojiteljic o potrebnosti priprave (vadbe) vzgojitelja/-ice z 

večletnimi delovnimi izkušnjami v vrtcu pred petjem pesmi, ki naj bi jo otroci 

usvojili, v primeru, da so jo sami/-e ţe velikokrat prepevali/-e – števila (f) in 

strukturni odstotki (f %) 

Moţna odgovora f f % 

Vzgojitelj/-ica se mora 

pripraviti (vaditi). 
25 67,6 

Priprava (vadba) ni potrebna. 12 32,4 

Skupaj 37 100,0 

 

Več kot polovica anketiranih vzgojiteljic (67,6 %) meni, da se mora vzgojitelj/-ica kljub 

večletnim (npr. 20-letnim) delovnim izkušnjam v vrtcu, kljub temu, da je sam/-a to pesem 

ţe velikokrat prepeval/-a, pripraviti (vaditi), preden otrokom zapoje pesem, za katero ţeli, 

da jo usvojijo. Nič kaj vzpodbuden pa ni podatek, da kar 32,4 % vzgojiteljic meni, da 

priprava (vadba) ni potrebna. 

Razumljivo je, da z leti oziroma z izkušnjami vzgojitelji/-ce ne potrebujejo več toliko 

časa za pripravo (vadbo) kot na začetku svoje delovne poti, vendar je priprava (vadba) 

potrebna do zadnjega delovnega dne. Četudi velikokrat prepevamo določeno pesem, ni 

rečeno, da jo prepevamo ritmično-melodično pravilno, s pravim besedilom in z ustrezno 

interpretacijo. Vaditi moramo (npr. si zaigrati po notnem zapisu ritem in melodijo pesmi 

na inštrument in zraven peti), da preverimo, če ritmično-melodično ustrezno pojemo. Ob 

tem spremljamo še besedilo, da preverimo, če pojemo pravo besedilo. Poglobiti pa se 

moramo tudi v interpretacijo. 

 

V praksi se dogaja, da nekatere vzgojiteljice vsakič znova naučijo otroke ritmično ali 

melodično napačno peti določeno pesem oziroma del pesmi, ker se predhodno ne 

pripravijo – ne vadijo. Vzgojiteljicam se zgodi, da pozabijo ali zamešajo besedilo, 

pogosto pa tudi opaţam, da se vzgojiteljice predhodno ne poglobijo v interpretacijo (se ne 



 

45 

 

vţivijo v pesem) in potem vse pesmi zvenijo enako. Kot pravi Voglarjeva (1979, str. 20): 

»Namesto ţive pesmi imamo mrtvo lajno.« 

Tudi najboljši glasbeniki potrebujejo vadbo pred nastopi. Četudi so naši poslušalci otroci, 

to ne pomeni, da je vseeno, kako jim pojemo. Drţati bi se morali načela, da je le najboljše 

dovolj dobro za otroke. Prav v predšolskem obdobju se namreč oblikujejo temelji za 

otrokov nadaljnji razvoj in učenje. 

 

5.6 RAVNANJE VZGOJITELJIC V PRIMERU ZAHTEVE 

NADREJENE OSEBE PO UČENJU OTROK DOLOČENE PESMI, ZA 

KATERO BI PRESODILE, DA ZA NJIHOVE OTROKE NI 

PRIMERNA 

Tabela 12: Ravnanje vzgojiteljic v primeru zahteve nadrejene osebe po učenju otrok 

določene pesmi, za katero bi presodile, da za njihove otroke ni primerna (je npr. 

prezahtevna) – števila (f) in strukturni odstotki (f %) 

Moţni odgovori f f % 

Otroke bi poskušala naučiti 

zapeti to pesem, saj ne bi hotela 

nasprotovati nadrejenemu. 

5 13,5 

Otrok ne bi učila peti te pesmi in 

če bi bilo potrebno, bi 

nadrejenemu strokovno 

utemeljila, zakaj jih nisem 

naučila. 

28 75,7 

Ravnala bi drugače. 4 10,8 

Skupaj 37 100,0 

 

Velika večina vzgojiteljic (75,7 %) v primeru zahteve nadrejene osebe po učenju otrok 

določene pesmi, za katero bi presodile, da za njihove otroke ni primerna (je npr. 

prezahtevna), ne bi ravnala v nasprotju s strokovnimi priporočili. Otrok ne bi učile peti 

takšne pesmi. Torej ne bi ugodile nadrejeni osebi. 
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Ena izmed petih vzgojiteljic, ki bi otroke poskušale naučiti zapeti to pesem, ker ne bi 

hotele nasprotovati nadrejeni osebi, je komentirala, da bi jih počasi učila in dodala, da bi 

otroci pesem v določenem času ţe usvojili. Z njenim ravnanjem in prepričanjem se 

vsekakor ne strinjam in menim, da je komentar nestrokoven. Če ţelimo doseči, da bodo 

otroci radi in doţiveto peli, potem nas takšno ravnanje zagotovo ne bo pripeljalo do tega 

cilja. 

Vzgojiteljice ne bi povzročile škode, če bi šlo v zgoraj omenjenem primeru le za 

prezahtevnost glede glasovnega obsega pesmi, ki bi bil npr. le nekoliko zvišan. V 

nasprotnem primeru (pri zniţanem glasovnem obsegu) bi škodile tudi otrokovemu glasu. 

(Voglar, 1989; Denac, 1993, 2010) 

 

Tri vzgojiteljice, ki so obkroţile, da bi ravnale drugače, so bile enotne: otroke bi samo 

seznanile s pesmijo – pesem bi samo prepevale, ne bi pa teţile k temu, da bi jo otroci 

usvojili. 

 

Ena izmed vzgojiteljic bi pesem posredovala otrokom in opazovala njihov odziv ter na 

podlagi tega presodila, če je primerna starosti otrok. 

Glede na rezultate raziskave Borotove (2011) se lahko utemeljeno vprašamo, ali so 

vzgojitelji/-ce dovolj strokovno usposobljene, kompetentne, da lahko odločajo o 

primernosti pesmi za otroke, oziroma ali se dovolj poglobijo v to. Rezultati raziskave, 

izvedene v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja, so namreč pokazali, da 

vzgojitelji/-ce najpogosteje izbirajo pevski repertoar, ki je prezahteven tako z vidika 

glasbenega kot govornega razvoja. Uporabljajo ţelezni repertoar pesmi (pevski repertoar 

se kljub novim avtorjem in notnim izdajam ne posodablja).  

 

5.7 RAVNANJE VZGOJITELJIC V PRIMERU IZRAZITO 

MELODIČNO NEUSTREZNEGA PETJA NEKOGA IZMED OTROK 

V ČASU BLIŢAJOČEGA SE NASTOPA ZA STARŠE 

Tabela 13: Ravnanje vzgojiteljic v primeru izrazito melodično neustreznega petja 

nekoga izmed otrok v času bliţajočega se nastopa za starše, kjer naj bi otroci zapeli 

nekaj pesmi, ki so jih usvojili – števila (f) in strukturni odstotki (f %) 
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Moţni odgovori f f % 

Ničesar ne bi storila. 12 33,3 

Tistemu otroku bi večkrat 

zapela izbrane pesmi – skupaj bi 

vadila. 

8 22,2 

Dala bi mu kakšno drugo vlogo, 

s katero bi se predstavil staršem. 
14 38,9 

Povedala bi mu, da poje 

napačno in mu svetovala, naj 

posluša ostale (se zgleduje po 

ostalih). 

1 2,8 

Rekla bi mu, naj čisto tiho poje. 0 0,0 

Ravnala bi drugače. 1 2,8 

Skupaj 36 100,0 

 

Presenetil me je rezultat, da bi v primeru izrazito melodično neustreznega petja nekoga 

izmed otrok v času bliţajočega se nastopa za starše največ vzgojiteljic (38,9 %) dalo 

takšnemu otroku kakšno drugo vlogo, s katero bi se predstavil staršem. 

 

Ta rešitev se mi ne zdi ustrezna, saj bi se otrok lahko počutil izobčenega, drugačnega, 

nesposobnega za petje. Če bi začutil, da ne poje (dovolj) dobro, bi lahko izgubil veselje 

do petja, kar pa je v nasprotju z našo nalogo: ohranjati veselje do glasbe, do petja. (Denac, 

2001) S tem, ko bi mu vzgojiteljice preprečile petje na nastopu, bi mu odvzele moţnost 

vaje, ki bi pripomogla k razvoju melodičnega posluha (njegove slabše razvite pevske 

zmoţnosti). Kot pravi Denačeva (1993, str. 17): »Otrok se nauči peti le, če poje.« 

 

Opaţam, da so vzgojiteljice v praksi zelo obremenjene s tem, kako bo izpadel nastop za 

starše. Ţelijo, da bi bilo vse čim bolj popolno. Imajo nerealna (previsoka) pričakovanja do 

otrok. To bi bil lahko razlog za takšen rezultat. 

 

Vzgojitelji/-ce bi morali/-e imeti pravilen odnos do otrokovih razvijajočih se zmoţnosti. 

V predšolskem obdobju se namreč melodični posluh še razvija (proces razvijanja 

melodičnega posluha se konča šele v šolskem obdobju), zato ima predšolski otrok pravico 

napačno peti. (Voglar, 1978) Ne moremo od njega pričakovati nečesa, kar še ne zmore. 

Nedopustno je, če se zgodi, da zaradi neustreznega ravnanja vzgojiteljev/-ic s 
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pomanjkljivim strokovnim znanjem (znanjem o glasbenem razvoju otrok) kakšen otrok 

izgubi veselje do glasbe, do petja. 

Še bolj strokovno nedopustno bi po mojem mnenju bilo, da bi takšnemu otroku povedale, 

da poje napačno in mu svetovale, naj posluša ostale – se zgleduje po ostalih (tako bi 

ravnala samo ena izmed vzgojiteljic). 

Naslednji največji deleţ (33,3 %) pripada vzgojiteljicam, ki v zgoraj omenjenem primeru 

ne bi storile ničesar. 

 

Izkazalo se je, da je bil ta odgovor (»ničesar ne bi storila«) nekaterim vzgojiteljicam 

nejasen. Sama sem si namreč pod tem odgovorom predstavljala, da bi tudi temu otroku 

kljub neustreznemu petju omogočila petje na nastopu za starše. Vprašane vzgojiteljice pa 

so pod moţnost »ravnala bi drugače« napisale komentarje, na podlagi katerih sem 

razbrala, da bi tudi one temu otroku kljub nepravilnemu petju omogočile petje na nastopu 

za starše, zato sem njihove odgovore tudi tako upoštevala (kot da bi izbrale odgovor 

»ničesar ne bi storila«). 
 

Te vzgojiteljice so navedle naslednje komentarje:  

 »Vsak otrok poje po svojih zmoţnostih in ima pravico nastopati pred starši.« 

 »Upoštevala bi njegovo ţeljo, da tudi on nastopa in prepeva pesem na nastopu; 

upoštevati je treba drugačnost – vsi niso pevsko nadarjeni.« 

 »Otroka, ki z veseljem poje, čeprav napačno, bi pustila, da poje v skupini.« 

 »Pojemo vsi, saj s petjem pridobivamo pevske sposobnosti.« 

 »Otrok naj posluša in prepeva po svojih zmoţnostih glede na razvoj.« 

 

Iz tabele je razvidno, da je kar nekaj tudi takšnih vzgojiteljic (22,2 %), ki bi otroku, ki v 

času bliţajočega se nastopa za starše izrazito melodično neustrezno poje, večkrat zapele 

izbrane pesmi – skupaj z njim bi vadile. 
 

Obstaja moţnost, da bi otrok v primeru preveč očitne vadbe, namesto da bi se nastopanja 

veselil, da bi bila zanj to igra, torej nekaj, do česar se pride brez utrujajočega učenja 

(Voglar, 1979), dobil odpor do teh pesmi, do petja na nastopu oziroma do nastopanja 

nasploh. Če bi z njim vadile individualno, bi lahko negativno vplivale na njegovo 

samozavest – otrok bi lahko začutil, da vzgojiteljica nima dobrega mnenja o njegovem 

petju. Lahko bi mu vzele celo veselje do petja. 
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Ena izmed vzgojiteljic je pod moţnost »ravnala bi drugače« napisala, da se ţe vnaprej z 

otroki vsi skupaj dogovorijo, kakšno specifično – glasbeno vlogo bo imel posamezen 

otrok.  

Odgovora/-ov ene izmed vzgojiteljic nisem upoštevala, saj je obkroţila dva odgovora. 

Očitno se ni mogla odločiti, ali bi tistemu otroku večkrat zapela izbrane pesmi – ali bi 

skupaj vadila  ali pa bi mu dala kakšno drugo vlogo, s katero bi se predstavil staršem. 

 

5.8 INTERES (ŢELJA) VZGOJITELJIC ZA NADALJNJE/-A 

IZOBRAŢEVANJE/-A 

Tabela 14: Interes (ţelja) vzgojiteljic za nadaljnje/-a, za njih brezplačno/-a 

izobraţevanje/-a, kjer bi lahko obnovile, nadgradile ali pridobile morebitno 

pomanjkljivo znanje, ki ga potrebujejo za izvedbo pevskih in tudi drugih glasbenih 

dejavnosti v vrtcu – števila (f) in strukturni odstotki (f %) 

Moţna odgovora f f % 

Ţelim takšno/-a izobraţevanje/-

a. 
34 91,9 

Ne ţelim takšnega 

izobraţevanja/takšnih 

izobraţevanj. 

3 8,1 

Skupaj 37 100,0 

 

 

 

Iz tabele je razvidno, da so skoraj vse vzgojiteljice (razen treh) ţeljne nadaljnjega 

izobraţevanja/nadaljnjih izobraţevanj, kjer bi lahko obnovile, nadgradile ali pridobile 

morebitno pomanjkljivo znanje, ki ga potrebujejo za izvedbo pevskih in tudi drugih 

glasbenih dejavnosti v vrtcu. 

 

Rezultati torej kaţejo, da vzgojiteljicam ni vseeno, kakšno strokovno raven dosegajo pri 

glasbeni vzgoji – otrokom ţelijo zagotoviti kar se da kakovostno glasbeno vzgojo. 
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Eden izmed razlogov za takšne rezultate je morda ta, da se oziroma so se vzgojitelji/-ce 

srečevali/-e s teţavami pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraţevalnega 

procesa glasbene vzgoje, kar je pokazala tudi raziskava Denačeve (2010). 

 

Vzroke za zgoraj omenjene teţave vzgojiteljev/-ic pa Denačeva (prav tam) pripisuje 

neustreznemu, nesistematično zastavljenemu strokovnemu izpopolnjevanju vzgojiteljev/-

ic v procesu uvajanja kurikula v neposredno prakso na področju glasbene vzgoje. 

Raziskava (prav tam) je pokazala, da največ vzgojiteljev/-ic (40,3 %) meni, da je 

strokovno izpopolnjevanje na področju glasbene vzgoje manj ustrezno. 

 

Za izboljšanje strokovnega izpopolnjevanja so vzgojitelji/-ce predlagali/-e naslednje 

dejavnosti oziroma vsebine izobraţevanja: glasbene delavnice; srečanja z glasbenimi 

strokovnjaki; seminarje, kjer bi si vzgojitelji/-ce lahko izmenjavali/-e izkušnje v zvezi z 

načrtovanjem, izvajanjem in vrednotenjem vzgojno-izobraţevalnega procesa glasbene 

vzgoje; načrtovanje glasbenih dejavnosti, splošnih in konkretnih ciljev in glasbenih 

vsebin; vrednotenje vzgojno-izobraţevalnega procesa; načrtovanje procesnih ciljev; 

izobraţevanje vzgojiteljev/-ic za vodenje glasbenih interesnih dejavnosti; glasbene 

vsebine za prvo starostno obdobje (prav tam). 

Tekom šolanja bodoči/-e vzgojitelji/-ce pridobijo raznoliko znanje in razvijejo svoje 

glasbene sposobnosti do določene mere, vendar bi bilo za čim bolj kakovostno delo 

potrebno to znanje tekom sluţbovanja večkrat obnoviti, utrditi (nadgraditi), sposobnosti 

pa vzdrţevati, uriti (ali celo izboljšati). Vzgojitelji/-ce bi morali/-e imeti moţnost stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja tudi na tem področju. 

Kot kaţejo zgornji rezultati (tabela 14), se vzgojiteljice ţelijo izobraţevati, vendar je 

zadnje čase vedno večja ovira tudi pomanjkanje denarja. 

 

Vzgojitelji/-ce si lahko do kvalitetnejšega načrtovanja, izvajanja in vrednotenja vzgojno-

izobraţevalnega procesa glasbene vzgoje pomagajo tudi s strokovno literaturo. Predlani je 

izšel nov priročnik Z igro v čarobni svet glasbe (Denac, 2011), ki je po mojem mnenju 

zapolnil praznino v pomanjkanju in zastarelosti strokovne literature na tem področju. 

Omenjen priročnik namreč vsebuje didaktična priporočila, namenjena vzgojiteljem/-icam, 

ki si ţelijo pridobiti oziroma utrditi ţe pridobljeno specialno-didaktično znanje. V pomoč 
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je tudi vzgojiteljem/-icam, ki se srečujejo s teţavami pri razumevanju in interpretaciji 

relativno splošnih načel in ciljev Kurikuluma za vrtce. (prav tam) 
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SKLEP 

 

Izsledki raziskave kaţejo, da sicer prevladujejo vzgojiteljice, ki rade pojejo (ki veliko 

prepevajo tako v vrtcu kot v svojem prostem času), vendar je skoraj toliko tudi takšnih, ki 

srednje rade pojejo (ki pojejo večinoma v vrtcu, manj pa v svojem prostem času). 

Skoraj vse vzgojiteljice bi se po eni strani zavzele in poskrbele za zanesljivost pri petju 

otrokom – skušale bi preprečiti nezanesljivo petje, v primeru bolj zanesljivega petja 

njihove/-ga pomočnice/-ka od njih samih bi prepustile njej/njemu, da uči otroke peti nove 

pesmi; večina vzgojiteljic ima tudi stališče, da morata vzgojitelj/-ica in pomočnik/-ca 

imeti dobro razvit ritmično-melodični posluh; po drugi strani pa je skoraj tretjina 

anketiranih vzgojiteljic mnenja, da se vzgojitelju/-ici pred petjem nove pesmi, ki naj bi jo 

otroci usvojili, ni potrebno pripraviti (vaditi). 

Velika večina vzgojiteljic bi se zavzela oz. poskrbela za primernost (ustrezno zahtevnost) 

pesmi za otroke (ne bi ravnala v nasprotju s strokovnimi priporočili samo zato, da bi 

ugodila zahtevi nadrejene osebe). 

Raziskava je pokazala na neustrezen odnos več kot tretjine vzgojiteljic do otrokovih 

razvijajočih se pevskih zmoţnosti (v primeru izrazito melodično neustreznega petja 

nekoga izmed otrok v času bliţajočega se nastopa za starše bi dale takšnemu otroku 

kakšno drugo vlogo, s katero bi se predstavil staršem). 

Vzpodbudna je ugotovitev, da so skoraj vse vzgojiteljice zainteresirane za nadaljnje/-a 

izobraţevanje/-a, kjer bi lahko obnovile, nadgradile ali pridobile morebitno pomanjkljivo 

znanje, ki ga potrebujejo za izvedbo pevskih in tudi drugih glasbenih dejavnosti v vrtcu. 

Rezultat nakazuje, da vzgojiteljicam ni vseeno, kakšno strokovno raven dosegajo pri 

glasbeni oziroma pevski vzgoji. 

 

Tekom šolanja bodoči/-e vzgojitelji/-ce pridobijo raznoliko znanje in razvijejo svoje 

glasbene sposobnosti do določene mere, vendar bi bilo za čim bolj kakovostno delo 

potrebno to znanje tekom sluţbovanja večkrat obnoviti, utrditi (nadgraditi), sposobnosti 

pa vzdrţevati, uriti (ali celo izboljšati). Vzgojitelji/-ce bi morali/-e imeti moţnost stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja tudi na tem področju. Potrebno bi bilo torej poskrbeti za 

ustrezna izobraţevanja za vzgojitelje/-ice (in pomočnike/-ce). Zelo primerna bi bila 

individualna izobraţevanja, saj bi tako posamezni/-a strokovni/-a delavec/-ka pridobil/-a 

res tisto, kar potrebuje oziroma ţeli.  
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Vzgojiteljice so ţeljne tega, motivirane, vrtec oziroma občina, drţava pa jim tega ne 

omogočajo. Po eni strani bi radi kvalitetno vzgojo in izobraţevanje, po drugi strani pa je, 

sploh zadnje čase, vedno večji problem pomanjkanje denarja. 

Ugotavljam (na podlagi izkušenj in pogovorov z drugimi strokovnimi delavkami), da gre 

ponekod za razhajanje med stališči vzgojiteljic in njihovim dejanskim ravnanjem v praksi 

(vsaj pri intoniranju, spodbujanju poustvarjalnega petja v primerjavi z ustvarjalnim). 

 

Zaradi premajhnega vzorca ne morem(o) delati splošnega zaključka o odnosu na tem 

področju (za to bi bilo potrebno obseţnejše raziskovalno delo). 

 

Odnos vzgojiteljic je teţko raziskovati, teţko je dobiti realen vpogled (pridobiti realne 

podatke). Kljub zagotovljeni anonimnosti se lahko sprašujem(o) o resničnosti podatkov – 

iskrenosti vzgojiteljic pri odgovarjanju na vprašanja. Obstaja moţnost, da so vzgojiteljice 

na nekatera vprašanja odgovarjale tako, kot bi bilo strokovno ustrezno, in ne tako, kot 

dejansko menijo same.  

 

Ocenjujem, da je bil anketni vprašalnik za vzgojiteljice ustrezen, ne preveč zahteven ali 

preobseţen. Morda je to tudi eden izmed razlogov za tolikšen odziv vzgojiteljic, saj mi je 

kar 94,9 % vzgojiteljic v kratkem časovnem obdobju vrnilo izpolnjene anketne 

vprašalnike (vse razen dveh vzgojiteljic, ki pa sta bili morda takrat odsotni). Odločitev za 

dodatno moţnost pri nekaterih vprašanjih (kombinirana vprašanja) je bila prava, saj so se 

je vzgojiteljice posluţevale (tja so napisale svoje mnenje, ravnanje, ko je bilo le-to 

drugačno od ponujenih moţnosti). Izkazalo se je, da je bil eden izmed mojih ponujenih 

odgovorov nekaterim vzgojiteljicam nejasen, vendar se je spet pokazala prednost 

ponujene dodatne moţnosti »ravnala bi drugače«, saj so vzgojiteljice tja napisale 

komentarje, na podlagi katerih sem razbrala njihovo prepričanje oziroma ravnanje in 

problem je bil rešen. 

 

V času izdelovanja diplomske naloge sem še dodatno poglobila svoje zavedanje o 

pomembnosti vloge vzgojitelja/-ice na pevskem področju, o njegovi/njeni odgovornosti 

za otrokov pevski (glasbeni) razvoj. 

Če hočemo zagotoviti uspešen glasbeni oziroma pevski razvoj otrok, če ţelimo, da bodo 

otroci radi peli, se moramo vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce zavedati odgovornosti, ki jo 

imamo za pevski razvoj otrok, imeti moramo veliko znanja, dobro razvite pevske oziroma 
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glasbene sposobnosti – biti moramo ustrezno strokovno usposobljeni/-e, imeti moramo 

veliko veselja, zavzetosti za delo, skratka ustrezen odnos do petja v vrtcu.  

 

Menim, da do določene mere vpliva na odnos vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-c ţe sama 

šola, fakulteta oziroma profesorji s svojim odnosom. Če dijaki/-inje, študenti/-ke občutijo, 

da le-ti predavajo z veseljem, zavzetostjo, da se zavedajo pomembnosti vloge 

vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-c, njihove odgovornosti in to tudi poudarjajo, če so 

nepopustljivi s svojimi zahtevami do bodočih strokovnih delavcev/-k v vrtcu, ko gre za 

znanje, sposobnosti in spretnosti, saj se zavedajo, da bodo vse to potrebovali/-e pri 

svojem bodočem delu, potem bodo po vsej verjetnosti tudi bodoči strokovni delavci/-ke 

pridobili/-e občutek odgovornosti za razvoj otrok in bo to prispevalo k njihovemu odnosu 

do petja v vrtcu. 

Glasbeni vzgoji, še posebej praktičnemu delu, bi morali tako v srednji šoli kot na fakulteti 

nameniti več ur. 

Ne bi smeli dopustiti, da dokonča šolo, študij oseba, ki nima dobro razvitega glasbenega 

posluha; osebi s slabo razvitim posluhom ne bi smeli omogočiti vpisa in pri tem ne bi 

smeli delati razlik med kandidati za vpis. Potem se ne bi dogajalo, kar se dogaja sedaj. 

Ugotavljam(o) namreč, da kvaliteta glede strokovne usposobljenosti, odnosa strokovnih 

delavcev/-k pada, še posebej problematične so prekvalifikacije za pomočnike/-ce 

vzgojiteljev/-ic. 

Pomočniki/-ce bi morali/-e biti ravno tako kot vzgojitelji/-ce toliko strokovno 

usposobljeni/-e, da so zmoţni/-e zanesljivo odpeti pesmi, saj otroci ne delajo razlik med 

pomočnikom/-co in vzgojiteljem/-ico – posnemajo oba/obe. 

Problem, ki se pojavlja v praksi, pa je tudi v tem, da se pomočniki/-ce ne pripravljajo na 

petje pred otroki, tudi nimajo posebej časa, ki bi bil namenjen za pripravo na vzgojno 

delo (kot to velja za vzgojitelje/-ice), vseeno pa pojejo pred otroki. Tako je kvaliteta 

posredovanih pesmi vprašljiva. Pomočniki/-ce bi se morali/-e ravno tako kot vzgojitelji/-

ce predhodno pripraviti (vaditi), da bi otrokom ustrezno posredovali/-e pesmi. Glasbeno 

oziroma pevsko področje zahteva namreč od strokovnih delavcev/-k veliko predhodne 

priprave (vadbe), največ izmed vseh področij.  

 

Zagovarjam stališče, da bi morali biti v oddelku dve (diplomirani) vzgojiteljici, saj bi bili 

strokovno (pribliţno) enako usposobljeni, da bi zagotavljali otrokom kvalitetno vzgojno-

izobraţevalno delo. Obe bi imeli izven delovnega časa oziroma neposrednega dela z 
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otroki še čas, ki je med drugim namenjen pripravi na dejavnosti, med sabo bi si lahko bolj 

pomagali, se dopolnjevali, opazovali druga drugo in se medsebojno ocenjevali ter tako 

prispevali h kvaliteti. 

  

Zanimivo bi bilo izvesti obseţnejšo raziskavo, v kateri bi primerjali odnos, strokovno 

usposobljenost strokovnih delavcev/-k v različnih slovenskih vrtcih glede na način, kraj, 

čas (leta) izobraţevanja (zajeti/-e bi bili/-e tudi pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic).  
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PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE 

 
 

Spoštovane vzgojiteljice! 

 

Sem Anita Ješe, vaša sodelavka in hkrati tudi študentka predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom »ODNOS 

VZGOJITELJIC DO PETJA V VRTCU«. 

Prosim vas, da izpolnite ta anketni vprašalnik in mi tako omogočite pridobitev podatkov, 

ki bodo dragocen vir pri izdelavi moje diplomske naloge. 

Zbrani podatki bodo anonimni in uporabljeni izključno v raziskovalne namene, zato vas 

prosim za iskrenost. 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

 

Navodilo: obkroţite črko pred ustreznim odgovorom ali napišite svoj odgovor na črto – v 

primeru, da vam nobeden izmed ponujenih odgovorov ne ustreza (kjer vam je dana ta 

moţnost). 

 

1. Koliko let znaša vaša delovna doba na mestu vzgojitejice? 

 

a) manj kot 1 leto 

b) 1-5 let 

c) 6-10 let 

d) 11-15 let 

e) 16-20 let 

f) 21-25 let 

g) 26-30 let 

h) nad 30 let 
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2. Kakšna je vaša izobrazba? 

a) srednješolska (dokončana 4-letna šola) 

b) srednješolska (dokončana 5-letna šola) 

c) višješolska 

d) visokošolska 

e) druga: 

_______________________________________________________________ 

 

3. Kolikšna je vaša naklonjenost do lastnega petja? 

a) rada pojem – veliko prepevam tako v vrtcu kot v svojem prostem času 

b) srednje rada pojem – pojem večinoma v vrtcu, manjkrat v svojem prostem času 

c) nerada pojem – tako v vrtcu kot v svojem prostem času 

d) drugo: 

_______________________________________________________________ 

 

4. Kako pomembno se vam zdi spodbujati petje pri otrocih? 

a) zelo pomembno 

b) pomembno 

c) srednje pomembno 

d) manj pomembno 

e) nepomembno 

 

5. Kakšno je vaše mnenje o ritmično-melodičnem posluhu vzgojiteljice (vzgojitelja)? 

a) vzgojiteljica (vzgojitelj) mora imeti dobro razvit ritmično-melodični posluh 

b) priporočljivo je, da ima dobro razvit ritmično-melodični posluh, ni pa nujno 

c) vseeno je, ali ga ima ali ne 

 

6. Kakšno je vaše mnenje o ritmično-melodičnem posluhu pomočnice (pomočnika) 

vzgojiteljice (vzgojitelja)? 
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a) pomočnica (pomočnik) vzgojiteljice (vzgojitelja) mora imeti dobro razvit 

ritmično-melodični posluh 

b) priporočljivo je, da ima dobro razvit ritmično-melodični posluh, ni pa nujno 

c) vseeno je, ali ga ima ali ne 

 

7. Ali menite, da se mora vzgojiteljica (vzgojitelj) z večletnimi (npr. 20-letnimi) 

delovnimi izkušnjami v vrtcu kaj pripraviti (vaditi), preden otrokom zapoje pesem, za 

katero ţeli, da jo otroci usvojijo, sama (sam) pa je to pesem ţe velikokrat prepevala 

(prepeval)? 

a) da 

b) ne 

 

8. Kako pogosto se vam zdi potrebno pesem pred petjem intonirati (zaigrati začetni ton 

pesmi)? 

a) vedno 

b) pogosto 

c) občasno 

d) to se mi ne zdi potrebno 

 

9. Kako pomembno se vam zdi pri otrocih spodbujati poustvarjalno petje v primerjavi  z 

ustvarjalnim petjem? 

a) pomembnejše se mi zdi spodbujati poustvarjalno petje – petje ţe oblikovanih 

pesmi 

b) pomembnejše se mi zdi spodbujati ustvarjalno petje – petje izmišljarij 

c) oboje se mi zdi pribliţno enako pomembno spodbujati 

 

10. Kaj bi storili, če bi slišali, da vaša pomočnica (praktikantka) nezanesljivo (netočno) 

poje z otroki? 

a) na lep način bi ji rekla, da ne poje pravilno in jo prosila, da se nauči zanesljivo 

(točno) zapeti pesem (pri tem bi ji ponudila pomoč), ali pa naj raje ne poje z otroki 
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b) teţko bi poslušala njeno nezanesljivo (netočno) petje, vendar ji ne bi ničesar rekla, 

da je ne bi uţalila 

c) njeno petje me ne bi motilo, zato ji ne bi ničesar rekla 

d) ravnala bi drugače: 

_____________________________________________________ 

 

11. Kaj bi naredili, če bi ugotovili, da vaša pomočnica poje bolje od vas – bolj zanesljivo 

(točno)? 

a) prepustila bi ji, da ona uči otroke peti nove pesmi, poskrbela pa bi, da bi to 

metodično ustrezno izpeljala(i) 

b) potrudila bi se po svojih najboljših zmoţnostih, da bi vsakič kar se da zanesljivo 

(točno) odpela (vadila bi), saj je učenje novih pesmi naloga vzgojiteljice in ne 

pomočnice 

c) pela bi ne glede na to, kako zanesljivo (točno) pač znam (zmorem), saj je to 

naloga vzgojiteljice 

d) ravnala bi drugače: 

_____________________________________________________ 

 

12. Kaj bi storili, če bi nekdo izmed vaših nadrejenih zahteval od vas, da naučite otroke 

zapeti določeno pesem, ker se npr. nanaša na skupen projekt, v katerega ste vključeni tudi 

vi, sami pa bi presodili, da  pesem za vaše otroke ni primerna (je npr. prezahtevna)? 

a) otroke bi poskušala naučiti zapeti to pesem, saj ne bi hotela nasprotovati 

nadrejenemu 

b) otrok ne bi učila peti te pesmi in če bi bilo potrebno, bi nadrejenemu strokovno 

utemeljila, zakaj jih nisem naučila 

c) ravnala bi drugače: 

_____________________________________________________   

 

13. Kaj bi storili v primeru, da se bliţa nastop za starše, kjer bodo otroci zapeli nekaj 

pesmi, ki so jih usvojili, nekdo izmed otrok pa ves čas izrazito melodično neustrezno 

poje? 
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a) nič 

b) tistemu otroku bi večkrat zapela izbrane pesmi – skupaj bi vadila 

c) dala bi mu kakšno drugo vlogo, s katero bi se predstavil staršem (npr. da zaigra na 

kakšen inštrument, kaj zapleše…) 

d) povedala bi mu, da poje napačno in mu svetovala, naj posluša ostale – se zgleduje 

po ostalih 

e) rekla bi mu, naj čisto tiho poje  

f) ravnala bi drugače: 

_____________________________________________________ 

  

14. Ali si ţelite kakšno izobraţevanje (ki bi bilo za vas brezplačno), kjer bi lahko 

obnovili, nadgradili ali pridobili morebitno pomanjkljivo znanje, ki ga potrebujete za 

izvedbo pevskih in tudi drugih glasbenih dejavnosti v vrtcu? 

a) da 

b) ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


