
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

LUCIJA STANJKO 

 

 

ODNOS VZGOJITELJIC DO POSLUŠANJA GLASBE V  

1. STAROSTNEM OBDOBJU 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2014  



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

LUCIJA STANJKO 

 

Mentor: izr. prof. dr. BARBARA SICHERL-KAFOL  

 

 

ODNOS VZGOJITELJIC DO POSLUŠANJA GLASBE V 

1. STAROSTNEM OBDOBJU 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2014  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Svoji mentorici izr. prof. dr. Barbari Sicherl-Kafol se zahvaljujem za sprejeto mentorstvo, za 

vso strokovno pomoč in koristne nasvete. 

Največja zahvala gre mojim staršem, ki sta mi omogočila študij in me pri tem ves čas 

podpirala. 

Posebna zahvala je namenjena tebi Črt, ki si mi skozi vsa leta študija stal ob strani in me 

spodbujal na moji poti do cilja. 

Hvala tudi tebi Manca, za pomoč pri oblikovanju diplomske naloge. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi vsem, ki so razbremenili in popestrili moja študentska 

leta.   



I 
 

POVZETEK 

Poslušanje glasbenih vsebin pomembno vpliva na otrokov glasbeni, estetski, intelektualni, 

moralni in telesni razvoj. Prav zaradi tega je pomembno, da otroci poslušajo glasbo, ki je 

kvalitetna in raznolika, kar pa je v veliki meri odvisno od vzgojitelja.  

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila glasbeno dejavnost poslušanja, kjer sem 

se osredotočila na sistematično in aktivno poslušanje glasbe. Zanimal me je tudi vpliv 

poslušanja glasbe na otroka ter dejavnosti ob poslušanju glasbe. Nadaljevala sem z glasbenimi 

sposobnostmi in spretnostmi, katerih razvoj je dolgotrajen proces. To področje predstavlja 

rezultat dejavnosti poslušanja, izvajanja in ustvarjanja. Opredelila sem tudi glasbeno vzgojo v 

kurikulumu, kjer glasba spada v področje umetnosti ter v povezavi z drugimi umetnostmi 

sooblikuje celostni razvoj otrokove osebnosti. 

V empiričnem delu sem ugotavljala stališča vzgojiteljic in njihov odnos do poslušanja glasbe.  

Rezultati so pokazali, da je v večini vrtcev glasba vsakodnevno prisotna in da se vzgojiteljice 

pogosteje odločajo za poslušanje glasbe kot podlago neki drugi dejavnosti. Vzgojiteljice 

najpogosteje načrtujejo glasbene dejavnosti glede na cilje, ki jih želijo doseči, ter glede na 

dopolnjevanje z glasbenimi in zunajglasbenimi dejavnostmi.  

 

  

 

 

 

 

Ključne besede: glasbene dejavnosti, kurikulum za vrtce, poslušanje, glasbena vzgoja. 
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SUMMARY 

Listening to musical content plays a significant role in a child’s musical, esthetic, intellectual, 

moral and physical development. For these reasons, it is important for children to be exposed 

to and listen to a variety of quality music, which for the most part depends on the teacher.  

In the theoretical part of the thesis I presented the activity of listening to music, where I 

focused on systematically and actively listening to music. I was interested in the impact of 

listening to music on the child and the child’s activities while listening to music. I continued 

with musical skills and abilities, the development of which is a lengthy process. This area 

represents the result of the activity of listening, performance and creativity. I also defined the 

musical education curriculum, where music falls within the scope of art and in conjunction 

with other arts, shapes the holistic development of the child's personality. In the empirical 

part, I identify the views of teachers and their attitude towards listening to music. 

The results suggest that in the majority of preschools, music is present on a daily basis and 

that teachers often choose to play music as a base for other activities. Teachers most often 

planned musical activities in relation to the objectives they wanted to achieve and in synergy 

with musical and extra musical activities.  
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1 UVOD 

Otrokom moramo omogočiti poslušanje glasbe, saj lahko samo tako spoznajo bogat svet 

glasbe in dosežejo cilje poslušanja. Najprimernejši način podajanja glasbe otrokom se 

spreminja glede na starostno obdobje.  

Za otroke, stare od enega do treh let, katerim se bom v diplomski nalogi najbolj posvetila, je 

najprimernejši način, da prevladuje poslušanje neposrednega izvajanja glasbe, kar lahko 

podprem z naslednjim citatom: »Prva poslušalska izkušnja otrok v vrtcu naj bo poslušanje 

petja vzgojiteljice. Šele nato izbiramo med glasbenimi deli, ki so namenjena otrokom, in med 

glasbenimi deli, ki so namenjena odraslim.« (Marjanovič Umek et al., 2001: 114–15). 

Marjanovič Umek (prav tam) še izpostavlja pomen aktivnega poslušanja glasbe in meni, da 

bodo otroci glasbo doživeli in razumeli le, če jo bodo sistematično ter aktivno poslušali.  

Glede na moje dosedanje izkušnje z delom v vrtcu menim, da se glasba predvaja predvsem 

kot ozadje neki drugi dejavnosti in le redko kot usmerjena dejavnost.   

V diplomski nalogi bom največ pozornosti namenila problematiki aktivnega poslušanja 

glasbe, poleg tega pa bom preučevala tudi, v kakšnem kontekstu vzgojiteljice izbirajo ustrezne 

glasbene podlage oz. usmerjene dejavnosti poslušanja glasbe.  
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2 GLASBENA  DEJAVNOST POSLUŠANJA 

Poslušanje glasbe je sestavni del različnih glasbenih dejavnosti. Otrok že v predšolskem 

obdobju eksperimentira, ustvarja na različna glasbila, razlikuje zvoke različnih barv, glasnosti, 

višine, trajanja, ter si pridobiva prve izkušnje na področju poslušanja glasbe. Otrok naj 

posluša vokalno, instrumentalno in vokalno-instrumentalno glasbo. (Denac, 2012). 

Priročnik h kurikulu za vrtec poudarja (Denac, 2011) sistematično in aktivno poslušanje 

glasbe, saj bodo otroci le na ta način glasbo doživeli in razumeli. Če otroci poslušajo glasbo 

doma, to še ne pomeni, da si razvijajo in oblikujejo sposobnosti za aktivno poslušanje glasbe. 

Glasbo velikokrat poslušajo ob izvajanju drugih aktivnosti, brez interesa in usmerjene 

pozornosti – sprejemajo jo le kot zvočno kuliso. Pri aktivnem poslušanju glasbe otrok na 

osnovi doživljajskih ter spoznavnih sposobnosti poustvari lastno predstavo glasbenega dela. 

(Denac, 2011). 

2.1  DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE GLASBE 

Človek se na poslušanje glasbe odziva doživljajsko, kar pomeni, da se nanjo odziva s čustvi, 

ki so izraz njegove duhovne usmerjenosti, posebnosti in sposobnosti. (Trstenjak, 1981, po: 

Ajtnik, 2001).  

Doživljajsko poslušanje je individualen proces, kjer je doživljanje primarno, poslušanje z 

razumevanjem pa je temeljna oblika poslušanja. Doživljanje je bistveno za sprejemanje 

umetnine in za vsako umetniško ustvarjanje. Nekateri lahko doživljajo glasbo zelo intenzivno, 

vendar svoja doživljanja težje izražajo, medtem ko se drugi odlikujejo v bogastvu besednega 

in drugega izražanja. (Ajtnik, 2001). »Glasbo je mogoče doživljati različno intenzivno, 

odvisno od osebnostnih lastnosti poslušalca, njegovega predhodnega znanja in izkušenj.« 

(Plut-Pregelj, 1990, po: Ajtnik, 2001: 46). 

L. Plut-Pregelj (prav tam) v svojem delu navaja tri vrste učinkov glasbe na poslušalca: 

- fizični učinek (napetost kože, čutno poslušanje), 

- emocionalni učinek (prenos v glasbi izraženih čustev in razpoloženja), 

- intelektualni učinek (spoznavanje glasbenih elementov).  
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Doživljanje glasbe kot same potrebuje duševno sodelovanje zato, da ne bi postalo sprejemanje 

enostransko. Doživljanje glasbe naj ne bo le v obliki evforičnega dogodka, se pravi pretiranega 

dobrega počutja in razpoloženja, navdušenja. (Ajtnik, 2001)  

Hoffer (1988, po: Ajtnik, 2001: 46) meni, da je sposobnost doživljajskega poslušanja glasbe 

mogoče razvijati: 

- »z urjenjem spomina za glasbo; 

- s koncentracijo na glavno idejo glasbenega dela in na pomembna glasbena sporočila; 

- z odkrivanjem podrobnosti v glasbenem izražanju; 

- s spodbujanjem k izražanju čustev in misli, ki so se pojavile poslušalcu ob poslušanju; 

- z izogibanjem vizualizacij glasbenega dela; 

- z glasbenim znanjem; 

- s sistematičnim razvijanjem posameznih poslušalskih spretnosti, pomembnih za 

doživljajsko poslušanje.«  

Če določen glasbeni primer večkrat poslušamo, se bo tudi naše doživljanje glasbe poglobilo. 

Veliko izkušenj iz poslušanja pomaga človeku razumeti njegovo lastno odzivanje na 

poslušanje glasbe in jo tudi intenzivneje doživljati. (Prav tam). »V predšolskem obdobju je v 

ospredju doživljajski način poslušanja glasbe, postopoma pa vključujemo v proces poslušanja 

tudi doživljajsko-analitični način poslušanja.« (Marjanovič Umek et al., 2001: 115). 

2.2 ANALITIČNO POSLUŠANJE GLASBE  

Ker je za umetnost težko postaviti absolutne kriterije zaradi močnega subjektivnega elementa, 

se analiza v glasbi precej razlikuje od analize v znanosti. Za analitično poslušanje glasbe 

moramo poznati osnove kognitivnih procesov. Kognitivni procesi v psihologiji so 

predstavljanje, mišljenje in spominjanje, katere spremljajo tudi čustveni procesi. Dosežki na 

ravni analitičnega poslušanja se kažejo v razlikah posameznih zvočnih linij, znanj ter ostalih 

parametrov. Pogosto se nam dogaja, da v možganih oblikujemo neke neznane in nezapisane 

melodije, ki so nastale kot interpretacija slišanega. (Gruhn, 1995, po: Ajtnik, 2001). 
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Gordon (1986, po: Sicherl-Kafol, 2001) meni, da avdiacija pomeni slišanje, občutenje in 

razumevanje glasbe takrat, ko glasba izzveni oz. ko njen zvok ni več fizično prisoten. Avtor 

pravi (prav tam), da je avdiacija osnova glasbenih sposobnosti in da se razvija takrat, ko se 

otrok ukvarja z glasbo. Tako kot druge glasbene sposobnosti se avdiacija razvija do devetega 

leta, nato se stabilizira. Na ravni kognitivnih procesov avdiacija vključuje številne miselne 

procese in zaradi tega poznavalci menijo, da sodi med dosežke glasbenega znanja.  

Richter (1979, po: Ajtnik, 2001) se je posvečal analizi zvočnih prepoznavanj. Opredelil je 

cilje slušne analize: 

1. »Z analitičnim poslušanjem glasbe se zavestno usposabljamo in utemeljujemo svoja 

ravnanja ter navade (razpoloženja, predsodke, predznanja, navajenost). 

2. Z analitičnim poslušanjem glasbe razvijamo sposobnosti poslušano izraziti z 

besedami. Tu misli predvsem na potrebo po vzpostavitvi in pojasnitvi zveze med 

znanstvenimi in miselnimi procesi, med predstavami in verbalnimi definicijami. 

3. Z analizo se usposabljamo za izmenjavo izkušenj med poslušalci. 

4. Razvijamo sposobnost samostojnega zasledovanja daljših zvez glasbenega dela. 

5. Usposabljamo se za usmerjeno poslušanje posameznih oblikovnih elementov skladbe, 

za stilne značilnosti idr. 

6. Razvijamo sposobnost razpoznavanja in analitičnega odnosa do zvrsti, osebnih, 

časovnih in drugih stilnih značilnosti. 

7. Razvijamo sposobnost spremljanja glasbenega dogajanja v partituri. 

8. Razvijamo sposobnost povezovanja slušne in pisne analize. 

9. Z analitičnim poslušanjem glasbe razvijamo sposobnost razumevanja in odkrivanja 

subjektivnega in objektivnega smisla glasbe. Ta vidik lahko razdelimo v tri smiselne 

točke:  

- smisel glasbe leži v igri materiala in v njeni strukturi – absolutno poslušanje glasbe; 

- glasbo je treba dokumentirati in razložiti z nečim, kar je zunajglasbeno: razmere, 

ravnanja, počutja, s čimer postane glasba okno v svet; 
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- glasba je lahko odsev osebnega počutja, odnosov, ugotovitev istovetnosti, izziv, 

obnova ipd.« 

Richter (prav tam) je glasbeno analizo razdelil tudi na tekstovno in slušno analizo. Za 

glasbene pedagoge in druge glasbene delavce sta pomembni obe, ker se dopolnjujeta kljub 

temu, da ena prevladuje nad drugo. 

Tekstovna analiza: 

- »oblikuje teoretične dokaze in iz njih izpeljane teorije; 

- razlaga glasbena dela v okviru merljivih zakonitosti; 

- obravnava posebnosti; 

- izboljšuje zaznave.«    

Slušna analiza omogoča: 

- »usrediščeno in zbrano poslušanje, usmerjeno na detajle, zveze ali smisel glasbe; 

- spoznavanje glasbenih načel, ki so lahko splošna, časovno ali etnično pogojena, 

kulturnozgodovinska idr.; 

- razumevanje in razmišljanje o problemih in rešitvah v določeni skladbi; 

- razumevanje zgodovinskih razmer; 

- pregledno in primerjalno poslušanje; 

- meditativno poslušanje; 

- oživljanje osebne biografije; 

- poslušanje kot sprostitev za osebno umiritev in zbranost; 

- nadzorovanje muziciranja oz. neke vrste podzavestno stopnjevanje prisotnosti.« (Prav 

tam, str. 54). 

Pri učenju poslušanja glasbe je pomembno, kaj in kako otroci slišijo. Pri dojemanju glasbe 

pripomore, da jo otroci ubesedijo po svoje. Dejstvo je, da ima vsaka analiza določene meje; 

tako tudi v glasbenih delih obstaja veliko tistega, kar je neizmerljivo in česar ni mogoče 
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sklepati ali poimenovati. To še posebej velja za značaj, izraz, glas, improvizacijsko svobodo 

in spontanost. Kljub temu nas analitično poslušanje glasbe pripelje do boljšega razumevanja. 

Pomembno je, da je glasba pri pouku odraz čistega doživljajskega slušnega zadovoljstva, ki se 

bo odsevalo tudi v življenju učencev. (Ajtnik, 2001). 

 

3 VPLIV POSLUŠANJA GLASBE NA OTROKA 

Otroci so že v prvem letu zelo dovzetni za glasbo. S slednjo v življenje otrok vnašamo 

veselje, sproščenost, radost, navdušenje, prav tako pa glasba otroke združuje ter povezuje s 

tistimi, ki jo otrokom posredujejo. Zaradi intenzivnega in pospešenega razvoja glasbenih 

zmožnosti v predšolskem obdobju ima glasbena vzgoja v tem obdobju še toliko večji pomen. 

(Voglar, 1980). 

»Ukvarjanje z glasbo spodbuja duševni in telesni razvoj, čustvovanje, smisel za lepoto in 

ustvarjalnost. Glasba kot umetnost in umetnostni predmet zajame posameznika celostno. 

Koncept celostne glasbene vzgoje vključuje glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja.« (Sicherl-Kafol, 2001: 17). 

S poslušanjem glasbe vplivamo na razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti, estetske kulture 

ter na otrokov čustveni razvoj. V tem procesu otrok odkriva poseben svet – svet zvokov. Pri 

otroku želimo: 

- »spodbujati veselje in ugodno počutje ob poslušanju glasbe; 

- otroke čustveno razgibavati, vplivati na njihovo čustveno občutljivost; 

- razvijati sposobnost pozornega poslušanja; 

- poglabljati željo po poslušanju glasbe; in 

- postopoma razvijati osnove estetskega glasbenega okusa.« (Denac, 2010: 60). 
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Glasbena vzgoja otroka, starega od 13 do 18 mesecev 

V tej starosti se ne zadovoljujemo več le s pasivnim poslušanjem, temveč razvijamo 

sprejemljivost za glasbo, sposobnost sprejemanja in dojemanja glasbe. Otrok začne glasbo 

čustveno sprejemati ter jo razumeti, torej aktivno poslušati. Otroku moramo pogosto 

omogočiti poslušanje glasbe, da se nanjo navadi, se ji prepusti, da v njem prebudi čustva, saj 

se jo bo tako učil razumevati. 

Aktivno poslušanje glasbe lažje razvijamo, če pazimo na kakovost izvedbe in izbor skladb. 

Ker pa otrokova pozornost še ni trdna, izbiramo za poslušanje preprosto grajene in predvsem 

kratke skladbe. Otroka pred poslušanjem seznanimo s tistim, kar bo poslušal, saj je njegovo 

poslušanje še konkretno. Avtorica Manasteriotti (1981: 37) izpostavlja, da »pogosto 

poslušanje iste skladbe izziva v otroku občutek radosti, vpliva na razvoj njegovega spomina in 

glasbenega posluha ter spodbuja njegovo zanimanje za glasbo.«  

 

Glasbena vzgoja otroka, starega od 18 do 24 mesecev 

V tem obdobju je poslušanje glasbe zelo pomembna otrokova glasbena dejavnost. Izbiramo 

vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne skladbe. Vokalna glasba naj bodo 

predvsem otroške pesmi, katerih besedila začenja otrok razumevati. Kadar pa izvajamo glasbo 

preko glasbila, je pomembno, da ga otroku tudi pokažemo in poimenujemo.   

Otroka na poslušanje pripravimo z motivacijskimi spodbudami, ki lahko vključujejo tudi 

pripomočke, kot so lutke, slike, različne igrače, saj pripomorejo k temu, da bodo otrokovi 

vtisi trajnejši in globlji. 

Kadar otrok posluša glasbo redno in če med poslušanjem usmerjamo njegovo pozornost na 

zvočne značilnosti (tiha ali glasna, nežna ali vesela glasba, glasba za ples, uspavanka …), bo 

njegovo zanimanje za glasbo večje in trajnejše. (Prav tam).  

 

Glasbena vzgoja otroka, starega od 24 do 36 mesecev 

Otrok v tretjem letu uživa v zbranem poslušanju glasbe in kljub razviti motoriki ter z znatno 

večjimi glasovnimi zmožnostmi ne čuti potrebe, da bi se nanjo odzval z gibom ali glasom. V 

tem obdobju je otrok že tako dozorel, da lahko pričnemo z zahtevnejšo glasbeno vzgojo.  
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Avtorica Manasteriotti (1981: 59) pravi, da »okrog začetka tretjega leta postane otrokov odnos 

do glasbe drugačen, otrok namreč domala nepremično, pazljivo in zbrano posluša.«  

Pri poslušanju glasbe otroka seznanjamo z vsebino poslušane skladbe in ostalimi 

informacijami, ki bodo pripomogle k boljšemu razumevanju glasbe. S tem, da otroku 

poslušanje predstavimo z zunajglasbenimi vsebinami, mu zbujamo zanimanje za poslušanje in 

usmerjamo njegovo pozornost h glasbi in njenim lastnostim. Zanimanje za poslušanje glasbe 

in trajanje otrokove pozornosti sta odvisna od tega, kakšno nalogo postavimo otroku, da bi 

spodbudili njegovo pozornost ter posluh. Te naloge morajo sovpadati  s stopnjo otrokove 

glasbene razvitosti. 

Večina otrok prepozna pesem po melodiji šele na koncu tretjega leta starosti. Da razvijemo 

sposobnost prepoznavanja, je pomembno, da otroke navadimo na pazljivo poslušanje melodije 

pesmi. 

3.1 ZVOČNO OKOLJE 

Okolje, v katerem otrok živi, položi temelje za razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti. 

»Dokazano je, da se vsak otrok rodi z nagnjenjem za glasbo, ki se lahko v prvem letu 

življenja v ugodnih razmerah razvije v elementarne sposobnosti (ritmični in melodični 

posluh), v neugodnih razmerah pa večinoma zakrni. Na razvoj otrokovih sposobnosti največ 

vpliva okolje, v katerem otrok živi, posebno pa njegova lastna dejavnost.« (Manasteriotti, 

1981: 8).  

Glasba je danes v otrokovem okolju zelo prisotna, vendar to še ne pomeni usmerjene glasbene 

vzgoje. Pretirana prisotnost zvokov ter pretirana glasnost lahko škodujeta otrokovemu 

glasbenemu razvoju. 

Avtorja Pugh, A. in Pugh L. (1998) navajata različne raziskave o vplivu okolja na glasbeni 

razvoj otroka. V raziskavi sta dokazala (prav tam), da so glasbene izkušnje v domačem okolju 

zagotovo najpomembnejše pri razvijanju otrokovega danega glasbenega potenciala. Dobro je, 

da starši otrokom pojejo in igrajo na glasbila, saj te izkušnje podprejo otrokovo kasnejše 

udejstvovanje v glasbi.  
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4 DEJAVNOSTI OB POSLUŠANJU GLASBE 

Otroci pogosto želijo svoja doživljanja glasbenega dela ali zvočne predstave tudi izraziti. 

Predno pa svoja doživetja ali predstave izrazijo, morajo pozorno in večkrat poslušati glasbo. 

Glasbene izkušnje lahko predstavijo na tri načine: gibalno, likovno ali besedno. Pomembno 

je, da pri izražanju doživetij in zvočnih predstav upoštevamo otrokovo splošno in glasbeno 

razvitost. Mlajši otroci najpogosteje izražajo doživetja in predstave gibalno, starejši otroci pa 

tudi likovno in verbalno. (Denac, 2012).   

Gibalno, likovno, besedno izražanje ob glasbi sodi v ustvarjanje ob glasbi. Poleg omenjenih 

dejavnosti otrok ustvarja tudi v glasbi. Že v predšolskem obdobju otrok ustvarja v glasbi tako, 

da poje »izmišljarije.« Mlajši otroci spontano vokalno ustvarjajo med igro. Denačeva (2012: 

66) meni, da »cilj ustvarjanja v glasbi ni v ustvarjalnem produktu oz. izdelku, ki ima določeno 

umetniško vrednost, temveč v samem procesu ustvarjanja.«  

4.1 GIBALNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Glasbeno izražanje je močno povezano s telesno-gibalno dejavnostjo. Dojenčki se tako hkrati 

z glasbo gibalno izražajo. Gre za primarni ritem, ki je v ospredju pri dojenčkih, pa tudi pri 

otrocih v zgodnjem otroštvu, in se kaže v odzivanju na ritem. Naravni gibalni ritem pospeši 

glasbenega. Prvi gibi na poslušano glasbo se pojavijo že okoli prvega leta otrokove starosti, in 

sicer kot odgovor na melodične in ritmične elemente. (Pesek, 1997). 

Glasba in gibanje sta za otroka nedeljiva celota. Glasba vpliva na ritmično in skladno izrazno 

gibanje. Otrok skuša slušne vtise prek različnih vrst gibalno-plesnih zaposlitev (npr. gibalnih, 

rajalnih, didaktičnih iger ter plesnih zaposlitev) prenesti v gibanje. (Denac, 2012). 

Z gibanjem lahko otrok izraža: 

- »celostne glasbene vsebine (vsebino pesmi, programske skladbe); 

- doživetja celostnih glasbeno oblikovanih vsebin (čustva, razpoloženja v skladbi, 

naravo skladbe); 

- posamezne glasbene elemente (tempo in spremembe v tempu, dinamiko in dinamične 

spremembe, tonsko višino, ritem, metrum).« (Denac, 2012: 56). 

Otrok se na glasbo odziva z več različnimi načini gibanja: 
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- formalno ali strukturirano ritmično gibanje, pri tem gibalne vzorce določa vzgojitelj; 

- neformalno ritmično gibanje, kjer otroku dovolimo svobodno gibalno interpretacijo in 

je omejeno le z osnovnimi smernicami; 

- kreativno ritmično gibanje je gibanje, kjer otrok s telesom ustvarjalno izraža doživetja 

ali zvočne predstave glasbenega dela. (Prav tam). 

4.2 LIKOVNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Povezava med glasbo in gibanjem je veliko bolj intenzivna, kot povezava med glasbo in 

likovnimi dejavnostmi. V likovnih primerih izstopata dve značilni obliki. Prva oblika 

vključuje likovno izražanje celostnega doživljanja glasbenih vsebin. Druga oblika vključuje 

likovno izražanje posameznih glasbenih elementov. Slednja oblika pomeni predstavno in 

motorično pripravo na glasbeno opismenjevanje.   

Otrok lahko likovno izraža doživetja celostnih glasbeno-oblikovnih vsebin, kakor tudi 

posameznih elementov. (Denac, 2002). 

4.3 BESEDNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Besedno izražanje doživetij in zvočnih predstav glasbenega dela vključujemo pri starejših 

predšolskih otrocih. Verbalno izražanje je zelo odvisno od razvitosti otrokovih sposobnosti 

izražanja in bogastva besedišča (obvladovanje strokovnih glasbenih izrazov). »Otrok lahko 

verbalno izraža vsebino pesmi, programske skladbe, čustva in razpoloženja v skladbi ali 

določene glasbene elemente. Vsekakor pa moramo otroku ponuditi še druge izrazne možnosti, 

s katerimi bo lahko spontano izrazil doživetja ali zvočne predstave glasbenega dela.« (Denac, 

2002: 57).   

 

5 GLASBENE SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI 

Razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti je dolgotrajen proces, ko se otrok v procesu učenja 

glasbeno razvija ter miselno in doživljajsko predeluje glasbene izkušnje. To področje 
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predstavlja rezultat dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja ter vključuje razvoj in 

učenje:  

- elementarnih posluhov (melodični in ritmični posluh), 

- pevskih in instrumentalnih spretnosti (dih, izreka, motorika), 

- glasbenega besednjaka (glasbeni pojmi). (Denac, 2002). 

Na razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti vplivata otrokovo okolje in njegova lastna 

dejavnost. Vzgojitelji se v vrtcu lahko poslužujejo glasbeno-didaktičnih iger, s pomočjo 

katerih otroci intenzivneje razvijajo določeno glasbeno zmožnost. Hkrati pa lahko 

ugotavljamo, na kateri razvojni stopnji se nahaja otrok pri glasbeni dejavnosti, kaj je že 

osvojil in kaj mu dela težave. (Denac, 2010). 

5.1 ELEMENTARNI POSLUH 

Predšolsko obdobje je skupaj s prvim triletjem čas zorenja elementarnih glasbenih 

sposobnosti. »Glasbeni razvoj vključuje razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti, kot sta 

melodični in ritmični posluh, ter sposobnosti višjega reda, kot so harmonični posluh, 

analitično poslušanje in sposobnost estetskega oblikovanja in vrednotenja.« (Denac, 2012: 

69).  

Za otrokov glasbeni razvoj je razvoj melodičnega in ritmičnega posluha zelo pomemben. Ti 

dve vrsti posluha sta osnova za razvoj sposobnosti višjega reda. Ritmični in melodični posluh 

se v primernem glasbenem okolju spontano razvijata. 

Melodični posluh 

Številni avtorji so ugotovili, da se že nekaj tednov stari otroci odzivajo na dva načina, ki pa 

sta odvisna od zvočnih dražljajev. Na močne in nenavadne zvoke se odzivajo z 

nezadovoljstvom. Pogostost reagiranja na zvočne dražljaje naglo narašča. V tretjem in četrtem 

mesecu se tako otrok prvič odzove na človeški glas. Kmalu zatem pa se otroci začno z glasom 

odzivati na glasbo. Šestmesečni dojenček vriska in poskuša imitirati glasove z zlogi 'la-la'.  

M. Moog (1968, po: Denac, 2012) govori o obdobju glasbenega čebljanja, ki se pojavi v 

prvem letu otrokovega življenja. Glasbeno čebljanje je specifična reakcija na glasbo, ki jo 

otrok sliši in obsega zvoke različnih višin, ki so grajeni na samo enem samoglasniku ali zlogu. 
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Glasbeno čebljanje je izraz zadovoljstva, ki ga otrok občuti ob glasbi. To čebljanje pa ni 

organizirano; obsega zvoke različnih višin, pavze pa se pojavijo zaradi potrebe po vdihu. 

Moog (prav tam) loči dve vrsti čebljanja, in sicer ritmično ter melodično. Otrok običajno 

preseže obdobje glasbenega čebljanja med petim in devetim mesecem, kar je odvisno tudi od 

njegovih glasbeno-razvojnih sposobnosti ter okolja. (Prav tam).  

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

prične imitirati pesmi. Prve imitacije so reprodukcija teksta, ki na otroka naredi večji vtis, kot 

pa denimo reprodukcija ritma ali melodije.   

V tretjem letu se poveča število spontanih pesmi. Melodija postaja vse bolj podobna pravi 

melodiji, in prav tako tudi ritmična struktura pesmi. V tej starosti otrok iz več znanih pesmi 

sestavi novo, tako da preoblikuje besede, dele melodij in ritem različnih pesmi. 

Razvoj melodičnega posluha lahko delimo na dve stopnji: 

- otrok prepoznava splošno obliko in smer melodičnega gibanja; 

- otrok prepoznava in reproducira intervale, odnose med elementi, ki tvorijo melodično 

celoto. (Denac, 2012). 

Večina otrok obvlada prvo stopnjo; ker pa še nimajo razvitih prostorskih predstav, imajo 

težave pri razlikovanju višin. Otroci imajo težave z natančnim določanjem intervalov, ker še 

ne obvladajo tonskih in harmonskih kategorij, ki so pomembne za poslušanje intervalov.   

Razvoj občutka za tonaliteto in melodičnega posluha se oblikuje med šestim in devetim 

letom. Med sedmim in štirinajstim letom se otroku zelo izboljša razlikovanje tonske višine.  

V času razvoja melodičnega posluha otrok izpopolnjuje govorno petje in pesemske fraze brez 

točno določenih tonskih višin, razvijajo se sposobnosti razlikovanja tonov, prepoznavanja 

pesmi in sposobnost določanja relativnih tonskih višin. (Prav tam). 

Ritmični posluh 

Čeprav pri razvoju ritmičnega posluha teoretiki niso enotni, pa soglašajo z dejstvom, da 

ritmični razvoj poteka od nepoudarjenega trkanja preko lastnih poudarkov do pravilnih 

poudarkov v zaporedju tonov. Sloboda (1987, po: Denac, 2012) je mnenja, da ritmičnega 
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vedênja ne zasledimo pred prvim letom otrokove starosti. Neko vedenje lahko opredelimo kot 

ritmično takrat, ko se pojavi eno od naslednjih vedenj: 

- podelitev dobe (elementa v glasbi), 

- imitiranje danega ritmičnega vzorca, 

- ritmično udarjanje ali gibanje ob glasbi, 

- izpustitev dobe, pri čemer se po pavzi otroci zopet vključijo v ritmični tok. (Prav tam). 

V otrokovem drugem letu starosti se poveča število in kvaliteta odzivov na glasbo. Večja je 

tudi koordinacija gibov z glasbo. Teoretiki so povezali razvoj ritmičnih sposobnosti z 

razvojem motoričnih funkcij. Tako je otrokom tudi ritem lažje obnoviti z motoričnim 

izvajanjem. Otrokom, mlajšim od šestih let, največ težav povzroča metrum, saj redkokdaj 

točno povzemajo dobe, težko zadržijo isto mero daljši čas in nimajo še izkušnje, kako 

metrično vključiti pavzo. Razlikovanje med dobami in njihovimi razmerji postaja z leti vse 

boljše. (Denac, 2012).  

5.2  IZVAJANJE GLASBE 

Petje pesmi 

Petje je najbolj razširjena glasbena dejavnost v predšolskem obdobju. Zato je pomembno, da 

poskrbimo za pravilno izbiro pesmi in ves čas poudarjamo pomembnost pravilnega izvajanja.  

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

Vsaka pesem ponuja možnost za izvajanja vaj za sproščanje, dihanje, pravilno držo ali izreko 

glasov. »Petje kot elementarna glasbena dejavnost razvija temeljne glasbene sposobnosti – 

ritmični in melodični posluh.« (Sicherl-Kafol, 2001: 92). A. Pesek (1997) poudarja, da šele, 

ko otrok osvoji repertoar znanih in priljubljenih pesmi, začnemo učenje o glasbi. Pri izbiri 

otroških pesmi moramo biti pozorni, da bodo otrokom glasbene vsebine všeč ter jih bodo v 

bodoče lahko uporabili za doživljanje in učenje glasbenih pojmov. 

Igranje na glasbila 

V to področje glasbenega izvajanja spadajo lastna glasbila, Orffov instrumentarij, 

improvizirana glasbila ter druga različna glasbila. Ustvarjanje instrumentov in igranje nanje je 
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v veselje otrokom vseh starosti. Pomembno je, da pred igranjem otroku glasbilo predstavimo. 

Dobro ga mora slišati, videti, preizkusiti, kako se nanj igra, in spoznati njegovo ime. »Z 

igranjem na ritmična in melodična glasbila otrokom omogočamo: 

- razvijanje drobne motorike (natančnost, skladnost, zanesljivost); 

- posnemanje pravilne izvajalske tehnike; 

- uvajanje v skupinsko muziciranje; 

- poglabljanje posluhov (melodični in ritmični posluh). (Denac, 2012). 

5.3 GLASBENI BESEDNJAK 

Ob poslušanju glasbe vzgojiteljica uporablja glasbeni besednjak. Otroci ga sprejemajo glede 

na svoje sposobnosti (npr. pevec, solist, orkester …). Za razumevanje glasbenih pojmov je 

zelo priljubljena metoda kombinacija slik, tonskih posnetkov in lastnega udejstvovanja 

(priljubljena vloga dirigenta). (Manasteriotti, 1981). »Vsekakor mora biti vsako poslušanje 

glasbe v prvi vrsti doživetje, otroke navajamo na to, da glasbo doživljajo, ne pa razumsko 

sprejemajo.« (Voglar, 1989: 96).   

Starejši predšolski otroci si s poslušanjem, petjem, ritmičnim gibanjem, instrumentalnimi 

izkušnjami in ustvarjalno dejavnostjo postopoma oblikujejo glasbene pojme ter širijo 

razumevanje o elementih, ki jih glasba vsebuje: jakost, hitrost, zvočna barva, višina in trajanje 

tonov. Ko se začne otrok teh elementov zavedati, postanejo njegovi pojmi bolj opredeljeni in 

jasnejši, rezultat pa boljše razumevanje ter poznavanje glasbe, ki jo otrok izvaja in posluša. 

(Pesek, 1997). Specifične glasbene prvine otroci lažje osvojijo, ko jih doživijo v njihovih 

kontrastih. Otroke lahko prav tako opozorimo na to, da se v glasbi določeni vzorci tudi 

ponavljajo (ostinato). (Denac, 2002). 

        

6 GLASBENA VZGOJA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je bil sprejet leta 1999 in se je postopoma začel uvajati v slovenske vrtce. 

Ta nacionalni dokument podaja strokovno podlago za delo v vrtcih in je namenjen 

vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem in ostalim strokovnim delavcem. V njem 
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so opredeljeni cilji in iz njih izpeljana načela, nato pa posamezna področja (gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava in matematika) z globalnimi cilji in primeri dejavnosti za obe 

starostni obdobji. (Kurikulum za vrtce, 1999). 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih /…/, kot tudi v sprejetih 

načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja /…/. Je 

dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi 

teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi 

dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 7). 

Glasba v kurikulumu za vrtce spada v področje umetnosti in v povezavi z drugimi umetnostmi 

sooblikuje celostni razvoj otrokove osebnosti. S tem, ko otrok igrivo raziskuje in spoznava 

svet, udejanja svoje ustvarjalne potenciale. Otrok je lahko ustvarjalen na različnih umetniških 

področjih v različni meri. Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira. Zaradi celovitosti 

doživljanja in ustvarjanja so izkušnje na področju umetnosti pomemben dejavnik 

uravnoteženosti otrokovega razvoja ter duševnega zdravja. (Prav tam). 

Globalni cilji:  

- »doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti; 

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti; 

- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo; 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.« (Kurikulum za vrtce, 

1999: 38).  

V kurikulumu za vrtce so zapisane glasbene dejavnosti za prvo starostno obdobje, ki so za 

poslušanje glasbe naslednje: 

- otrok s poslušanjem glasbe le-to doživlja, poustvarja, ustvarja, se z njo izraža in 

komunicira; 

- doživlja in opazuje igranje ter petje odraslega in starejših otrok; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Lucija Stanjko; diplomsko delo 

 

16 
 

- posluša izvedbe in posnetke izbranih del glasbene literature; 

- posluša, posnema in razlikuje zvoke iz narave in okolja;  

- posluša glasbene pravljice in sodeluje v njih. (Prav tam).  

6.1 VLOGA VZGOJITELJICE PRI POSLUŠANJU GLASBE 

Prva poslušalska izkušnja otrok v vrtcu naj bo poslušanje vzgojiteljičinega petja. Nato 

izbiramo med vokalno-instrumentalno in instrumentalno glasbo, med glasbenimi deli, ki so 

namenjena otrokom, in glasbenimi deli, ki so namenjena odraslim. Vzgojiteljica izbira 

glasbena dela iz različnih glasbenih kultur, glasbenih obdobij, hkrati pa naj posebno pozornost 

nameni tudi sodobni glasbi. Glasbena dela izbiramo glede na otrokovo starost in raznolikost 

otrokovih izkušenj. Pomembno je, da je glasbeno delo, ki ga poslušamo, umetniško vredno ter 

primerno razumevanju otrok. 

Vzgojiteljica otroku omogoči željo po večkratnem poslušanju iste skladbe, saj pogosto 

poslušanje iste skladbe pri otroku vzbuja veselje in zadovoljstvo.  Ob poslušanju glasbe 

vzgojiteljica uporablja glasbeni besednjak. (Borota et al., 2006). 

Pri poslušanju glasbe ima pomembno vlogo tudi trajanje skladbe. Začnemo s skladbami, ki 

trajajo dve do tri minute, ter postopoma izbiramo daljše. Moog (1968, po: Denac, 2002) je 

ugotovil, da kljub temu, da je slušna pozornost otrok še kratkotrajna, je veliko triletnih otrok 

sposobnih do pet ali več minut aktivno poslušati glasbeno delo.  

Pred poslušanjem glasbe pripravimo prostor ter poskrbimo za primerno motivacijo.  

7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Za temo diplomske naloge sem izbrala odnos vzgojiteljic do poslušanja glasbe v prvem 

starostnem obdobju. Glede na moje dosedanje izkušnje se glasba predvaja predvsem kot 

ozadje neki drugi dejavnosti in le redko kot usmerjena dejavnost.     

S pomočjo raziskave sem poskušala dobiti čim jasnejšo predstavo o tem, kakšna so stališča 

vzgojiteljic do poslušanja glasbe in kakšen je njihov odnos do poslušanja glasbe.  
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7.2 CILJI RAZISKOVANJA 

1. Ugotoviti, ali se vzgojiteljice v prvem starostnem obdobju pogosteje odločajo za 

poslušanje glasbe kot podlage drugi dejavnosti ali kot usmerjene dejavnosti. 

2. Ugotoviti, katere vsebine vzgojiteljice najpogosteje izbirajo, kadar se odločijo, da 

bodo otroci glasbo aktivno poslušali. 

3. Ugotoviti, katere vsebine vzgojiteljice najpogosteje izbirajo, kadar bodo otroci glasbo 

poslušali kot podlago drugi dejavnosti. 

4. Ugotoviti, ali se vzgojiteljice dovolj pogosto odločijo za posredovanje glasbe kot 

podlage neki drugi dejavnosti. 

5. Ugotoviti, ali vzgojiteljice otrokom omogočijo aktivno poslušanje glasbe vsaj enkrat 

tedensko. 

7.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Vzgojiteljice se v prvem starostnem obdobju pogosteje odločajo za poslušanje glasbe 

kot podlage drugi dejavnosti. 

H2: Vzgojiteljice posredujejo glasbo kot podlago neki drugi dejavnosti vsaj 2- do 3-krat 

tedensko.   

H3: Vzgojiteljice otrokom omogočijo aktivno poslušanje glasbe vsaj enkrat tedensko. 

H4: Vzgojiteljice kot podlago drugi dejavnosti najpogosteje predvajajo otroške pesmi.    

H5: Vzgojiteljice najpogosteje otrokom posredujejo poslušanje glasbe kot podlago neki 

drugi dejavnosti takrat, ko menijo, da bo to dejavnost obogatilo.  

H6: Vzgojiteljice najpogosteje posredujejo otrokom poslušanje glasbe kot usmerjeno 

dejavnost takrat, ko želijo pri otrocih doseči nek cilj. 

7.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

7.4.1 RAZISKOVALNE METODE 

Raziskava temelji na deskriptivni neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja.  
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7.4.2 OPIS VZORCA 

Vzorec zajema 49 vzgojiteljic, zaposlenih v različnih vrtcih v Ljubljani in njeni okolici. 

Izbrala sem vzgojiteljice, ki delajo v prvem starostnem obdobju. Pri raziskavi sem uporabila 

neslučajnostni namenski vzorec.   

 

Graf 1: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko starost 

 

Graf 1 nam prikazuje, da so vzgojiteljice stare med 24 in 53 let, njihova povprečna starost je 

bila 38 let. 

7.4.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTA 

Na podlagi teoretičnih izhodišč sem sestavila anketni vprašalnik. Slednji se nanaša na odnos 

vzgojiteljic do poslušanja glasbe v prvem starostnem obdobju. Zbiranje podatkov je potekalo 

v mesecu novembru 2013. 

Ankete sem razdelila v naključne vrtce po Ljubljani in njeni okolici. Razdelila sem jih tako v 

javne kot tudi zasebne vrtce. Navodila za izpolnjevanje so bila natančno napisana na 

anketnem vprašalniku. Vzgojiteljice so imele za izpolnjevanje na voljo dva tedna. Razdelila 

sem 70 anket, pravilno in popolno izpolnjenih je bilo 49 anket.   
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Anketni vprašalnik zajema 8 vprašanj, od tega so 4 vprašanja odprtega tipa, 3 kombiniranega 

tipa ter eno vprašanje zaprtega tipa. Sestavila sem ga na podlagi teoretičnih izhodišč in lastnih 

izkušenj. Anketa je bila anonimna in prostovoljna. 

7.4.4  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov sem uporabila izračun odstotkov. Podatke sem prikazala s pomočjo 

grafov in v besedni obliki.  

7.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.5.1 MNENJA O TEM, ZA KATERI NAČIN POSLUŠANJA GLASBE SE 

VZGOJITELJICE POGOSTEJE ODLOČIJO 

 

Graf 2: Mnenje o tem, za kateri način poslušanja glasbe se vzgojiteljice pogosteje odločijo  

 

Zanimalo me je, ali se vzgojiteljice pogosteje odločajo za poslušanje glasbe kot podlage drugi 

dejavnosti ali kot usmerjene dejavnosti. 18 % vzgojiteljic je obkrožilo, da se pogosteje 

odločijo za poslušanje glasbe kot usmerjeno dejavnost in 82 % jih je obkrožilo, da otrokom 

pogosteje posredujejo glasbo kot podlago neki drugi dejavnosti. Dani rezultati nam 

prikazujejo, da se večina vzgojiteljic pogosteje odloči za poslušanje glasbe le kot podlago ob 

neki drugi dejavnosti. 
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Prikazani rezultati kažejo, da lahko svojo hipotezo H1: Vzgojiteljice se v prvem starostnem 

obdobju pogosteje odločajo za poslušanje glasbe kot podlage drugi dejavnosti. potrdim.    

7.5.2 MNENJE O TEM, ZAKAJ SE VZGOJITELJICE POGOSTEJE ODLOČAJO 

ZA DOLOČEN NAČIN POSLUŠANJA GLASBE 

Vzgojiteljice, ki so pri prvem vprašanju obkrožile, da se pogosteje odločajo za poslušanje 

glasbe kot podlage neki drugi dejavnosti, so svoje odgovore utemeljile zelo različno. 

Izpostavila sem najpogostejše odgovore: 

- poslušanje glasbe je dobra motivacija (9 anketirank); 

- otroci zelo radi poslušajo glasbo, zato jo zelo pogosto vključim v druge dejavnosti               

(8 anketirank); 

- glasba nas spremlja zelo pogosto, pri počitku, likovnem ustvarjanju, plesu …                       

(8 anketirank); 

- otroci se ob glasbi umirijo in zberejo (5 anketirank); 

- usmerjena dejavnost poslušanja glasbe zahteva veliko več časa (5 anketirank); 

- za prijetnejše vzdušje v igralnici (4 anketiranke). 

 

Vzgojiteljice, ki pa so pri prvem vprašanju obkrožile, da se pogosteje odločajo za poslušanje 

glasbe kot usmerjeno dejavnost, so svoje odgovore utemeljile tako: 

- za mlajše otroke je bolje, da se osredotočijo na eno dejavnost (4 anketiranke); 

- otroci bolj zbrano sodelujejo, glasbo poslušajo in slišijo (3 anketiranke); 

- otroci le na ta način dobijo ustrezne izkušnje (2 anketiranki).  
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7.5.3 POGOSTOST POSREDOVANJA GLASBE KOT PODLAGA NEKI DRUGI 

DEJAVNOSTI 

 

Graf 3: Pogostost posredovanja glasbe kot podlaga neki drugi dejavnosti 

 

Odgovori anketirank glede pogostosti posredovanja glasbe kot podlage drugi dejavnosti so 

pokazali, da je 8 % vzgojiteljic obkrožilo odgovor enkrat na dva tedna, 14 % vzgojiteljic je 

obkrožilo odgovor enkrat tedensko, 37 %  jih je obkrožilo odgovor 2- do 3-krat tedensko in 

41 % jih je obkrožilo odgovor, da vsakodnevno posredujejo otrokom glasbo kot podlago neki 

drugi dejavnosti. Iz rezultatov lahko razberemo, da skupaj le 22 % anketiranih vzgojiteljic 

posreduje glasbo kot podlago drugi dejavnosti samo enkrat tedensko ali še bolj poredko. 

Glede na to, da vse anketirane vzgojiteljice opravljajo svoj poklic v prvem starostnem 

obdobju, bi pričakovala, da glasbo kot podlago drugi dejavnosti posredujejo pogosteje, saj je 

veliko dejavnosti, kjer je glasba kot podlaga skoraj nepogrešljiva. Npr. pri plesu, počitku, 

ustvarjanju itn. Poleg tega glasba kot podlaga drugim dejavnostim ustvarja v igralnici prijetno 

vzdušje in sprošča otroke.  

Iz dobljenih rezultatov lahko hipotezo H2: Vzgojiteljice posredujejo glasbo kot podlago neki 

drugi dejavnosti vsaj 2- do 3-krat tedensko. potrdim.   
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7.5.4 DEJAVNOSTI, KJER VZGOJITELJICE IZBEREJO POSLUŠANJE 

GLASBE KOT PODLAGO DRUGI DEJAVNOSTI 

  

Graf 4: Dejavnosti, kjer vzgojiteljice izberejo poslušanje glasbe kot podlago drugi dejavnosti 

 

Iz grafa je razvidno, da so anketirane vzgojiteljice z 41 % izbrale poslušanje glasbe kot 

podlago pri gibalno-plesnih dejavnostih. Glasba in gibalno-plesna vzgoja v povezavi dajeta 

številne možnosti za svobodno otroško kreativnost. Glasba in gibanje sta namreč za otroka 

nedeljiva celota. (Denac, 2010). Otrok se začne motorično odzivati na glasbo že v prvem letu. 

34 % vzgojiteljic je izbralo poslušanje glasbe kot podlago pri likovnih dejavnostih, 10 % 

vzgojiteljic je izbralo poslušanje glasbe pri besednih dejavnostih in 15 % vzgojiteljic je 

obkrožilo drugo. 

Pod drugo so navajale: 

- med počitkom (5 anketirank), 

- pri sprostitvenih dejavnostih (2 anketiranki), 

- medtem ko se otroci igrajo (2 anketiranki). 

Veliko aktivnosti je, kjer vzgojiteljice izbirajo poslušanje glasbe kot podlago. Takrat glasba 

otroke obdaja, ne da bi se je v resnici zavedali. Seveda jo slišijo in zaznavajo, vendar o njej ne 
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razmišljajo. Glasba tako postane zvočna kulisa, ki otroke spodbuja, jih sprošča, pomirja, 

pomaga pri koncentraciji, ustvarja pozitivno vzdušje …  

7.5.5 MNENJE O TEM, KAKO POGOSTO VZGOJITELJICE OTROKOM 

OMOGOČIJO AKTIVNO POSLUŠANJE GLASBE 

 

 

Graf 5: Mnenje o tem, kako pogosto vzgojiteljice otrokom omogočijo aktivno poslušanje glasbe 

 

Iz grafa je razvidno, da 29 % anketiranih vzgojiteljic omogoči otrokom aktivno poslušanje 

glasbe 2- do 3-krat tedensko, 25 % vzgojiteljic omogoči otrokom aktivno poslušanje glasbe 

enkrat tedensko, 24 % vzgojiteljic omogoči otrokom poslušanje glasbe enkrat na 2 tedna, in 

22 % vzgojiteljic omogoči otrokom poslušanje glasbe vsakodnevno.  

Po mnenju Denačeve (2002) je pomembno da otrok aktivno in sistematično posluša glasbo, 

saj jo bo le tako doživel in razumel. Če otrok redno posluša glasbo in če med poslušanjem 

usmerjamo njegovo pozornost na lastnosti glasbe, ki mu jo posredujemo, bo njegovo 

zanimanje za glasbo počasi raslo ter se obdržalo. (Manasteriotti, 1981). Prav zato je 

pomembno, da otrokom čim pogosteje omogočimo aktivno poslušanje glasbe.   

Dani rezultati nam prikazujejo, da največ vzgojiteljic omogoči otrokom aktivno poslušanje 

glasbe 2- do 3-krat tedensko.  
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Rezultati kažejo, da hipotezo H3: Vzgojiteljice otrokom omogočijo aktivno poslušanje glasbe 

vsaj enkrat tedensko. potrdim. 

7.5.6 MNENJE VZGOJITELJIC O IZBIRI GLASBENIH VSEBIN DEJAVNOSTI 

AKTIVNEGA POSLUŠANJA  

Vzgojiteljice so podale zelo različna mnenja o izbiri glasbenih vsebin pri dejavnosti aktivnega 

poslušanja. 

Izpostavila bom najpogostejše odgovore: 

- poslušanje otroških pesmic, predvajanih preko zgoščenk (18 anketirank); 

- poslušanje glasbenih pravljic (10 anketirank); 

- poslušanje petja odraslega (8 anketirank); 

- poslušanje igranja odraslega na instrument (8 anketirank); 

- poslušanje klasične glasbe (8 anketirank); 

- igranje otrok na instrument (7 anketirank); 

- poslušanje zvokov iz narave oz. okolice (4 anketiranke); 

- poslušanje različnih zvrsti glasbe (4 anketiranke); 

- učenje novih pesmic (4 anketiranke); 

- poslušanje instrumentalne glasbe (3 anketiranke); 

- poslušanje glasbe z različnih delov sveta (2 anketiranki). 

Najbolj pogost odgovor je bil poslušanje otroških pesmic, predvajanih preko zgoščenk, kar 

me je presenetilo. V skladu z Denačevo izpostavljam pomen neposrednih zvočnih zaznav. 

Najbolj primeren način za otroke v prvem starostnem obdobju je, da prevladuje poslušanje 

neposrednega izvajanja glasbe, kar lahko podprem z naslednjim citatom: »Prva poslušalska 

izkušnja otrok v vrtcu naj bo poslušaje petja vzgojiteljice. Šele nato izbiramo med vokalno-

instrumentalno in instrumentalno glasbo oz. med glasbenimi deli, ki so namenjena otrokom, 

in med glasbenimi deli, ki so namenjena odraslim.« (Denac, 2010). 
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Glede na dane rezultate lahko svojo hipotezo H4: Vzgojiteljice za aktivno dejavnost 

poslušanja najpogosteje izberejo petje otrokom. ovržem.   

7.5.7 MNENJE VZGOJITELJIC O NJIHOVIH KRITERIJIH ZA 

NAČRTOVANJE POSLUŠANJA KOT PODLAGE NEKI DRUGI 

DEJAVNOSTI 

Anketirane vzgojiteljice so  podale mnenje o kriterijih za načrtovanje, na podlagi katerih se 

odločijo za poslušanje glasbe kot podlage neki drugi dejavnosti. 

Najpogostejši odgovori po mnenju vzgojiteljic: 

- na podlagi tega, kako se določena dejavnost dopolnjuje z glasbo (11 anketirank); 

- odvisno od cilja, ki ga želijo doseči (11 anketirank); 

- na podlagi tega, ali želim otroke umiriti ali sprostiti (8 anketirank); 

- če vem, da bo pripomogla k boljši in pestrejši dejavnosti (7 anketirank); 

- če želim otroke motivirati (5 anketirank); 

- če menim, da bo to dejavnost obogatilo (4 anketiranke); 

- na podlagi željá otrok (4 anketiranke); 

- da otroci neko dejavnost močneje doživijo (2 anketiranki). 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da se vzgojiteljice za poslušanje glasbe kot 

podlage neki drugi dejavnosti najpogosteje odločajo po kriteriju dopolnjevanja zunajglasbenih 

in glasbenih dejavnosti ter njihovih ciljev.  

Iz danih rezultatov je razvidno, da svojo hipotezo H5: Vzgojiteljice najpogosteje otrokom 

posredujejo poslušanje glasbe kot podlage neki drugi dejavnosti takrat, ko menijo, da bo to 

dejavnost obogatilo. ovržem. 
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7.5.8 MNENJE VZGOJITELJIC O NJIHOVIH KRITERIJIH ZA 

NAČRTOVANJE POSLUŠANJA GLASBE KOT USMERJENE 

DEJAVNOSTI 

Anketirane vzgojiteljice so  podale mnenje o kriterijih za načrtovanje, na osnovi katerih se 

odločijo za poslušanje glasbe kot usmerjene dejavnosti. 

Najpogostejši odgovori po mnenju vzgojiteljic so bili: 

- na podlagi ciljev, ki jih želim doseči (21 anketirank); 

- na podlagi načrtovanja dejavnosti (9 anketirank); 

- na podlagi željá in interesov otrok (7 anketirank); 

- če imamo tako temo, da se mi zdi, da bi bila usmerjena dejavnost primerna                               

(6 anketirank); 

- da bi otroci neko dejavnost bolj doživeli (3 anketiranke).   

Odgovori so si bili v vseh vrtcih podobni. Najbolj pogost odgovor je bil, da se vzgojiteljice 

odločijo za usmerjeno dejavnost poslušanja glasbe na podlagi ciljev, ki jih želijo doseči pri 

otrocih.  

Glede na dane rezultate lahko hipotezo H6: Vzgojiteljice najpogosteje posredujejo otrokom 

poslušanje glasbe kot usmerjeno dejavnost takrat, ko želijo pri otrocih doseči nek cilj. potrdim. 
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8 SKLEP 

V  teoretičnem delu diplomske naloge sem opredelila glasbeno dejavnost poslušanja, kjer sem 

se osredotočila na sistematično in aktivno poslušanje glasbe. Poslušanje glasbe je namreč 

otrokova prva glasbena dejavnost, ki se pojavi že po otrokovem rojstvu. Pomembno je, da že 

v otroštvu razvijamo pozitiven odnos do poslušanja glasbe, saj si otrok tako razvija potrebo 

po poslušanju le-te, poleg tega se razvijata otrokova slušna pozornost in sposobnost 

sprejemanja glasbe. Zanimal me je tudi vpliv glasbe na otroka in dejavnosti ob poslušanju 

glasbe. V tem okviru sem opredelila razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj, ki jih 

spodbujamo skozi glasbene dejavnosti ustvarjanja, poslušanja ter izvajanja. Opredelila sem 

glasbeno vzgojo v kurikulu, kjer glasba spada v področje umetnosti. Izkušnje na tem področju 

so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega 

razvoja ter duševnega zdravja.  

V empiričnem delu sem raziskovala odnos vzgojiteljev do poslušanja glasbe v prvem 

starostnem obdobju.  

Na podlagi raziskave sem ugotovila, da se vzgojiteljice v primerjavi z aktivnim poslušanjem 

glasbe pogosteje odločijo za poslušanje glasbe kot podlage neki drugi dejavnosti ter s tem 

potrdila hipotezo 1.  

Rezultati analize potrjujejo hipotezo 2, v kateri sem predvidevala, da vzgojiteljice posredujejo 

glasbo kot podlago vsaj dvakrat do trikrat tedensko. Kljub temu, da sem hipotezo potrdila, 

rezultati kažejo, da skoraj četrtina anketiranih vzgojiteljic glasbo kot podlago drugim 

dejavnostim posreduje le enkrat tedensko ali še bolj redko. Glede na to, da vse anketirane 

vzgojiteljice opravljajo svoje delo v prvem starostnem obdobju, bi pričakovala, da glasbo kot 

podlago drugim dejavnostim posredujejo pogosteje, saj je veliko dejavnosti, kjer je glasba 

skoraj nepogrešljiva. Poleg tega glasba kot podlaga drugim dejavnostim ustvarja v igralnici 

prijetno vzdušje in sprošča otroke.  

Najpogosteje je glasba podlaga pri gibalno-plesnih dejavnostih. Glasba in gibalno-plesne 

dejavnosti skupaj ponujajo številne možnosti za svobodno otroško kreativnost. Pogosto je 

glasba podlaga tudi pri likovnih in besednih dejavnostih. Poleg naštetih dejavnosti, kjer je 

poslušanje glasbe le podlaga, je še veliko drugih aktivnosti, kjer vzgojiteljice tudi izbirajo 

glasbo kot podlago, npr. pri počitku, sprostitvenih dejavnostih itn. Glasba takrat otroke 
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obdaja, ne da bi se je v resnici zavedali. Seveda jo slišijo in zaznavajo, vendar ob pasivni 

zvočni zaznavi ne ozaveščajo glasbenih izkušenj.     

Hipoteza 3 predvideva, da vzgojiteljice otrokom omogočijo aktivno poslušanje glasbe vsaj 

enkrat tedensko. Rezultati analize hipotezo potrjujejo. Največ vzgojiteljic omogoči otrokom 

aktivno poslušanje glasbe 2- do 3-krat tedensko. Po mnenju Denačeve (2002) je aktivno in 

sistematično poslušanje glasbe pomembno, saj jo bo otrok le tako doživel in razumel.  

Za dejavnost aktivnega poslušanja vzgojiteljice najpogosteje izberejo poslušanje otroških 

pesmic, predvajanih preko zgoščenk, ter poslušanje glasbenih pravljic. Tako sem hipotezo 4 

ovrgla, saj sem predvidevala, da vzgojiteljice za aktivno dejavnost poslušanja najpogosteje 

izberejo lastno petje pesmic otrokom. Hipotezo sem predvidevala na podlagi tega, da je 

najbolj primeren način za otroke v prvem starostnem obdobju poslušanje petja vzgojiteljice, 

kar lahko podprem z naslednjim citatom: »Prva poslušalska izkušnja otrok v vrtcu naj bo 

poslušanje petja vzgojiteljice. Šele nato izbiramo med vokalno-instrumentalno in instrumentalno 

glasbo oz. med glasbenimi deli, ki so namenjena otrokom, in med glasbenimi deli, ki so 

namenjena odraslim.« (Denac, 2010). 

V hipotezi 5 sem predvidevala, da se vzgojiteljice odločijo za poslušanje glasbe kot podlago 

zunajglasbenim dejavnostim takrat, ko menijo, da bo to dejavnost obogatilo. Izkazalo se je, da 

vzgojiteljice največkrat načrtujejo glasbene dejavnosti na podlagi tega, kako se določena 

dejavnost dopolnjuje z glasbo, in na podlagi ciljev, ki jih želijo doseči. Na osnovi dobljenih 

rezultatov se navedena hipoteza ni potrdila.     

V zadnji hipotezi (6) sem predvidevala, da se vzgojiteljice odločijo za aktivno poslušanje 

glasbe na osnovi ciljev, ki jih želijo doseči pri otrocih. Hipoteza je bila potrjena.  

Če vse skupaj povzamem, je pomembno, da se vzgojitelji zavedajo, kako pomembna je 

sistematično zasnovana glasbena vzgoja v predšolskem obdobju. Otrokovo kasnejše glasbeno 

vedênje je namreč zelo povezano s tem, kakšno vlogo je imela glasba v otrokovem otroštvu. 

(Denac, 2010).                                                                                                             
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Lucija Stanjko, absolventka predšolske vzgoje. Pripravljam diplomsko 

nalogo in z vašo pomočjo bi rada raziskala odnos vzgojiteljic do poslušanja 

glasbe v prvem starostnem obdobju. Anketa je namenjena le vzgojiteljicam, ki 

delajo v prvem starostnem obdobju. Zelo vam bom hvaležna, če si boste vzeli čas 

in rešili anketo. Anketa je anonimna in odgovori so namenjeni le raziskavi. 

 

 

1.  Vaša starost: ______ let. 

 

2. Ali se pogosteje odločate za poslušanje glasbe kot podlage drugi dejavnosti ali kot 

usmerjene dejavnosti (aktivno poslušanje glasbe)? (OBKROŽI). 

- Kot podlaga drugi dejavnosti 

- Kot usmerjena dejavnost 

  

3. Utemeljite svoj odgovor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  

4. Kako pogosto otrokom posredujete glasbo kot podlago neki drugi dejavnosti? 

(OBKROŽI). 

- Vsakodnevno 

- 2- do 3-krat tedensko 

- 1-krat tedensko 

-     1-krat na 2 tedna 

 Drugo __________________________ 

 



 

 
 

5. Katere dejavnosti so tiste, kjer izberete poslušanje glasbe kot podlaga drugi 

dejavnosti? (OBKROŽI IN/ALI DOPIŠI). 

- Gibalno-plesne dejavnosti 

- Likovne dejavnosti 

- Besedne dejavnosti 

Drugo ___________________________ 

 

6. Kako pogosto otrokom omogočite aktivno poslušanje glasbe? (OBKROŽI) 

- Vsakodnevno 

- 2- do 3-krat tedensko 

- 1-krat tedensko 

- 1-krat na 2 tedna 

Drugo _________________ 

  

7. Katere vsebine izberete, kadar se odločite, da bodo otroci glasbo aktivno 

poslušali? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Na podlagi česa se odločite ali boste otrokom posredovali poslušanje glasbe kot 

podlago neki drugi dejavnosti (kot zvočna kulisa)? (UTEMELJITE). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Na podlagi česa se odločite ali boste otrokom posredovali poslušanje glasbe kot 

usmerjeno dejavnost? (UTEMELJITE). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


