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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava vključevanje inštrumenta cajon v glasbene dejavnosti v 

predšolskem obdobju. Uvodoma je predstavljena zgodovina inštrumenta, njegove 

zvočne značilnosti in uporaba. V nadaljevanju so predstavljeni glasbeni elementi, ki jih 

uresničujemo pri glasbenih dejavnostih. To so ton, ritem, melodija, dinamika, tempo, 

zvočna barva in harmonija. V teoretičnem delu predstavljam didaktične podlage 

glasbene vzgoje v predšolskem obdobju. V tem okviru predstavljam tudi glasbeno 

pravljico, ki povezuje glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. 

 

V empiričnem delu raziskave sem ugotavljala, kakšni so učinki uporabe cajona na 

razvoj ritmičnega posluha otrok ter katere prednosti in pomanjkljivosti metodičnih 

pristopov se kažejo ob uporabi cajona pri glasbeni vzgoji. Zanimalo me je tudi, pri 

katerih glasbenih dejavnostih bodo otroci pokazali največ interesa za igranje na cajon. 

V raziskavi je sodelovalo 6 otrok iz Vrtca Ciciban iz starostne skupine pet- in šestletnih 

otrok. Za raziskavo sem uporabila študijo primera. Pri raziskavi sem se posluževala 

različnih postopkov, tj. opazovanje z udeležbo, dnevniški zapis, nestrukturirani 

razgovori. Podatki pa so bili pridobljeni s tehniko opazovanja z udeležbo. Rezultati so 

pokazali, da so otroci z dejavnostmi vključevanja inštrumenta cajon napredovali v 

razvoju ritmičnega posluha. 
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THE INTEGRATION OF CAJON INTO MUSICAL ACTIVITIES IN THE 

PRESCHOOL PERIOD 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with including cajon in musical activities. The introductory part 

presents the history of the instrument, its acoustic properties and use. It also provides 

insight into musical elements that are put into practice during musical activities. They 

include pitch, rhythm, melody, dynamics, tempo, timbre and harmony. The theoretical 

part of the thesis touches on didactic basics of music education in the preschool 

period. In this respect, it presents the fairy-tale with music, which links musical 

activities, such as performing, creating and listening. 

 

The empirical part of the thesis explores the effects of cajon on the development of 

rhythm ear in children and which are the advantages and disadvantages of cajon in 

music education in terms of methodology in music education. Another goal was to 

determine which activities would spark the children's interest in playing cajon. A total of 

6 children aged from 5 to 6 years from the Ciciban kindergarten took part in the 

research. A case study constituted the basis for the research. A number of procedures 

were employed in this respect, i.e. participant observation, research journal, 

unstructured interviews. The data was acquired with the participant observation 

method. The results indicate that the children's rhythm ear improved after cajon was 

introduced into the activities. 
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UVOD 

Glasbene dejavnosti opredeljujejo glasbena produkcija, reprodukcija in recepcija. 

Glasbene dejavnosti vključujejo: izvajanje glasbe, poslušanje glasbe in ustvarjanje. 

Vsa tri področja glasbenih dejavnosti so med seboj tesno povezana in se prepletajo. V 

predšolskem obdobju je najizrazitejša glasbena dejavnost glasbeno izvajanje, ki 

vključuje petje, igranje na glasbila in ritmično izreko, vendar je, kot že omenjeno, tesno 

povezana s poslušanjem in ustvarjanjem.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljene glasbene dejavnosti, vključno z 

glasbenimi elementi, kot so: ton, ritem, melodija, dinamika, tempo, zvočna barva, 

harmonija. Poleg tega pa so predstavljene osnovne značilnosti inštrumenta cajon in 

njegovo vključevanje v glasbene dejavnosti, ki bodo podrobneje opisane v empiričnem 

delu.  

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti učinke uporabe cajona na razvoj ritmičnega 

posluha otrok, predstaviti prednosti in pomanjkljivosti metodičnih pristopov ob uporabi 

cajona pri glasbeni vzgoji ter predstaviti, za katere dejavnosti bodo otroci izkazali 

največ interesa. Prav tako pa želim glasbilo predstaviti pedagoškim delavcem in vsem, 

ki imajo veselje do glasbe, ter jim ponuditi nove ideje in spoznanja o glasbilu, ki je v 

Sloveniji še dokaj nepoznano. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. CAJON 

1.1 ZGODOVINA CAJONA 

Zgodovina tega inštrumenta sega vse tja do Kube in Peruja, kjer se je glasbilo začelo 

uporabljati. O njegovem razvoju pričata dve teoriji. Prva pravi, da so perujski sužnji 

uporabljali različne pripomočke, ki so bili namenjeni za igranje. Pomagali so si z 

ladijskimi zaboji, ki so bili zavrženi, uporabili so predale za oblačila in tako nanje igrali. 

Druga teorija meni, da so sužnji škatle uporabljali za inštrument, ko so se bojevali proti 

španski kolonialni prepovedi glasbe afriških priseljencev. Zaradi njegove oblike je bil 

inštrument videti kot sedež in ne kot glasbilo. Sužnji so inštrument na začetku 

uporabljali le kot spremljavo pri plesih, pozneje pa je postal nepogrešljiv del perujske 

in kubanske glasbe (Hovnik Plešej, 2013).V 20. stoletju se s flamenkom uporaba 

cajona razširi tudi v Evropo, zlasti v Španijo. Danes je cajon prisoten v različnih okoljih 

in glasbenih zvrsteh, saj uspešno nadomešča bobne, zlasti v akustičnih zasedbah 

(Strajnar, 2015). 

1.2 CAJON V SLOVENIJI 

Cajon naj bi se prvič pojavil v Sloveniji v začetku 21. stoletja, predvsem v akustičnih 

zasedbah, ki so izvajale latino in flamenko glasbo. Znana tolkalca Nino Mureškič in 

Blaž Celarec cajon že dolgo uporabljata poleg drugih tolkal. Bolj znan pa cajon postaja 

šele v zadnjih dveh letih, ko je glavni promotor cajonov Jaka Strajnar leta 2013 

ustanovil prvo slovensko šolo cajona. Po Sloveniji izvaja številne tolkalne delavnice in 

seminarje za vzgojitelje in učitelje na različnih stopnjah glasbenega izobraževanja (J. 

Strajnar, 2015). Uporaba cajona se vedno bolj razširja v različne glasbene zasedbe, ki 

izvajajo najrazličnejše zvrsti glasbe. Inštrument se uporablja kot samostojni element v 

glasbi, ali pa za izvajanje posameznih delov skladbe. Cajon vse bolj vključujejo tudi v 

vrtce, kjer strokovni delavci inštrument uporabljajo pri glasbenih dejavnostih. 
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1.3 ZGRADBA CAJONA 

»Cajon (šp. škatla ali zaboj) je tolkalni inštrument kvadratne oblike, na katerem se sedi 

in hkrati igra z rokami« (Strajnar, 2015: 3). Njegova nezapletena tehnika igranja 

omogoča, da bi se inštrumenta lahko naučili igrati ljudje vseh generacij. »Cajon je 

zgrajen iz sprednje (udarne) plošče, lesenega ogrodja (resonančno telo) in 

mehanizma, ki proizvaja značilen oster kovinski zvok. Sprednja plošča je po funkciji 

podobna opni bobna, saj z udarjanjem po njej proizvajamo različne tone. Z udarjanjem 

po zgornji strani plošče proizvajamo visoke in svetle tone, z igranjem proti sredini pa 

postajajo toni nižji in temnejši. S kombiniranjem le-teh pa lahko tvorimo različne ritme 

vseh glasbenih zvrsti« (Strajnar, 2015: 6). Strajnar (2015) pri igranju na cajon 

priporoča, da odstranimo vse prstane in zapestnice, ki bi lahko poškodovali sprednjo 

ploščo. Pravi tudi, da na sprednjo ploščo lahko igramo z rokami ali različnimi 

plastičnimi in lesenimi metlicami (rodsi), pri čemer dobimo povsem drugačno barvo 

zvoka. Sprednjo ploščo je pri igranju z rokami nemogoče uničiti, predvsem pa je 

pomembno, da pri igranju nikoli ne  uporabljamo bobnarskih palic, saj bi le-te ploščo 

uničile. Osnovna višina cajona je 50 cm (za odrasle), 45 cm (za osnovnošolce) in še 

manjši za otroke (Strajnar, 2015).  

1.4 POLOŽAJ SEDENJA 

»Na Cajon se usedemo in razširimo noge tako, da imamo sprednji zgornji rob prost za 

igranje. Noge postavimo levo in desno od cajona ter se lahko skupaj s cajonom 

nagnemo tudi malce nazaj, da imamo križni del hrbta raven. Držimo se vzravnano, 

rame sprostimo in igramo tako, da udarjamo s celotnimi rokami in ne samo iz 

zapestja« (Strajnar, 2015: 9).  
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2. GLASBENI ELEMENTI 

2.1 TON 

Snovi v naravi imajo določeno prožnost, zaradi česar lahko z nihanjem snovi nastane 

valovanje zraka. V glasbenem svetu je prožna snov lahko lesena ali kovinska plošča, 

struna, koža ali opna. V kolikor je nihanje periodično, izzove ton in zven, ki z nihanjem 

oblikuje sinusno krivuljo. Preprosti ton najbolje oblikujejo glasbene vilice, ki jih pogosto 

uporabljajo glasbeniki kot pomoč pri intonaciji. Poleg periodičnega nihanja poznamo 

tudi nepravilno nihanje, kar povzroči šum ali ropot. Včasih so ljudje z udarci na trde 

snovi izražali čustva in takrat sta imela šum in ropot primarno vlogo. Ton najlepše 

proizvedemo s človeškim glasom. Glas je prvi inštrument, ki je sposoben oblikovati 

ton, ki ima sledeče lastnosti: višina, jakost, zvočna barva in trajanje (Mihelčič, 2009).  

2.2 RITEM 

Narava je zasnovana na ritmičnem gibanju. Vse okoli nas ima ritem, ki se nenehno 

obnavlja in je dogajanje v času in prostoru. V ta tok je ujet tudi človek in njegovo 

bivanje.»Beseda ritem izhaja iz grške besede rithmos. Le-ta izvira iz glagola reo, ki 

označuje nekaj, kar teče, kar ima neprekinjen tok, je povezano v svojem gibanju in se 

z ničemer ne more zaustaviti« (Zagorc, 2006: 12). Borota (2012) pravi, da glasbeni 

ritem najbolje občutimo kot samostojno glasbeno prvino v igri na ritmična glasbila. 

Dodaja tudi, da se ritem v glasbi izkazuje pretežno na dva načina,in sicer kot 

menjavanje različno dolgih zvočnih trajanj (kratko-dolgo) in kot menjavanje različnih 

zaporedij poudarjenih in nepoudarjenih dob. Pomembno vlogo pri prepoznavanju 

glasbene oblike in žanra imajo tudi ritmični vzorci, ki običajno prerastejo v oblikovne 

elemente. Pri izbiri ritmičnih vzorcev je treba upoštevati govorni razvoj otroka, raven 

razvitih glasbenih sposobnosti in pevskih spretnosti,zato naj bodo poleg enostavnih 

ritmičnih vzorcev tudi kratki motivi (Borota, 2012). Ritmični vzorci se pojavljajo tudi v 

plesih in pesmih, ki jih pogosto izvajamo v predšolskem obdobju v okviru glasbenih 

vsebin. Ritem ima pomemben vpliv na vsesplošni otrokov razvoj, zato ga kot vzgojitelji 

ne smemo zanemariti, temveč ga moramo z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi 

razvijati. Glasbeni ritem se povezuje s pomembnimi kurikularnimi področji, ki so 
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nepogrešljiv element v otrokovem razvoju, saj ga skupek vsega tega celostno bogati in 

izpopolnjuje.  

2.2.1 OTROK IN RITEM 

»Večina otrok ima prirojen občutek za ritem, obstaja pa tudi veliko otrok, ki tega 

občutka nimajo. Občutek za ritem je sposobnost zaznavanja in razumevanja časovnih 

razmerij v glasbi, gibanju in govoru. Stopnja razvitosti teh sposobnosti je v veliki meri 

odvisna od vzgoje in tudi od okolja, v katerem živimo« (Zagorc, 2006: 80). Otroci se že 

v zgodnjem otroštvu gibajo v ritmu. Takrat, ko enakomerno hodi, prestopa, zamahuje 

... Obstajajo pa tudi otroci, ki ritma ne zaznajo dobro in se gibljejo povsem drugače, 

kot bi zahteval ustaljeni ritem. Tem otrokom pravimo, da imajo nerazvit občutek za 

ritem, ali kot pravi Dalcroze (v Zagorc, 2006), ti otroci so aritmični. Avtor je tudi ugotovil 

(prav tam), da taki otroci težko nadaljujejo nek gib ali niz gibov, težave imajo pri 

povezovanju počasnih in hitrih gibov, ne zaznavajo poudarkov v taktu ipd. V 

predšolskem obdobju pride čas (med 3. in 6. letom), ko se v procesu učenja bolj 

posvetimo ritmu in njegovi vlogi. Pogosto smo pozorni na napačno izvajanje ritma pri 

spremljavi, kot so ploskanje, petje, igranje na inštrumente (prav tam). Pomembno je, 

da ima otrok dovolj časa in možnosti, da svoje ritmične sposobnosti razvija skozi 

različne glasbene dejavnosti. Odrasli otroku lahko pomagamo samo na tak način, da 

ga motiviramo in ga spodbujamo pri odkrivanju novih ritmičnih vzorcev. Motivacijske 

spodbude so lahko različne didaktične igre za razvijanje ritmičnega posluha. 

2.3 MELODIJA 

»Melodija je najprepoznavnejši del kompozicije. Kot bi pogledali glasbi v oči, kot da bi 

v njej prepoznali pojasnilo vsebine, sporočilo usklajenosti oblike in vsebine« (Mihelčič, 

2009).  Melodijo sestavljajo toni, ki imajo različna trajanja in različno tonsko višino. 

Melodija je v oblikovno celoto urejeno zaporedje tonov brez očitne težnje po 

nadaljevanju. Melodija je tako lahko že samostojna oblika ali pa je zaokrožena sama v 

sebi kot uravnotežena glasbena misel (Lebič, 1991).  
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2.4 DINAMIKA 

Pri glasbenem oblikovanju je pomembna tudi dinamika, ki pomeni moč, jakost. Z 

dinamičnimi oznakami določamo eno izmed lastnosti tona, npr. p(piano), kar pomeni 

tiho, ali pa f(forte), tj.  glasno (Mihelčič, 2009). Dinamika se lahko spreminja tudi 

postopno in prehodu, kjer jakost narašča, pravimo crescendo, označimo ga s kratico 

cresc ali pa z znakom ˂. Prehod, ki nakazuje postopoma tišje izvajanje, imenujemo 

decrescendo, ki ga označimo s kratico decresc ali z znakom ˃. 

2.5 TEMPO 

Tempo pomeni hitrost glasbenega izvajanja. Označujemo ga lahko z izrazi kot, npr. 

allegro(veselo), largo(široko), lento(počasi)…»Izrazi za tempo opisujejo približno 

hitrost izvajanja, natančno hitrost pa določi število, ki pove, koliko številnih enot se 

zvrsti v minuti« (Mihelčič, 2009: 60). 

2.6 ZVOČNA BARVA 

Barvo zvoka določi vrsta zvočila (struna, les, kovina). Če pihamo v leseno ali kovinsko 

cev, če udarjamo po napeti koži (tolkala), če brenkamo po strunah (kitara), 

prepoznamo barvo, ki daje zvenu posebno naravo. Določajo jo alikvotni toni, ki so 

naravna vrsta višjih tonov, ki zvenijo hkrati z osnovnim tonom. Zato lahko rečemo, da 

je barva specifična lastnost vsakega inštrumenta in je tudi posebna lastnost tona, po 

kateri se ton razlikuje od tona in zven od zvena(Mihelčič, 2009).Glasbilo prepoznamo 

po njegovi zvočni barvi, ki jo opisujemo kot temno, mehko, toplo, kovinsko, ostro, 

žametno (Borota, 2013). Barva različnih glasbil nam pogosto okrepi čustven vidik 

melodije, zato je pomembna tudi izbira glasbil za različne priložnosti.  

2.7 HARMONIJA 

V srednjeveški glasbi je harmonija pomenila podobno kot melodija, od leta 900 pa se 

je izraz harmonija že uporabljal za hkratno zvenenje več tonov. Harmonija je torej 

»urejena zveza dveh ali več akordov različnih funkcijskih vrednosti« (Mihelčič, 2009: 
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105). V prenesenem pomenu lahko beseda harmonija izraža tudi, ko želimo poudariti 

kaj lepega, nežnega. 
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3. GLASBENE DEJAVNOSTI 

 V predšolskem obdobju spodbujamo otrokov glasbeni razvoj z različnimi glasbenimi 

dejavnostmi, ki vključujejo: petje, igranje na glasbila, ritmično izreko, poslušanje, 

ustvarjanje in glasbeno-didaktične igre. »Glasbene dejavnosti izhajajo iz narave 

glasbene umetnosti, ki jo opredeljujejo glasbena produkcija, reprodukcija in recepcija. 

Vsa tri področja povezuje ustvarjalnost kot temeljna dejavnost v umetnosti, v šolski 

praksi pa tudi kot metoda učenja« (Oblak, 1995 v Borota, 2006: 13). 

3.1 IZVAJANJE 

Glasbene dejavnosti opredeljuje glasbeno izvajanje, ki je najbolj izrazita glasbena 

komunikacija in je neločljivo povezana z aktivno zaznavo in oblikami ustvarjalnosti. V 

okviru razvijanja glasbenega izvajanja sta pomembni dve glasbeni dejavnosti: petje 

pesmi in igranje na glasbila (Oblak, 2001). Petje pesmi je najbolj razširjena oblika 

glasbenega izvajanja in tudi glasbenih dejavnosti, saj se pojavlja v vseh starostnih 

obdobjih otrok v predšolskem obdobju. S to obliko se otroci srečujejo že v 

najzgodnejšem obdobju, zato jim je tudi najbližja. Vzgojitelj bo uspešen pri 

vključevanju pevskih vsebin, če bo upošteval dejavnike, ki so pomembni pri 

vzpostavitvi pozitivnega odnosa otrok – petje. Pomembno je, da je pesem prisotna v 

vsakdanjem življenju otrok in je predstavljena kot nekaj samoumevnega in naravnega. 

Prav s ponavljanjem pesmi bodo otroci razvili čustveni odnos in tako s ponavljanjem 

pesmi spontano oblikovali instrumentalno spremljavo ali pa bodo pesem povezali z 

gibalno-plesno dejavnostjo. Vzgojitelj ima pri posredovanju nove pesmi pomembno 

vlogo, zlasti ker se otroci učijo po metodi imitacije. Prvi stik z novo pesmijo morajo 

otroci doživeti čustveno. Vzgojitelj naj upošteva intonacijo pesmi, pomembna pa je tudi 

izbira pesmi. Pesem izbiramo primerno času in otrokom. Besedilo naj ima umetniško 

vrednost, predvsem pa naj bo razumljivo otrokom. Pri petju pesmi moramo biti pozorni 

na sproščeno držo, dihanje in izreko glasov.  

Druga oblika glasbenega izvajanja, ki se tudi pojavlja v predšolskem obdobju, zlasti pri 

starejših otrocih, je oblika igranja na glasbila. Otroci igrajo na lastna glasbila (roke, 

noge, govorila), Orffova glasbila (ritmična in melodična), improvizirana glasbila in 

druga glasbila (klavir, violina, kitara). Pri seznanitvi z novim inštrumentom predstavimo 

njegov zvok, ga poimenujemo in demonstriramo način igranja (Denac, 2012).  
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3.1.1 IZBIRA GLASBIL ZA OTROKE 

Voglar (1989) pravi, da si moramo, preden sprejmemo kakšen nov inštrument, 

zastaviti naslednja vprašanja. Je njegov zvok dovolj lep? Je inštrument za otroke 

dovolj varen? Kaj pa njegov zunanji videz, je sprejemljiv? Predvsem pa moramo 

upoštevati tudi zmožnosti otrok. Ali bodo zmogli osvojiti predvideno tehniko igranja? 

Pri izbiri novega instrumenta pa se moramo tudi vprašati, ali bo le-ta prinesel kaj 

novega med že poznana glasbila in bo vzbudil otrokovo pozornost (Voglar, 1989). 

Borota (2013) izpostavlja, da naj »glasbila uvajamo v glasbene dejavnosti sistematično 

in postopno«. »Pri odločitvah kaj, kdaj in zakaj pa naj sledimo trem kriterijem: 

splošnemu kriteriju, namenu ter razvojni primernosti in učnim potrebam« (prav tam). 

Splošni kriterij nam pove, kakšen zvok ima glasbilo. V kolikor je glasbilo poškodovano, 

se njegov zvok spremeni in ima posledično slabši zvok. Ravno tako pa imajo manj 

kakovostni zvok glasbila iz neustreznega materiala. Glasbilo naj bo torej trpežno, 

narejeno za pogosto uporabo, kar pa je za predšolske otroke še pomembno, je, da naj 

bo glasbilo varno za uporabo (prav tam). Izbira glasbila je odvisna od ciljev dejavnosti. 

Večjo pozornost namenimo izbiri glasbil za spremljavo k petju. Kriterij razvojne 

primernosti pomeni, da večjo pozornost namenimo ponudbi glasbil, na katere 

udarjamo z velikimi gibi, šele pozneje se posvetimo glasbilom, ki zahtevajo drobne 

gibe in večjo motorično spretnost. Avtorica pa opozarja tudi, da naj se glasbila kupijo v 

trgovinah z glasbili priznanih proizvajalcev, ne pa v trgovinah z igračami (Borota, 

2013). 

3.1.2 DEJAVNOSTI IGRANJA NA GLASBILA 

»Z igranjem na glasbila spoznavamo zvočne barve, raziskujemo zvok, izvajamo 

instrumentalno glasbo ali ritmično-melodične celote in se ob tem uvajamo v skupinsko 

muziciranje« (Rotar Pance, 2011, v Borota, 2013: 99). Ko se otrok sooča z novim 

glasbilom, mu moramo omogočiti, da glasbilo najprej spoznava po zvoku. Prva 

komunikacija naj bo poslušanje in doživljanje glasbe. Pomembno vlogo ima tudi tisti, ki 

otroku predstavi inštrument. Predvsem mora odrasli tehnično obvladati izbrani 

inštrument, poleg tega pa se mora tudi sam vživeti v glasbo. Le tako bo otroka 

navdušil in ga pripravil na čim boljše nadaljevanje usvajanja novega inštrumenta. 

Otrokova individualna igra na glasbilo mu ponudi možnost, da ugotovi, da se njegov 
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dotik oziroma način igranja razlikuje od igranja drugih. Pomemben dejavnik uspešnega 

igranja je lahko tudi otrokovo trenutno razpoloženje. Preko glasbe otrok lahko izrazi 

svoja doživetja (Borota, 2013). »Dejavnosti igranja na glasbila so: raziskovanje zvoka 

in glasbil, spremljava k petju in ritmični izreki in igranje inštrumentalnih skladb ali 

krajših inštrumentalnih delov« (Borota, 2013: 99). 

3.1.3 GLASBENO USTVARJANJE IGRANJA NA GLASBILA 

»Preden želimo, da otroci glasbila reproducirajo ali poustvarjajo, jim moramo zagotoviti 

dovolj časa za eksperimentiranje s toni, šumi oz. za ustvarjalno igro« (Denac in Vrlič, 

2001: 113). Predvsem je pomembna naša spodbuda za raziskovanje. Z usmeritvijo, 

kako igrati, da bodo zvoki glasnejši/tišji, višji/nižji, svetlejši/temnejši ali daljši/krajši, 

otrok hitro ugotovi, da ima možnosti za ustvarjanje ogromno (Borota, 2013). 

Ustvarjanje pa lahko razdelimo na usmerjeno in neusmerjeno. Voglar (1989) pravi, da 

sta usmerjeno in neusmerjeno ustvarjanje med seboj tesno povezana: »Usmerjeno 

ustvarjalno igranje in reproduktivno igranje je hrana, ki bogati otrokovo svobodno 

neusmerjeno ustvarjalno igranje.« (Voglar, 1989: 111).  

Otrokova ustvarjalnost se še posebej začne odražati po dopolnjenem četrtem letu. 

Takrat si otrok že izmišljuje vzorce in oblikuje smiselne glasbene celote (Borota, 

2013). »Coral Davies (1992) je z raziskavami potrdil, da pet- in šestletni otroci znajo 

izumiti začetno glasbeno idejo (motiv) in jo nadalje razvijati z dodajanjem novih 

glasbenih zamisli« (Borota, 2013: 105). Ugotovil je, da imajo otroci te starosti že jasno 

predstavo o začetku in koncu glasbe ter da tone že povezujejo v smiselne celote. 

Rezultat otrokove glasbene ustvarjalnosti se kaže v oblikovanju ostinatnega motiva, 

melodije na dano besedilo, ritmizaciji besedila itd. (Borota, 2013). 

3.2 POSLUŠANJE 

Otrok si v predšolskem obdobju pridobiva različne izkušnje. Med njimi je tudi 

poslušanje glasbe, ki se dopolnjuje z ostalimi glasbenimi dejavnostmi. Otrok odkriva 

svet zvokov in si z aktivnim poslušanjem pridobiva dragocene izkušnje, da je ta svet 

raznovrsten in bogat. Pri poslušanju otrok raziskuje zvoke, glasnost, višino in trajanje. 

Prve izkušnje na področju sprejemanja glasbe pa si pridobiva z ustvarjanjem na 
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glasbila (Denac in Vrlič, 2001). »Da bodo otroci glasbo doživeli in razumeli, je 

potrebno sistematično in aktivno poslušanje glasbe« (Denac in Vrlič, 2001: 115).  

Aktivno poslušanje glasbe opredelimo na dva načina, kot doživljajski in doživljajsko-

analitični način. Doživljajski način nam v ospredju prikaže čustvene reakcije, medtem 

ko nam drugi način bolj prikaže glasbene prvine. Doživljajsko-analitični način nam 

pove, ali je bila glasba počasna ali hitra, tiha ali glasna itd. V predšolskem obdobju je 

doživljajsko poslušanje v ospredju,pozneje pa vključujemo tudi doživljajsko-analitični 

način poslušanja (prav tam). Pomembno vlogo pri aktivnem poslušanju glasbe ima 

izbor glasbenih del, ki jih izbiramo za otroke. Pri tem moramo upoštevati tudi interes 

otrok ter njihov splošni in glasbeni razvoj. Glasbena dela naj imajo bogato umetniško 

vrednost, glasbene vsebine pa naj bodo čim bolj raznolike (Denac in Vrlič, 2001). 

3.2.1 DEJAVNIKI POSLUŠANJA GLASBE 

Poslušanje glasbe lahko označimo kot celosten proces, na katerega vpliva več 

dejavnikov. Najosnovnejši je prostor, v katerem poslušamo glasbo. Vsak prostor ima 

že sam po sebi značilen zvok. Pri poslušanju glasbe ta zvok ohranimo, poleg tega pa 

poskrbimo, da nas ne zmotijo zvočni dražljaji. Poskrbimo, da bomo izbrano glasbo 

lahko poslušali nemoteno, pozorno in osredotočeno. Prostor pripravimo tako, da bodo 

nadaljnje dejavnosti lahko potekale naprej tekoče. Še posebno, če bo poslušanju 

sledila dejavnost izražanja doživetij. Takrat je bistveno, da bodo otroci doživetja lahko 

izrazili takoj po poslušanju. Naslednji dejavnik, ki vpliva na poslušanje, je izbira glasbe. 

Izbrati moramo kakovostno glasbo, ki jo priporočajo strokovnjaki. Glasbena dela 

morajo biti všeč tudi vzgojitelju, da bo glasbo lahko poslušal, analiziral in vrednotil. 

Tako bo lahko kar najbolj kakovostno glasbena dela predstavil tudi otrokom. Pri izbiri 

naj vzgojitelj upošteva raznolikost, glasba naj bo iz različnih krajev, časovnih obdobij in 

tudi iz otrokovega družinskega okolja. Eden ključnih dejavnikov so tudi mediji, ki 

glasbo predvajajo. Tehnologija nam omogoča različne možnosti za predvajanje zvoka, 

kot so telefoni, fotoaparati, različne videokamere ipd. Vendar pogosto to niso ustrezni 

pripomočki za kakovostno poslušanje glasbe, zlasti še, če glasbo poslušamo v večjih 

prostorih. Pomemben dejavnik poslušanja glasbe je poslušalec, ki glasbo sprejema. V 

primeru vrtca je to po navadi vzgojitelj, ki glasbo izvaja v živo. Prav zaradi slednjega 

otrok glasbo vzljubi. Otrok mora biti za poslušanje glasbe notranje motiviran, celotna 

dejavnost naj bo prijetna in sprejemljiva za otroka. Vzbudi naj mu domišljijo in poteši 
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njegovo radovednost. Poslušanje glasbe je proces, ki se ga je treba naučiti. Tako 

bomo lahko kakovostno in pozorno poslušali glasbo, ki nas bo obogatila in nam podala 

nova znanja (Borota, 2013).  

3.3 USTVARJANJE 

Ustvarjanje se pri otroku začne že v zgodnjem obdobju. Ustvarjalnega otroka 

prepoznamo po tem, da njegova ideja predstavlja novost, da je pri svojih domislicah 

originalen in izjemen ter da je sposoben divergentnega mišljenja. Poleg splošne 

ustvarjalnosti v vsakdanjem življenju izpostavljam predvsem umetniško ustvarjalnost. 

Otroci imajo visoko notranjo motivacijo za ustvarjanje, sposobni so že omenjenega 

divergentnega mišljenja, poleg tega pa je pomemben dejavnik tudi osebnostna 

lastnost posameznika. Glasbene dejavnosti, ki jih bom predstavila v nadaljevanju, 

omogočajo razvijanje ustvarjalnih potencialov, ki jih v sebi skriva otrok že v 

predšolskem obdobju. Prva dejavnost, ki nam pomaga prepoznati ustvarjalnega 

otroka, je, ko otrok zapoje izmišljarijo. Pozneje otrok preizkuša različne ritme, melodije 

in eksperimentira z glasbenimi elementi (zvočna barva, tempo, dinamika). Otroku 

moramo pri vsakem poskusu ustvarjanja dati potrditev, da se bo čutil sposobnega in 

sprejetega, poleg tega pa bo v sebi čutil notranje zadovoljstvo. Kmalu bo lahko postal 

tudi kritičen do lastnega ustvarjanja in bo tako postajal še boljši. Kot vzgojitelji imamo 

pomembno vlogo predvsem z našim zgledom, ki naj bo vedno pozitiven. Le tako bomo 

lahko vzgojili ustvarjalne otroke, ki bodo samostojno in kritično stopali v svet (Denac, 

2002). »Ustvarjalni dosežki vključujejo pevske in inštrumentalne izmišljarije, 

poustvarjalne interpretacije pevskih in inštrumentalnih vsebin ter likovno, besedno in 

gibalno izražanje glasbenih doživetij in zaznav« (Sicherl-Kafol, 2001: 94).V 

nadaljevanju bom predstavila omenjena področja izražanja, ki vključujejo ustvarjanje 

ob glasbi. 

3.3.1 GIBALNO-PLESNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Ples in glasba sta dve zvrsti umetnosti, ki se na nek nevsiljiv način močno povezujeta 

in prepletata. Pogosto gibanje sledi ritmu glasbe, drugič glasba sledi ritmu gibanja 

(Zagorc, 2006). »Ritem spodbuja gibanje, ker izhaja iz človeka samega (npr. bitje srca, 

hoja in govor), zato je pomembno, da se v predšolskem obdobju namenja večjo 
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pozornost razvoju ritmičnega gibanja ob glasbi« (Breznik, 2006: 65–69). Vsak izmed 

nas ima v sebi določeno ustvarjalno energijo, ki jo najlažje izrazi z lastnim telesom. 

Narediti nekaj, kar ne naredi nihče drug, nas vodi v izmišljanje novih idej in tako je 

vsaka improvizacija, ki jo izvedemo, posebno doživetje. Želja, da bi preizkusili nekaj 

novega, je vedno večja in tako ustvarjamo z gibi in plesom (Zagorc, 2006). Pomemben 

dejavnik, ki se ga moramo kot vzgojitelji zavedati, je tudi, da sta glasba in gibanje 

nedeljiva celota. Ko otrok zasliši glasbo, se spontano začne odzivati, navadno z 

gibanjem in plesom. In obratno, če otroka izzovemo, da začne plesati, bo v ozadju 

pričakoval glasbo. Otrok svoje slušne zaznave predstavi gibalno. Tako lahko glasbene 

vsebine izrazi z gibanjem. Vzgojitelj mora dobro poznati glasbene in gibalne 

sposobnosti otrok, da bo lahko kar najbolj kakovostno načrtoval glasbene vsebine, ki 

omogočajo gibalno-plesno izražanje otrok (Denac, 2002). 

3.3.2 LIKOVNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Če smo v prejšnjem poglavju poudarili tesno povezavo med glasbo in gibanjem, pa 

tega ne moremo trditi za povezavo med glasbo in likovnimi dejavnostmi. Otroke je 

treba postopno usmerjati v ustvarjalno likovno izražanje glasbe. Otroci svoje predstave 

sporočajo z barvami in oblikami, ilustrirajo pa tudi glasbene vsebine, ki so jih doživeli. 

Likovno ustvarjanje ob glasbi poglablja pozorno poslušanje, omogoča izražanje 

doživetij v likovnem jeziku, ki je za otroke na predšolski stopnji veliko bolj dostopnejši 

kot besedno izražanje zvočnih izkušenj in predstav. Likovna dejavnost lahko poteka 

vzporedno z glasbo ali po spominski predstavi. Likovno ustvarjanje ob glasbi poglablja 

zbrano in pozorno poslušanje, omogoča izražanje nastalih doživetij in predstav v 

poenostavljenem likovnem jeziku in pomeni učinkovito predstavno in motorično 

pripravo za glasbeno opismenjevanje (Oblak, 2001).  

3.3.3 BESEDNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Besedno izražanje glasbenih doživetij je bolj značilno za starejše predšolske otroke. 

Seveda je odvisno tudi od razvitosti otrokovih sposobnosti izražanja. Otrok se besedno 

lahko izraža, vsekakor pa mu moramo ponuditi še druge izrazne možnosti, s katerimi 

bo lahko izrazil glasbena doživetja (Denac, 2002). Veliko vlogo pri spodbujanju razvoja 

besednega izražanja imamo vzgojitelji. Otroke je treba motivirati, da svoje vtise o 
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glasbi lahko sproščeno predstavijo z besedami. Otrok z doživljajskim poročanjem 

izrazi subjektivno mnenje o glasbeni vsebini (Oblak, 2001). 
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4. GLASBENE METODE 

4.1 METODE IZVAJANJA 

Za uresničevanje ciljev glasbenih dejavnosti uporabljamo glasbene metode, med 

katerimi so tudi metode izvajanja. 

4.1.1 PETJE 

Metode petja uvršamo glede na področje glasbenih dejavnosti med metode 

glasbenega izvajanja. Poleg poslušanja glasbe je petje običajno prva otrokova 

glasbena izkušnja. Otroci že v zgodnjem obdobju prepevajo znane pesmi, s katerimi 

izrazijo svoja občutja, se sprostijo in umirijo. V vrtcu je petje najpogostejša glasbena 

dejavnost in vzgojitelj se mora zavedati, da je njegova vloga pri učenju nove pesmi 

izrednega pomena. Otrok se novo pesem uči ob poslušanju vzgojitelja, zato nikakor ne 

smemo predvajati zvočnih posnetkov in zahtevati od otrok, da se pesem naučijo ob 

posnetku. Vzgojitelj mora pesem dobro zapeti, pri tem upoštevati estetske 

interpretacije, saj se otroci učijo s posnemanjem. Posamezne pesmi izbiramo glede na 

razvojno primernost in glasbeno-razvojne značilnosti otrok (Borota, 2013). Kako bodo 

otroci pesem sprejeli in jo doživeli, je odvisno od prvega stika, in sicer od takrat, ko jo 

predstavi vzgojitelj (Oblak, 2001). 

4.1.2 IGRANJE NA GLASBILA 

Otroci z igranjem na inštrumente ustvarjajo, reproducirajo in izvajajo glasbene 

vsebine. Ustvarjajo lahko prosto, brez vsebinske usmeritve ali pa usmerjeno v 

povezavi z zunaj glasbenimi vsebinami (pravljice, uganke itd.). Izmišljajo si tudi 

ritmične odgovore na ritmična vprašanja, ustvarijo ritmične spremljave in odmevajo 

ritmične vzorce. Metodo odmeva uporabljamo pri glasbeno-didaktičnih igrah. Ritmične 

spremljave otroci izvajajo z različnimi ritmičnimi inštrumenti. Tako lahko spremljajo 

govorjeno besedilo, petje pesmi, ritmično gibanje ali dramatiziranje pravljic. Pri mlajših 

otrocih se uporablja predvsem metoda spremljanja govorjenega besedila in petja 

pesmi, medtem ko pri starejših lahko skupina otrok z inštrumenti delno spremlja petje 
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ostalih vrstnikov. Spremljajo lahko na ritmična in melodična glasbila. Melodične 

spremljave lahko vključujejo ponavljajoči ton (na toniki ali/in dominanti), kar imenujemo 

bordun, ali pa spremljajo s ponavljajočimi metodičnimi vzorci, kar imenujemo ostinato 

(Voglar, 1973). 

Inštrumente natančneje lahko opredelimo po njihovem izvoru. Ena od skupin so lastni 

inštrumenti. To so tisti, ki jih imamo vedno pri sebi in katerih zvoke spodbudijo različni 

telesni gibi, npr. trkanje, ploskanje, udarjanje z dlanmi, prsti, topotanje … Druga 

skupina inštrumentov so improvizirana zvočila, ki jih izberemo po lastni zamisli. To so 

po navadi tisti, ki jih izdelamo sami iz različnih materialov in jih dobimo iz okolja, npr. 

žeblji, orehi, kamni, plastenke …Skupina, ki je oblikovana po izročilu glasbene 

dediščine, nosi ime otroški ljudski inštrumenti. Tukaj se srečamo predvsem s 

koruznimi goslicami, stržki, vrbovimi in glinenimi piščalkami … Prav posebna in pestra 

skupina različnih melodičnih in ritmičnih tolkal je Orffov instrumentarij, poimenovana 

po nemškem skladatelju Carlu Orffu. Te inštrumente lahko združujemo v manjše ali 

večje skupine, vse do orkestra (Oblak, 2001). 

4.1.3 RITMIČNA IZREKA 

Otroci spontano občutijo ritem pri izreki izštevank in ob gibanju. Ob ritmični izreki poleg 

razvijanja posluha utrjujejo tudi artikulacijo in oblikovanje posameznih glasov. Pri 

učenju ritmične izreke naj vzgojitelj najprej demonstrira ritmično izreko izštevanke, 

nauči besedilo izštevanke, uganke ali pesmi, nato se otroci spontano priključijo ali pa 

odmevajo po frazah ritmičnega besedila. Ritmično izreko različnih besedil obogatimo s 

spremljavami, ki potekajo v oblikah gibanja ali igranja na otroška glasbila. Z ritmično 

izreko otrok razvija občutek za mero, ritem in zaznavanje razmerja med dobo in 

ritmičnimi trajanji (Oblak, 2001).  

4.2 METODE POSLUŠANJA GLASBE 

V predšolskem obdobju prevladujeta dva načina aktivnega poslušanja, le da je 

doživljajski način poslušanja prevladujoč. Postopoma v proces poslušanja vključujemo 

tudi doživljajsko-analitični način poslušanja. Pri poslušanju uporabimo različne 

metode, s katerimi uresničujemo cilje doživljajskega in doživljajsko-analitičnega 

poslušanja. V vrtcu je dobro, če prostor, kjer poslušamo glasbo, nekoliko zatemnimo in 
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odstranimo vse moteče zvočne dejavnike. Metoda doživljajsko-analitičnega poslušanja 

je bolj primerna za starejše otroke predšolskega obdobja. Ta metoda poteka 

usmerjeno, pred poslušanjem je pomembna uvodna priprava, tako da si vsak otrok 

pripravi svoj kotiček, v katerem se bo lahko predajal glasbi. Pri doživljajsko-analitičnem 

poslušanju je otrokova pozornost osredotočena na to, da ugotavlja zvočne značilnosti, 

kot so, npr. prepoznavanje inštrumentov, glasnejše/tišje izvajanje, hitrejše/počasnejše 

izvajanje itd.  (Voglar, 1989). Poslušamo lahko vokalno in inštrumentalno glasbo. 

 Prvi stik z glasbo, ki ga ima otrok, je običajno vokalna glasba, zato je pomembno, da 

pri izbiri pesmi upoštevamo otrokove želje. Pri poslušanju instrumentalne glasbe lahko 

posredujemo  otroške pesmi ali zvočne primere iz instrumentalne glasbe. Druga vrsta 

inštrumentalnih skladb je izvajanje inštrumentalnih skladb. Pri izbiri skladbe moramo 

biti pozorni na dolžino. Skladba ne sme biti predolga, saj vemo, da predšolski otrok ne 

more biti dolgo osredotočen in pozoren (Voglar, 1973). Poslušanje glasbe je 

sistematičen in načrten proces, ki spodbuja in razvija pozornost in zbranost, 

doživljanje vsebin in usmerjeno zaznavo načrtovanih izraznih prvin in izvajalskih 

sredstev (Oblak, 2001).  

4.2.1 DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE 

Pri doživljajskem poslušanju glasbe so v ospredju čustva, ki nas preplavijo ob različnih 

zvokih. Ti so lahko prijetni ali neprijetni. Ob poslušanju žuborenja potoka, ptičjega 

petja občutimo ugodje, neprijetno pa nam je ob zvokih nevihte, nenadnih in glasnih 

zvokih. Tudi otroci lahko zelo intenzivno doživljajo glasbo, ki jo izrazijo na različne 

načine. Mlajši otroci doživljanje izrazijo z govorico telesa in gibanjem, medtem ko 

starejši otroci doživljanje glasbe, poleg že omenjenega, izrazijo tudi z besedami. 

Pogosto svoja doživljanja podkrepijo tudi s slikovnimi prikazi, ki jih ustvarijo med 

poslušanjem glasbe ali po njej. Otroci ob likovnih izdelkih pripovedujejo in tako 

odraslim razložijo svojo zgodbo in doživljanje (Borota, 2013). 

4.2.2 DOŽIVLJAJSKO-ANALITIČNO POSLUŠANJE 

Pri doživljajsko-analitičnem poslušanju glasbe so potrebni intuicija, znanje, 

sposobnosti in miselni procesi. Postopoma se doživetja nadgrajujejo z glasbenimi 

znanji in še bolj poglobljenim doživetjem. Za to vrsto poslušanja so značilne 
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poslušalske naloge, ki jih zastavimo otrokom pred poslušanjem glasbe. Tovrstne 

naloge so primerne za preverjanje znanja in razvijanje glasbenega spomina, predvsem 

pa so velika spodbuda za izgrajevanje in razvijanje miselnih glasbenih predstav o 

glasbenih sredstvih, prvinah in oblikah (Borota, 2013).  

4.3 METODE IZVAJANJA GLASBENO-DIDAKTIČNIH IGER 

»Glasbene didaktične igre (GDI) so krajše, zanimive in prijetne glasbene dejavnosti, ki 

jih izvajamo kot samostojno dejavnost ali kot sestavni del drugih (glasbenih) 

dejavnosti« (Borota, 2013: 139). Tudi v vrtcu se jih poslužujemo pogosto, saj so za 

otroka privlačne in zanimive, ker v njih sodeluje na različne načine. Iste GDI izvajamo 

pogosto, le tako bodo prerasle v spontano otroško igro. GDI imajo pomembno vlogo 

na različnih področjih razvoja, zlasti na razvoju gibalnih sposobnosti, socialnem in 

moralnem, emocionalnem in splošnem osebnostnem razvoju. Od spontane otroške 

igre se razlikujejo predvsem v tem, da je dejavnost načrtovana in usmerjena k ciljem. 

Imajo jasna navodila in pravila, spodbujajo pa tudi zdravo tekmovalnost. Pomembni 

elementi, ki jo bogatijo, so glasba/zvok, vsebina, naloga, pravila ter cilji. Voglarjeva 

(1989) je v slovenskem prostoru prva opredelila GDI. Tako pravi: »Glasbene 

didaktične igre so posebna vrsta didaktičnih iger z nalogami, ki zahtevajo in hkrati 

razvijajo neke duševne funkcije, aktivnosti in sposobnosti, ki so potrebne za 

dojemanje, doživljanje, poustvarjanje in ustvarjanje glasbe, z otrokom privlačno 

vsebino in s pravili, ki so lahko bolj ali manj izrazita in zahtevna« (Voglar, 1989: 157). 

Voglarjeva v svojem delu izpostavi nekaj pomembnih elementov, s katerimi predstavi, 

kaj razvijamo z glasbenimi didaktičnimi igrami. Pomemben dejavnik je razvoj slušnih 

občutkov in razvijanje slušne občutljivosti, ki nas pripravi, da si slišano bolje 

zapomnimo in prepoznavamo. Z glasbeno-didaktičnimi igrami se razvijata ritmični in 

melodični posluh, utrdi se veščina igranja na inštrumente, poleg tega pa otroci preko 

GDI spoznavajo sebe, kar vpliva na njihovo ustvarjalnost (Voglar, 1989). Z GDI si 

otrok pridobiva samozavest, ker lahko sodeluje na različnih področjih in tako 

izpostavlja svoja močna področja (Borota, 2013). Glasbene didaktične igre lahko 

izvajamo vsakodnevno pri usmerjenih glasbenih dejavnostih zraven pa vključimo tudi 

druge glasbene dejavnosti in področja, ki se lepo prepletajo z glasbo. Med njimi je tudi 

gibanje, ki se z glasbenimi dejavnostmi dopolnjuje. Gibanje in GDI lahko izvajamo v 

okviru vadbene ure ali v jutranjem razgibavanju. Povežemo jih lahko tudi z likovnim 
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ustvarjanjem ali pripovedovanjem pravljic in zgodb. GDI so igre, ki popestrijo otrokov 

vsak dan, in kot vzgojitelji jih lahko uporabljamo tudi pri njihovi sproščeni igri, med 

sprehodom in na igrišču (Volgar, 1989). 

Podobno kot GDI so tudi ritmične igre, te nam s svojo preprostostjo in privlačnostjo 

pomagajo uspešno krmariti med učenjem in igro. Na področju razvoja ritmičnega 

posluha vključujemo cilje zapomnitve in prepoznavanje določenega ritma, sledijo pa 

tudi zmožnost ritmične reprodukcije, zmožnost primerjanja in razlikovanja različnih 

ritmičnih motivov in možnost ustvarjanja novih ritmov (Voglar, 1989). Ritmične igre 

nam omogočajo lažjo percepcijo, vplivajo na razvoj samokontrole, njihovo pogosto 

izvajanje prispeva k hitrejši avtomatizaciji gibov in njihovi kvaliteti, pripomorejo pa tudi 

k zmanjšanju govornih motenj (Grögl, 2001). Tovrstne igre lahko uporabljamo kot 

glavno dejavnost ali pa jih vključimo v obstoječe glasbene dejavnosti zgolj kot 

motivacijo in popestritev. Večina teh iger spodbudi otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, 

predvsem pa celostna vključenost otroka v dejavnost omogoča, da se bo pri aktivnosti 

zabaval in bo pripravljen za nadalje delo v skupini. Otrok bo ustvarjalen, če bo 

ustvarjalen njegov vzgojitelj. Nuditi mu je treba veliko možnosti in idej za oblikovanje 

ritmičnih iger. 

4.4 METODE USTVARJANJA 

Uvajanje v glasbeno ustvarjanje pri glasbeni vzgoji ima namen spodbujanja otrokove 

lastne ustvarjalnosti, ki se pojavlja kot spontano in preprosto izmišljanje. Otrok lahko 

ustvarja v glasbi ali ob glasbi. Ustvarjanje v glasbi zaznamo že zelo zgodaj, ko otrok 

vokalno ustvarja brez besedila na določenih zlogih in glasovih. »Cilj ustvarjanja v 

glasbi ni v ustvarjalnem produktu oz. izdelku, ki ima določeno umetniško vrednost, 

temveč v samem procesu ustvarjanja« (Denac in Vrlič, 2001: 119). Zavedati se 

moramo, da na otrokovo ustvarjalnost vplivata okolje in zgled odraslih oseb. V vrtcu je 

to vzgojiteljica, ki naj bo otroku v podporo in naj ga ob njegovih prvih ustvarjalnih 

poskusih spodbuja in mu da občutek, da njegove izvirne domislice sprejema. Poleg 

ustvarjanja v glasbi ustvarjamo tudi ob glasbi. Preko gibalnih, likovnih in besednih 

dejavnosti izražamo glasbena doživetja in predstave (Denac in Vrlič, 2001). 
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4.4.1 GIBALNO-PLESNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Otroci v predšolskem obdobju so najbolj dovzetni za gibalno-plesno izražanje ob 

glasbi, kar dokazujejo številne gibalne in rajalne igre ter plesi, ki jih poznamo iz otroške 

ljudske dediščine. Njihovi izrazni elementi (koraki, poskoki, kretnje) so hkrati spodbuda 

za ustvarjanje novih gibalnih in plesnih vsebin. Otroški ples se pojavlja kot preprosta 

mimika v naravnem gibanju, ki jo lahko izvajamo na mestu ali razširimo v prostor 

(Oblak, 2001). Otrok različne slušne vtise prenaša v gibanje, hkrati pa z gibanjem 

izraža čustva, ki jih doživlja ob poslušanju glasbe. Z gibanjem ponazarja značilnosti 

zvoka (hitrost, dinamiko, višino, ritem), ki mu pomagajo pri razumevanju glasbenih 

vsebin (Denac in Vrlič, 2001). 

4.4.2 LIKOVNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Likovno izražanje ob glasbi se pogosteje uporablja pri starejših otrocih. Otroci se 

likovno izrazijo ob doživetjih glasbenih del, pri čemer izbiramo likovno tehniko, ki je 

primerna tako za starost otrok kot tudi za dejavnost. Posamezne značilnosti zvoka, 

npr. hitrost, upodobimo tako, da se z otroki dogovorimo za simbole, s katerimi bomo 

označili različno hitrost v skladbi. Višino lahko izrazijo tako, da imajo na listu dva 

predala, in ko zaslišijo skladbo ali ton v nizki legi, narišejo krog na spodnji del lista v 

spodnji predal, ko pa zaslišijo visoki ton, narišejo krog v zgornji predal (Denac in Vrlič, 

2001). 

4.4.3 BESEDNO IZRAŽANJE OB GLASBI 

Tudi besedno izražanje ob glasbi vključujemo v dejavnosti pri starejših otrocih, saj je 

izražanje doživetij glasbenih del z besedo v veliki meri odvisno tudi od otrokovih 

jezikovnih kompetenc. Otrok se besedno izraža tako, da obnovi vsebino pesmi in 

izraža zvočne značilnosti skladbe. To pripomore k širjenju glasbenega besednega 

zaklada, ko išče pravilne izraze za določeno lastnost (Denac in Vrlič, 2001). 

Doživljajsko pripovedovanje o skladbi vključuje subjektivno zaznavo, ki je v 

predšolskem obdobju v ospredju. Otrokovo besedišče je skromno in v ospredju so 

besede s širokim pomenom. Pridevniki, ki jih otroci poiščejo za značaj skladbe, so: 

vesela, žalostna, poskočna, dinamiko označijo kot glasno in tiho, tempo pa izrazijo s 
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pridevniki hitro in počasi. Vzgojitelji spodbujamo razvoj otrokovega besednega zaklada 

z načrtovanimi strokovnimi izrazi, ki jih vključujemo v glasbene dejavnosti (Oblak, 

2001). 
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5. GLASBENA PRAVLJICA 

Pravljice se v predšolskem obdobju uporabljajo v veliki meri. Predvsem se njihova 

uporaba poglobi v starejših skupinah, ko je njihova pozornost daljša in pravljica dobi 

svoj smisel. Kaj pa glasbene pravljice? Se jih v vrtcih pogosto uporablja? Borota 

(2013) pravi takole: »Glasbena pravljica je tista pravljica, v kateri nam glasba 

pripoveduje, opisuje, širi in poglablja doživljanje. Glasbena pravljica je glasbeno delo.« 

V glasbenih pravljicah se pojavlja pretežno instrumentalna glasba, uporablja pa se tudi 

vokalna, ki v tej vlogi pogosto prevzame vlogo pripovedovalca. V glasbeni pravljici 

beseda in glasba nastopata zaporedoma in poslušalcu predstavljata soodvisnost. 

Dogajanje, ki ga poslušalec sprejema verbalno, se z glasbo poglobi in tako dosežemo 

učinek, da celotno dogajanje spodbudi poslušalčevo ustvarjalnost. Glasbena pravljica 

ima značilnosti kompleksno zasnovane glasbene dejavnosti. Otroci v njej sodelujejo 

kot plesalci, igralci, pripovedovalci, pevci… Prav zaradi raznovrstnih možnosti, ki jih 

ponuja glasbena pravljica, je v ospredju ustvarjalni proces nastajanja glasbenih 

vsebin. Vključevanje glasbenih pravljic v program predšolske vzgoje je primeren tako 

za prvo kot za drugo starostno obdobje otrok. Področja glasbenih dejavnosti, ki se 

povezujejo z glasbeno pravljico, so: poslušanje, izvajanje in ustvarjanje. Glasbeno 

pravljico poslušamo kot zvočni posnetek ali izvedbo v živo. Predstava se lahko odvija 

v igralnici, večnamenskem prostoru, dvorani ali na prostem. Poslušalce spodbujamo k 

doživljajskemu poslušanju. »Cilje načrtujemo na afektivnem področju glasbenega 

razvoja, na primer: 

 

- razvijanje pozornega poslušanja, 

- vživljanje v pravljične junake in dogajanje, 

- poglabljanje doživljanja in občutenje/prepoznavanje različnih razpoloženj na 

sebi, 

- ohranjanje radovednosti in razvijanje zanimanja za glasbo« (Borota, 2013: 210). 

 

Ti cilji se vpletajo na področje estetske vzgoje in vrednotenja glasbene umetnosti. 

Glasbeno izvajanje vključuje področje petja, igranje na inštrumente, ritmično izreko. 

Cilje glasbenega izvajanja načrtujemo, ko je otrok izvajalec glasbene pravljice, saj si s 

sodelovanjem pridobiva pomembne izkušnje. »Cilje načrtujemo na kognitivnem, psiho-

motoričnem in socialnem področju glasbenega razvoja, na primer: 
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- razvoj petja in igranja na glasbila z interpretacijo, 

- širjenje in utrjevanje glasbenega spomina, 

- razvijanje sposobnosti ustvarjalnega védenja, 

- samoiniciativnost in sodelovanje pri glasbenih dejavnostih, 

- prilagajanje in usklajeno delovanje v glasbenih skupinah« (Borota, 2013: 211). 

 

Pri glasbenem ustvarjanju je pozornost usmerjena v proces nastajanja glasbe in 

besedila. Pomembno je, da so pri ustvarjanju udeleženi vsi otroci ne glede na njihove 

glasbene zmožnosti. Cilji so naravnani na razvijanje zvočnih slik in zgodbe (Borota, 

2013). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

V predšolskem obdobju se pogosto uporabljajo lastna, improvizirana in Orffova 

glasbila. Otroci v prvem starostnem obdobju najprej preizkušajo lastna in improvizirana 

glasbila, pozneje igrajo na ritmična glasbila, preizkušajo pa tudi možnosti melodičnih 

glasbil. V drugem starostnem obdobju prevladujejo melodični inštrumenti, s katerimi 

otroci spremljajo otroške pesmi in besedila. Z izbiro različnih glasbil otrokom 

omogočamo, da se izražajo in razvijajo občutljivost na različne zvoke (Denac in Vrlič, 

2001). Glasbila predstavimo otrokom postopno, tako da bodo pri glasbenih dejavnostih 

igranja na glasbila doživljali ugodje in veselje, obenem pa želimo, da bi se nanje 

spomnili igrati tudi pri neglasbenih dejavnostih. Otroci naj do glasbil razvijejo spoštljiv 

odnos, kar med drugim pomeni, da jih po igri pospravijo. Z igranjem na glasbila otroci 

razvijajo svojo domišljijo in ustvarjalnost (Voglar, 1989). »Cilj igranja na glasbila ni v 

končnem izdelku ali rezultatu, ampak sama dejavnost« (Denac in Vrlič, 2001: 114). 

Namen raziskovalnega dela je predstaviti vključevanje instrumenta cajona v različne 

glasbene dejavnosti, avtorsko načrtovane metodične primere pristopov uporabe 

cajona pri dejavnostih izvajanja, poslušanja in ustvarjanja sem preverjala skozi 

izvajanje dejavnosti z otroki.  Na tej podlagi sem ugotavljala prednosti in 

pomanjkljivosti uporabe cajona pri glasbeni vzgoji. 

Cilji empiričnega dela so: 

 

- ugotoviti učinke uporabe cajona na razvoj ritmičnega posluha otrok, 

- ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti metodičnih pristopov ob uporabi cajona pri 

glasbeni vzgoji, 

- ugotoviti, za katere dejavnosti uporabe cajona bodo otroci izkazali največ 

interesa. 

6.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

- Kakšni so učinki uporabe cajona na razvoj ritmičnega posluha otrok? 
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- Katere prednosti in pomanjkljivosti metodičnih pristopov se pojavijo ob uporabi 

cajona pri glasbeni vzgoji? 

- Pri katerih dejavnostih uporabe cajona bodo otroci izkazali največ interesa? 

6.2 RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo, glede na raziskovalni pristop pa je to 

kvalitativna raziskava s študijo primera. Posluževala sem se različnih postopkov 

(opazovanje z udeležbo, nestrukturirani razgovori, dnevniški zapis itd.) Podatki so 

pridobljeni s tehniko opazovanja z udeležbo (participativna observacija), izsledki pa so 

opisne (deskriptivne) narave. Predstavljen je celoten proces raziskave, kjer sem brez 

vnaprej določenih pojmov in stališč oblikovala zaključke, ki sem jih v času raziskave 

pridobila. Zaključki v raziskavi so predstavljeni in opredeljeni objektivno. 

6.2.1 VZOREC 

V raziskavo so bile vključene tri deklice in trije dečki iz Vrtca Ciciban iz starostne 

skupine pet in šest let starih otrok. Vzorec je neslučajnostni, opredeljen kot priročni. 

Zanj je značilno, da so v raziskavo vključeni tisti, ki so raziskovalcu najbolj dostopni. 

Za šest otrok sem se odločila, zato ker je dejavnosti lažje, predvsem pa bolj 

kakovostno, izvajati v manjši skupini. Otroci, vključeni v raziskavo, obiskujejo pevski 

zbor in imajo razvit pozitiven odnos do glasbenih vsebin.  

6.3 ZBIRANJE PODATKOV 

Za svojo raziskavo sem uporabila tehniko študije primera. Pred izvedbo študije 

primera sem izvedla teste ritmične avdiacije in teste instrumentalnega izvajanja 

ritmičnih ostinatov. Ritmično zanesljivost sem vrednotila s tristopenjsko lestvico 

(netočno, deloma točno, v celoti točno izvajanje). Z opazovanjem otrok in vključenostjo 

v udeležbo raziskave z dnevniškimi zapisi in analizo izvedenih dejavnosti sem po vsaki 

dejavnosti predstavila in opisala rezultate. Priprave za dejavnosti so tedenske, izvajala 

pa sem jih v razponu 2 mesecev. Priprave vključujejo cilje in opisane predvidene 

dejavnosti. Na koncu vsake priprave sledi analiza. Priprave sem pisala sproti, saj sem 
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tako lahko proces izvajanja dejavnosti čim bolj prilagodila potrebam otrok, pri čemer 

pa sem upoštevala njihove želje. Na koncu vsake dejavnosti sem preverjala tudi 

interes otrok, ki sem ga beležila z opazovalnim protokolom, in sicer s tristopenjsko 

lestvico za sodelovanje pri glasbenih dejavnostih (potrebuje spodbudo, 

samoiniciativno ali se intenzivno zavzema). Po koncu vsake dejavnosti z anketnim 

vprašalnikom  preverim tudi njihovo počutje, tako da so pobarvali obraz, ki je najbolje 

opisoval njihovo trenutno počutje. Sproti sem si zapisovala tudi prednosti in 

pomanjkljivosti uporabe cajona, ki so se pojavile pri glasbenih dejavnostih. V analizo 

sem vključila tudi komentarje in odzive otrok po vsaki dejavnosti. Na koncu študije 

primera sem ponovno izvedla teste ritmične avdiacije in instrumentalnega izvajanja 

ritmičnih ostinatov, kjer sem ritmične dosežke vrednotila s tristopenjsko lestvico. 

6.4 NAČIN OBDELAVE PODATKOV 

Rezultate začetnega in končnega testiranja sem ocenila s tristopenjsko lestvico. S tem 

sem ugotavljala, ali so otroci v poteku glasbenih dejavnosti napredovali v razvoju 

ritmičnega posluha. Opisno sem analizirala tudi vse dejavnosti in na koncu vsake 

priprave predstavila interes in počutje otrok. S končno analizo vseh izvedenih 

dejavnosti sem predstavila svoje ugotovitve ter odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja.  
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Empirični del raziskave sem izvajala v Vrtcu Ciciban, kjer sem z različnimi metodičnimi 

pristopi vključevanja cajona v glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja 

preizkušala prednosti in pomanjkljivosti njegove uporabe. Glasbene dejavnosti sem 

izvajala s šestimi izbranimi otroki, raziskavo pa sem izvajala v razponu 2 mesecev. 

Dejavnosti sem izvajala v večnamenskem prostoru vrtca, občasno pa tudi v prosti 

igralnici, kjer je bilo možnosti za ustvarjanje in izvajanje dovolj. Pripomočki, ki sem jih 

uporabila, so bili cajoni, beležka za zapisovanje, kamera in testi. Priprave, ki sem jih 

pripravila, so tedenske in vključujejo metode ter vsebine načrtovanih glasbenih 

dejavnosti. Na koncu vsake priprave je sledila analiza in rezultati ankete, ki sem jo 

izvedla z otroki po vsaki dejavnosti. Anketa je vsebovala dva različna obraza 

(veselega in žalostnega), otroci so po končani dejavnosti pobarvali tistega, ki je 

najbolje opisoval njihovo trenutno razpoloženje.  
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7.1 PRIPRAVA 1 

Priprava vključuje učno temo igranja na cajon, kjer se otroci seznanjajo z novim 

glasbilom preko pozornega poslušanja.  

 

Tema:Igranje na glasbilo 

Enota: Seznanjanje z glasbilom – cajon 

Cilji Kurikula: 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti 

in različnosti. 

Primeri dejavnosti Kurikula 

Otrok: 

 preizkuša zvočne značilnosti glasbila.  

 

Cilji 

Otrok: 

 prepozna in poimenuje glasbilo, 

 se seznani s tehniko igranja, 

 primerno ravna z glasbilom in oblikuje pozitiven odnos do glasbila, 

 preizkuša zvočne značilnosti glasbila, 

 sodeluje pri glasbeni didaktični igri, 

 izvaja ritmične vzorce z igranjem na cajon. 

Metode: 

 pozorno poslušanje in opazovanje, 

  zvočna demonstracija, 

 pogovor. 

Oblike: 

 skupna, 

 individualna. 

Sredstva: 

 cajoni. 
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Dejavnosti Vzgojiteljica Otroci 

Pozorno poslušanje Otrokom predstavi glasbilo 

cajon in tehniko igranja. 

Predstavi jim tudi položaj 

sedenja. 

Pozorno prisluhnejo 

igranju na glasbilo cajon in 

s pozornim opazovanjem 

in preizkušanjem 

pridobivajo pravilno 

tehniko igranja. 

Pozorno poslušanje Vzgojitelj zaigra na cajon 

različne ritmične motive. 

Pozorno poslušajo in vsak 

ritmični motiv ponovijo za 

vzgojiteljico.  

Igranje na glasbilo Otroke povabi k 

samostojnemu igranju in 

izmišljanju ritmičnih vzorcev.  

Vsak otrok zaigra ritmični 

vzorec, ki ga pozneje 

skupina ponovi. Igramo 

tako, da vsak otrok pride 

na vrsto pri izmišljanju.  

 

7.1.1 ANALIZA IZVEDBE PRIPRAVE 

Dejavnost se je začela z uvodno seznanitvijo z novim inštrumentom. Otrokom je bilo 

glasbilo predstavljeno, spoznali so tehniko igranja, ki jo bodo uporabljali v nadaljnjih 

dejavnostih. Otrokom sem predstavila zvočne značilnosti glasbila in na cajon zaigrala 

različne ritmične motive. Vsak izmed otrok je ponovil slišani ritem, tako da so ga 

zaigrali na cajon. Pozneje sem otroke povabila k samostojnemu izmišljanju ritmičnih 

vzorcev. Polovica otrok si je izmislila lažje ritmične vzorce, zato so jih ostali lahko 

ponovili. Polovica otrok si je izmislila težje vzorce, kar je predstavljalo težavo ostalim 

otrokom. Deklica je nato predlagala, da bi lahko zaigrali, kako teče konj. Zaigrala je 

ritmični vzorec in sama povabila otroke, da ponovijo za njo. Opozorila jih je tudi na 

nepravilno izvajanje, ki so ga nato s skupnimi močmi vsi osvojili. Na mojo pobudo si je 

vsak otrok izmislil neko žival, katere gibanje bo uprizoril z ritmičnimi vzorci, ki jih bo 

zaigral na cajon. Deček si je izmislil pava. Kot komentar je dodal, da je pav počasen in 

lep. Gibanje pava je uprizoril z enakomernimi udarci. Ko je nekaj časa igral, je ugotovil, 
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da je pav bolj tih, zato moraš tudi igrati tišje. Deklica se je spomnila na orko. Pravi, da 

orka čofne. To je uprizorila tako, da je z obema rokama na vrhnjem delu inštrumenta 

naenkrat udarila. Ob igranju si je tudi govorila: »Čof, čof.« Deček si je izmislil slona. 

Njegovo gibanje je zaigral s polovinkami, na spodnjem delu cajona, kjer so bas udarci. 

Na koncu so ozvočili tudi medveda. Prikazali smo njegovo stopanje. Vsak otrok je na 

koncu dejavnosti predstavljal eno žival in je tako začel igrati na glasbilo tisti ritem, ki ga 

je pripisal tej živali. Tako smo spreminjali ritmična gibanja in na koncu ugotovili, da je 

najlažje, če gibanje živali zaigraš na tak način, da uporabiš ime živali, ki jo zloguješ. 

Primer: ME-DVED.  

Otroci so se ves čas dejavnosti intenzivno zavzemali, bili so aktivni, dajali so pobude 

za nove ritmične vzorce, pri dejavnostih so se med seboj poslušali, se spodbujali in 

komentirali. Nekateri otroci so se v igranje tako vživeli, da so pozabili na jakost, ki je 

zmotila eno deklico. Le-ta je ob koncu dejavnosti dejala, da ji je bilo preglasno, ker so 

nekateri igrali tako na glas.  
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7.2 PRIPRAVA 2 

Priprava vključuje različne glasbeno-didaktične igre, ki so prilagojene glasbilu cajon.  

 

Tema:Igranje na glasbilo 

Enota:Glasbene didaktične igre 

Cilji Kurikula: 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

Primeri dejavnosti Kurikula 

Otrok: 

 sodeluje pri glasbenih didaktičnih igrah. 

Cilji 

Otrok: 

 si izmisli ritmični vzorec, 

 ponovi ritmični vzorec, 

 loči glasni in tihi zvok, 

 loči med tremi različnimi ritmi, 

 po spominu zaigra ritmični vzorec. 

 

Metode: 

 pozorno poslušanje, 

 izvajanje ritma, 

 izvajanje glasbeno-didaktičnih iger, 

 pogovor. 

Oblike: 

 skupna, 

 individualna. 

Sredstva: 

 cajon. 
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Dejavnosti Vzgojiteljica Otroci 

Glasbeno izvajanje 

Igranje na glasbila 

V uvodni dejavnosti se 

pogovori z otroki, kaj je 

odmev, kako se ga sliši, 

nato zaigra ritmični vzorec 

na cajon in izbere enega 

otroka, da ta vzorec ponovi. 

Posnemajo krajše 

ritmične motive za 

vzgojiteljem, ki jih izvajajo 

z glasbilom cajon. 

Pozorno poslušanje  

Vzgojiteljica igra na cajon 

glasno ali tiho. Ko igra čisto 

tiho, zletijo ptički iz gnezd 

(obroči) in letajo po 

prostoru. Ko prične 

vzgojiteljica igrati glasneje, 

zleti vsak ptiček v svoje 

gnezdo. 

Predstavljajo ptičke in 

poslušajo igranje na 

glasbilo. Ko zaslišijo 

glasno igranje, si 

poiščejo svoje gnezdo, 

ko pa zaslišijo tiho 

igranje, letajo po 

prostoru. 

Pozorno poslušanje 

zvokov iz okolja 

Vzgojiteljica otrokom razdeli 

slike lovca, medveda in 

miške. Na cajon igra 

različne ritme. 

Lovčevega: 

 

Medvedovega: 

 

Miškinega: 

 

Vzgojiteljica po vsakem 

zaigranem ritmu otroke 

povabi, naj pokažejo tisto 

sliko, za katero mislijo, da je 

Otroci pozorno poslušajo 

ritme, ki jih igra 

vzgojiteljica na glasbilo 

cajon. Po vsakem 

zaigranem ritmu dvignejo 

tisto fotografijo, za katero 

mislijo, da je bil zaigrani 

ritem.  
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bil zaigrani ritem. 

Ritmična izvedba 

igranja na glasbila 

Otroke nauči ritmičnega 

odgovora, nato pa jim 

postavi ritmično vprašanje, 

ki ga igra na cajon. 

 

 

Otroci z ritmično izreko 

ritmizirajo ritmična 

odgovora, nato pa ob 

inštrumentalnem 

izvajanju ritmična 

odgovora glede na 

ritmična vprašanja 

zaigrajo na glasbilo 

cajon.  

 

7.2.1 ANALIZA IZVEDBE PRIPRAVE 

 

Priprava vsebuje glasbeno-didaktično igro, pri kateri je bil glavni cilj, da otrok pravilno 

ponovi slišani ritmični vzorec in ga zaigra tišje. Pri igri ritmičnega odmeva so se otroci 

poigravali z ritmičnimi motivi in njihovimi odmevi. Ugotovili so, da je odmev nekoliko 

tišji in pri igranju so to lastnost tudi upoštevali. V uvodnem delu sem otrokom zaigrala 

ritmični motiv, nato pa je vsak otrok ta motiv posnemal. Otroci so potrebovali veliko 

zbranosti, da so se osredotočili na igrani ritem in pri tem upoštevali tudi jakost zvoka. 

Poskusila sem izvesti vajo, kjer bi si vsak izmed otrok izmislil svoj ritem in bi ga 

prijatelji ponovili kot odmev. Ugotovila sem, da je vaja pretežka, saj si otroci izbirajo 

zahtevne vzorce, ki jih niti sami niso znali ponoviti. Dva otroka sta pri dejavnosti 

potrebovala spodbudo, saj sta bila nekoliko zadržana pri iskanju novih ritmov. Vsi 

otroci so upoštevali lastnost odmeva, da je nekoliko tišji, zato so ga tudi zaigrali tišje.  

Igro Ptički v gnezda so otroci že poznali, vendar so se jo po navadi igrali na nekoliko 

drugačen način. Navadno so se igro igrali tako, da je nekdo izpadel, tukaj pa je bil cilj 

igre, da otrok loči glasen in tihi zvok, zato je igra potekala brez izpadanja. Otroci so 

pozorno poslušali in tako razločili glasno in tiho igranje, kar jim ni predstavljalo težav. 

Na cajon sem jim zaigrala ritem, ki sem si ga izmislila. Na zgornjem delu cajona so bili 

udarci tišji, spodaj, kjer so bas toni, pa so bili udarci glasnejši. Kadar sem igrala tiho, 

so otroci letali kot ptički po prostoru, ko pa sem igrala glasneje, so poiskali svoja 
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gnezda, ki so jih predstavljali obroči. Pozneje smo vloge zamenjali, tako da je vsak 

otrok dobil vlogo tistega, ki usmerja igro. Otroci so pri igri pokazali veliko zanimanja in 

so se zavzemali, da je igra potekala tekoče. Cilj igre je bil dosežen, otroci so ločili 

glasen in tihi zvok in temu primerno tudi izvajali nalogo. Igro bi morda lahko nadgradila 

tudi z nalogo prepoznavanja daljših/krajših zvokov.  

Pri naslednji dejavnosti pa sem otrokom razdelila sličice lovca, miške in medveda. 

Povedala sem jim, da bom na cajon poklicala medveda, miško in lovca. Ko bodo 

prepoznali, koga kličem, naj pokažejo sliko tistega, za katerega mislijo, da je bil 

zaigrani ritem. Pri ritmu za medveda sem igrala bas udarce, da so bili toni bolj globoki. 

Otroci niso imeli težav za miško, vedno so vsi dvignili pravo sliko ob zaigranem ritmu. 

Otroci so pri igri zelo sodelovali, čutiti pa je bilo rahlo negotovost pri tem, ali so dvignili 

pravo sličico ali ne. Opazila sem tudi, da se med seboj niso čakali in gledali, kaj bo 

dvignil prijatelj, ampak so takoj po odigranem ritmu dvignili tisto sliko, za katero so 

mislili, da je prava. Bolj so čakali mojo potrditev, ali imajo prav ali ne. Pozneje so otroci 

predlagali, da bi z igranjem na cajon uprizorili gibanja različnih živali. Tako si je vsak 

izmed otrok izmislil svojo žival, za katero je na glasbilo zaigral njeno gibanje. Tu je šlo 

bolj za instrumentalno ustvarjanje, kjer sem otrokom pustila prosto pot pri izmišljanju 

novih ritmov.  

Igra z naslovom Da in Ne je prirejena po (Borota, 2013: 191). Otroke sem naučila dveh 

ritmičnih odgovorov, ki so ju sprva samo izrekali, pozneje pa so ju igrali na inštrument 

cajon. Težave so se pojavljale pri vseh otrocih, saj niso razumeli različnih ritmov, ki sta 

jih imela odgovora. Osminke pri nikalnem odgovoru niso upoštevali, težave so imeli 

tudi pri trdilnem odgovoru, ko so namesto štirih četrtink in štirih da-jev odigrali in izrekli 

samo tri. Otroci so imeli možnost, da so si tudi sami izmislili trditve in so jih ostali 

prijatelji potrdili ali zanikali. Pri igri so se zabavali, ko so se na drugačen način 

pogovarjali.  
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7.3 PRIPRAVA 3 

Otroci spoznavajo nove ritmične izštevanke in šaljivke, ki jih povezujejo z igranjem na 

glasbilo cajon.  

 

Tema:Igranje na glasbilo 

Enota:Ritmične izštevanke in šaljivke 

Cilji Kurikula: 

 razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

Primeri dejavnosti Kurikula 

Otrok: 

 ritmično izreka otroške izštevanke in šaljivke, 

 ritmično izreko spremlja z glasbilom cajon. 

Cilji 

Otrok: 

 pozorno posluša in prepoznava ritem svojega imena, 

 izreka in ploska ritem svojega imena, 

 razločno in ritmično izrekajo besedilo. 

. 

Metode: 

 neusmerjeno ustvarjanje, 

 pozorno poslušanje, 

 pogovor. 

Oblike: 

 skupna, 

 individualna. 

Sredstva: 

 cajon. 

 

 

 

 



36 
 

Dejavnosti Vzgojiteljica Otroci 

Glasbeno igranje na 

glasbila, spremljava k 

ritmični izreki 

Vzgojiteljica pove, da bo 

poklicala enega otroka, nato 

pa namesto z besedami 

pokliče tako, da njegovo ime 

zaigra na glasbilo cajon. Ime 

zaigra po zlogih. Otroke 

spodbudi k razmišljanju, 

katero ime je zaigrala. Kot 

pomoč jim navede, da je 

uporabila ime iz skupine, v 

kateri so sodelujoči otroci.  

Otroci pozorno prisluhnejo 

vzgojiteljici in igranju na 

glasbilo. Ugotavljajo, za 

katero ime gre. Kot 

naslednjo dejavnost si 

otroci sami izmišljajo 

imena in jih igrajo na 

glasbilo.  

Ritmična izreka ob 

instrumentalnem 

izvajanju 

Vzgojiteljica najprej otrokom 

zastavi uganko: »V zlati 

skrinji mlin droban, teče, teče 

noč in dan.« Ko otroci 

ugotovijo rešitev uganke,jim 

vzgojiteljica s ploskanjem 

predstavi ritem, ki ga bodo 

pozneje igrali na cajon.  

 

Otroci ritmično izrekajo 

besedilo, ki ga z ritmično 

izreko in ploskanjem 

osvojijo. Ko jim to uspe, 

ritmično izrekajo besedilo 

in ga z igranjem na 

glasbilo spremljajo.  

 

7.3.1 ANALIZA IZVEDBE PRIPRAVE 

Otroci, ki sodelujejo pri dejavnostih, imajo v imenih po dva zloga. Igro: Iščem te 

(Sicherl - Kafol, 2011) sem priredila tako, da so otroci iskali imena otrok iz skupine. 

Tako sem zaigrala ime otroka iz skupine, in ko je posameznik prepoznal ime, ki sem 

ga zaigrala, ga je zaigral tudi sam, zraven pa je ob igranem ritmu ritmično izrekal tudi 

ime. Pozneje je vsak otrok izbral ime, ki ga je zaigral po zlogih, in smo ostali 

ugotavljali, za katero ime bi šlo. Pri prvem delu dejavnosti otroci niso imeli težav, hitro 

so prepoznali ime, ki je ustrezalo igranemu ritmu. Medtem ko so imeli pri drugem delu 

kar nekaj težav, zlasti pri sprejemanju idej. Ko je otrok zaigral ime LU-CI-JA in je 
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nekdo rekel, da je igral MA-RI-JA, so težko sprejeli, da je zlogov v imenih enako in sta 

oba zaigrala pravilno. Sicer so dobro znali zlogovati imena in so se le redko zmotili. 

Naslednja dejavnost je potekala tako, da sem v uvodnem delu otrokom zastavila 

uganko »V zlati skrinji mlin droban, teče, teče noč in dan«. Otroci sprva uganke niso 

uganili, zato sem jim pomagala na tak način, da sem v ritmu izrekala uganko, zraven 

pa sem jim vizualno prikazovala rešitev uganke. Ko so otroci ugotovili, da je šlo za uro, 

smo se lotili dejavnosti. Najprej smo se naučili besedilo, ki smo ga izrekali v ritmu. Ko 

so otroci osvojili besedilo, smo pričeli z igranjem na glasbilo. Otrokom sem najprej 

zaigrala ritem in izrekala besedilo, nato pa smo poskusili skupaj. Dve deklici sta ujeli 

ritem brez težav, ostali pa so imeli težave. Vajo smo potem izvedli tudi tako, da je vsak 

individualno zaigral dano besedilo. Tukaj sta tudi deklici, ki sta se pri skupinskem 

igranju dobro znašli in ujeli ritem, imeli težave. Pri igranju sta pohitevali in pri zaključkih 

fraze nista naredili premora. Drugi otroci so tudi imeli težave, zato sem vsakemu 

posebej pomagala, da je zaigral pravilno. Otroke sem pri igranju opozarjala na pravilno 

tehniko igranja in položaj sedenja. Na koncu nam je skupaj uspelo, da smo zaigrali v 

pravilnem ritmu, ena deklica pa se je občasno še zmotila in ni zaigrala ritmično 

pravilno. Vsi otroci pa so se ves čas trudili in pri dejavnosti pokazali veliko navdušenja, 

predvsem so se intenzivno zavzemali, da jim je šlo kar najbolje.  
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7.4 PRIPRAVA 4 

Otroci ob igranju na glasbilo glasbeno izvajajo in se preizkusijo v povezovanju igranja 

na glasbila in spremljave k petju pesmi.  

 

Tema:Igranje na glasbilo 

Enota:Ritmična spremljava pesmi 

Cilji Kurikula: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Primeri dejavnosti Kurikula: 

Otrok: 

 ritmično izreko ter petje spremlja z glasbilom cajon, 

 s petjem in igranjem glasbo doživlja, se z njo izraža in komunicira. 

Cilji 

Otrok: 

 poleg že usvojene pesmi zna zaigrati tudi ritmični ostinato, 

 spremlja pesem in zraven poje, 

 izvaja ritmični kanon. 

Metode: 

 pripevanje, 

 ritmična izreka, 

 pogovor. 

Oblike: 

 skupna, 

 individualna. 

Sredstva: 

 cajon. 
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Dejavnosti Vzgojiteljica Otroci 

Igranje na glasbila 

Spremljava k petju 

Otroke povabi k pripevanju 

že poznane pesmi. Najprej s 

ploskanjem prikaže ritem, ki 

ga bodo igrali na glasbilo. 

Nato jim izvedbo prikaže na 

glasbilu. 

Otroci postopoma usvajajo 

ritem in ko ga vsi znajo 

zaploskati, ga vsak 

individualno zaigra tudi na 

cajon. Ko otroci usvojijo 

ritem in igrajo na cajon, se 

pripravimo na izvedbo 

ritmične izreke besedila z 

igranjem na glasbilo. 

Zadnji korak je petje pesmi 

ob izvajanju ritma besedila 

na cajon.  

Igranje na glasbila 

Spremljava k petju 

Vzgojiteljica zapoje pesem 

Mojster Jaka, ki jo otroci že 

poznajo. Predstavi jim 

ritmični vzorec, ki se ga bodo 

naučili. Otroke razdeli v dve 

skupini, pri čemer bo ena 

skupina samo igrala na 

glasbilo, druga skupina pa bo 

pela.  

Otroci so razdeljeni v dve 

skupini. Najprej ena 

skupina igra na cajon 

ritem pesmi, medtem ko 

druga skupina otrok 

pesem samo zapoje. 

Pozneje vlogi zamenjamo.  

 

7.4.1 ANALIZA IZVEDBE PRIPRAVE 

Skupaj z otroki zapojemo pesem Ten little indians, ki smo se jo naučili pri pevskem 

zboru. Otrokom sem zaploskala ritem in zraven pripevala pesem. Nato sem otroke 

povabila, da smo najprej ritem samo ploskali brez besedila. Ko je šlo otrokom dobro in 

so ritem osvojili, smo začeli zraven pripevati pesem. Vse skupaj smo prenesli na 

glasbilo, kjer so otroci igrali na cajon, sama pa sem poleg igranja še pela. Pozneje so 

se mi pri petju pridružili tudi otroci. Večini otrok je šlo igranje dobro, le dva otroka sta 

težko ujela ritem. Ko so imeli otroci možnost individualnega igranja, drugi pa smo ta 
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čas peli pesem, so imeli zopet vsi otroci težave pri ustreznem ritmu. Prehitevali so in 

niso upoštevali pavz. Morda je slabost glasbila ta, da zvok nič ne odzvanja in se takoj 

izgubi. Otroci s povprečno razvitim ritmičnim posluhom imajo tako pri izvedbi pavz 

težave. V naslednjih dneh sem otrokom v uvodnem delu zapela pesem, ki jo sicer že 

poznajo. Gre za znano pesem Mojster Jaka. Otrokom sem predstavila ritem pesmi, 

tako da sem ga spremljala na glasbilo cajon, ob enem pa sem izrekala besedilo. Nato 

sem jim vse skupaj zapela in zaigrala. Otroke sem razdelila v dve enakovredni skupini. 

Najprej je ena skupina pesem spremljala z glasbilom, druga skupina pa je pesem 

zapela. Nato smo vlogi zamenjali. Otroci so bili pri dejavnosti uspešni in so razumeli 

navodila. Pri prvih poskusih sem igrala na glasbilo cajon in zraven pela tako, da sta 

imeli obe skupini pomoč. Nato jim je uspelo dejavnost izvesti povsem samostojno. 

Trije so samo peli, trije pa igrali.  
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7.5 PRIPRAVA 5 

Priprava vključuje dejavnosti ritmične izreke ob gibanju in igranju na inštrument.  

 

Tema:Igranje na inštrument 

Enota:Ritmična izreka ob gibanju in igranju na inštrument 

Cilji Kurikula: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Primeri dejavnosti Kurikula 

Otrok: 

 ritmično izreka izštevanko, 

 ritmično izreko spremlja z glasbilom in gibanjem. 

 

 

Cilji 

Otrok: 

 ritmično izreka besedilo izštevanke ob korakanju na dobo, 

 loči levo in desno stran, 

 osvoji ritmično-gibalni vzorec. 

Metode: 

 izvajanje ritma pesmi, 

 pozorno poslušanje, 

  pevska in instrumentalna demonstracija, 

 pogovor. 

Oblike: 

 skupna, 

 individualna. 

Sredstva: 

 cajon. 
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Dejavnosti Vzgojiteljica Otroci 

Ritmična izreka 

besedila ob gibanju 

V uvodnem delu vzgojiteljica 

preveri, ali otroci poznajo 

levo in desno stran. To stori 

tako, da se z otroki igra igro 

Stol na moji desni je prazen. 

V primeru, da otroci ne bi 

ločili leve in desne strani, bi 

vsakemu izmed otrok na levo 

roko navezala trak, ki bi jim 

pomagal pri uspešnejši 

izvedbi dejavnosti. Otroke po 

metodi odmeva nauči 

izštevanko »leva-desna«, ki 

jo po osvojenem besedilu 

prenesejo v gibanje.  

Otroci sodelujejo pri igri 

Stol na moji desni je 

prazen. Z aktivnim 

poslušanjem in 

sodelovanjem se naučijo 

besedilo izštevanke »leva-

desna«, nato pa ob izreki 

potujejo po prostoru in v 

ritmu korakajo.  

Ritmična izreka 

besedila ob spremljavi 

inštrumenta cajon 

Otrokom na levo roko zaveže 

trak, ki jim bo v pomoč pri 

igranju na cajon. Vzgojiteljica 

otrokom najprej sama zaigra 

na inštrument cajon, pri 

čemer ima tudi sama 

zavezan trak na levi roki. 

Tako ob izreki besedila 

izštevanke igra na 

inštrument. Otroke povabi k 

skupnemu izvajanju.  

Otroci pozorno opazujejo 

vzgojiteljico in se pridružijo 

pri izvajanju. Ko otroci 

uskladijo izreko besedila s 

pravilnim igranjem na 

inštrument, se v igranju 

preizkusijo tudi 

individualno. Tako vsak 

zaigra naučeno besedilo.  
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7.5.1 ANALIZA IZVEDBE PRIPRAVE 

V uvodnem delu sem se z otroki igrala igro Stol na moji desni je prazen. Tako sem 

preverjala, ali otroci poznajo desno stran. Ugotovila sem, da so imeli štirje otroci 

težave pri razločevanju desne strani. Pozneje sem preverila poznavanje leve in desne 

tudi tako, da sem enostavno podala navodilo, naj vsi dvignejo levo ali desno roko. Tudi 

tukaj se je izkazalo, da so otroci imeli težave. Zato sem se, kot sem že vnaprej 

predvidevala, odločila, da vsakemu otroku na levo roko zavežem trak. Povedala sem 

jim, da jim dajem trak na levo roko. Kmalu so ugotovili, da so prej dvigali napačno 

roko.  

Nato sem otroke po igri odmeva naučila izštevanko »leva-desna«. Z otroki smo se 

najprej naučili besedilo, nato pa sem jih povabila, da s korakanjem in izreko hodijo po 

prostoru. Tukaj so imeli sprva težave, saj niso hodili v ritmu, zato sem jim pomagala na 

tak način, da sem se postavila prva v kolono, otroci pa so korakali za mano. Tako smo 

skupaj uspešno izvedli dejavnost in ritmično izrekali besedilo ob gibanju. Otroke sem 

pozneje izzvala, da so korakali sami, brez moje pomoči. Nekateri so lepo ujeli ritem, 

drugi pa so imeli nekaj težav. Dejavnost smo ponovili v naslednjih dneh, takrat pa 

otroci niso imeli več težav. Korakali so v ritmu in izrekali izštevanko. Dejavnost bi lahko 

nadgradila tudi tako, da bi igrala na glasbilo cajon, otroci pa bi se v ritmu gibali po 

prostoru in izrekali izštevanko. Pri dejavnosti jim je bil trak na roki v pomoč, saj so tako 

lažje povezali besedilo in ritem in so bili tako zastavljeni cilji realizirani, dejavnost pa 

uspešno izvedena.  

Kot v prejšnji dejavnosti tudi tukaj otrokom na levo roko zavežem trak. Besedilo 

ritmične izštevanke izrekamo, poleg tega pa igramo na cajon. Dejavnost je potekala 

postopno in zelo počasi. Otroci so posamezne takte v izštevanki usvajali počasi. Prvi 

del, ko so otroci na cajon igrali začetek besedila, le-va, de-sna je bilo še lahko, 

pozneje so se pojavile težave. Kljub temu da so imeli na levi roki trak, so nekateri 

začeli igrati z desno roko. Tudi pri menjavanju leve in desne roke ob pravem času so 

imeli težave. Težko so razumeli, da v prvem delu (taktu) udarimo štirikrat, dvakrat z 

eno roko in dvakrat z drugo, medtem ko v drugem delu (taktu), udarimo samo trikrat. 

Dejavnost sem zato izvajala zelo počasi in nekaj dni. Na koncu nam je prvi del 

izštevanke uspelo zaigrati, v drugem delu pa je zbranost že popustila in so otroci težko 

sledili pravemu ritmu. V pomoč jim je bilo, ko smo nekaj časa igrali ritem le-va, de-sna. 

Tako so pridobivali ritem in so pozneje lažje menjavali levo in desno roko. Pri glasbilu 
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cajon je to dobro, saj otrok pri igranju uporablja obe roki in tako razvija levo in desno 

stran možganov. Pri tej dejavnosti sem se uštela, saj sem predvidevala, da bodo otroci 

hitreje usvojili pravilno tehniko igranja pri izštevanki »leva-desna«. Morda bi dejavnost 

lahko ponovila čez nekaj časa in tako ugotovila, ali bi bila bolj uspešna. Deček je pri 

dejavnosti potreboval kar nekaj spodbude, saj je igranje vedno začel z desno roko, 

poleg tega pa je zgrešil ritem. Zato sem igrala skupaj z njim. Včasih je vzdihnil in rekel: 

»Joj, tega ne znam!« Ampak sva potem s skupnimi močmi dejavnost izvedla tako, da 

sva bila na koncu oba zadovoljna.  
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7.6 PRIPRAVA 6 

V pripravi je opisana dejavnost pozornega poslušanja, ki vključuje glasbene uganke.  

 

Tema:Igranje na inštrument 

Enota:Glasbene uganke 

Cilji Kurikula: 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti. 

Primeri dejavnosti Kurikula 

Otrok: 

 posluša in razlikuje zvoke, 

 posluša izvedbe izbranih glasbenih del. 

Cilji 

Otrok: 

 pozorno posluša in prepozna igrani ritem. 

Metode: 

 pozorno poslušanje. 

Oblike: 

 individualna. 

Sredstva: 

 cajon. 
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Dejavnosti Vzgojiteljica Otroci 

Zbrano in pozorno 

poslušanje 

Vzgojiteljica otrokom zapoje 

tri dele različnih pesmi, nato 

pa zaigra ritem ene izmed 

pesmi. Otrokom zastavi 

glasbeno uganko, in sicer 

ritem katere prej pete pesmi 

je zaigrala? Dejavnosti 

stopnjuje tako, da otrokom 

zapoje dele več pesmi, v 

kolikor pa bi otrokom šlo zelo 

dobro, bi lahko zaigrala ritem 

katerekoli pesmi in bi ga 

otroci skušali prepoznati. 

Otroci pozorno in zbrano 

poslušajo petje 

vzgojiteljice in igranje na 

inštrument cajon, nato pa 

skušajo odgovoriti na 

zastavljeno glasbeno 

uganko.  

7.6.1 ANALIZA IZVEDBE PRIPRAVE 

Otrokom sem na začetku podala navodila in predstavila igro. Povedala sem, da se 

bomo igrali glasbene uganke. Otrokom sem zapela po tri dele pesmi, nato pa sem na 

glasbilo cajon zaigrala ritem ene pesmi. Otroci so ugotavljali, kateri pesmi pripada 

igrani ritem. Dejavnost sem izvajala 3 dni v tednu, kjer sem en dan otrokom zapela 

devet pesmi, to pomeni, da so ugotavljali tri ritme. Zapela sem jim poznane pesmi in v 

vseh treh ugankah so ugotovili pravilno. V drugem dnevu sem otrokom zapela devet 

neznanih pesmi, tukaj so imeli več težav. Eno uganko so uspešno razrešili, pri dveh 

niso bili uspešni. Pomagala sem jim tako, da sem pesmi še enkrat zapela in ritem 

zaigrala. Kljub temu jim ni šlo. Zato sem ob igranem ritmu pesem zapela, takrat pa so 

bili njihovi komentarji: »ja, to je prava« in »sem vedel, da je ta«. Tretji dan sem 

otrokom pripravila fotografije, katere so prikazovale glavni motiv pesmi; npr. za pesem 

Jaz sem mala miška sem otrokom pripravila sliko miške. Na glasbilo cajon sem 

zaigrala ritem ene pesmi, otroci pa so ob pozornem poslušanju skušali ugotoviti, za 

katero pesem gre, fotografije, ki so jih imeli pred seboj, pa so jim bile v pomoč. Otroci 

so od petih igranih ritmov ugotovili dve pesmi. Pri eni pesmi so na sliko pokazali štirje 

otroci, pri drugi ugotovljeni pa so pravilno rešitev podali trije otroci. Otroci so se ob 
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iskanju rešitev zabavali, najprej so že ob fotografijah ugotavljali, za katero pesem bi 

šlo. Igranje na cajon je dejavnost še bolj popestrilo. Dejavnost sem dodala pozneje, ko 

sem po napisani pripravi in prejšnjih dejavnostih ugotovila, da bodo otroci imeli težave 

pri prepoznavanju ritma katerekoli pesmi, zato sem se odločila za slikovni prikaz. 

Vendar kljub temu da so otroci imeli pomoč, je bil zadnji del kompleksen in zahteven. 

7.7 SODELOVANJE PRI GLASBENIH DEJAVNOSTIH (opazovalni 

protokol) 

Tabela prikazuje sodelovanje otrok pri glasbenih dejavnostih. Opazovalni protokol sem 

izvajala po tedensko izvedeni pripravi. Ocenjevala sem, kako so otroci sodelovali pri 

večini glasbenih dejavnosti. Rezultati kažejo, da so otroci pri glasbenih dejavnostih 

samoiniciativno in z intenzivnostjo pristopali k programu, ki sem jim ga pripravila.  

 

Priprave Potrebuje 

spodbudo 

Samoiniciativno Se intenzivno 

zavzema 

Priprava 1  4 2 

Priprava 2  3 3 

Priprava 3   6 

Priprava 4  2 4 

Priprava 5   6 

Priprava 6   6 

7.8 POČUTJE OTROK PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

Otroci so po vsaki izvedeni dejavnosti pobarvali nasmejan ali žalosten obraz. Ta je 

prikazoval njihovo počutje po izvedeni dejavnosti. Na ta način sem ugotavljala, ali jim 

je bila dejavnost zanimiva in dovolj pestra. Rezultati kažejo, da so žalosten obraz 

pobarvali samo štirikrat, in zato lahko predpostavljam, da so jim bile dejavnosti 

zanimive in so se ob tem zabavali.  

 



 

Priprave 

 

Priprava 1 

Priprava 2 

Priprava 3 

Priprava 4 

Priprava 5 

Priprava 6 

 

7.9 TEST INSTRUMENTALNEGA IZVAJANJA RITMIČNIH 

OSTINATOV 

V obsegu diplomskega dela sem izvedla dva testa instrumentalnega izvajanja ritmičnih 

ostinatov. Prvi test sem opravila v aprilu 2015, pred začetkom glasbenih dejavnosti 

vključevanja cajona. Drugi test

Testa sem opravila individualno z vsakim otrokom 

šest otrok iz Vrtca Ciciban, v starostnem razponu 5

izvajanja sem vrednotila s tristopenjsko lestvico (netočno, deloma točno, v celoti točno 

izvajanje). Deloma točno izvajanje sem vrednotila takrat, ko je otrok pravilno zaigral 

enega od dveh taktov. Test je sestavljen iz desetih ritmičnih ostinatov, kjer so primeri

avtorsko oblikovani. Vključuje deset ritmičnih primerov, kjer 
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5 

4 

5 

6 

6  

6  

TEST INSTRUMENTALNEGA IZVAJANJA RITMIČNIH 

V obsegu diplomskega dela sem izvedla dva testa instrumentalnega izvajanja ritmičnih 

ostinatov. Prvi test sem opravila v aprilu 2015, pred začetkom glasbenih dejavnosti 

vključevanja cajona. Drugi test sem izvedla junija 2015, po končanih dejavnostih. 

Testa sem opravila individualno z vsakim otrokom posebej. V raziskavi je sodelovalo 

rtca Ciciban, v starostnem razponu 5–6 let. Teste instrumentalnega 

a sem vrednotila s tristopenjsko lestvico (netočno, deloma točno, v celoti točno 

). Deloma točno izvajanje sem vrednotila takrat, ko je otrok pravilno zaigral 

enega od dveh taktov. Test je sestavljen iz desetih ritmičnih ostinatov, kjer so primeri

avtorsko oblikovani. Vključuje deset ritmičnih primerov, kjer ima vsak dva takta. 

 

1 

2 

1 

 

TEST INSTRUMENTALNEGA IZVAJANJA RITMIČNIH 

V obsegu diplomskega dela sem izvedla dva testa instrumentalnega izvajanja ritmičnih 

ostinatov. Prvi test sem opravila v aprilu 2015, pred začetkom glasbenih dejavnosti 

sem izvedla junija 2015, po končanih dejavnostih. 

j. V raziskavi je sodelovalo 

6 let. Teste instrumentalnega 

a sem vrednotila s tristopenjsko lestvico (netočno, deloma točno, v celoti točno 

). Deloma točno izvajanje sem vrednotila takrat, ko je otrok pravilno zaigral 

enega od dveh taktov. Test je sestavljen iz desetih ritmičnih ostinatov, kjer so primeri 

ima vsak dva takta.  
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LEGENDA: 

PRVI PREIZKUS DRUGI PREIZKUS 

 

Test 1 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA  
 

 
 

 

IRIS    
 

 

MATEJ Š.  
 

 
 

 

MATEJ D.   
 

  

TIVA   
 

 
 

 

 

Test 2 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA     
 

IRIS     
 

IZAK   
 

 
 

MATEJ Š.     
 

MATEJ D.     
 

TIVA     
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Test 3 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA    
 

 

IRIS     
 

IZAK  
 

  
 

MATEJ Š.   
 

  

MATEJ D.     
 

TIVA     
 

 

 

Test 4 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA     
 

IRIS   
 

 
 

IZAK   
 

 
 

MATEJ Š.  
 

 
 

 

MATEJ D.   
 

 
 

TIVA     
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Test 5 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA    
 

 

IRIS    
 

 

IZAK    
 

 

MATEJ Š.    
 

 

MATEJ D.    
 

 

TIVA     
 

 

 

Test 6 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA    
 

 

IRIS    
 

 

IZAK  
 

 
 

 

MATEJ Š.  
 

 
 

 

MATEJ D.    
 

 

TIVA    
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Test 7 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA     
 

IRIS     
 

IZAK     
 

MATEJ Š.   
 

 
 

MATEJ D.     
 

TIVA     
 

 

 

Test 8 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA  
 

 
 

 

IRIS  
 

 
 

 

IZAK    
 

 

MATEJ Š.   
 

  

MATEJ D.   
 

  

TIVA   
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Test 9 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA     
 

IRIS     
 

IZAK     
 

MATEJ Š.   
 

 
 

MATEJ D.     
 

TIVA     
 

 

 

Test 10 

 

OTROK NETOČNO DELOMA TOČNO V CELOTI TOČNO 

AJDA     
 

IRIS  
 

  
 

IZAK     
 

MATEJ Š.  
 

 
 

 

MATEJ D.     
 

TIVA     
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Rezultati testov instrumentalnega izvajanja ritmičnih vzorcev izraženi v [%] 

Predstavljeni so rezultati, kjer so v posamezen test vključeni vsi otroci. 

 PREIZKUS 1 [%] PREIZKUS 2 [%] 

TEST 1 25 58 

TEST 2 92 100 

TEST 3 58 75 

TEST 4 58 75 

TEST 5 58 58 

TEST 6 33 50 

TEST 7 92 100 

TEST 8 8 50 

TEST 9 92 100 

TEST 10 67 92 

POVPREČNA VREDNOST 58 76 

 

Rezultati testov instrumentalnega izvajanja ritmičnih vzorcev kažejo na to, da je 

vključevanje inštrumenta cajon v glasbene dejavnosti pripomoglo k uspešnejšemu 

izvajanju ritmičnih vzorcev. Poleg izvajanja je test vključeval tudi pozorno poslušanje. 

Otroci so med prvim in drugim testiranjem napredovali in dosegli boljše rezultate.  

7.10 TEST RITMIČNE AVDIACIJE 

S testom ritmične avdiacije preverimo ritmični posluh otrok. Testiranec sliši primere 

parov ritmičnih vzorcev, pri čemer se drugi vzorec lahko razlikuje od prvega. 

Testiranec na delovnem listu označi, ali je bil vzorec enak ali različen. Teste sem 

izvedla s šestimi otroki, starosti 5–6 let. Prvi test sem opravila pred začetkom izvajanja 

glasbenih dejavnosti vključevanja inštrumenta cajon, drugi test pa sem opravila po 

končanih dejavnostih. Preverjala sem, ali so otroci napredovali v razvoju ritmičnega 

posluha pri pozornem poslušanju. Test je sestavljen iz desetih primerov. Na delovnem 

listu je bil vsak posamezen primer označen s simbolom, pod njim pa sta bili dve 

možnosti. Eno možnost (kjer sta bila dva nasmejana obraza) je predstavljal enak 

ritmični vzorec, drugo možnost (žalosten in vesel obraz) je predstavljala različnost 

ritmičnih vzorcev. Test je potekal tako, da so bili otroci v igralnici, vsak za svojo mizo. 
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Preko zvočnega posnetka sem jim predvajala izbrane ritmične vzorce, ki sem jih 

oblikovala sama. Zvočni posnetek sem posnela tako, da sem na začetku povedala 

simbol, pri katerem so otroci obkrožili obraza, nato pa sem ritma zaploskala. Med 

prvim in drugim sem jasno izrekla, za katerega gre. V nadaljevanju so predstavljeni 

rezultati prvega in drugega testa, pri katerih zapisano število predstavlja število 

pravilnih rešitev. 

 

OTROK TEST 1 TEST 2 

MATEJ Š. 8 8 

 

Deček je med prvim in drugim preverjanjem osvojil enako število pravilnih rešitev. 

Rezultat predstavlja, da je bil pri obeh testih enako uspešen, kar pomeni, da je bil v 

obeh primerih 80-odstotno uspešen.  

 

OTROK TEST 1 TEST 2 

IZAK 9 8 

 

Izak je bil pri prvem preizkusu bolj uspešen, saj je bil kar 90-odstotno uspešen, pri 

drugem testu pa je bil njegov rezultat nekoliko slabši, 80%.  

 

OTROK TEST 1 TEST 2 

IRIS 10 9 

 

Tudi tukaj je bila deklica pri prvem preizkusu bolj uspešna. Pravilno je razločila vseh 

deset parov ritmov. V drugem testu je ugotovila devet pravilnih ritmov.  

 

OTROK TEST 1 TEST 2 

MATEJ D. 10 9 

 

Matej je dosegel enak rezultat kot Iris in tudi pri enakem ritmičnem primeru sta se 

uštela.  
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OTROK TEST 1 TEST 2 

TIVA 9 9 

 

Deklica je bila pri obeh testiranjih enako dobro uspešna. V obeh primerih je bila 90-

odstotno uspešna. 

 

OTROK TEST 1 TEST 2 

AJDA 2 8 

 

Deklica je prvi test opravila z manjšimi težavami, zato je tudi rezultat slabši. V prvem 

delu, ko so otroci reševali test, ni razumela navodil in je pri vsakem simbolu obkrožila 

obe možnosti. Po končanem testiranju sem ugotovila, da navodil ni razumela, zato je 

test rešila še enkrat. Pravilno je razločila dva ritmična vzorca. Rezultate sem preverjala 

pozneje in ugotovila, da bi bilo bolje, če bi test ponovili kakšen drug dan, saj je možno, 

da ji je v času, ko je morala reševati dvakrat zaporedoma, že padla koncentracija. 

Rezultati drugega testiranja kažejo na to, da so moja sklepanja lahko pravilna, saj je 

bila pri drugem testiranju uspešnejša in je pravilno ugotovila kar 8 ritmičnih parov.  

 

Rezultati prvega in drugega testiranja, izraženi tako, da so vključeni vsi otroci. 

  [%] TEST 1 TEST 2 

 80 85 

 

Povprečno doseženi rezultati testa ritmične avdiacije kažejo, da so otroci med prvim in 

drugim testiranjem napredovali v razvoju ritmičnega posluha in pozornem poslušanju. 

Njihov napredek je minimalen. Verjetno bi bil rezultat boljši, če bi dejavnosti temeljile 

na pozornem poslušanju in bi se izvajale še dlje. Splošno gledano pa so otroci dosegli 

lepe rezultate že pri prvem testiranju, kar kaže, da so glasbeno močna skupina otrok. 

Otroci obiskujejo pevski zbor, vzgojiteljica in pomočnica pa pri vsakodnevnih 

načrtovanih dejavnostih veliko pozornosti posvečata glasbi in njenim vsebinam, saj sta 

tudi sami na tem področju uspešnejši.  
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7.11 UČINKI UPORABE CAJONA NA RAZVOJ RITMIČNEGA 

POSLUHA OTROK 

Testa instrumentalnega izvajanja ritmičnih vzorcev in ritmične avdiacije kažeta, da so 

otroci po končanih dejavnostih uporabe cajona napredovali v razvoju ritmičnega 

posluha. Dejavnosti smo izvajali dva meseca in verjetno je, da bi v daljšem časovnem 

obdobju otroci pokazali še večji napredek v razvoju ritmičnega posluha. Razvoj 

ritmičnega posluha je proces, ki poteka zelo intenzivno v predšolskem obdobju, 

nadaljuje pa se tudi pozneje. Lahko potrdim, da uporaba inštrumenta cajon in njegovo 

vključevanje v glasbene vsebine pripomore k boljšemu ritmičnemu posluhu, poleg tega 

pa se z njegovo večkratno uporabo pri otrocih razvija pozitiven odnos do glasbil in 

glasbe.  

7.12 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI UPORABE CAJONA PRI 

GLASBENI VZGOJI 

V projektu, ki sem ga zasnovala, sem lahko opazovala, kakšne pozitivne in negativne 

učinke prinaša instrument cajon. Kar nekaj časa sem potrebovala, da so do 

instrumenta razvili spoštljiv odnos in so z njim ravnali primerno. Za to so bile potrebne 

različne dejavnosti, pri katerih so otroci spoznavali lastnosti instrumenta. Preizkusili so, 

kako je nanj igrati glasno in tiho, hitro ali počasi. Poseben izziv jim je bil, ko so 

oblikovali različne ritme in so nanj igrali na zgornjem delu ali spodaj, kjer so bas 

udarci. Cajon je dobro uporabljati pri manjši skupini otrok, saj je potrebno kar veliko 

zbranosti, poleg tega pa si vsak otrok želi čim več igrati. Prav predšolski otroci težko 

čakajo na vrsto, zato je v vrtcu toliko bolj pomembno, da jim pri dejavnostih 

omogočimo čim bolj aktivno udeleženost. Uporaba cajona in vključevanje v glasbene 

in tudi druge dejavnosti je proces, ki se ga ne da priučiti čez noč. Za njegovo 

funkcionalnost je potreben glasbeno kompetenten vzgojitelj, ki obvlada tehniko igranja 

na inštrument ter didaktične možnosti njegove uporabe. Sama sem cajon uporabljala 

tudi pri dnevnih dogodkih, ko so otroci pospravljali sobo in se pripravljali za naslednjo 

dejavnost. Takrat sem igrala različne ritme. Včasih sem se z njimi igrala na tak način, 

da ko sem igrala, so otroci pospravljali, ko pa sem prenehala, so se spremenili v kipe. 

Pomanjkljivost instrumenta, ki jo lahko izpostavim, je ta, da je relativno velik in ga je 

težko imeti v igralnici. Kljub temu so zelo primerni za uporabo pri glasbeni vzgoji in 
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rezultati so pokazali, da uporaba inštrumenta cajon pozitivno vpliva na razpoloženje 

otrok in kognitivne sposobnosti. 

7.13 INTERES OTROK ZA UPORABO CAJONA PRI GLASBENIH 

DEJAVNOSTIH 

Z anketnim vprašalnikom sem po vsaki izvedeni dejavnosti preverjala interes otrok. To 

sem preverila tako, da so otroci pobarvali vesel ali žalosten obraz. Otroci so pri večini 

dejavnosti pokazali veselje in dobro voljo,tako med samo dejavnostjo kot tudi po njej. 

Ugotovila sem, da so posebno radi povezovali igranje na glasbilo in gibanje. Tudi ob 

igranju in petju so zelo uživali. Bili so tudi negativni obrazi po kakšni izmed dejavnosti, 

vendar sem po komentarjih sodeč, ki so jih otroci izrekli ob tem, ko so pobarvali 

žalosten obraz, ugotovila, da za nastalo situacijo ni kriva posamezna dejavnost, 

temveč tudi trenutno počutje otroka. Kar želim poudariti je, da na uspešno izvedbo 

dejavnosti, ki jih izvajamo z otroki, pa naj bodo to glasbene ali ne, vplivajo tudi drugi 

dejavniki iz okolja. Prav to se je pogosto izkazalo tudi pri projektu, ki sem ga izvajala. 

Prišli so dnevi, ko so bili otroci preobremenjeni, naj omenim, da so otroci, s katerimi 

sem izvajala dejavnosti, otroci, ki bodo jeseni zakorakali v šolo. Veliko priprav in 

aktivnosti so imeli v tem obdobju in povsem razumljivo je, da so bili kdaj utrujeni in 

nezainteresirani za delo. Ob tem pa je pomembno, da so me tudi tiste dni, ko smo 

imeli v načrtu druge aktivnosti, spraševali, kdaj bodo spet lahko igrali cajon.  
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8. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem predstavila uporabo instrumenta cajon pri glasbeni vzgoji v 

predšolskem obdobju. Ker je inštrument cajon ritmično glasbilo, sem raziskovala vpliv 

njegove uporabe na razvoj ritmičnega posluha.  

Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je, ali bodo učinki uporabe cajona 

vplivali na razvoj ritmičnega posluha. S pomočjo testov sem ugotovila, da se je raven 

ritmičnega posluha po dveh mesecih izvajanja dejavnosti dvignila v pozitivno smer. 

Zato lahko iz pridobljenih podatkov predvidevam, da bi se nadaljnja uporaba cajona 

izkazala kot učinkovit pripomoček pri razvijanju ritmičnega posluha. V drugem 

raziskovalnem vprašanju sem ugotavljala, katere prednosti in pomanjkljivosti se 

pojavijo pri uporabi cajona. Spoznala sem, da je prednosti pravzaprav zelo veliko, saj 

se z njegovo večkratno uporabo otroci urijo v pozornem in zbranem poslušanju, 

razvijajo kognitivne sposobnosti (spomin, mišljenje, razumevanje…), z igranjem na 

glasbilo pa do njega razvijajo pozitiven odnos. Pomanjkljivost, ki sem jo opazila pri 

izvajanju, je ta, da je inštrument velik in ga je težko shraniti v igralnici, kjer bi bil ves 

čas na voljo. Še posebej, če želiš izvajati dejavnosti z več otroki. Cajon je inštrument, 

ki se ga ni mogoče naučiti igrati takoj, za pravilno igranje in osvojitev veščin igranja, ki 

vključuje menjavo leve in desne roke, je potrebno veliko zbranosti, koncentracije in 

volje, tako vzgojitelja kot otrok. Pri zadnjem raziskovalnem delu pa sem se spraševala, 

pri katerih dejavnosti uporabe cajona bodo otroci izkazali največ interesa. Rezultati so 

pokazali, da so otroci izkazali interes pri vseh dejavnostih, a vendarle izstopata 

dejavnosti povezovanja igranja na glasbilo in gibanje ter igranje na glasbilo in petje. 

Če povzamem, otroci so prav pri vseh dejavnostih uživali, se izražali, ustvarjali ter se 

samoiniciativno zavzemali.  

 

Upam, da bo diplomsko delo v pomoč vsem, ki bodo želeli inštrument cajon preizkusiti 

pri delu z otroki.  
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