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Iz recenzij

Znanstvena monografija »Izbrana poglavja  iz glasbene didaktike« pomeni pomemben prispe-

vek k teoriji in praksi glasbene didaktike na vseh stopnjah izobraževanja. Je delo slovenske znan-

stvenice in strokovnjakinje, ki že vrsto let  proučuje različne didaktične vidike  uspešnega načr-

tovanja glasbene vzgoje. 

Knjiga je dobrodošla pomoč učiteljem in vzgojiteljem pri kakovostnem načrtovanju, izvajanju, 

preverjanju ter ocenjevanju glasbene vzgoje. Ponuja teoretična izhodišča za medpredmetno po-

vezovanje glasbene vzgoje ter nas seznanja s pomenom vrednosti vzgoje z umetnostjo in skozi 

umetnost v  institucionalni vzgoji in izobraževanju.

Delo toplo priporočam študentom dodiplomskega in podiplomskega študija na študijskih pro-

gramih Predšolska vzgoja, Razredni pouk, Glasbena pedagogika, Specialna pedagogika, delujo-

čim vzgojiteljem in učiteljem tako v splošnih kot glasbenih vzgojno-izobraževalnih institucijah, 

prav tako pa tudi vsem drugim bralcem, ki jih omenjena tematika privlači. Ker tovrstne literatu-

re v našem okolju ni veliko, je za omenjeno strokovno javnost še posebej dobrodošla.

prof. dr. Olga Denac

Znanstvena monografija prinaša strokovno utemeljen in sodoben pogled na učenje in pouče-

vanje glasbene vzgoje v osnovni šoli. Obravnava vitalne teme didaktike glasbe, ki se neposre-

dno dotikajo samega bistva glasbene pedagogike na sploh, kot na primer: načrtovanje glasbene 

vzgoje, preverjanje in ocenjevanje ter medpredmetno povezovanje. V izhodiščih razprav so tudi 

novejše ugotovitve edukacijskih ved s področja dela z nadarjenimi in učenja preko umetnosti. 

Avtorica skozi celotno delo utemeljuje tezo, da celostna glasbena vzgoja, podprta z dejavno-

stnim pristopom in izbranimi vsebinami, podpira otrokov celostni glasbeni razvoj in razvoj nje-

gove celovite osebnosti. Pri tem izpostavlja tako pomen rabe avtentičnih metod učenja in pou-

čevanja, ki izhajajo iz glasbe in narave glasbenega učenja, kot tudi potrebo po kompetentnem in 

glasbeno-motivacijsko naravnanem učitelju. 

Ocenjujem, da so Izbrana poglavja iz glasbene didaktike avtorice Barbare Sicherl Kafol pomem-

ben prispevek v razvoju znanstvene misli o učenju in poučevanju glasbe. Monografija bogati te-

meljno strokovno literaturo s področja glasbene pedagogike in odpira smeri nadaljnjega razvo-

ja prakse učenja in poučevanja glasbe. izr. prof. dr. Bogdana Borota
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Razpenjanje papirnate pahljače

1. Kaj že vemo?

Pisarniška sponka, ki jo previdno položimo na vodno 
gladino plava. Ko na gladino kanemo kapljico detergen-
ta ali tekočega mila, pa hitro potone. Kaj pa se dogaja s 
papirnato pahljačo, ki jo položimo na vodno gladino?

2. Naše raziskovalno vprašanje

Kako količina dodanega detergenta ali tekočega mila 
vpliva na čas raztegovanja papirnate pahljače?

3. Naredimo načrt raziskave

V posodo bomo nalili vodo, ji dodali kapljico deter-
genta in previdno pomešali, da ne bo mehurčkov. Kos 
papirja zložimo v harmoniko in jo prepognemo tako, 
da nastane pahljača, kot kaže slika 1.

Potrebovali bomo:
Posodo, tekoči detergent ali tekoče milo, enako velike 
kose pisarniškega papirja, iz katerih izdelamo pahljačo 
in štoparico.

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

V posodo nalijemo vodo in ji dodamo kapljico detergen-
ta. Previdno vanjo spustimo pahljačo kot kaže slika 1 in 
merimo čas, ki je potreben, da se pahljača raztegne, kot 
kaže slika 2. Papir odstranimo, dodamo kapljico deter-
genta, previdno pomešamo in na gladino položimo novo 
pahljačo. Ponovno merimo čas raztegovanja pahljače. Me-
ritve ponavljamo tako dolgo, dokler se časi raztegovanja še 
razločujejo. Meritve zapisujemo v preglednico. Narišemo 
(stolpčni) graf, ki prikazuje, kako je čas raztegovanja pa-
hljače odvisen od količine detergenta.

Na kaj moramo paziti?
Diagonala pravokotnika papirja, iz katerega izdelamo 
pahljačo, naj bo manjša od premera dna posode. Veli-
kosti in vrste papirja ter števila pregibov pahljače ne 
spreminjamo. Pri vsaki ponovitvi poskusa uporabimo 
novo pahljačo. Dodajamo majhne količine detergenta 
in previdno pomešamo, da ne nastanejo mehurčki. Če 
je detergent pregost, ga najprej v majhni posodi neko-
liko razredčimo z vodo in potem dodajamo razredčen 
detergent. Detergenti se med seboj razlikujejo, zato je 
pred merjenji potrebno opraviti nekaj poskusov, da 
ugotovimo, koliko detergenta naj dodajamo.

5. Kaj smo ugotovili? 

Čim več detergenta dodamo, tem hitreje se pahljača 
razpre.

Premislimo še o …
n Kako na rezultat poskusa vpliva debelina papirja?
n Kako na rezultat poskusa vpliva število pregibov (ši-

rina posameznega pregiba)?
n Kaj pa, če namesto pahljače v vodo polagamo kepe 

papirja?
n Ali se rezultati spremenijo, če namesto tekočega de-

tergenta dodajamo pralni prašek?
n Ali se rezultati spremenijo, če dodajamo sladkor ali sol?
n Ali lahko kaj podobnega opazimo tudi med dodaja-

njem sadnega sirupa (limone, kisa)?

Slika 1: Iz lista papirja 
izdelamo pahljačo.

Slika 2: Raztegnjena pahljača ob koncu poskusa. Ob koncu 
poskusa je rahlo upognjena le ena guba.


