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POVZETEK 

Šola ima pri razvoju otrokovega estetskega okusa in pri ustreznem vrednotenju glasbenih del 

v sodobnem, zvočno »onesnaženem« okolju pomembno vlogo. S sistematično načrtovanim 

procesom spodbujanja in doživljanja glasbe ter usmerjeno zaznavo njenih izvajalskih sredstev 

in izraznih prvin želimo pri učencih razviti ozaveščenega poslušalca, ki bo znal v znotraj 

različnih glasbenih zvrsti odkrivati sporočilno in umetniško vrednost glasbe ter na podlagi 

tega izkazovati ustrezno stopnjo interesa za njeno poslušanje. Poleg šolskega prostora na 

razvoj interesa učencev za poslušanje vplivajo tudi izvenšolski dejavniki. V magistrskem delu 

smo preučevali vpliv družinskega okolja na razvoj interesa četrtošolcev za poslušanje 

različnih glasbenih zvrsti. Teoretična spoznanja smo dopolnili z empirično raziskavo, ki je 

obsegala 3-mesečni eksperimentalni model s paralelnima skupinama učencev dveh oddelkov 

4. razreda (eksperimentalna in kontrolna skupina). Na podlagi obstoječega učnega načrta za 

glasbeno umetnost smo oblikovali didaktične enote s poudarkom na poslušanju različnih 

glasbenih zvrsti (rap, jazz, baletne, rock, ljudske, klasične, elektronske in operne glasbe). 

Sistematične in usmerjene dejavnosti poslušanja smo izvajali pri pouku glasbene umetnosti v 

eksperimentalni in kontrolni skupini. Eksperimentalna skupina je poleg spodbud pri pouku 

glasbene umetnosti glasbene dejavnosti poslušanja izvajala tudi v družinskem okolju. V ta 

namen smo predhodno izdelali glasbeno mapo, v kateri so se hranili in vrednotili vsi izdelki. 

Sodelovanje in vlogo družine pri razvoju interesa za poslušanje smo spremljali samo pri 

eksperimentalni skupini. Pri učencih obeh skupin smo z anketnim vprašalnikom preverili 

inicialno in finalno stopnjo interesa do različnih glasbenih zvrsti. Za starše učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine smo izdelali tudi anketni vprašalnik o njihovih interesih 

do poslušanja različnih glasbenih zvrsti in poslušanju glasbe z otroki v družinskem okolju. Z 

raziskavo smo preučevali, ali lahko s sistematično načrtovanimi in vodenimi dejavnostmi 

aktivnega poslušanja različnih glasbenih zvrsti v šoli ter ob intenzivnem vključevanju družine 

vplivamo na interes učencev za poslušanje različnih glasbenih del. Izsledki raziskave so 

pokazali, da je eksperimentalna skupina po končani raziskavi pokazala višji splošni interes za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti kot kontrolna skupina. Ob tem smo ugotovili, da med 

interesi učencev in vključevanjem družinskih članov v poslušanje posameznih glasbenih 

zvrsti ne obstajajo statistično značilne povezave. Raziskava je pokazala tudi, da interesi 

družinskih članov za poslušanje različnih glasbenih zvrsti ne vplivajo na interes njihovih 

otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Prav tako smo ugotovili, da ne obstaja 

statistično značilne povezave med glasbenim udejstvovanjem staršev in sorojencev (petje v 
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pevskem zboru, igranje glasbil, obiskovanje koncertov) z interesi otrok za poslušanje 

različnih glasbenih zvrsti. Raziskava tako ni potrdila pomembnega vpliva družine na razvoj 

interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. 

KLJUČNE BESEDE                                                                                                                                     

Glasbena umetnost, poslušanje glasbe, glasbene zvrsti, glasbeni interes, vpliv družine. 

 



IV 

ABSTRACT 

School has an important role in development of child's aesthetic taste and proper evaluation of 

music work in modern »polluted« environment.  Through systematically planned process of 

encouragement and experiencing the music and through directed perception of its executive 

resources and expressive elements we want to develop conscious listener who will be able to 

discover meaningful and artistic value of music of different music styles, a listener who will 

on this basis, express appropriate level of interest in its listening. School and extracurricular 

activities influence on the development of pupil's interest in listening. We studied the 

influence of family environment on the development of interest in listening to different music 

styles of fourth graders. Theoretical discoveries were completed with empirical survey which 

included a 3 month experimental model with two parallel groups of fourth graders 

(experimental and control group). Based on existing Music syllabus we formed didactic units 

with emphasis on listening of different music styles (rap, jazz, ballet, rock, folk, classical, 

electronic and opera music). Systematic and directed listening activities were performed 

during music lessons in experimental and control group. Experimental group did the listening 

activities in school and at home in family environment. For that purpose, we created musical 

folder in which all the product were stored and evaluated. Cooperation and role of the family 

in the development of interest in listening to music was observed only in experimental group. 

The initial and final level of interest toward different music styles was tested with a 

questionnaire in both of the groups. We also formed a questionnaire for parents. It was about 

interest in listening to different music styles with children in family environment for 

experimental and control group. We studied if systematical planned and guided activities of 

active listening to different music styles in school beside intensive involvement of family 

influences the interest of pupils for listening to different music works. Results of the research 

indicated that the experimental group showed higher overall interest in listening to music than 

the control group. We found out that there are not statistical important differences between 

the interest of pupils and involvement of family members in listening to different musical 

styles.  The survey also presented that family members' interests in listening to different 

musical styles do not affect the interest of their children's interest in listening to different 

musical styles. There are no statistically significant relationships between musical 

participation of parents and siblings (singing in a choir, playing music instruments, attending 

concerts) with children's interests in listening to different music styles. The survey in general 
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did not confirm a significant impact of family on the development of children's interest in 

listening to different music styles.  

KEY WORDS 

Music, listening to music, music styles, music interest, family influence 
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UVOD 

 

Danes si sveta brez glasbe skorajda ne moremo predstavljati. Prek najrazličnejših 

multimedijskih prevajalcev zvoka nas namreč spremlja povsod. Ravno zaradi tega jo 

večinoma sprejemamo le kot zvočno kuliso. Tovrstno poslušanje glasbe nam ne omogoča 

poglobljenega doživljanja, sprejemanja, razumevanja in kritičnega vrednotenja glasbenih 

vsebin. Glasbo resnično doživljamo tedaj, ko se jo naučimo sistematično in aktivno poslušati. 

V procesu glasbene percepcije se naša čustva in mišljenje prepletata in dopolnjujeta. Na 

osnovi doživljanj ob poslušanju glasbe pa si oblikujemo svojevrstne predstave in glasbene 

interese.  

Ko govorimo o glasbenih interesih, mislimo pri tem na posameznikovo dajanje prednosti 

določenim aktivnostim in vsebinam na glasbenem področju (Rotar Pance, 2006). Interesi niso 

prirojeni, temveč se razvijajo na podlagi posameznikovih preteklih izkušenj in iz njih 

izhajajočih stališč. Stopnja izražanja interesa za glasbene dejavnosti in stopnja razvitosti 

glasbenih sposobnosti pa sta v povezavi s prvimi glasbenimi izkušnjami posameznika (prav 

tam).  

Glasbeni interesi se pričnejo oblikovati že takoj po rojstvu. Vse do prihoda v šolo in v 

zgodnjem šolskem obdobju so otroci zelo odprti za sprejemanje glasbenih dražljajev iz 

zunanjega okolja. Pri razvoju glasbenega okusa ima v obdobju otroštva največjo vlogo 

primarna socializacija, ki zajema starše, šolo, vrstnike, socialni razred in glasbeno industrijo 

(Colwell in Richardson, 2002; de la Motte Haber, 1990). Težko je določiti stopnjo 

posamičnega vpliva teh dejavnikov, saj se njihova pomembnost spreminja. Najpogostejši in 

najopaznejši je upad vplivov družinskega in šolskega okolja v obdobju mladostništva, 

namesto tega pa so tedaj v porastu vplivi ostalih dejavnikov. Primarna glasbena socializacija 

sicer ne definira okusa, vendar postavlja temelje zanj, kot so pomen organiziranih zvokov, 

stopnja pozornosti glasbenega poslušanja in oblike odziva oziroma vključevanja v poslušanje 

glasbe (Rimmer, 2012).  

Zato je zelo pomembno, da že otrokom v zgodnjem otroštvu omogočimo takšno zvočno 

okolje, ki jih bo spodbujalo k poglabljanju in oblikovanju glasbenih interesov za poslušanje 

različnih glasbenih zvrsti. Raziskave potrjujejo, da intenzivna glasbena aktivnost vpliva na 

razumevanje in sprejemanje raznovrstne glasbe, in da glasbeno izobraženi posamezniki dajejo 
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prednost resni glasbi, drugi pa trenutno popularni, ki je največkrat namenjena le zabavi 

(Lamont, Hargreaves, Marshall in Tarrant, 2003).  

 

Začetek sistematičnega glasbenega izobraževanja otrok se prične z vstopom v osnovno šolo. 

Pouk glasbene umetnosti je v osnovni šoli zelo kompleksno načrtovan in zajema vsa področja 

otrokovega razvoja – psihomotorično, afektivno in kognitivno. Glasbeno učenje poteka v 

interakciji z glasbenimi dejavnostmi, med katere uvrščamo izvajanje, poslušanje in 

ustvarjanje. Glasbena dejavnost poslušanja vključuje doživljanje glasbe in razvijanje 

zavestnega zaznavanja njenih značilnosti. Z ustrezno izbiro zvočnih primerov, ki izhajajo iz 

meril umetniške vrednosti glasbenih del, heterogene zastopanosti glasbe različnih obdobij in 

okolij ter glasbeno-razvojnih značilnosti otrok, razvijamo sposobnost ustvarjalne 

komunikacije z glasbenim delom. Cilj poslušanja je prebujanje zvočne zaznave z namenom 

odkrivanja in vrednotenja glasbeno-izraznih in oblikovnih elementov. Učenci med vodenim 

učnim procesom razvijajo pozornost in občutljivost za zvočno okolje, glasbeni spomin, 

sposobnost estetskega doživljanja in vrednotenja glasbe (Sicherl Kafol, 2015). 

 

Poleg šolskega okolja imajo pomembno vlogo pri razvoju otrokovih glasbenih interesov tudi 

starši, saj so jim v času otroštva njihov največji vzor. S posnemanjem in opazovanjem 

postopoma razvijajo svoje motive, stališča in glasbene interese. Pozitivne izkušnje v tem 

obdobju lahko vplivajo na sprejemanje glasbeno umetniških del in oblikovanje odnosa do 

celostne glasbene kulture v kasnejšem obdobju življenja (Denac, 2010). Zato glasbeni 

strokovnjaki (Denac, 2006; Denac, 2012; Zadnik, Koren in Sicherl Kafol, 2015) poudarjajo, 

da bi morali starši svojim otrokom v obdobju otroštva nuditi širok spekter različnih glasbenih 

zvrsti in jim pokazati pot do umetniško vredne glasbe, ob kateri se bodo celostno razvijali. 

Navedene ugotovitve so nas spodbudile k raziskovanju teme, kako pomemben je vpliv 

družine na razvoj interesa za poslušanje različnih glasbenih zvrsti otrok v 4. razredu osnovne 

šole, ko so otroci v fazi poznega otroštva. Z raziskavo smo želeli prispevati k ozaveščanju 

celovitega zvočnega okolja, ki v šolskem in domačem prostoru vpliva na razvoj interesa otrok 

za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. S tem bi prispevali k razvoju glasbene didaktike, še 

posebej na področju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnošolskem obdobju.                

V teoretičnem delu sprva predstavljamo pojem poslušanja glasbe in načine poslušanja glasbe. 

Poslušanje glasbe opišemo tudi z vidika nevroznanosti in estetike. V drugem poglavju o 

fiziologiji poslušanja opišemo zgradbo ušesa. V poglavju o glasbenem razvoju se 

osredotočimo na opis glasbenega razvoja otrok na področju poslušanja glasbe. Poglavje o 



Rupnik, U. (2016). Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

3 

pedagoških vidikih poslušanja glasbe namenjamo predstavitvi poslušanja glasbe po učnem 

načrtu za glasbeno umetnost, poslušanju glasbe pri pouku glasbene umetnosti, izboru glasbe 

za poslušanje in uporabi portfolia pri pouku glasbene umetnosti. Nadaljujemo z opisom 

interesov za poslušanje glasbe. V tem poglavju predstavimo tudi dejavnike, ki vplivajo na 

interes za poslušanje. Zadnje poglavje teoretičnega dela namenjamo testiranju glasbenih 

interesov. Predstavimo vrste testov na glasbenem področju ter podamo pregled pomembnejših 

standardiziranih testov glasbenih interesov. 

V empiričnem delu predstavljamo rezultate z interpretacijo dveh anketnih vprašalnikov o 

interesih za poslušanje različnih glasbenih zvrsti, ki so jih reševali otroci na začetku in ob 

koncu raziskave ter anketnega vprašalnika za starše. Izsledke raziskave smo dopolnili še s 

kvalitativno analizo glasbenega portfolia. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 POSLUŠANJE GLASBE 

 

Poslušanje je opredeljeno kot »psihološki proces interpretiranja živčnih impulzov v skladu s 

človekovimi sposobnostmi, čustvi, izkušnjami in hotenji« (Plut Pregelj, 2012, str. 18). L. Plut 

Pregelj (2012) poslušanje definira tudi kot »psihično in individualno dejavnost poslušalca – 

sprejemnika, ki sam oblikuje pomen slišane informacije oziroma vsebine« (str. 20).  

Kognitivni psihologi poslušanje opredeljujejo kot procese izbire, organiziranja in povezovanja 

slušnih informacij v neke smiselne enote (Trstenjak, 1981, str. 501). Wolvin in C. Coakley 

(1988, v Plut Pregelj, 2012, str. 22) sta poslušanje opredelila kot »dinamičen proces slišanja, 

usmerjanja pozornosti in pripisovanja pomena zvočni informaciji«. Po njunem mnenju ima 

poslušanje tri poglavitne lastnosti: 

 

1. Poslušanje je miselna in ustvarjalna dejavnost. Poslušati ni mogoče, ne da bi bil 

poslušalec miselno dejaven. Ustvarjalna pa je zato, ker na sprejeto sporočilo 

součinkujejo prejšnje izkušnje, znanja, čustva … tistega, ki posluša. Zato je isto 

govorno sporočilo lahko za vsakega poslušalca nekoliko drugačno. 

1. Poslušanje je namenski proces. Poslušamo zato, da bi neko sporočilo razumeli, ga 

ovrednotili ali ob njem uživali. A najprej moramo sporočilo razumeti, šele nato ga 

lahko vrednotimo. Vsako prezgodnje vrednotenje ovira proces izbire in predelave 

informacij. 

2. Poslušanje je dinamičen proces. Poslušalec uporabi različne miselne procese, ki se 

pojavljajo hitro in zaporedoma, zaznava pa jih kot proces poslušanja (prav tam, 2012, 

str. 22–23). 

V teoriji poslušanja ločimo štiri temeljne pojme: sluh, poslušanje, slišanje in posluh. Sluh je 

opredeljen kot sposobnost zaznavanja zvočnih dražljajev. Ustrezno delovanje sluha je 

predpogoj za delovanje ostalih treh funkcij. Poslušanje je zavestno slušno zaznavanje 

zvočnega sveta, pomeni pa tudi pazljivo, napeto čakanje na glasove in zvoke. Slišanje je 

naslednja faza po poslušanju, zato brez poslušanja tudi slišanja ni. Posluh pa opredeljujemo 
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kot zmožnost razločevanja tonov različnih višin. V glasbenem svetu je posluh, v korelaciji z 

ostalimi tremi komponentami poslušanja, najpomembnejša prvina (Ajtnik, 2001). 

Razlika med poslušanjem in slišanjem je po mnenju nekaterih strokovnjakov (Lehman, 

Sloboda in Woody, 2007) v tem, da je poslušanje kognitivna dejavnost, ki vključuje 

pozornost, aktivno vlogo posameznika ter usmerjenost na določene glasbene dele. Pri tem so 

vključeni višji miselni procesi. Slišanje pa je pasivna, nezavedna dejavnost, ki je povezana s 

sprejemanjem zvočnih dražljajev iz okolja. Obe komponenti imata pomemben vpliv, saj 

omogočata aktivno pridobivanje novega znanja.  

B. Marentič Požarnik (2000) govori o dveh vrstah poslušanja pri pouku: aktivnem in 

empatičnem poslušanju. Aktivno poslušanje pomeni, da se posameznik (učitelj ali učenec) 

osredotoči na zvočni dražljaj (drugo osebo) in mu s svojim odzivom pokaže, da razume 

njegovo sporočilo, ne le površinsko, pač pa tudi z vidika njegove perspektive, njegovih 

čustev, skrbi, strahov. To pa je že empatično poslušanje. 

Za poslušanje so potrebni naslednji pogoji: 

1. Voljnost, pripravljenost za poslušanje 

Poslušamo samo takrat, ko smo pripravljeni pozornost usmeriti na zvok. V nasprotnem 

primeru samo slišimo, zvoka/informacij pa se ne zavemo. Človek se lahko popolnoma izolira 

od zvočnih dražljajev, tako da jih komaj sliši. Zato je za uspešen proces poslušanja treba 

poslušalca motivirati, kajti brez motivacije proces poslušanja ni možen.                                  .                                     

Otroci to lastnost pridobijo s posnemanjem odraslih, ne da bi se tega zavedali. V zgodnjem 

otroštvu veliko govorijo, in niso pozorni do drugih, lahko bi celo rekli, da so slabo 

civilizirani. A z leti otroci postajajo empatični do drugih ljudi in okolja. Poslušajo in govorijo, 

posnemajo odrasle in razvijajo svoj odnos do okolja. Splošna pripravljenost za poslušanje je 

pridobljena lastnost socialno zrele in razvite osebe, ki jo zaznamujejo tudi vrednote in 

naravnanost socialnega in kulturnega okolja (Ajtnik, 2001). 

2. Usmerjena in vzdrževana pozornost (koncentracija) 

Pozornost in koncentracija sta dve sestavini poslušalskega procesa, ki ju pogosto 

zamenjujemo s procesom poslušanja. Brez njiju ne more potekati učinkovito poslušanje. 

Poslušalec, ki ima zdrave slušne organe, sliši govor in različne glasove, a ne more biti hkrati 

pozoren na vse zvočne dražljaje, zato se izvrši proces izbiranja tistih dražljajev, na katere 

poslušalec usmeri svojo pozornost. Proces izbire poteka v poslušalčevem osrednjem živčnem 
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sistemu in omogoča, da je poslušalec pozoren na tiste vsebine, ki so zanj pomembne. 

Zmožnost oziroma sposobnost pozornosti je torej omejena. Odrasla oseba s težavo vzdržuje 

pozornost na sklop dražljajev več kot 20 minut, pozornost otrok pa je še krajša. Obstajajo 

priporočila, koliko časa naj bi trajala neposredna obravnava nove snovi pri pouku: 5–8 minut 

za predšolske otroke in učence do 3. razreda osnovne šole; 8–12 minut za učence od 3. do 5. 

razreda; 12–15 minut za učence od 6. do 8. razreda in 12–15 minut za srednješolce (Plut 

Pregelj, 2012).                                          

Če se osredotočimo na poslušanje glasbe pri pouku glasbene umetnosti, je razvoj pozornega 

poslušanja glasbenih del zelo zahtevna naloga učitelja. Glasbo pozorno poslušati po mnenju 

M. Ajtnik pomeni poslušati jo v tišini, sedeti tiho in mirno, kar, glede na zunanje vplive, ni 

lahko doseči. Usposobljen aktiven poslušalec usmerja svojo pozornost izključno na poslušano 

glasbeno vsebino. To je lažje izurjenim glasbenikom, medtem ko drugim manjkajo glasbene 

predstave, ki bi jim pomagale soustvarjati zaznavo (Ajtnik, 2001). Te  glasbene prvine se 

moramo naučiti. 

3. Spomin  

Zadnji korak je uskladiščenje posameznih slišanih dražljajev, in sicer najprej v slušni delovni 

spomin (kratkoročni) in kasneje v dolgoročni spomin. To je tudi želeni rezultat procesa 

poslušanja. Delovni spomin ima omejeno zmogljivost. V njem shranjene informacije so 

neobstojne, če jih v nekaj sekundah (5 do 30 sekund) ne obnovimo. Peterson in M. J. Peterson 

(1959) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so osebe, ki so informacije med poskusi obnovile v 

treh sekundah, pri obnovi informacij o poslušanju v 80 % primerov odgovorile pravilno; tiste 

osebe, ki so informacije ponovile po 18 sekundah, pa so pravilno odgovorile le v 10 % 

primerov. Najučinkoviteje si informacije zapomnimo, če so le-te smiselne, organizirane in 

povezane z obstoječim znanjem, okoljem, izkušnjami, če so za poslušalca zanimive, ali če jih 

lahko zaznamo z več čuti hkrati (Plut Pregelj, 2012).   

L. Pregelj Plut (2012) navaja vrsto teorij, ki govorijo o tem, zakaj človek informacije 

pozablja, in sicer: 

– informacije, ki niso pogosto rabljene, postopno zbledijo in izginejo;  

– informacij, ki se pogosto spreminjajo ali so si zelo podobne, ni mogoče obnoviti; 
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– informacije, ki so neprijetne, preveč boleče ipd., da bi jih zadržali v spominu, potiskamo 

v podzavest in jih ne moremo obnoviti; 

– že sprejete informacije so v nasprotju z novimi; 

– informacij, ki so bile neustrezno shranjene v dolgoročnem spominu, ne moremo obnoviti. 

Najpogostejši vzrok, da si nekaterih informacij ne zapomnimo, je iskati v tem, da nanje 

nismo bili pozorni. Najnovejše raziskave o delovanju možganov opozarjajo, da na zaznavo in 

uskladiščenje informacij vplivajo okolje, čas, čustva, hormoni in drugi specifični dražljaji, ki 

ob prenosu in oblikovanju zaznave informacije sprožijo v možganih kemične in električne 

procese. Med drugimi pogostimi razlogi za pozabljanje informacij strokovnjaki navajajo še: 

pomanjkanje zanimanja za druge ljudi; pomanjkanje motivacije za izboljšanje 

sposobnosti/zmožnosti pomnjenja; neustrezne metode za zapomnitev informacij in 

nesposobnost/nezmožnost koncentracije (Plut Pregelj, 2012). 

Dejstvo je, da je poslušanje glasbe veliko več kot zgolj zaznavanje zvočnih dražljajev s 

slušnim organom. V literaturi lahko zasledimo vrsto med seboj povezanih in podobnih 

definicij poslušanja glasbe.  

Poslušanje glasbe je »ustvarjalni proces, ki obsega percepcijo zvočnih dražljajev in dajanje 

pomena zvočnim zaznavam, vključuje pa tudi predvidevanje nadaljnjega glasbenega poteka« 

(Črčinovič Rozman, 1996, str. 4). Opredelimo ga lahko tudi kot »kreativni in reaktivni proces, 

kot pogovor med glasbo in poslušalcem, ki ji daje pomen« (Bamberger, 1995, str. 17).  

Poslušanje glasbe je definirano tudi kot »poustvarjalni proces razpoznavanja, sprejemanja in 

doživljanja glasbe« (Borota, 2013, str. 113). Gre za poustvarjalen proces ponovnega 

vživljanja v glasbo (prav tam).  

Po mnenju K. Mirkovič Radoš je poslušanje glasbe sposobnost sprejemanja, recepcije, 

razpoznavanja, razlikovanja, razsojanja in aktivnega glasbenega odnosa (Mirkovič Radoš, 

1983). 

Trstenjak (1981) poslušalcu pripisuje vlogo sooblikovalca oziroma soustvarjalca glasbe, saj 

kot pravi za umetnost na splošno: »Umetniško ustvarjanje je v svojem bistvu bipolarno: na eni 

strani je umetnik, na drugi je občinstvo. Ni samo umetnik, ki ustvarja estetske like, marveč 

tudi občinstvo, ki s svojim estetskim okusom in sodbo njegovo delo sprejema, spremlja, 

odobrava ali pa tudi odklanja« (str. 457). 
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Na poslušanje glasbe vpliva njeno razumevanje. M. Ajtnik (2001) v spodnji shemi (Slika 1.1) 

predstavlja najosnovnejše elemente procesa poslušanja, ki zajemajo posredovane izbrane 

glasbene vsebine. Sprejemanje glasbe je tako odvisno od okolja, zdravega delovanja slušnih 

organov in pripravljenosti za poslušanje. Poslušalčevi kognitivni in miselni procesi v 

sprejemanju glasbenih vsebin pa so odvisni od predznanja poslušalca, njegovih izkušenj in 

čustvenega odnosa ter koncentracije, analiziranja in vrednotenja. 

Slika 1.1: Pregled razvoja glasbenih sposobnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

– pripravljenost 

– zdrave slušne poti 

 

 

 

– predznanje                                                   ― pozornost 

– izkušnje                                                       ― analiziranje 

– čustva                                                          ― vrednotenje  

 

Da lahko glasbo doživljamo in razumemo, je po mnenju O. Denac (2002) in tudi drugih 

glasbenih strokovnjakov (Ajtnik, 2001; Borota, 2013; Denac, 2002; Sicherl Kafol, 2001) 

potrebno sistematično in aktivno poslušanje. Če poslušamo glasbo doma, še ne pomeni, da si 

razvijamo in oblikujemo sposobnost za aktivno poslušanje glasbe. Velikokrat jo poslušamo ob 

drugih dejavnostih kot zvočno kuliso, brez interesa in usmerjene pozornosti (Denac, 2002). V 

tem primeru je vloga glasbe sekundarna, na poslušalca pa vpliva samodejno, v skladu z 

njegovimi individualnimi interesi in občutljivostjo zanjo. Tovrstni stiki z glasbo ne morejo 
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zagotoviti vzgoje aktivnega in ozaveščenega poslušalca (Oblak, 2003). V procesu aktivnega 

poslušanja pa poleg emocionalnih funkcij delujejo tudi spoznavne funkcije. V procesu 

glasbene percepcije se mišljenje in čustvovanje prepletata in dopolnjujeta, njuna globina in 

delež pa sta odvisna od poslušalčeve občutljivosti, doživljajske moči in glasbene 

osveščenosti. Poslušalec si tako po svojih doživljajskih in zaznavnih sposobnostih poustvari 

lastno predstavo glasbenega dela v svojem spominu (Denac, 2002).  

M. Ajtnik (2001) je mnenja, da je v današnjem, sodobnem času največji problem, povezan s 

poslušanjem glasbe, katere bistvo je obilica raznovrstne glasbe, zasičenost z njo. Poplava 

najrazličnejših popularnih melodij je morebiti res to, kar si otrok želi, a to ne bo hranilo 

njegovega »duha in telesa« (Campbell, 2004, str. 149). Otrokova zagledanost v 

»drugorazredno« glasbo je morebiti znak, da otrok do sedaj še ni imel možnosti poslušanja 

visokokakovostne glasbe oziroma obiskovanja živih glasbenih nastopov (prav tam).  

V. Manasteriotti (1983) opozarja, da preveč poudarjeni ritmi, preobilica zvokov, pa tudi 

pretirana glasnost lahko škodujeta otrokovemu glasbenemu razvoju. V obrambi pred močnimi 

zvoki otroški sluh otopeva in se izrodi. Škoduje lahko tudi živčnemu sistemu, kar se kaže v 

nemiru in otrokovi razdraženosti. Zato naj bi bila po mnenju avtorice prva srečanja z glasbo 

za otroka  ugodnejša in koristnejša, če bo poslušal glasbo, ki je pisana zanj, ne pa za odrasle. 

1.1 Poslušanje glasbe z vidika estetike 

Estetika je »veda o lepem v umetnosti« (Barbo, 2007, str. 7). Glasba je kot del umetnosti prav 

tako predmet estetike. In sicer je estetika glasbe veda o lepem v glasbi (prav tam).  

Umetniška dela zaznamujejo določene estetske značilnosti, kot sta npr. lepota in privlačnost. 

Vrednotenje glasbenih del se uresničuje prek sodbe okusa in umetniške sodbe (Barbo, 2007).  

Sodba okusa, kot jo analizira že Kant, se nanaša na čutno navzočnost objekta. Sodba, da naj bi 

bila neka melodija »lepa«, ne potrebuje drugih pojmov in pridevnikov, preprosto lahko 

rečemo »lepa je«. S tem izražamo le, da se zavedamo čutnih vtisov našega zaznavanja. 

Umetniška sodba nasprotno upošteva vse pristopne kontekste. Njen predmet je zvrstno-

slogovna in kompozicijsko-tehnična kvaliteta v okviru kompozicijske celote (Barbo, 2007). 

Predpogoj za estetske užitke je »kongruentnost med estetskimi merili ustvarjalca in 

poslušalca« (Merriam, 2000, str. 178). Tako poslušanje opere kot popačenih kitarskih zvokov 

je lahko vir estetskega užitka, dokler je poslušalec prve ljubitelj klasične glasbe, poslušalec 

drugih pa oboževalec punka (prav tam).  
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Estetski užitek je odvisen od glasbenega okusa, se pravi od predstave o tem, katera glasba je 

kakovostna, lepa … Psihološko gledano je vsaka estetska teorija »izdelan sistem glasbenih 

prepričanj, ki dopušča, da predmete izkustev na določen način doumevamo, vrednotimo in 

obravnavamo« (de la Motte Haber, 1990, str. 130). Sodbo, ali je nekaj dobro, izpeljemo iz 

estetskih norm (prav tam).  

 

Ko govorimo o razsojanju, presojanju in vrednotenju glasbe, se vedno postavi vprašanje, kaj 

je »dobra« in kaj »slaba« glasba, in ali je tovrstno razvrščanje sploh ustrezno. Eggebrecht 

(1991) govori o tem, da pri ocenjevanju glasbe obstajata v osnovi dve instanci: čutna in 

spoznavna sodba. Sodbo okusa, ki odloča o dobrem in slabem, je mogoče na ravni njenih 

objektivnih vzrokov tudi modificirati. S privajanjem oziroma večkratnim poslušanjem in 

spoznavnim razumevanjem je mogoče zmanjšati ali celo odstraniti recepcijske ovire proti 

novi (stari) glasbi. Vsakršna sodba se lahko spremeni, kakor hitro poslušalec opusti svoje 

komparativno stališče in prilagodi svojo recepcijsko naravnanost vsaki zvrsti glasbe posebej, 

tako da se zave svoje funkcije in slednjo upošteva pri vrednotenju. Okus je sicer «subjektivna 

stvar, a ima vedno tudi objektivne vzroke, ki so lahko predmet raziskovanja: nadarjenost, 

izkušnje, izobrazbo, starost, navade in pripadnost določeni socialni skupini« (Dahlhaus in 

Eggebrecht, 1991, str. 53).  
 

Adorno (1986) govori o dveh kategorijah glasbe – »resni« in »lahki«, pri čemer je lahka 

(popularna) glasba del standardiziranega procesa, pri katerem so skladbe vedno oblikovane po 

ustaljenih, običajnih vzorcih. Prav tako je Adorno poslušalca popularne glasbe označil za 

pasivnega potrošnika, ki mu kapitalistična družba vsiljuje izdelke in tako z njim manipulira 

(Adorno, 1986). Downing (1995, v Denac, 2013) pa meni, da je popularna glasba potrošniško 

blago, vendar ji v nasprotju z Adornom priznava tudi kulturno vrednost. Zaradi pestrosti 

številnih žanrov naj ne bi bila enolična ter naj bi ponujala številne možnosti individualnega in 

kolektivnega izražanja. 

Merriam (2000) podaja šest poglavitnih dejavnikov, ki so za opredelitev pojma estetskega, 

značilni v sodobni družbi: 

– Psihični odmik: nanaša se na objektivnost, odsotnost uporabnosti oziroma namena; 

navezuje se na sposobnost osebe, ki jo zanima glasba, da se od nje oddalji, jo ohrani na 

razdalji in preučuje, jo vzame iz njenega konteksta in jo obravnava subjektivno ali 

objektivno, kot nekaj, kar obstaja samo zase. 
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– Poudarjanje oblike zaradi nje same: je logična posledica dejstva, da glasbo obravnavamo 

kot abstraktno stvar samo po sebi. Razumevamo jo s pojmi, ki jih uporabljamo za 

kriterije, kot so intervali, melodija, ritem ipd.  

– Glasbi, ki jo dojemamo strogo kot zvok, pripisujemo lastnosti, ki vzbujajo čustva: v 

zahodni kulturi velja prepričanje, da lahko zvok sam po sebi vzbudi čustva, ker lahko 

glasbo vzamemo iz konteksta in nanjo gledamo kot na objektivno entiteto, npr. vse 

skladbe v molu naj bi bile otožne. 

– Umetniškemu izdelku oziroma postopku pripisujemo lepoto: v zahodni estetiki je pojem 

lepega nepreklicno povezan z umetnostjo. 

– Zavestni namen, da bi ustvarili nekaj lepega: verjamemo, da umetnik ustvarja z 

zavestnim namenom, da bi ustvaril zvok, ki ga bodo poslušalci občudovali v estetskem 

smislu. 

Ko pa govorimo z estetskega vidika o otroški glasbi, se moramo zavedati, da merila 

kakovosti, ki izhajajo iz glasbe same, ne zadoščajo za njeno popolno evalvacijo (Lešnik, 

2006). Tudi otroška glasba je sama po sebi lahko pojmovana kot umetnost, le njena stopnja 

pojmovanja umetnosti se razlikuje od vseh ostalih glasbenih zvrsti. Pogoj umetniškega dela 

je, da je sprejeto na isti ravni intelektualnega, kot je bilo izdelano (prav tam). 

Odnos do glasbe se je v zadnjih letih možno spremenil. Otroke bolj kot otroška glasba 

privlačijo sodobne popevke, ki so narejene izredno preprosto, z melodijo, ki gre lahko v uho, 

in z izrazitim ritmom. V kolikor tovrstni produkti otrokom tako polnijo ušesa s prijetno in 

lahko dostopno glasbo dlje časa, postane prijetnost pogojni refleks. S tem postane estetsko 

doživljanje nemogoče, saj s tem vsakršna sposobnost prefinjenega doživljanja otopi. Dokler 

svojega estetskega dojemanja ne uzavesti, ne more razumeti razlik v kvaliteti glasbenih del 

(prav tam). Prav zaradi tega ima šola (učitelj) pomembno vlogo pri ustvarjanju zdravega 

zvočnega okolja, saj bo le tako otrok lahko razvil občutek za ustrezno estetsko vrednotenje 

glasbenih vsebin. 

Glasba bi morala imeti potencial in izzvati otroke, da bi o svetu razmišljali kritično. Zato bi 

morali v družinski vzgoji ter v procesu splošnega in glasbenega izobraževanja pri 

mladostnikih oblikovati kritičen odnos do popularne glasbe, odpreti svet glasbe kot možnost, 

v kateri bodo lahko našli odgovore na številna vprašanja o svoji identiteti, jih naučiti izražati 
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čustva, misli prek lastnega glasbenega udejstvovanja ter jih sistematično ozaveščati o načinu 

delovanja glasbene industrije (Denac, 2013). 

1.2 Poslušanje glasbe z vidika nevroznanosti 

Znanost nam z razvojem sodobne tehnologije slikanja možganov, kot sta 

magnetnoresonančno slikanje (MRS) in pozitronsko-emisijska tomografija (PET) daje 

vpogled v zelo natančno delovanje človeških možganov. Iz tovrstnih slikanj je možno videti, 

kateri deli možganov med določenimi dejavnostmi oživijo in na katere dele učinkujejo 

različne simulacije. Možgane je možno opazovati v procesu razvoja. 

Razvoj psiholoških in nevroloških znanosti v preučevanju delovanja možganov je človeku 

omogočil, da počasi odkriva in razlaga povezanost človekove osebnosti in njegovega vedénja 

z glasbo. Sodobne raziskave (Denac, 2002; Sicherl Kafol, 2001) ugotavljajo, da glasba 

spodbudi delovanje različnih predelov možganov in jih med seboj poveže v sinhrono 

delovanje, kar nam omogoča, da stvari dojemamo bolj celostno, ne le informacijsko, ampak 

tudi čustveno. 

 

Prevladujoče funkcije leve možganske polovice so logika (razum, matematika), jezik (branje, 

pisanje), linearno in analiza, prevladujoče funkcije desne možganske polovice pa 

prepoznavanje (obrazi, vzorci), ritem, vizualno (prestave, globina), ustvarjalnost, vzporedna 

obdelava in sinteza (Sicherl Kafol, 2001). Tako v primeru, ko poslušamo pesem, sledi leva 

možganska polovica predvsem besedilu, desna pa je pozorna na melodijo. V primeru, da 

želimo povečati integracijo obeh možganskih polovic, je dobro, da npr. ob branju knjige 

poslušamo tudi glasbo oziroma da sočasno izvajamo dejavnosti obeh možganskih polovic 

(prav tam). 

 

Pri poslušanju in razumevanju glasbe so aktivirane določene poti v nevronski mreži. Po 

konekcionističnem modelu
1
 (Gruhn, 1995, v Črčinovič Rozman, 1996) so informacije v 

možganih kompleksno obdelane. Specifični aspekti slušnih zaznav so lokalizirani v določenih 

področjih hemisfere velikih možganov, vendar je glasbena zaznava sočasno vedno prepredena 

z drugimi zaznavami in dražljaji, ki so lahko predstavljeni v mrežah in so paralelno aktivirani. 

Zaznavanje in mišljenje si lahko predstavljamo kot zbujanje nevronov v okviru nevronskih 

mrež. Povezovalne poti med nevroni se ustavijo v otroštvu, aktiviranje živčnih končičev 

                                                           
1
 Konekcionistični model je psihološki model, ki opisuje obdelavo informacij na osnovi visoko kompleksnih 

nevronskih mrež 



Rupnik, U. (2016). Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

13 

(sinaps) pa ostaja do starosti spremenljivo. Receptorji selektivno sprejemajo zaznave, njihovo 

nadaljnje vodenje pa je samoorganizirano. To pomeni, da ni vnaprej trdno določeno, preko 

katerih sinaps se bodo prenašali dražljaji. Na ta način se oblikuje dinamični model 

aktivirajočih poti.   

 

Aktiviranje obstoječih predstav v nevronskih mrežah bo tem bolj kompleksno, kolikor  

kompleksnejša je struktura glasbenega dražljaja. Glasbene spodbude, kot npr. melodija, barva 

zvokov ipd., zbujajo določena področja možganov, ki informacijo (energijo) prenašajo na 

druge celice in spodbujajo celične zveze. Na ta način se aktivirajo »ansambli« celic, ki skupaj 

učinkujejo v nevronskih mrežah. Nastale sinaptične povezave, ki se pogosteje uporabljajo, se 

v bodoče lažje aktivirajo. Tako nastajajo sledi zaznav, v katerih so prezentirane glasbene 

strukture.  

 

Dokazano je (Clements, 1977, v Campbell, 2004), da glasba že v prenatalnem obdobju otroka 

pomirja in spodbuja njegovo gibanje ter srčni utrip. Znano je tudi, da se plod na glasbo odziva 

v zadnjem trimesečju in da materino poslušanje glasbe v prenatalnem obdobju vpliva na 

kasnejši glasbeni razvoj otroka (Lecanuet, 1996, v Hodges, 2006).  

 

Tudi dojenčki se odzivajo na glasbo (Panneton, 1985; Fassbender, 1996; Papoušek, 1996; 

Schmidt, 2002, v Hodges, 2006). Raziskava (Lecanuet, 1996, v Campbell, 2004) je pokazala, 

da novorojenčki jasno prepoznajo in imajo raje tisto glasbo, ki so jo med nosečnostjo 

poslušale ali pele njihove matere. V eni izmed raziskav (Schmidt, 2002, v Hodges, 2006) so 

na 3-, 6-, 9- in 12- mesečnih dojenčkih opravili možganske meritve glasbenih odzivov z 

elektroencefalogramom (EEG). Dojenčkom so predvajali tri orkestralne skladbe z različnimi 

razpoloženji: veselo, žalostno in strašno. Ugotoviti so želeli, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v odzivih na poslušane skladbe glede na starost dojenčka in razpoloženje  

skladb. Rezultati raziskave so pokazali, da med poslušanjem glasbe pri 3- in 6- mesečnih 

dojenčkih ni bistvenih razlik v aktivnosti različnih možganskih predelov, pokazale pa so se 

razlike v aktivnosti nekaterih delov možganov pri 9- in 12- mesečnih dojenčkih. Ugotovili so 

tudi, da razpoloženje glasbe najbolj spodbudi možgansko aktivnost pri dojenčkih, starih 3 

mesece, nato pa možganska aktivnost začne upadati. 

 

Raziskave (Clements, 1977, v Campell, 2004) so pokazale, da imajo otroci v zgodnjem 

otroštvu, ki obiskujejo glasbeni pouk, bolj razvite motorične spretnosti in matematične 

sposobnosti ter so boljši bralci od tistih otrok, ki niso bili deležni glasbenega pouka.  
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O povezanosti glasbe in možganov je Campbell (2004) zapisal: »V zadnjih desetletjih so 

opravili veliko raziskav o načinih, na katere lahko zvok, ritem in glasba izboljšajo naše 

življenje. Rezultati raziskav, v okviru katerih so predvajali Mozartovo glasbo, so bili še 

posebej osupljivi in so pripeljali do izraza „Mozartov vpliv“. Z njim mislim na fenomene, kot 

so zmožnost Mozartove glasbe, da začasno poveča prostorsko zavedanje in inteligenco, njeno 

moč, da izostri poslušalčevo koncentracijo in govorne spretnosti, da okrepi bralne in 

jezikovne spretnosti pri otrocih, ki imajo reden glasbeni pouk, in osupljivo izboljša dosežke 

tistih učencev na šolskih testih, ki pojejo ali igrajo na glasbilo« (str. 20). 

 

O podobnih učinkih klasične glasbe na otroke govori tudi raziskava (Malyrenko idr., 1996, v 

Hodges, 2006), v katero so bili zajeti otroci, stari štiri leta. Izvedli so eksperiment, v katerem 

je eksperimentalna skupina otrok šest mesecev vsak dan eno uro poslušala klasično glasbo. V 

primerjavi s kontrolno skupino otrok, ki klasične glasbe ni poslušala, so otroci 

eksperimentalne skupine ob koncu eksperimenta pokazali večjo možgansko aktivnost.                                                              

Znano je tudi (Clements, 1977, v Campbell, 2004), da se možgani odraslih glasbenikov celo 

anatomsko razlikujejo od tistih oseb, ki se glasbeno ne udejstvujejo, če so začeli z glasbenim 

udejstvovanjem že kot otroci pred sedmim letom starosti. Raziskave (de la Motte Haber, 

1990) so pokazale, da so možgani glasbenikov s formalno glasbeno izobrazbo v nekaterih 

predelih večji od možganov »neglasbenikov«, kar dokazuje tudi pomembno povezanost 

glasbe in inteligentnosti. B. Kopačin (2014) kot zanimivost navaja, da so z raziskavami 

ugotovili, da je inteligenčni kvocient glasbenih genijev pomembno višji od povprečja. S 

pomočjo študij biografij enajstih velikih glasbenikov različnih časovnih obdobij, katerih 

inteligentnost je bila ocenjena na osnovi aktivnosti, ki so jih bili zmožni opravljati v različnih 

starostnih obdobjih, je bilo ugotovljeno, da je bil Bachov inteligenčni kvocient med 125 in 

140, Beethovnov med 135 in 140 in Mozartov med 150 in 155. Tudi po mnenju drugih 

avtorjev (Faita in Besson, 1994; Elbert idr., 1995; Flohr, Persellin in Miller, 1996; Pantev idr., 

1998; Pascual Leone idr., 1995; Petsche, 1992; Petsche idr., 1985; Schlaug idr., 1994, 1995; 

Williamson in Kaufman, 1988, v Hodges, 2002) se možgani odraslih glasbenikov hitreje in 

močneje odzivajo na glasbo. 

 

Različna merjenja možganskih aktivnosti (elektroencefalogram (EEG), prekrvavitev, 

presnova) kažejo, da je v procesu poslušanja glasbe aktivna predvsem desna hemisfera, tako 

da so mnogi raziskovalci mnenja, da bi bilo v desni polovici možganov možno najti center za 

razumevanje glasbe (de la Motte Haber, 1990). Do sedaj namreč še ni dovolj raziskav, ki bi 

jasno razložile poti in procese sprejemanja glasbe v možganih (Ajtnik, 2001). V povezavi s 
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prevlado desne hemisfere v procesu glasbenega razumevanja  je znano tudi (de la Motte 

Haber, 1990), da če za kratek čas ohromimo desno možgansko hemisfero, prizadeta oseba 

izgubi sposobnost pevskega izražanja. Iz raziskav (Eccles, v Ajtnik, 2001) pa je jasno tudi, da 

je v primeru kliničnega posega na področju govornega centra leve hemisfere posledica 

popolna izguba govora, a pacient v tem primeru še vedno lahko poje.  

 

Druge raziskave (Beck in Fröhlich, 1992, v Ajtnik, 2001) pa kažejo na povezavo med obema 

možganskima polovicama. Tako je znano, da so glasbeno neizkušeni ljudje pri poslušanju 

pozorni na glasbene predstave in celostno konturo melodije. Pri teh je dokazano aktiviranje 

desne hemisfere. Pri izkušenih poslušalcih pa je središče glasbenega poslušanja v levi 

hemisferi. 

 

Poslušanje glasbe kot razumevanje nekega izraza in strukturalne povezanosti zahteva 

dejavnost obeh možganskih polovic (de la Motte Haber, 1990). Delovanje leve in desne 

možganske hemisfere se sicer bistveno razlikuje, a sta obe polovici možganov 
 
nujno potrebni 

vsaj za razumevanje tiste glasbe, »katere sintaktični pomen računa na analitično razčlenjujoči 

razum in katere izrazne kvalitete se odpirajo celostnemu oblikovnemu zaznavanju« (de la 

Motte Haber, 1990, str. 21). V desni možganski polovici prihaja do bolj holistično-celostnih 

oblikovanih dognanj, v levi možganski polovici do bolj analitično-pojmovnega mišljenja v 

zaporedjih (prav tam). Altenmüllerjeva raziskava (1992, v Ajtnik, 2001) kaže, da je desna 

polovica možganov ob poslušanju glasbe aktivirana 40 %, leva polovica 30 %, obe polovici 

skupaj pa bilateralno sodelujeta 30 %. 

 

V učenju in razvijanju zmožnosti glasbenega sprejemanja gre za glasbeno razumevanje in 

kreativni odnos do glasbe, kjer se krepita obe hemisferi, in ne le desna, saj glasba ni 

enodimenzionalna in omogoča večplastno poslušanje. Ob poslušanju in doživljanju pa se 

aktivirajo številne različne predstave (Gruhn, 1995, v Ajtnik, 2001). 

 

Tudi celostni vidik glasbene umetnosti izhaja iz spoznanja, da ukvarjanje z glasbo spodbuja 

integracijo delovanja obeh možganskih hemisfer (Campbell in Scott Kassner, 1994; Rauscher, 

1998; Sergeant, 1993; Tramo, 2001, v Sicher Kafol, 2015). Tako npr. pomnjenje besedila 

pesmi poteka v levi hemisferi, kjer poteka tudi percepcija višin in trajanj, učenje nove 

melodije poteka v obeh možganskih hemisferah, percepcija intervalov in harmonskih struktur 

pa pretežno v desni polovici možganov (Levitin in Tirovolas, 2009, v Sicherl Kafol, 2015). 
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1.3 Načini poslušanja glasbe 

»Glasba učinkuje na poslušalca zelo osebno. Poslušamo jo ob različnih priložnostih, zato se 

nanjo tudi različno odzivamo. Posamezna glasbena zvrst in oblika zahtevata svoj način 

glasbenega poslušanja in ustvarjata svojevrstno razpoloženje. Vsak poslušalec si pridobi 

poslušne navade in se priuči zakonitosti glasbenih umetnosti« (Kopač, 2001, str. 11). Glasbi 

daje pomen poslušalec, zato isto glasbo doživljamo in razumemo različno. Védenja o glasbi, 

razumevanje in pomene v glasbi razvijamo celo življenje. Gradimo jih na podlagi izkušenj v 

glasbenih aktivnostih. Glasbeno znanje in razvite glasbene sposobnosti pa nam omogočajo, da 

glasbo poglobljeno doživljamo. Čim več o glasbi vemo in v njej odkrijemo, tem globlje je 

naše glasbeno doživljanje (Borota, 2013).  

 

Dejstvo je, da se ljudje na glasbo odzivamo na različne načine: psihološko, motorično, 

kognitivno, estetsko, doživljajsko (Hallam, 2006, str. 60). 

 

M. Ajtnik (2001) je mnenja, da so skoraj vse tipologije glasbenega poslušanja v raziskavah 

bolj hipoteze kakor pa dokončni empirični rezultati. Relevantnost teh raziskav je velikokrat 

vprašljiva zaradi različnih pristopov, ki pripeljejo do problema, da se ne raziskuje primernost 

poslušanja glasbe, ampak primernost glasbe (Ajtnik, 2001).  

 

Alt (1968, v Ajtnik, 2001) razlikuje med tremi osnovnimi oblikami glasbenega poslušanja: 

senzibilno, estetsko in poduhovljeno poslušanje. Senzibilno poslušanje je po njegovem 

mnenju »seštevek zvočnih izzivov, ki delujejo na vsa čutila«. Tu naj bi šlo predvsem za 

čustveno prevzetost. Estetsko poslušanje je oblika glasbenega poslušanja, kjer je glasba 

poslušalcu nekakšen estetski predmet. Tu naj bi šlo za poglobljeno vživljanje v glasbeno delo. 

Na to je Alt gledal kot na aktivno udeležbo razuma, kot na nekakšno obliko sporazumevanja, 

ki je za glasbo najpomembnejša. Pri tretji, poduhovljeni obliki poslušanja glasbe, pa je 

doživljanje glasbe nekakšno »sporočilo notranjih stanj in psihičnih procesov«. Ob tem po 

avtorjevem mnenju spoznamo, kako je mogoče s čustveno prevzetostjo duševno dojeti glasbo. 

 

Hurton (2006, v Stefanija, 2010) je v študiji o načelih poslušanja glasbe določil štiri skupine, 

v katerih se stikajo različni načini poslušanja glasbe, ki so odvisni od: 

– reprezentacijskih kodov, po katerih je glasba zasnovana: nekateri poslušalci zaznavajo 

posameznosti, drugi kontekstualno povezujejo glasbo; 
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– stopnje priučenosti glasbenih shem ob individualni izpostavljenosti glasbi: nekateri 

poslušalci so bolj, drugi manj seznanjeni z določenimi glasbenimi slogi, zvrstmi, 

značilnostmi glasbenega stavka ipd.; 

– sposobnosti razlikovanja pričakovanih nizov za določene zvrsti glasbe: nekateri 

vrednotijo glasbo po drugačnih merilih in ne po tistih, v okviru katerih je nastala; 

– natančnosti prediktivne hevristike: nekateri poslušalci se nagibajo k posploševanju na 

določene »pravzorce«, medtem ko drugi sledijo določenim specifikam glasbenega stavka. 

 

Na podlagi tega je Hurton (2006, v Stefanija, 2010) podal recepcijsko teorijo, po katerih se 

poslušalec odziva na glasbo na pet načinov: 

1. Domišljijski odziv - različne slutnje ob glasbi. 

2. Napetostni odziv - glasba sproža tako motorično delovanje organizma kot tudi 

mišljenje. 

3. Napovedovalni odziv - poslušalec spremlja glasbene dogodke v skladnji tako, da v 

vsakem trenutku ocenjuje všečnost glasbe na način »napovedovanja nadaljnjih 

dogodkov v glasbenem toku v skladu s svojim poznavanjem glasbenega sloga, v 

katerem je skladba napisana. 

4. Reakcijski odziv - poslušalec se odziva po načelu ali je glasba prijetna ali neprijetna in 

vzbuja določene pozitivne ali negativne odzive glede na osebno izkušnjo, ki jo 

povezuje s slišanim. 

5. Ocenjevalni odziv - glasbeni tok pogosto zavestno prepleta kompleksne družbene in 

kontekstualne dejavnike. 

 

Abeles (1980, v Hargreaves, 1986) ločuje tri stopnje odzivov na glasbo: 

–  razpoloženjsko-emocionalni odziv je pri poslušalcu najmanj ponotranjen, poslušalec nad 

odzivom prevzame le malo kontrole; 

– odziv okusa izraža visoko stopnjo poslušalčeve kontrole nad glasbenim delom in se kaže v 

glasbeni aktivnosti poslušalca (obiskovanje koncertov, kupovanje glasbenega gradiva ipd.); 

– odziv nagnjenj predstavlja nekaj več kot le enkraten odziv na glasbo in manj kot 

dolgotrajno stališče do glasbenega dela.  

 

Hargreaves in Colman (1981, v Hargreaves, 1986) opisujeta šest različnih odzivov zna 

glasbo: 

– kategorični odziv – odziv posameznika glede na glasbeno zvrst; 
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– objektivni analitični odziv – odziv posameznika glede na glasbene elemente (npr. hitrost 

izvajanja);  

– objektivni celostni odziv – odziv posameznika glede na celostno podobo glasbenega dela 

(npr. glasba 21. stoletja, ameriška, verska ipd.); 

– čustveni odziv – odziv posameznika glede na razpoloženje v glasbi; 

– asociativni odziv – odziv glede na asociacije, ki jih izzove poslušana glasba.                           

 

Krützfeld Junker (1966, v Ajtnik, 2001) omenja šest ravni, ki jih prav tako lahko označimo 

kot različne načine poslušanja glasbe, in sicer: 

– poslušanje kot čutna zaznava; 

– poslušanje kot naivno estetsko sprejemanje; 

– poslušanje kot vzbujanje naturalističnih zunajglasbenih asociacij; 

– poslušanje kot izrazno doživetje; 

– zavestno, aktivno poslušanje kot osnova dobrih slušnih izkušenj in predznanj; 

– poslušanje v simbolih, kjer moramo razlikovati med simboli kot konstruktivnimi elementi 

glasbenega dela in simbolnim pomenom glasbenega dela. 

 

V. Kopač (2001) opisuje štiri vrste poslušanja: 

– ravnodušno poslušanje - glasba je le zvočna kulisa, poslušalec njene vsebine ne sprejema 

zavestno; 

– naivno poslušanje – poslušalec sprejema le tisto glasbo, na katero se pozitivno čustveno 

odziva; 

– selektivno poslušanje – poslušalec sprejema le eno zvrst glasbe, odziv nanjo pa je 

predvsem čustven; 

– povezujoče poslušanje – poslušalec zna razumsko dojeti glasbeno stvaritev in se nanjo tudi 

čustveno odzvati, glasbena dela, ki jih posluša, pa pozna le delno. 

 

J. Bamberger (1991) govori o figuralnem in metričnem načinu poslušanju glasbe. Figuralni 

način poslušanja glasbe zahteva sposobnost združevanja ritmičnih in melodičnih dogodkov in 

kaže na poslušalčevo glasbeno inteligenco. Pozornost poslušalca je v tem primeru naravnana 

na oblikovanje posameznih zvočnih dogodkov v fraze ali figure. Drugi, metrični način 

poslušanja glasbe, pa odseva poslušalčevo sposobnost ponovnega prepoznavanja in se nanaša 

na linearno spremljanje glasbenih dogodkov oziroma na merjenje relativnih dolžin dogodkov.  
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Glasbeni kritik Rochlitz (1999, v Stefanija, 2010) je poslušalce razdelil na tiste, ki poslušajo 

zaradi nečimrnosti in mode, tiste, ki poslušajo samo z ušesi, tiste, ki poslušajo izključno z 

razumom in tiste poslušalce, ki poslušajo s celo dušo. 

 

Po mnenju avtorja Sloboda (1985) je veliko naših reakcij na glasbo priučenih. Nekateri odzivi 

so po njegovem mnenju skupni vsej človeški vrsti.    

 

Backer (2001, v Boal Palherios in Hargreaves, 2004) navaja štiri načine poslušanja, ki se 

nanašajo na različne stopnje pozornosti in čustvenega odziva: 

– poslušanje glasbe kot zvočne kulise: ta glasba ne vključuje človekove pozornosti; je 

slišana, a ne aktivno in namensko; 

– poslušanje kot spremljanje neglasbenih aktivnosti: poslušanje glasbe ob izvajanju 

neglasbenih aktivnosti, kjer lahko pozornost prehaja iz poslušanja glasbe na neglasbene 

aktivnosti; pogosto je glasba uporabljena kot sekundarna in ne primarna aktivnost; 

– poslušanje glasbe kot glasbene aktivnosti: poslušanje glasbe z določenim namenom in 

pozornostjo; gre za poslušanje glasbe s kognitivno in emocionalno funkcijo; 

– poslušanje glasbe in izvajanje glasbenih aktivnosti: pozorno poslušanje glasbe in fizično 

odzivanje nanjo – ob tem posameznik izraža zadovoljstvo ter z interesom sodeluje v 

glasbenih aktivnostih ali se identificira s svojimi najljubšimi pevci. 

 

Adorno (1986) govori o devetih različnih tipih poslušalca: 

– Tip eksperta je povsem zavesten tip poslušalca, ki mu v tendenci nič ne uide, in se vsak 

trenutek zaveda, kaj posluša. Spremlja potek, sliši sosledja, dojema harmonijo in večglasja 

tudi pri zapleteni glasbi. To obliko vedenja bi lahko opisali kot strukturno poslušanje. V 

sodobnem času bi lahko ta tip do neke mere ustrezal poklicnim glasbenikom, a ne bi mogli 

reči, da vsi izpolnjujejo njegove kriterije. 

– Tip dobrega poslušalca je poslušalec, ki posluša več kot zgolj glasbene posameznosti. 

Spontano vzpostavlja povezave in utemeljeno presoja. Tehničnih in strukturnih implikacij se 

ne zaveda povsem ali se jih sploh ne. Glasbo razume tako, kakor mi razumemo svoj jezik, 

čeprav o njem ne vemo nič ali le malo o njegovi slovnični rabi in sintaksi. Tip dobrega 

poslušalca je glasbeni človek, ki ima sposobnost neposrednega, smiselnega poslušanja. 

– Tip izobraženega poslušalca ali izobraženi konsument. 

Ta vrsta poslušalca veliko posluša. Glasbena dela tudi zbira. Glasbo dojema kot kulturno 

dobrino in meni, da jo moramo poznati, če damo kaj na svojo socialno veljavo. Velikokrat 

poseduje veliko poznavanje literature in biografskega glasbenega znanja. Znane melodije 
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požvižgava in jih zna takoj tudi identificirati. Razvoj kompozicije je zanj nepomemben. 

Glasbena dela sprejema po merilu javne veljave. 

– Tip emocionalnega poslušalca je glasbeni naivnež. S podobo slišanega skoraj nima 

opravka, njegovo bistvo je predvsem sproščanje. Sklicuje se na čustvene vrednosti pristne 

glasbe. Dejstvo, da ničesar noče vedeti, ga naredi tako vodljivega, da ga glasbena industrija 

zlahka privabi v svoje načrte. 

– Tip resentimentalnega poslušalca.  

Njegov ideal je statično-glasbeno poslušanje. Zaničuje uradno glasbeno življenje kot izžeto in 

navidezno. Raje zbeži nazaj v obdobja, za katera domneva, da so varna pred prevladujočo 

blagovno naravo. Ne gre mu toliko za to, da bi smisel glasbenih del adekvatno uporabil in 

izkusil, kot za to, da bi goreče bdel nad tem, da se ne bi nikakor odmaknil od tistega, kar je 

zanj izvedbena praksa minulih časov. 

– Tip eksperta za jazz. 

Ta tip poslušalca je resentimentalnemu tipu soroden v protestu proti uradni kulturi. 

– Tip poslušalca glasbe za zabavo je med vsemi navedenimi najobsežnejši tip. Po njem je 

usmerjena kulturna industrija, ne glede na to, ali se industrija po svoji ideologiji njemu 

prilagaja ali pa ga šele ustvari in izvabi. Glasba za ta tip poslušalcev ni smiselna povezanost, 

temveč vir dražljajev. Poslušalec je pasiven in se silovito brani napora, ki mu ga podtikajo 

umetnine. 

– Tip glasbenega ravnodušneža, neglasbenega in antiglasbenega. 

Pri tem tipu poslušalca ne gre za pomanjkanje glasbenega daru, ampak za posebno, 

avtoritarno vzgojo v zgodnjem otroštvu. 
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2 FIZIOLOGIJA POSLUŠANJA 

Fiziologija poslušanja se ukvarja s preučevanjem slušnih organov. To so »precizni čutni 

organi za sprejemanje in pretvarjanje zvočne energije« (Ajtnik, 2001, str. 13).  

Prvi pogoj za poslušanje glasbe je t. i. »slišanje«. To je fiziološki proces, odvisen od 

anatomske strukture slušnih organov – zvok zaznamo/slišimo s kompliciranim slušnim 

aparatom (Plut Pregelj, 1990, str. 18). Novorojenček ima ob rojstvu razvite fiziološke procese 

slušne zaznave in predelave slušnih informacij, vsi procesi poslušanja pa se razvijejo šele po 

rojstvu, vse do starosti (Plut Pregelj, 2012). Razvoj sluha je še posebej hiter v prvih šestih 

mesecih življenja, funkcionalno zrelost pa dosežemo med 12. in 15. letom starosti (prav tam).  

Slišanje je predpogoj za poslušanje (glasbe) (Borota, 2013). Slišanje je odvisno od slušne 

zaznave, analize in spomina (Ajtnik, 2001).  Če ima npr. otrok probleme s katerimkoli delom 

fiziološke predelave slušne informacije, je prizadeta njegova sposobnost poslušanja. Po 

besedah L. Plut Pregelj (1990) bi morali biti starši in učitelji bolj pozorni na otroke, ki 

govorijo pretiho ali preglasno, na tiste, ki imajo težave z izgovarjavo posameznih besed in 

tiste, ki ne slišijo normalnega govora.  

Poznamo tri vrste slišanja: 

1. Primarno slišanje je hoten proces – ljudje načrtujemo in želimo poslušati.                

2. Sekundarno slišanje – zvok slišimo ob kakšni drugi dejavnosti (npr. hrup na cesti, ko v sobi 

beremo knjigo).                                                                                                             .                                                                                                                                                                   

3. Terciarno slišanje – zvok slišimo šele po tem, ko se je nek dogodek že zgodil (npr. zvok ob 

eksploziji) (Plut Pregelj, 1990). 

2.1 Zgradba ušesa 

Uho je osnovni organ, s katerim zaznavamo zvok. Ločimo zunanje, srednje in notranje uho. 

Bistveni del ušesa so čutnice notranjega ušesa. Dražljaji iz okolja vzburijo te čutne celice, ki 

prenesejo vzburjenje po živčnih vlaknih v senzorna središča velikih možganov, v katerih 

nastanejo zvočne zaznave (Ajtnik, 2001). 

2.1.1 Zunanje uho 

Zunanje uho sestavljata uhelj in zunanji sluhovod. Uhelj ima pomembno vlogo pri določanju 

lege zvočila. Ko zvočni tresljaji zadenejo uhelj, nastaneta dve različno dolgi zvočni poti. Ena 
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pot vodi neposredno v zunanji sluhovod, druga zvočna pot pa vodi v zunanji sluhovod prek 

roba uhlja po približno 6,6 cm dolgi poti. S tem pride do podvajanja zvoka, a v časovnem 

razmiku 0,2 milisekunde (Gruhn, 1995, v Ajtnik,  2001). Zunanje uho usmeri zvočne valove 

po zunanjem sluhovodu do srednjega ušesa.  

2.1.2 Srednje uho 

Srednje uho sestavljajo bobnič, tri koščice - kladivce, nakovalce in stremence ter Evstahijeva 

cev. Zvočni valovi pridejo po zunanjem sluhovodu do bobniča – kožne membrane, ki se 

prične tresti. Tresljaje bobniča usmerja kladivce na nakovalce in le-to na stremence. Podnožje 

stremenca je pritrjeno na ovalno membrano, ki ločuje srednji del ušesa od notranjega. Zadnji 

del srednjega ušesa je Evstahijeva cev, ki ima vlogo izenačevanja pritiska. S tem ščiti bobnič 

pred večjimi obremenitvami. Cev se odpre le med požiranjem in zevanjem. Dve mišici imata 

funkcijo prepuščanja pomembnejših visokih in srednjih frekvenc, obenem pa dušita tresljaje 

nizkih frekvenc, ki jih povzroča delovanje bobniča in slušnih koščic. Funkcija srednjega ušesa 

je krepitev zvoka. (Ajtnik, 2001). 

2.1.3 Notranje uho 

Notranje uho je dejanski organ sluha. Sestavlja ga polž, ki ga tvorijo trije kanali – scala 

vestibuli, scala media in scala tympani. Zgradba polža je zelo zapletena. V poenostavljeni 

različici ga Reissnerjeva in bazilarna opna delita na dva dela. Med obema opnama je polžev 

kanal. V njem je pod bazilarno membrano Cortijev organ, najpomembnejši del ušesa. V njem 

ležijo notranje in zunanje celice z dlačicami, ki premikanje tekočine notranjega ušesa, 

sprožene z zvokom, pretvorijo v električne signale (prav tam). 
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3 GLASBENI RAZVOJ 

»Glasbeni razvoj vključuje razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti, kot sta melodični in 

ritmični posluh, ter glasbenih sposobnosti višjega reda, kot so sposobnosti estetskega 

oblikovanja in vrednotenja, harmonski posluh in analitično poslušanje« (Sicherl Kafol, 2001, 

str. 83).   

Glasbeni razvoj je pogojen z genskimi vplivi in vplivi zvočnega okolja (prav tam). Otrok ima 

ob rojstvu določen potencial glasbenih sposobnosti, ki se pod vplivom stimulativnega 

zvočnega okolja razvijajo, v nasprotnem primeru pa zamirajo (Gordon, 1986, v Sicherl Kafol, 

2001). Za posamezno biološko starost otrok lahko opredelimo le okvirne značilnosti 

glasbenega razvoja, saj je le-ta odvisen od vpliva mnogih dejavnikov (prav tam). H. de la 

Motte Haber (1990) meni, da na razvoj glasbenih sposobnosti v veliki meri vpliva 

spodbujajoče okolje. Socializacijske okoliščine po njenem mnenju vplivajo na razvoj 

glasbenih sposobnosti v večji meri, kakor predvidevajo stopenjske razvojne teorije. V teoriji 

velja mnenje, da se sposobnosti najintenzivneje razvijajo v starosti med sedmim in desetim 

letom starosti, nato pa se stabilizirajo (Sicherl Kafol, 2001). Zato je v tem obdobju nadvse 

pomembno, da otrok dobiva ustrezne in različne zvočne spodbude iz okolja. To je čas, ki je 

nenadomestljiv v razvoju elementarnih glasbenih sposobnosti (Wing, 1971, v Sicherl Kafol, 

2001). Pomembno je, da spodbujamo razvoj vseh glasbenih sposobnosti. Čim manjši so 

otroci, tem hitreje pridobivajo nove izkušnje (prav tam). 

Shuter Dyson in Gabriel (1981) v Preglednici 3.1 predstavljata okviren splošen razvoj 

glasbenih sposobnosti. 

Preglednica 3.1: Pregled razvoja glasbenih sposobnosti 

Starost v letih  

0–1 Odzivi na zvok. 

1–2 Spontano ustvarjanje glasbe. 

2–3 Začetek reproduciranja fraz pesmi, ki jih otrok sliši. 

3–4 
Usvojitev okvirne melodije; možnost razvoja absolutnega posluha, če 

se otrok uči igranja na inštrument. 
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4–5 
Razlikovanje med tonskimi legami in odmevanje preprostih ritmičnih 

vzorcev s ploskanjem. 

5–6 
Razumevanje pojmov glasneje/tišje; razlikovanje pojmov enako in 

različno v lažjem tonalnem ali ritmičnem vzorcu. 

6–7 
Napredek petja v intonaciji; boljše dojemanje tonalne kot atonalne 

glasbe. 

7–8 Presojanje konsonance oz. disonance. 

8–9 Napredek v razvajanju ritmičnih nalog. 

9–10 
Napredek v recepciji ritma; napredek v razvoju glasbenega spomina; 

usvojitev dvodelnih melodij; občutek za kadence. 

10–11 
Razvija se občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov 

glasbe. 

12–17 
Napredek v presojanju ter kognitivnem in emocionalnem odzivanju 

na glasbo. 

 

3.1 Glasbeni razvoj na področju poslušanja glasbe 

Sposobnost poslušanja glasbe je ena izmed temeljnih glasbenih sposobnosti. Tako kot 

glasbeni dejavnosti izvajanje in ustvarjanje tudi sposobnost poslušanja poteka po določenih 

stopnjah. Teorije o razvojnih stopnjah otrokovih glasbenih sposobnosti pomenijo le nekakšen 

okvir, saj je nemogoče natančno določiti, kdaj se razvije posamezna sposobnost (Denac, 

2002).  

Kronološko gledano človek najprej posluša, šele kasneje se nauči govoriti, brati in pisati. 

Posluša že plod v maternici, ki se na zvok odziva z gibanjem v materinem telesu od drugega 

trimesečja dalje (Plut Pregelj, 1990), na glasbo pa v zadnjem trimesečju (Hodges, 2006). 

Raziskave o slušni percepciji novorojenčkov so pokazale, da so le-ti sposobni zaznavati 

določene zvoke takoj po rojstvu. Nanje se odzivajo tako, da obračajo glavo v smeri zvoka 

(Zadnik, 2005). 
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Birns (1965, v Sicherl Kafol, 2001) je v svoji raziskavi ugotovil, da nizki toni bolj 

pomirjujoče delujejo na jok novorojenčka kot pa visoki toni, medtem ko je Moog (1976, v 

Sicherl Kafol) nasprotnega mnenja, torej da so toni visokih frekvenc tisti, ki imajo pomirjujoč 

učinek. Novorojenčki so občutljivejši na tone visokih frekvenc kot starejši otroci; ti naj bi bili 

okrog desetega leta občutljivejši na spremembe v območju nizkih frekvenc (prav tam). 

Določene fiziološke in motorične funkcije, kot so gubanje čela, mežikanje, drhtenje telesa, 

menjava ritma in pogostost dihanja, so po mnenju mnogih avtorjev odvisne od jakosti, višine 

in barve zvoka  (Hallam, 2006). Ker novorojenčki že nekaj dni po rojstvu kažejo željo po 

glasbi, zvokih, so vokalizacije staršev in drugih odraslih oseb zelo pomembne. S tem namreč 

otrok razvija določene zvoke, ki so osnova za kasnejši razvoj govora in petja (Campbell, 

2007). 

Dojenčki, stari od enajst do dvanajst tednov, že razlikujejo človeški glas od drugih virov 

zvoka. Na nenaden zvok se odzovejo s krčenjem mišic. Štirinajst tednov stari dojenčki pa že 

prepoznajo materin glas. Med tretji in šestim mesecem se že obračajo proti izvoru zvoka in ob 

tem izražajo zadovoljstvo ali začudenje. Med šestim in sedmim mesecem dojenčki pričnejo z 

imitacijo zvokov iz okolja, pri čemer izkazujejo trud, vnetost in veselje (Sicherl Kafol, 2001).  

Ob koncu prvega leta otroci že imitirajo posamezne dele besed. V drugem letu je viden 

napredek v gibalnem odzivanju na zvočne dražljaje. Z nihanjem različnih delov telesa v 

različnih smereh in s poskakovanjem izražajo navdušenje nad glasbo. Začetni gibi z glasbo so 

še nekoordinirani, postopoma pa jih usklajujejo v tempu vsaj nekaj taktov (Sicherl Kafol, 

2001).  

 

Med drugim in tretjim letom narašča pozornost ob upadanju gibalnih odzivov na poslušano 

glasbo. Pestrost in koordinacija gibov se v tem obdobju izboljšata, a pevsko še ne sledijo 

poslušani glasbi (Sicherl Kafol, 2001). V tej starosti začenja otrok reproducirati fraze pesmi, 

ki jih sliši v okolju (Shuter Dyson in Gabriel, 1981). 

 

Med tretjim in četrtim letom se večina otrok gibalno odzove na spremembe tempa (prav tam). 

a pri tem še niso zanesljivi. Preizkus skladnosti ploskanja z ritmom predvajane skladbe je 

pokazal, da sta bili pri tem uspešni dve tretjini otrok. Nasprotno pa ni bilo težav pri ploskanju 

ritma znane pesmi ob petju (Moog, 1976, v Sicherl Kafol, 2001). Gibi so torej v tem obdobju 

otroštva bolj usklajeni s petjem kot pa s poslušanjem glasbe.  
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Petletni otroci so na likovnem, glasbenem in drugih področjih nagnjeni k odkrivanju detajlov 

in ponavljanj. Skozi daljše časovno obdobje radi pojejo isto pesem, poslušajo isto glasbo, v 

knjigi gledajo isto sliko ipd. Pri štiri- in petletnih otrocih je najverjetneje tudi zaradi tega 

viden napredek v prepoznavanju znanih pesmi v izvedbi brez besedila (prav tam). Ob 

poslušanju glasbe usvajajo prve glasbene pojme, ki jih navezujejo na poimenovanje 

posameznih inštrumentov in glasbenih lastnosti, ki se nanašajo na višino tona (visok/nizek), 

trajanje tona (dolg/kratek) in hitrost izvajanja (visok/nizek) (Rotar Pance, 2006). Napredek na 

tem področju je odvisen od možnosti, izkušenj in priložnosti, ki jih otrokom dajejo starši in 

vzgojitelji (prav tam). 

 

Med šestim in sedmim letom starosti nastopi po Piagetu prelomno obdobje v razvoju 

kognitivnih procesov. Imenuje ga kot prehod iz predoperativne razvojne faze v operativno.  

To obdobje je po mnenju številnih avtorjev izredno pomembno za celostni glasbeni razvoj 

(prav tam). Revesz (1957, v Rotar Pance, 2006) ga opredeljuje kot postopno tranzicijo od 

igrivega proizvajanja glasbe k zavestni asimilaciji in konkretni glasbeni produkciji. 

 

Za otroke med šestim in sedmim letom starosti je značilno: 

– prevladovanje sintetičnega sprejemanja glasbe in postopno analitično prepoznavanje 

posameznih glasbenih elementov, kot so dinamika, ritem, tempo ipd.; 

– ločevanje enakih in različnih tonskih višin; 

– ločevanje enakih in različnih ter daljših in krajših zvočnih trajanj; 

– ločevanje glasnega in tihega ter hitrega in počasnega izvajanja; 

– naraščanje sposobnosti prepoznavanja izraznih sredstev poslušanih skladb (značaj 

skladbe, zvočna bara, tempo, dinamika, oblikovna načela – ponavljanje/različnost ipd.), 

izvajalskih sredstev (inštrument, pevec) in znanih pesmi v inštrumentalni izvedbi; 

– naraščanje pestrosti, koordinacije in skladnosti gibalnega odziva na glasbo, naklonjenost 

motorično spodbudni glasbi (Sicherl Kafol, 2001, str. 91). 

 

V obdobju med osmim in devetim letom starosti je pri otrocih viden napredek v: 

– razvoju od sintetičnega k analitičnemu sprejemanju glasbe; 

– naraščanju sposobnosti prepoznavanja glasbene celote kljub spremembi posameznega 

elementa (konzervacija); 

– naraščanju kognitivnih sposobnosti – razvrščanju zvočnih značilnosti na osnovi 

podobnosti (klasifikacija) in razvrščanju zvočnih značilnosti na podlagi razlik (seriacija); 
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– razlikovanju tonskih višin (visoko/nizko), trajanju (dolgo/kratko), jakosti (glasno/tiho, 

naraščanju/pojemanju), hitrosti (hitro/počasi, prehitevanje/zadrževanje), oblikovnih načel 

(ponavljanje/različnost); 

– oblikovanju zavesti o tonaliteti in intervalnih odnosih; 

– postopnem zaznavanju večglasij (zvočna barva, ritem, melodija) (Sicherl Kafol, 2001, str. 

89–90). 

 

Sposobnosti višjega reda - harmonski posluh in sposobnost estetskega vrednotenja ter 

oblikovanja se pričenjajo med šestim in devetim letom starosti, intenzivneje pa se pričnejo 

razvijati po enajstem letu starosti (prav tam). 

V obdobju med 9. in 10. letom je pri otrocih viden napredek v zaznavanju ritma in razvoj na 

področju glasbenega spomina. Tedaj otroci usvojijo dvodelne melodije in občutek za kadence. 

Med 10. in 11. letom se razvija občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov glasbe. V 

obdobju med 12. in 17. letom pa je viden napredek v presojanju in kognitivnem in 

emocionalnem odzivanju na glasbo (Shuter Dyson in Gabriel, 1981). 



Rupnik, U. (2016). Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

28 

4 PEDAGOŠKI VIDIKI POSLUŠANJA GLASBE 

Družbene in medijske tehnološke spremembe so vplivale na izoblikovanje novih poslušalskih 

navad. Glasbena ponudba množičnih medijev se vsakodnevno veča. Poslušalci to glasbo 

sprejemajo predvsem čutno. Sprejemanje in zavračanje novodobne glasbe temeljita večinoma 

na emocionalni ravni, sta nekritični in velikokrat podvrženi manipulaciji. 

 

V teh socialnih in kulturnih okoliščinah je šola pred pomembno nalogo oblikovanja 

kompetentnih in kritičnih poslušalcev, ki bi se bili sposobni upreti potrošniškemu odnosu do 

glasbe (Črčinovič Rozman, 1998). 

 

Reimer (2002) je mnenja, da veliko ljudi glasbo posluša brez globljega pomena, saj zaradi 

nepoznavanja glasbenih zvrsti in njihovih zakonitosti ne dojemajo njene vsebine. Avtor pravi, 

da se je odzvati na neznani glasbeni stil tako, kakor če bi gledali igro, katere pravil ne 

poznamo. Sicer se gledalec na vso moč trudi razumeti pravila, a dokler ne opazi nekakšne 

medsebojne povezanosti vseh faktorjev, je lahko izkušnja brez smisla. Zato se moramo 

poslušanja glasbe naučiti.  

 

Barbo (1994) meni, da ima vsaka skladba svoje zakonitosti, ki jih lahko spoznamo le z 

učenjem. Šele po naporu, usmerjenemu k razumevanju glasbe, se lahko približamo bistvu 

posamezne umetnine. 

 

Adorno (1986) pravi, da je »razlaga glasbene notranje vsebine določena z notranjo 

sestavljenostjo del v skladu s tem s teorijo, ki se povezuje z njihovim izkušanjem« (str. 18). 

Za vsakdanjo glasbeno-pedagoško prakso so pomembne naslednje ugotovitve: 

1. Obdobje med 6. in 10. letom starosti življenja je pomembno za vzgojo poslušanja glasbe. 

Zaradi potrebe razvoja sposobnosti poslušanja, občutka za tonaliteto, harmonske 

sposobnosti, konsonanco in disonanco si učitelji v tem starostnem obdobju ne smejo 

dovoliti opuščanja vzgoje poslušanja glasbe. 

2. Razvijanje poslušanja glasbe bi morali začeti že v predšolskem obdobju in z ustreznimi 

raziskavami ugotoviti, kakšna je sposobnost oblikovanja glasbenih predstav naših otrok. 

3. Razmisliti bi morali, ali s prepoznim sistematičnim glasbenim šolanjem ne zapravljamo 

dragocenega potenciala naših otrok (Ajtnik, 2001). 

 

Načrtovanje glasbene umetnosti v celostnem vzgojno-izobraževalnem procesu izhaja iz 

znanstveno ugotovljenih učinkov glasbe na celosten razvoj otroka. 
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Sodobne raziskave domačih (Denac, 2002; Pesek, 1997; Sicherl Kafol, 2015; Zadnik, 2011) 

in tujih avtorjev (Gordon, 1997; Campbell, 2004) poudarjajo tudi pomen glasbenega 

izobraževanja pri otrocih med prvim in petim letom starosti. Ugotovljeni so namreč pozitivni 

učinki na otrokov motorični, fizični, psihomotorični, verbalni, emocionalni, moralni, estetski 

in intelektualni razvoj. 

 

Iz raziskav vemo (Schuller, 1996, v Lešnik, 2009), da je vpliv aktivne glasbene vzgoje lahko 

pozitiven na različnih področjih osebnostne rasti. Raziskave (Lamont idr. 2003; Temmerman, 

2000) dokazujejo korelacijo med glasbeno vzgojo in razvojem možganskih celic. Redno 

učenje določenega glasbila izboljšuje koncentracijo, spomin, koordinacijo in celo vid in sluh. 

Intenzivna glasbena vzgoja v celoti vpliva na prefinjen razvoj možganske mase in celotnega 

nevrološkega sistema.  

 

Pozitiven vpliv glasbenega pouka na razvoj otrokovih kognitivnih, afektivnih, socialnih in 

psihomotoričnih sposobnosti potrjuje šestletna longitudinalna nemška raziskava z naslovom 

»Vpliv intenzivne glasbene vzgoje na splošen in individualen razvoj otrok« (Bastian, 1997, v 

Sicherl Kafol, 2001, str. 63–64). Pomembna ugotovitev strokovnjakov je, da so učenci kljub 

dodatnemu času, ki so ga namenili glasbenemu učenju, dosegli boljše rezultate tudi pri drugih 

predmetih. Raziskave v Belgiji, Nemčiji, Švici in Avstriji so dokazale, da je boljši učni uspeh 

na raznih področjih rezultat aktivnega odnosa do glasbe (Peschl, 1998). 

4.1 Poslušanje glasbe po učnem načrtu za glasbeno umetnost 

Poslušanje glasbe je z didaktičnega, psihološkega ali fiziološkega vidika ena 

najkompleksnejših dejavnosti pri glasbenem pouku (Ajtnik, 2001), zato ima v posodobljenem 

učnem načrtu za glasbeno umetnost pomembno mesto (Učni načrt, 2011). Že v opredelitvi 

predmeta (prav tam) ponuja glasbena umetnost učencem »temeljne izkušnje za aktivno in 

selektivno poslušanje glasbe v medijih in na prireditvah« (Učni načrt, 2011, str. 4). »Z 

interakcijo izvajanja in ustvarjanja pa spodbuja sodelovanje v pevskih zborih, drugih 

glasbenih skupinah in dejavnostih ter motivira za vseživljenjsko izobraževanje. Poleg tega 

glasbena umetnost skozi glasbene metode izvajanja, poslušanja in ustvarjanja omogoča 

sprejemanje različnih oblik glasbe ter njeno presojanje in vrednotenje« (prav tam). V 

opredelitvi predmeta je v povezavi z glasbeno dejavnostjo poslušanja še zapisano, da »glasba 

v šoli sooblikuje zdravo zvočno okolje, spodbuja samodisciplino, ustvarjalnost, estetsko 

občutljivost, umetniško izražanje ter sodelovanje v ožjem in širšem družbenem okolju« (Učni 

načrt, 2011, str. 4).  
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Cilji poslušanja glasbe po Učnem načrtu (2011) so usmerjeni v razvoj pozornega poslušalca, 

ki izbira glasbo za različne priložnosti. Splošni cilji predmeta Glasbena umetnost, ki se 

navezujejo na glasbeno dejavnost poslušanja, so: 

– vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe; 

– oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine; 

– razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to glasbo tudi 

izvajajo; 

– poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev ter zakonitosti glasbenega 

jezika; 

– razvoj kritične presoje in vrednotenja glasbe; 

– spodbujanje estetskega razvoja z dejavnostmi glasbenega izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja; 

– razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami dela; 

– vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter preprečevanja zvočne 

onesnaženosti; 

– gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav; 

– razvijanje smiselne in kritične uporabe sodobne tehnologije; 

– razvoj čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno zrelost 

otrok. 

 

Posebna pozornost je v Učnem načrtu (2011) namenjena poslušanju kot glasbeni dejavnosti, v 

okviru katere učenci razvijajo sposobnost pozornega poslušanja, ki vključuje poglabljanje 

doživljanja, zaznavo izraznih  prvin, izvajalskih sredstev, oblik in vsebin. S tem se posledično 

dolgotrajno razvija posluh za estetsko oblikovanje in vrednotenje različnih glasbenih del ter 

glasbeni okus. 

 

V drugem triletju osnovne šole je značilen prehod od glasbenih izkušenj k razumevanju 

temeljnih izraznih prvin, zakonitosti in glasbenokulturnih okolij. Glasbene zmožnosti, ki so 

jih učenci razvili v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, omogočajo, da učitelj izbira 

kompleksnejše glasbene vsebine (Učni načrt, 2011, str. 19). Otroci v tem obdobju razvijajo 

analitične zaznave med tonskimi odnosi, trajanji in višinami. Analiza poteka z neposredno 

komunikacijo z glasbenim delom. Analitično glasbeno mišljenje vpliva na kakovost 

poslušanja, zbranost, pozornost in glasbeni spomin. Z izkušnjami se postopoma oblikuje tudi 

sposobnost estetskega oblikovanja. Zato v drugem triletju posebno pozornost namenjamo 

kontinuiranemu razvoju glasbenih sposobnosti, urjenju izvajalskih sposobnosti, razvoju 
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harmonskega posluha, občutljivosti za skladnost sozvočij, poglabljanju doživetij in analitični 

zaznavi (prav tam). 

 

Operativni cilji v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, vezani na glasbeno dejavnost 

poslušanja, so: 

– Učenci poslušajo vokalno, inštrumentalno in vokalno-inštrumentalno glasbo in ob tem: 

– poglabljajo doživetja in jih izražajo glasbeno, likovno, besedno in gibalno; 

– poglabljajo zaznavo izvajalskih sredstev (pevski glasovi, inštrumenti, zasedbe); 

– poglabljajo zaznavo izraznih prvin (ritem, melodija, oblika, tempo, dinamika, zvočna 

barva) in oblikovnih značilnosti; 

– poglabljajo koncentracijo, zbranost in pozornost. 

– Ob poslušanju in izvajanju vzporednih dejavnosti poglabljajo doživljanje in glasbene 

predstave. 

– Ob vnovičnem poslušanju spremljajo potek skladbe ali posameznega dela z lastnimi, 

ljudskimi ali orffovimi inštrumenti. 

– Ob pozornem poslušanju poglabljajo predstave o tonskih trajanjih, višinah, metričnih 

enotah ali tonalitetah. 

– Slušno prepoznavajo glasbila po zvočni barvi in jih razvrščajo v inštrumentalne skupine. 

– Doživljajsko-analitično poslušajo eno- in dvoglasne ljudske in umetne pesmi ter 

prepoznajo zvočnost instrumentalnih zasedb, instrumentalnih skupin, zvrsti in žanrov 

(umetniška, klasična, resna, programska in absolutna glasba, zabavna, popularna in plesna 

glasba, filmska glasba). 

– Z digitalno tehnologijo izbirajo in poslušajo glasbo ter urejajo zvočne zapise. 

– Razumejo in uporabljajo pojme: ljudska in umetna glasba; pevski zbor; otroški, mladinski, 

ženski, moški, mešani pevski zbor; pevska skupina; pevski glasovi: sopran, mezzosopran, 

alt, tenor, bariton, bas; ljudska glasbila; inštrumenti s tipkami, elektronski inštrumenti; 

sestavi (zasedbe). 

– Poznajo in obiščejo glasbene ustanove: glasbeno šolo, ljudske godce in društva, ki se 

ukvarjajo z ljudsko glasbo, glasbene prireditve, Slovensko filharmonijo, CD ali SNG (Učni 

načrt, 2011, str. 8–9). 

 

Na podlagi ciljev Učni načrt (2011) navaja predloge tematskih sklopov za 4. razred, ki so 

učitelju lahko v pomoč pri načrtovanju učnega procesa: Pojemo doma in v šoli; Zapisi tonskih 

višin in trajanj v ljudskih pesmih; Druženje ob glasbi; Zapisovanje ritmičnih trajanj; 

Zapisovanje tonskih višin; Pojemo enoglasno in dvoglasno; Šolski pevski zbor; Odkrivamo 
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glasbeno dediščino; Ljudska pesem, glasbila in ples; Glasba za praznike; V glasbeni šoli; 

Glasba na prireditvah; Na koncertu; Spoznavanje glasbenih oblik; Note nakazujejo višje in 

nižje, daljše in krajše tone; Pesmarice; Umetno glasbo ustvarjajo skladatelji; Glasba ima svoje 

oblike: pesem, kanon, rondo; Poslušamo glasbo; Poslušamo pevske skupine in zbore; 

Poslušamo skladbe za inštrumente; Glasba v življenju narave; Glasbena pravljica; Opera, 

baletna glasba, filmska glasba; Ustvarjamo glasbo; Uporabljamo digitalno tehnologijo (prav 

tam, str. 22–23).  

4.2 Poslušanje glasbe pri pouku glasbene umetnosti 

Izhodišče sodobne glasbene umetnosti je »poučevanje in učenje skozi komunikacijo v 

glasbenem jeziku« (Sicherl Kafol, 2015, str. 9). Ta komunikacija poteka skozi dejavnosti 

glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, in omogoča glasbena doživetja in izkušnje, na 

podlagi katerih se razvija glasbeno védenje (prav tam).  

 

Poslušanje glasbe ima pri pouku glasbene umetnosti pomembno vlogo, saj nastopa v vlogi 

samostojne dejavnosti in obenem tudi kot del vseh drugih. Vsaka glasbena izkušnja namreč 

potrebuje poslušanje, saj mora otrok sprejeti tonske in ritmične organizacije zvoka, kadar 

poje, igra na instrumente, se ob glasbi ali giba ali jo ustvarja (Pesek, 1997).  

Poslušanje glasbe ima pozitivne učinke na proces poučevanja, saj lahko z določenimi 

nalogami razvijamo celostno poslušanje ali pa poslušanje posameznih delov (Lehman, 

Sloboda in Woody, 2007). 

 

Da se torej lahko vzpostavi potrebna komunikacija med glasbo in poslušalcem, se je 

poslušanja glasbe potrebno naučiti. Zato je poslušanje glasbe v učnem procesu skrbno 

načrtovana in k ciljem usmerjena dejavnost.  

Glasbeno »učiti« se, je mogoče le s pomočjo glasbenih metod poučevanja in učenja (Sicherl 

Kafol, 2015). B. Sicherl Kafol v svojih delih Celostna glasbena vzgoja (2001) in Izbrana 

poglavja iz glasbene didaktike  (2015) navaja naslednje glasbene metode poučevanja: 

Metode izvajanja 

 Ritmična izreka: 

– demonstracija ritmične izreke, 

– posnemanje ritmične izreke. 

 Petje: 

– pevska demonstracija, 

– petje s pripevanjem, 
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– petje s posnemanjem (imitacija), 

– petje s solmizacijskimi zlogi. 

 Igranje na glasbila: 

– demonstracija igranja na otroška glasbila, 

– posnemanje igranja na otroška glasbila. 

 Gibalno izražanje ob glasbi: 

– demonstracija gibalnega izvajanja ob glasbi, 

– posnemanje gibalnega izvajanja ob glasbi. 

 Delo z glasbenim zapisom: 

– branje: likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih zlogov, ritmičnih zlogov, 

– narek: ritmični, melodični/solmizacijski, 

– zapis: likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih zlogov, ritmičnih zlogov. 

 

Metode poslušanja 

 Doživljajsko poslušanje 

 Doživljajsko-analitično poslušanje: 

– prepoznavanje izvajalskih in izraznih sredstev, 

– ritmična analiza (prepoznavanje in poimenovanje tonskih trajanj z ritmičnimi zlogi, 

prenos ritma besedila v ritmične zloge/v igrani ritem, ritmične uganke), 

– melodična analiza (prepoznavanje in poimenovanje tonskih višin s solmizacijskimi zlogi, 

melodične/solmizacijske uganke), 

– oblikovna analiza (prepoznavanje in poimenovanje glasbeno oblikovnih delov). 

 

Metode ustvarjanja 

 Estetsko oblikovanje glasbenih vsebin: 

– poustvarjalno petje; 

– poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin. 

 Ustvarjanje glasbenih vsebin: 

– ritmično/melodično dopolnjevanje; 

– ritmična/melodična vprašanja in odgovori; 

– izmišljarije: pevsko izmišljanje na dano besedilo, izmišljanje besedila na dano besedilo, 

izmišljanje besedila in melodije, izmišljanje instrumentalnih vsebin, izmišljanje ritmičnih 

besedil, ritmizacija besedila. 

 Gibalno/likovno/besedno ustvarjanje ob glasbi 
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Glasbeno didaktične igre 

Na področju razvoja glasbenih sposobnosti ločimo didaktične igre s cilji razvijanja: 

– pozornega poslušanja in slušne občutljivosti; 

– primerjanja, razlikovanja, prepoznavanja različnih in enakih trajanj, višin, jakosti, 

hitrosti, zvočnih barv, oblikovnih delov; 

– ugotavljanja lastnosti zvokov; 

– natančne melodične in ritmične reprodukcije; 

– glasbenega spomina; 

– glasbene ustvarjalnosti. 

Na področju razvoja glasbenih spretnosti ločimo didaktične igre s cilji razvijanja: 

– izvajalskih spretnosti inštrumentalne igre; 

– glasovne higiene in vokalne vzgoje; 

– orientacije v prostoru; 

– motorike. 

Na področju razvoja glasbenega jezika ločimo didaktične igre s cilji razvijanja: 

– prepoznavanja, razumevanja in uporabe glasbenih izrazov (za glasbene elemente, oblike, 

zvrsti in žanre, glasbene sestave idr.); 

– orientacije v slikovnih/likovnih zapisih. 

(Sicherl Kafol, 2015, str. 29–30) 

 

Strokovno izvajanje glasbenih metod poučevanja in učenja je pogoj za kakovostno 

uresničevanje ciljev glasbene umetnosti (prav tam). Metode glasbenega učenja namreč 

spodbujajo učenčevo odzivanje na čustveno-motivacijskem in socialnem (afektivnem), 

telesno-gibalnem (psihomotoričnem) in spoznavnem (kognitivnem) področju razvoja (Sicherl 

Kafol, 2015). Na afektivnem področju vključujejo: zavedanje, opazovanje, pozornost, 

sodelovanje, samoiniciativnost, zadovoljstvo, prizadevanje in vrednotenje; na 

psihomotoričnem področju vključujejo: koordinacijo, ravnotežje, moč, gibljivost, gibalno 

izraznost in orientacijo v prostoru; na kognitivnem področju pa vključujejo: opazovanje, 

poimenovanje, primerjanje, razvrščanje, urejanje, merjenje in vrednotenje (prav tam). 

 

Temeljni cilj glasbene dejavnosti poslušanja pri pouku glasbene umetnosti je »prebujanje 

zvočne zaznave z namenom odkrivanja in vrednotenja glasbeno-izraznih in oblikovnih 

elementov«. Učenci ob ustreznih učnih spodbudah preko usmerjenih dejavnosti poslušanja 

»razvijajo pozornost in občutljivost za zvočno okolje, glasbeni spomin, sposobnost estetskega 
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doživljanja in vrednotenja glasbe ter sposobnost ustvarjalne komunikacije z glasbenim 

delom« (Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol, 2015).  

 

Elliott (1995) je mnenja, da poslušanje vključuje med seboj povezane zavestne dimenzije, in 

sicer pozornost, kognicijo, čustva, namen in spomin. Aktivno poslušanje spodbuja 

razumevanje glasbe in njenega pomena, ki se odraža v določeni glasbeni obliki. Kot pravi 

zgoraj navedeni avtor, mora poslušanje potekati kontinuirano in sistematično, medtem ko se 

učenci ukvarjajo z drugimi glasbenimi dejavnostmi.  

 

M. Sutherland (2015) navaja vrsto dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na glasbeni razvoj 

poslušanja in jih je moč uporabiti pri pouku glasbene umetnosti. Učitelji bi si morali tako pri 

glasbenem pouku postaviti naslednje izzive: 

– ponuditi otrokom širok izbor gradiva za poslušanje (sestava glasbene knjižnice s posnetki 

raznovrstnih skladb); 

– zagotoviti otrokom ustrezen prostor z glasbili in s pripomočki za odzivanje na glasbo 

(glasbeni kotiček, v katerem lahko otroci glasbo poslušajo ter se nanjo fizično in konkretno 

odzivajo); 

– povezovati poslušanje glasbe z drugimi predmeti (raziskovanje medpredmetne narave 

glasbe, učenja); 

– se z otroki pogovarjati o tem, kakšno glasbo imajo radi (pri tem je pomembno, da učitelj 

sprejme pojasnila, ki jih otroci navajajo kot razloge, zakaj imajo določeno skladbo radi ali 

je ne marajo, in da se zaveda možnosti razlikovanja glasbenih okusov med posamezniki); 

– izdelava zemljevida okoljskih zvokov (to pomeni, da se sprehodimo po prostoru in 

prisluhnemo različnim vsakdanjim zvokom in si s tem ustvarimo »zvočni zemljevid« 

okolice, ki otrokom omogoči, da prisluhnejo podrobnostim, skušajo ujeti naravne zvoke ter 

da prisluhnejo ponovljenim zvočnim vzorcem); 

– gostovanje glasbenikov (poklicni glasbeniki, starši, starejši otroci, da otrokom zaigrajo) 

(Sutherland, 2015, str. 104–107). 

 

J. Bamberger (1991) je v empirični raziskavi s pomočjo meritev možganskih aktivnosti 

dokazala, da različni načini učenja vodijo k različnim glasbenim predstavam, kar bi morali 

upoštevati vsi glasbeni pedagogi pri načrtovanju pouka glasbene umetnosti. Avtorica je 

oblikovala tri skupine učencev, starih od 13 do 14 let, ki so imeli približno enake interese in 

glasbene sposobnosti. Testirani učenci so določali glasbene periode. Prva skupina je bila 

pasivna, druga skupina je spoznavala teoretično vsebino pojma s ciljem oblikovanja 
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pojmovnih predstav, tretja skupina pa si je oblikovala glasbene predstave s pomočjo 

samostojnega, improviziranega oblikovanja glasbenih period na osnovi glasbene 

improvizacije in na osnovi slušnega prepoznavanja, s pomočjo sestavljanja melodij iz puzzlov 

in ugotavljanja skupnih lastnosti in podobnosti glasbenih stavkov. Devet testirancev je v 

presledku petih tednov dvakrat presojalo 60 kratkih melodij. Rezultati meritev z 

elektroencefalogramom so pokazali, da so bile možganske aktivnosti električnih potencialov 

povečane pri testirancih druge in tretje skupine, ki sta se učili na drugačen način, v različnih 

predelih možganov. Pri testirancih z verbalnimi izkušnjami se je pokazala predvsem večja 

aktivnost leve hemisfere, medtem ko je skupina z oblikovanimi glasbenimi predstavami ob 

zaznavanju takoj močneje povečala aktivacijske potenciale v obeh hemisferah. 

 

Tezo, da načini glasbenega učenja vplivajo na mentalne prestave in učinkujejo na vrsto 

zaznave in kvaliteto obdelave, bi morali torej upoštevati pri načrtovanju učnih ur. Glede na 

rezultate raziskave bi morali pouk oblikovati tako, da bo v njem manj pojmovnega učenja 

(pojasnjevanja in predstavljanja) ter več glasbenega učenja –učnih situacij, ki vodijo k 

pridobivanju glasbenih predstav o zvoku, strukturi in internih glasbenih odnosih (Črčinovič 

Rozman, 1996). 

 

Glasbena dejavnost poslušanje v sodobnem učnem procesu vključuje doživljanje glasbe in 

razvijanje zavestnega zaznavanja njenih značilnosti (Sicherl Kafol, 2015). V tem kontekstu 

govorimo o dveh vrstah poslušanja glasbe pri pouku glasbene umetnosti: doživljajskem in 

pozornem (analitičnem) poslušanju glasbe. Pri prvem načinu izhajamo iz celostnega 

doživljanja, ki izzove čustvene reakcije, drugi način pa vključuje analitično zaznavo 

posameznih glasbenih elementov (Borota, 2013; Denac, 2002; Sicherl Kafol, 2015).  

 

B. Oblak (2003) ugotavlja, da je vsako vodeno poslušanje v bistvu doživljajsko-analitično, saj 

so v okviru doživljajskega poslušanja nakazane komunikacijske oblike izražanja razpoloženj, 

ki jih pogojujejo glasbene vsebine, kar pa je že analiza doživetij. Zato nekateri strokovnjaki 

(Borota, 2013; Sicherl Kafol, 2015) govorijo tudi o doživljajsko-analitičnem poslušanju 

glasbe. 

 

»Procese doživljajskega in pozornega poslušanja povezujemo z ritmično izreko, igranjem na 

glasbila, oblikovanjem spremljav, izvajanjem slikovnih/notnih partitur in ritmično-gibalnimi 

dejavnostmi« (Sicherl Kafol, 2015, str. 9). 
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4.2.1 Doživljajsko poslušanje glasbe 

Da se človek na poslušanje glasbe odziva doživljajsko, pomeni, da glasbo dojema s čustvi. To 

je izraz njegove »duhovne usmerjenosti, sposobnosti in posebnosti« (Trstenjak, 1981, str. 

456). Za glasbenike je zelo pomembno doživljajsko poslušanje glasbe. Nanaša se na čustveno 

doživljanje interpretacije glasbe. Gre za zavestno estetsko doživljanje oziroma vrednotenje s 

stališča lepega. Trstenjak (1981) trdi, da je »bistvo estetskega doživljanja nekaj svojevrstnega 

… Muzikalno čuteč človek izlušči iz naštetih vibracij prav tiste glasove, ki predstavljajo 

akorde, harmonije in melodije«. Četudi uho sliši, brez posebnega doživljajskega oblikovanja 

glasov ne bi nikoli spoznali tega, čemur pravimo »estetsko lepo« (Trstenjak, 1981, str. 444– 

445). Avtor govori o estetskem kritiku kot poustvarjalcu estetskega doživljanja (prav tam). 

Doživljanje glasbe je predmet raziskovanja že vrsto let. Predvsem starejše raziskave so 

utrjevale stereotipno pojmovanje vpliva posameznih glasbenih prvin in elementov na 

doživljanje.  

 

O tem, ali je doživljajsko poslušanje mogoče razvijati, in na kakšen način, strokovnjaki niso 

povsem enotni. Nekateri so mnenja, da lahko poznavanje slišane vsebine (npr. glasbenega 

dela, njegove strukture, glasbenega izražanja idr.) ugodno vpliva na doživetje, drugi pa 

menijo, da intelektualne prvine moteče vplivajo na doživljanje glasbe.                                        

 

Poznamo tri vrste učinkov glasbe na poslušalca: 

– fizični učinek (čutno poslušanje, napetost kože, mimika, tempo dihanja, srčni utrip …); 

– emocionalni učinek (prenos v glasbi izraženih čustev na poslušalca); 

– intelektualni učinek (spoznavanje glasbenih elementov) (Denac, 2002). 

 

Tako lahko poslušalci glasbo doživljajo iz različnih razlogov in različno intenzivno, kar je 

posledica poslušalčevih osebnostnih lastnosti, izkušenj, okolja, vrednot širše družbe in tudi 

znanja (Plut Pregelj, 2012, str. 102–103). 

 

Raziskave potrjujejo (Gembris, 1985, v Ajtnik, 2001), da lahko ista glasba v različnih 

situacijah ali različnem subjektivnem razpoloženju poslušalcev povzroči različne psihične 

reakcije in učinke. V raziskavi, kjer so spremljali frekvenco dihanja, srca, pritiska in znojenja, 

so ugotovili, da glasba povzroči vrsto sprememb telesnih danosti. To je še posebej opazno pri 

dimenziji tempa (hitrosti) in glasnosti glasbenega dela. Ugotovili so, da se vegetativni procesi 

v človeku upočasnijo ali pospešijo glede na tempo skladbe. Tudi v okviru raziskav učinkov 
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glasnosti glasbenega dela so ugotovili očitne vegetativne spremembe pri ljudeh, ki so znani po 

izraziti psihični stabilnosti, ali pri tistih, ki se sploh ne zanimajo za slišano glasbo (prav tam).  

 

Po mnenju L. Plut Pregelj (1990) pogosto poslušanje z namenom doživljanja in estetskega 

uživanja glasbe, poezije, literarnih tekstov, naravnih šumov in podobnih avditivnih vsebin 

ustvarja ugodne okoliščine za razvijanje doživljajskega poslušanja. Poslušanje tovrstnih 

vsebin omogoča človeku razumeti njegovo lastno odzivanje na poslušane vsebine in jih tako 

intenzivneje doživljati. 

 

Hoffer navaja, da lahko sposobnost doživljajskega poslušanja glasbe razvijamo: 

– z urjenjem spomina za glasbo; 

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

– z odkrivanjem podrobnosti v glasbenem izražanju; 

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

– z izogibanjem vizualizacije glasbenega dela; 

– z glasbenim znanjem; 

– s sistematičnim razvijanjem posameznih poslušalskih spretnosti, ki so pomembne za 

doživljajsko poslušanje (prav tam).  

 

Znano je (Oblak, 1987; Trstenjak, 1981), da doživljanje glasbe poglabljamo ob večkratnem 

poslušanju, saj se ob tem vedno znova vživimo v isto glasbo. 

 

Glasbo doživlja in presoja tudi otrok. O tisti glasbi, ki mu ugaja, pravi, da je lepa, dobra. 

Glasbo, ki je otroku tuja ali ob njej občuti nelagodje ali celo strah, odklanja. O njej pravi, da 

je grda, slaba in je ne želi poslušati (Borota, 2013). Načini izražanja otrokovih doživetij so 

raznovrstni in se razlikujejo glede na njihovo starost. Mlajši otroci ugodje oziroma glasbena 

doživetja izražajo z govorico obraza in rok ter z gibanjem. Po mnenju B. Borota (2013) je 

lahko pomen, ki ga razberemo iz otrokove neverbalne komunikacije, vodilo za nadaljnja 

poslušanja iste glasbe.  

4.2.2 Analitično poslušanje glasbe 

Da glasbo poslušamo analitično, pomeni, da glasbeno delo tudi analiziramo. Pri analitičnem 

poslušanju glasbe še posebej pozorno prepoznavamo in spremljamo glasbo, njene oblike, 

dele, prvine in izrazna sredstva (Borota, 2013). To od poslušalca zahteva pozornost, 

osredotočeno na zvok, in glasbene izkušnje (prav tam).  
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Za analitično poslušanje glasbe je treba dobro poznati osnove kognitivnih procesov. Iz 

psihološkega vidika so kognitivni procesi predstavljanje, mišljenje, spominjanje in so v 

nasprotju s čustvenimi procesi (Ajtnik, 2001). Razlikovati in ločiti posamezne zvočne linije 

ali glasove v glasbenih delih je velik dosežek na ravni poslušanja. Kognitivna predelava ali 

spoznavanje tonov, motivov, melodij, njihovo ločevanje in povezovanje v celote predstavljajo 

fenomen (prav tam). 

 

Glasbo lahko analiziramo na različne načine. Mühe (1978, v Ajtnik, 2001) predstavlja 

naslednje načine glasbene analize: 

– analiza formalnega poteka – v njej se ne ugotavljajo zgolj formalni deli, ampak tudi njihovi 

medsebojni odnosi; 

– parcialna analiza – analiza pomembnejših, tehtnejših odlomkov in analiza teoretičnih 

zakonitosti harmonije, ritma in melodike; 

– uvod v kompozicijo; 

– opazovanje vsebine in pomena nekega dela. 

 

Richter (1979, v Ajtnik, 2001) podaja naslednje cilje slušne analize glasbenih del: 

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

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

2. Z analitičnim poslušanjem glasbe razvijamo sposobnost, da poslušano izrazimo z 

besedami. Z verbalno glasbeno analizo lahko podajamo preproste asociacijske opise 

pa tudi strokovne terminološke izraze. 

3. Z analizo pridobivamo izkušnje med poslušalci. 

4. Razvijamo sposobnost samostojnega zasledovanja daljših zvez glasbenega dela. 

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

za stilne značilnosti idr. 

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

časovnih in drugih stilnih značilnosti.  

7. Razvijamo sposobnost spremljanja glasbenega dogajanja v partituri. 

8. Razvijamo sposobnost povezovanja slušne in pisne analize. 

9. Razvijamo sposobnost razumevanja in odkrivanja subjektivnega in objektivnega 

smisla glasbe. 

 

V začetnem obdobju šolanja pri otrocih še ne razvijamo analitičnega poslušanja samo kot 

miselne aktivnosti, temveč govorimo o doživljajsko-analitičnem poslušanju. S tem poudarimo 
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postopen premik od doživetij h glasbenim znanjem in spet k poglobljenim doživetjem 

(Borota, 2013). O tem bo več govora v poglavju o glasbeni dejavnosti poslušanja pri pouku 

glasbene umetnosti. 

 

Če želimo, da se otrok postopno navaja na zbrano in analitično poslušanje, je potrebno 

sposobnosti pozornosti in koncentracije sistematično razvijati. Če poslušamo, še ne pomeni, 

da slišimo (Sicherl Kafol, 2001). 

4.3 Postopek poslušanja glasbe pri pouku glasbene umetnosti v 4. razredu 

V sodobnem učnem načrtu (2011) za glasbeno umetnost je zapisano: »Poslušanje glasbe 

poteka v okviru koncertov in prireditev ter v primernem šolskem okolju (učilnici), ki 

omogoča zbrano poslušanje. Učitelj naj skrbno načrtuje vse faze poslušanja: začetno 

motivacijo, večkratno poslušanje z ustrezno zbranimi slušnimi nalogami in povratno 

informacijo. V aktivnostih po poslušanju spodbujamo izražanje doživetij, pogovor o 

glasbenih predstavah ter vrednotenje glasbe in izvedb« (Učni načrt, 2011, str. 20). 

 

Pri načrtovanju vseh faz poslušanja moramo upoštevati, da na proces poslušanja glasbe 

vplivajo: prostor, v katerem glasbo poslušamo; glasba, ki jo poslušamo; posrednik (medij), ki 

glasbo izvaja/predvaja; poslušalec, ki glasbo prejema (Borota, 2013).  
 

B. Oblak (2003) je proces pozornega poslušanja glasbe pri pouku razdelila na šest sklopov: 

priprava okolja za poslušanje; motivacija in napoved slušne naloge; pozorno poslušanje 

glasbenega dela; ponovno poslušanje z ali brez vzporednih dejavnosti; izražanje ali povzetek 

doživetij in predstav; temeljni podatki o skladbi. 

4.3.1 Priprava okolja za poslušanje 

Učitelj naj pripravi prijetno okolje, v katerem bo učenec lahko sproščeno, nemoteno in z 

zanimanjem poslušal glasbena dela (Denac, 2012; Oblak, 2003; Voglar, 1989). M. Voglar 

(1989) priporoča, da prostor nekoliko zatemnimo, saj tako lažje zbrano poslušamo. V temnem 

prostoru tudi lažje mižimo, glasbo pa po avtoričinih besedah najbolje slišimo, če poslušamo 

miže. Stole lahko poljubno razporedimo po prostoru in jih nekoliko razmaknemo, da otroci 

pri poslušanju ne motijo drug drugega. Otroke med poslušanjem izoliramo od zunanjih 

zvokov, zato zapremo okna, vrata, prostor pa pred tem dobro prezračimo … Prostor lahko 

pripravimo predhodno sami, sicer pa ga pripravimo pred poslušanjem skupaj z otroki (Voglar, 

1989). Ne smemo pozabiti tudi na vnaprejšnjo pripravo ustreznih sodobnih tehničnih medijev 
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(radio, CD, računalnik ipd.), saj tudi s tehnično kakovostnimi sredstvi podpremo ustrezno 

okolje (Oblak, 2003).  

4.3.2 Motivacija in slušna naloga 

Pred poslušanjem zvočnega primera je učence potrebno motivirati za uspešno reševanje 

slušne naloge, da bodo skladbi pozorno sledili.  

 

M. Voglar (1989) in B. Oblak (2003) podajata naslednje motivacijske predloge za poslušanje 

glasbenih del z (mlajšimi) otroki: 

– kratka zgodba, pravljica ali pripoved; 

– napoved glasbenega dela (zelo kratka in se omejuje zgolj na naslov skladbe); 

– besedna, opisna, slikovna, gibalna ali slušna uganka; 

– ponazorilo (slikovno, likovno, grafično gradivo, projekcije, filmi ipd.); 

– glasbeno-didaktična igra ; 

– inštrument; 

– kratek razgovor pred poslušanjem; 

– občasna predstavitev posameznih programskih vsebin; 

– doživeta deklamacija pesmi. 

 

Če kot motivacijsko sredstvo uporabimo razgovor, naj bodo vprašanja usmerjena na 

doživetja, izvajalske in izrazne značilnosti. Med motivacijo se učencem ne razlaga poteka 

vsebin, ker bi jih tako odvračali od samostojnega opažanja in izražanja doživetij (Oblak, 

2003). 

 

Med spodbude sodi tudi naloga, ki jo napovemo neposredno pred zvočnim primerom. Učenci 

jo bodo uspešno rešili, če bodo zbrano sledili delu. Zastavlja vprašanja o značaju skladbe, 

prepoznavanju njenih delov, izvajalskih sredstev, zvočnih značilnostih ipd. 

 

B. Borota (2013) navaja primere nalog, ki jih otrokom zastavimo pred poslušanjem glasbe. 

– Katera glasbila prepoznaš v skladbi? 

– Katero melodijo sem zaigral/-a na kljunasto flavto? 

– Kako je naslov pesmi, ki sem jo zapel/-a? 

– Povej naslov skladbe, ki jo bomo poslušali. 

– Pozorno poslušaj glasbo in povej, kaj vse si slišal. 

– Pozorno poslušaj začetek in konec skladbe. Ugotovi, če sta si podobna.  
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– Potek glasbe je ponazorjen s krivuljo, ki ji med poslušanjem glasbe slediš od leve proti 

desni. Na krivulji označi mesta, kjer zaslišiš igranje trobente. 

– Pred seboj imaš sličice otrok, ki plešejo, korakajo, spijo ali praznujejo. Pozorno poslušaj 

glasbo in ugotovi, kaj delajo otroci ob njej. 

– Med poslušanjem glasbe na delovnem listu sproti označuj, kolikokrat zaslišiš oglašanje 

kukavice.  

– Kaj te je v glasbi presenetilo? 

– Poslušaj, kako glasna je glasba. Menjavanje tihe in glasne glasbe označi v zaporedju sličic 

za tiho in glasno glasbo. 

– Poslušaj glasbo in zraven enakomerno ploskaj/korakaj. 

 

M. Voglar (1989) je do tovrstnih poslušalskih nalog kritična, saj je mnenja, da naj bi otroke 

odvračale od glasbenih doživetij. Namesto tega, da bi se veselili  glasbe, naj bi se navduševali 

zgolj nad uspešno rešeno nalogo. 

4.3.3 Pozorno poslušanje glasbenega dela 

Osrednja faza postopka je poslušanje izbrane skladbe. Učiteljeva naloga med poslušanjem je 

zbrano sodelovanje in opazovanje reakcije učencev. Učitelj nikoli ne sme motiti poslušanja s 

pripombami, s sprehajanjem po razredu ali s pripravo gradiv za nadaljnje delo.  

 

Po prvi zvočni predstavitvi in doživljajski pavzi se z učenci pogovorimo o prvih vtisih. Nato 

se odločimo, kako bomo skladbo ponovno poslušali (Oblak, 2003). O. Denac (2012) 

priporoča, da otrok vsaj dvakrat prisluhne poslušanemu glasbenemu delu, preden izrazi svoja 

doživetja in zvočne predstave. Strokovnjaki priporočajo (Oblak, 1997; Voglar, 1989), da 

poslušanje skladbe ponovimo tudi kdaj v naslednjih učnih urah, saj večkraten stik z glasbenim 

delom poglablja doživetje, glasbeno pomnjenje in odkrivanje značilnosti.  

4.3.4 Izražanje glasbenih vsebin  

Otroci želijo svoja doživetja glasbenega dela ali zvočne predstave tudi izraziti. Glasbene 

izkušnje lahko izrazijo z besedami, likovno ali gibalno-plesno (Borota, 2013; Denac, 2002; 

Sicherl Kafol, 2015; Voglar, 1989). Pri izražanju doživetij ali zvočnih predstav moramo 

upoštevati starost otrok in razvitost njihovih sposobnosti. Mlajši otroci najpogosteje izražajo 

doživetja in predstave glasbenih del gibalno-plesno, starejši predšolski  in šolski otroci pa tudi 

likovno in besedno (Denac, 2002).  
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Poslušanje povezujemo tudi z drugimi dejavnostmi, npr. z dramatizacijo in pripovedovanjem 

pravljic in zgodb. Pri pripovedovanju pravljic ima lahko glasba dopolnilno vlogo, saj nastopa 

kot zvočna kulisa. Lahko pa je pomembnejša od samega besedila. V tem primeru govorimo o 

glasbeni pravljici (Denac, 2012).  

4.3.4.1 Besedno izražanje poslušanih skladb 

Večkrat slišimo, da so besede ob glasbi odveč … Misliti skozi glasbo brez besed je enostavno 

za glasbenike in ljubiteljske glasbenike, otrok pa takšne ravni avdiacije, torej misliti o glasbi 

skozi glasbo, ne zmore sam. Zato je pogovor o poslušani glasbi za otroka nujen. Predstavlja 

potrebno spodbudo za njegov nadaljnji glasbeni razvoj (Young in Glover, 1998). Skozi 

opisovanje, pripovedovanje, izražanje doživetij ne spoznava le glasbe, ampak usvaja tudi 

glasbene izraze (Gardner, 1995; Young in Glover, 2011, v Borota, 2015). Otrok v tem 

procesu potrebuje odraslega, da mu pomaga trajno uzavestiti slušne zaznave in jim dati 

pomen. 

 

Po raziskavah je povezava glasbe in glasbenega izražanja najznačilnejša v zadnjem triletju, a 

je pomembno, da jo uresničujemo skozi vse predhodne razrede, da postopno razvijamo 

sposobnost besednega izražanja glasbenih doživetij in predstav ter sposobnost razumevanja 

odnosov med besedami in glasbo v pesmi (Oblak, 2003). 

 

Učence pri pouku motiviramo, da svoje vtise po poslušani glasbi sproščeno upovedujejo. 

Doživljajsko poročanje se nanaša na otrokove subjektivne zaznave, stvarno poročanje pa na 

objektivne značilnosti, ki jih obravnavamo v posameznem razredu. Na začetni stopnji šolanja 

je otrokovo besedišče še skromno, v ospredju so besede s širokim pomenom. Besedišče 

postopoma širimo tako, da v okviru doživljajskega izražanja spodbujamo ustvarjanje 

sopomenk (npr. vesela, vedra, radostna glasba), v okviru objektivnega poročanja pa z 

načrtovanimi strokovnimi izrazi (npr. s poimenovanjem glasbenih dejavnosti, izvajalcev, 

glasbil, izraznih prvin) (Oblak, 2003). 

 

B. Borota (2013) navaja primere splošnih vprašanj za pogovor z otroki po poslušanju, s  

pomočjo katerih utrjujemo slušne zaznave in ozaveščamo glasbene izkušnje. 

a) Vprašanja pri doživljajskem poslušanju: 

– Kaj si slišal/-a? 

– Kakšna je bila glasba? 

– Na kaj si pomislil/-a, ko si poslušal/-a glasbo? 
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– Ali si že slišal/-a podobno glasbo? 

– Kaj te je v glasbi presenetilo? 

– Kaj se je v glasbi zgodilo? Ali lahko poveš svojo zgodbo? 

– Kakšen naslov bi dal/-a glasbi? 

– Se ti zdi naslov, ki ga je izbral skladatelj, pravi za to glasbo? 

– Na kaj te je glasba spomnila? 

– Kako si se počutil/-a? Kdaj si se še tako počutila/-a? 

– Si že poslušal/-a podobno glasbo? Kdaj? Kje? S kom? 

– S kom bi želel/-a to glasbo poslušati? 

– Kje misliš, da je bil skladatelj, ko je pisal to glasbo? 

– Kaj  je skladatelj doživljal? 

– Kako bi  obrazu   izrazil/-a svoje razpoloženje ob poslušanju glasbe? 

– Kako bi mi želel/-a izraziti svoja doživetja ob poslušanju glasbe? 

– Kaj bi želel/-a delati ob glasbi? 

– Kakšen ovitek za zgoščenko bi narisal/-a za to glasbo? 

– Kako bi ob tej glasbi zaplesal/-a? 

– Izmisli si zgodbo, ki bi jo pripovedoval/-a ob tej glasbi. 

b) Vprašanja pri doživljajsko – analitičnem poslušanju: 

Glasbeni tempo, utrip: 

– Kako bi ob tej glasbi ploskal? 

– Ali bi ob glasbi korakal/-a ves čas na enak način? 

– Je bila glasba hitra ali počasna? Se je hitrost spremenila? 

Dolžina/višina tonov, melodija: 

– Kako bi z glasom posnemal/-a igranje glasbila? 

– Ali je bila melodija sestavljena iz višjih ali nižjih tonov? 

– Ali je bila v glasbi tudi tišina? 

– Kako bi narisal/-a melodijo? Kako bi jo nakazal/-a z gibi? 

Dinamika: 

– Kako glasna je bila glasba? 

– Kdaj je bila glasba najglasnejša/najtišja? 

– Ali se ti zdi, da bi bila glasba lahko tišja ali glasnejša? 

      Zvočna barva: 

– Zapri oči in poslušaj glasbo. Katere barve vidiš ob poslušanju glasbe? 

– S katerimi barvami bi naslikal/-a glasbo? Katera glasbila si najprej prepoznal/-a? 
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– Katera glasbila bi še rad/-a slišal/-a v tej glasbi? 

4.3.4.2 Likovno izražanje poslušanih skladb 

Posebne vrste izražanja doživetij so likovni izdelki, ki jih otroci ustvarjajo med ali po 

poslušanju skladb. Otroci skozi risbe ali druge likovne izdelke lažje pripovedujejo svoje 

zgodbe in doživetja kot pa v pogovoru z odraslimi. Zato likovno gradivo interpretiramo 

skupaj z njimi (Borota, 2015). 

 

Raziskave kažejo, da likovna ustvarjalnost ob glasbi zaživi predvsem v drugem triletju, 

dosežki pa so večji, če jo uresničujemo postopno že v predhodnih stopnjah (Oblak, 2003). 

 

Likovno izražanje ob glasbi: 

– poglablja zbrano, pozorno poslušanje; 

– omogoča izražanje nastalih doživetij in predstav v poenostavljenem likovnem jeziku, ki 

je za učence dostopnejši, kakor so glasbeni strokovni pojmi in oznake; 

– pomeni učinkovito predstavno in motorično poprejšnjo pripravo za glasbeno 

opismenjevanje (prav tam). 

 

Otroci lahko likovno izražajo: 

– celostne glasbene vsebine (vsebino pesmi, programske skladbe – slikanje ob glasbi); 

– doživetja celostno-oblikovnih vsebin – slikanje ob instrumentalnih skladbah brez 

naslova); 

– posamezne glasbene elemente in zaporedja glasbenih elementov (tempo in spremembe v 

tempu, dinamiko in dinamične spremembe, tonsko višino, ritem, metrum) (Denac, 2012). 

Prva in druga referenca vključujeta doživljajsko-ekspresivni odnos do glasbe. Tretja pa se 

nanaša na časovni potek glasbenih elementov ter tako pomeni predstavno in motorično 

pripravo na glasbeno opismenjevanje (Oblak, 1987, v Denac, 2012). V tem primeru učenci 

spremljajo potek skladbe z vzporednim risanjem ali prstnim slikanjem enostavnih simbolov, 

ki izražajo utrip – metrum in si jih spontano izmišljajo (črte, pike, vijuge, prstni vtisi) (Oblak, 

2003). 

4.3.4.3 Gibalno-plesno izražanje poslušanih skladb 

Pogosto se otroci na glasbo odzivajo z gibanjem – zibanjem, hopsanjem, korakanjem, plesom 

in drugimi gibalnimi vzorci. Tudi s tem nam sporočajo vsebino in moč doživljanja glasbe. 
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Raziskave kažejo, da so otroci predvsem v predšolskem obdobju in  na začetni stopnji šolanja 

najbolj dovzetni za gibalno-plesno izražanje ob glasbi (Oblak, 2003).  

 

Gibalno-plesne dejavnosti: 

– stopnjujejo pozorno glasbeno zaznavo; 

– vizualizirajo doživetja glasbenih vsebin ter predstave o izraznih in oblikovnih prvinah 

(npr. tonske višine, potek melodije, dinamiko, oblikovne dele); 

– poglabljajo občutek za metrum in ritem; 

– razvijajo potrebno motoriko za igro posameznih glasbil; 

– učence vsestransko – telesno in psihično – sproščajo (Oblak, 2003). 

 

Otrok lahko z gibanjem izraža: 

– celostne glasbene vsebine (vsebino pesmi, programske skladbe); 

– doživetja celostnih glasbeno-oblikovnih vsebin (čustva, razpoloženje v skladbi); 

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

spremembe, tonsko višino, ritem, metrum) (Denac, 2012).  

 

Pri gibalnem odzivu na glasbo poznamo več načinov gibanja: 

– formalno ali strukturirano ritmično gibanje, - gibalne vzorce določa vzgojitelj ali učitelj; 

– neformalno ritmično gibanje – otrok je omejen samo z osnovnimi smernicami gibanja, pri 

čemer mu dovolimo svobodno gibalno interpretacijo; 

– kreativno ritmično gibanje – otrok s telesom ustvarjalno izraža doživetja ali zvočne 

predstave glasbenega dela (prav tam). 

 

Na podlagi opazovanj otrokovega gibanja so znani nekateri ustaljeni vzorci gibanja v 

povezavi z glasbenimi doživetji: 

– nizka tonska lega in temna barva zvoka – gibanje s spodnjim delom telesa (noge); 

– visoka tonska lega in svetla zvočna barva – gibanje z zgornjim delom telesa (roke); 

– ponavljajoči se zvočni vzorci – ponavljajoči se gibalni vzorci; 

– glasna glasba – veliki in intenzivni gibi; 

– tiha glasba – majhni in počasni gibi; 

– občutenje žalosti – sklonjena glava, roki spuščeni ob telo; 

– občutenje veselja in radosti – izrazita obrazna mimika, nasmeh, roki dvignjeni nad glavo, 

glasovno odzivanje (vzkliki, smeh) (Borota, 2013). 
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4.3.5 Izražanje ali povzetek doživetij in predstav  

V kolikor so učenci glasbo spremljali z vzporednimi dejavnostmi, glavne vtise o vsebini in 

zaznanih zvočnih značilnostih glasbenega dela le povzamemo. Če pa so skladbo le poslušali, 

jim damo možnost in izbiro, da: 

– ob ponovnem stiku z glasbenim primerom svoje doživljanje izrazijo gibalno-plesno; 

– svoje vtise likovno predstavijo po spominu ali ob glasbi; 

– svoje doživetje in prestave ubesedijo (Oblak 2003). 

4.3.6 Temeljni podatki o skladbi 

Sklepna faza poslušanja glasbe so temeljne informacije o skladbi. Prilagodimo jih razvojni 

fazi otrok. Podatki se nanašajo na: 

– programske naslove skladb; 

– izvor dela (npr. ljudska pesem, glasba skladateljev); 

– glasbene zasedbe (npr. pevski zbor, orkester, skladba z klavir); 

– otrokom znane skladatelje in poustvarjalce (prav tam). 

4.4 Izbor glasbe za poslušanje pri pouku glasbene umetnosti 

V sodobnem učnem načrtu za glasbeno umetnost je zapisano, da mora »program poslušanja v 

drugem triletju osnovne šole vsebovati ljudske in umetne skladbe različnih vsebin, oblik, 

žanrov, zvrsti in zasedb iz domače in tuje literature. Pri izbiri zvočnih posnetkov se upošteva 

učenčeva sposobnost vživljanja v glasbene vsebine, umetniška vrednost glasbe in izvedb ter 

obseg, kakovost in različnost posnetkov« (Učni načrt, 2011, str. 20). 
 

Ustvarjalno komunikacijo z glasbenim delom pri otrocih razvijamo z ustrezno izbiro zvočnih 

primerov, ki »izhajajo iz meril umetniške vrednosti glasbenih del, heterogene zastopanosti 

različnih obdobij in okolij ter glasbeno razvojnih značilnosti otrok« (Sicherl Kafol, 2015, str. 

9).  

 

Tudi A. Pesek (1997) pravi, da mora biti izbor glasbenih del za poslušanje v učnem procesu 

raznolik. Zajemati mora kvalitetna dela ljudske in umetne glasbe iz različnih koncev sveta in 

iz različnih glasbeno-zgodovinskih obdobij. S tem bomo po avtoričinem mnenju otroku odprli 

vrata v raznovrstnost glasbenega izraza in razvijali spoštovanje do te raznovrstnosti. 
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B. Borota (2015) v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene umetnosti priporoča 

poslušanje vokalne in inštrumentalne glasbe, glasbenih pravljic ter zvokov iz narave in okolja. 

Pri izbiri glasbenih del je po avtoričinem mnenju potrebno slediti kriterijem umetniške 

vrednosti ter upoštevati raznolikost glasbe glede na značaj in doživljanje, glasbena izvajalska 

sredstva, prvine in oblike. Izbiramo glasbo iz bližnjih in oddaljenih krajev, glasbo sedanjosti 

in preteklosti, pa tudi glasbo iz otrokovega družinskega okolja. Poslušamo naj absolutno
2
 in 

programsko
3
 glasbo, predvsem pa krajše karakterne skladbe, ki še posebej vzbujajo otrokovo 

domišljijo in ustvarjalnost. 

 

Poslušalski program naj bo grajen na podlagi interesa in izkušenj otrok ter na podlagi naših 

ugotovitev in predvidevanj o učnih potrebah. Izbor glasbe za poslušanje naj bo odvisen tudi 

od  kraja poslušanja - v koncertnih dvoranah poslušamo glasbo, ki jo izvajajo drugi, v 

šolskem okolju, igralnici pa lahko poslušamo tudi glasbo, ki je del našega vsakdana. 

 

B. Oblak (2003) pravi, da morajo učitelji pri načrtovanju dejavnosti poslušanja novo glasbeno 

delo poprej dobro spoznati, se hkrati vanj vživeti in razmisliti o tem, kašne so značilnosti 

otrokovega glasbenega doživljanja in kakšna je raven njegovih zvočnih predstav v 

posameznem razredu. 

 

Tudi O. Denac (2002) govori o tem, da naj bi pri pouku glasbene umetnosti poslušali skladbe 

z umetniško vrednostjo in tiste, ki so primerne razumevanju otrok. Izbor glasbenih del po 

njenem avtoričinem mnenju prilagodimo starostni stopnji otrok in raznolikosti poslušalskih 

izkušenj.  

 

Poslušamo naj glasbena dela, ki so namenjena otrokom, in tista, ki so namenjena odraslim 

poslušalcem. Predvajane skladbe so lahko krajše ali zaokrožene celote daljših glasbenih del. 

Kot pravi avtorica (prav tam) ni nujno, da so izbrana glasbena dela kratka, zvočno jasna in 

ritmično ter melodično zanesljiva. Otroke privlačijo tudi tiste skladbe, ki v njih vzbujajo 

različna razpoloženja: veselje, strah, žalost, presenečenje … ali skladbe, ki so vsebinsko 

                                                           
2
 Absolutna glasba je inštrumentalna glasba, ki je nastala po lastnih zakonitostih in ima samo glasbeno vsebino 

brez kakršnih koli zunajglasbenih predstavnih asociacij. Prepoznamo jo po glasbenem naslovu (suita, sonata, 

koncert, menuet idr.) (Borota, 2013, str. 128). 

3
 programska glasba je glasba, ki pripoveduje zgodbo, oriše literarne ideje in prikliče ilustrativne prizore. Glasba 

zvočno naslika zgodbo, literarna dela in junake, situacije, slike in druge zunajglasbene zamisli (Borota, 2015, str. 

129). 
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zanimive (glasba nekaj pripoveduje) (Denac, 2012). V predšolskem obdobju poslušamo 

skladbe, ki trajajo dve oziroma tri minute, postopoma izbiramo daljše (Denac, 2002).  

 

Moog (1968, v Denac, 2002) je v svoji raziskavi namreč ugotovil, da je že veliko triletnih 

otrok sposobnih tudi do pet ali več minut aktivno poslušati glasbeno delo. 

 

Po mnenju M. Voglar (1987) izbiramo med pesmimi z umetniško vrednostjo, tistimi, ki v 

otroku vzbujajo močna čustvena doživetja, med pesmimi, za katere iz izkušenj vemo, da bodo 

otrokom všeč ali tistimi, ki nam nudijo povezovanje s kakšno drugo dejavnostjo. 

 

B. Rotar Pance (2006) pravi, da morajo učitelji pri pouku glasbene umetnosti najprej 

ugotoviti, kakšen je razredni spekter interesov za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. To se 

pokaže pri glasbenih dejavnosti znotraj pouka, pri interesnih dejavnostih ali pri dodatnem 

glasbenem udejstvovanju učencev (petje v zboru, igranje v instrumentalni skupini, 

obiskovanje koncertov, poslušanje zgoščenk …). Ko učitelji prepoznajo obstoječe interese, jih 

vključijo v pouk ter na njihovi podlagi vzgajajo nove interese.  

 

Avtorica (prav tam) pri tem izpostavlja problem velikega interesa otrok za popularno 

komercialno glasbo. To učitelje po njenem mnenju postavlja pred dilemo, v kolikšni meri to 

glasbo vključiti v glasbeni pouk. Tovrstne glasbe ne morejo in ne smejo ignorirati, hkrati pa 

tudi ne smejo biti njeni intenzivni posredniki, saj jo je v izvenšolskem okolju povsem dovolj.  

Po avtoričinem mnenju lahko učitelji komercialne glasbene zvrsti uporabijo pri pouku 

glasbene umetnosti »kot izhodišče pri iskanju njenih idejnih korenin« (Rotar Pance, 2006). S 

tem učencem predstavimo glasbene zvrsti, ki niso prisotne v njihovem vsakdanjem zvočnem 

okolju ter zanje s premišljeno izbranimi spodbudami vzbujajo interes za njihovo poslušanje 

(prav tam).  

 

Tudi po mnenju J. Črčinovič Rozman (1998) moramo pri pouku glasbene umetnosti posebno 

pozornost nameniti tudi aktualnim glasbenim delom. Učitelji velikokrat pod pojmom aktualna 

glasba po mnenju avtorice obravnavajo »novo« oziroma sodobno klasično glasbo, ki je 

učencem povsem tuja. Glasbo, ki jo poslušajo mladi, in jo označujemo s pojmom popularna 

glasba, pa le redki vključujejo v pouk. Četudi je popularna glasba velikokrat sredstvo 

zavračanja v svetu odraslih, jo je potrebno vključiti v vzgojno-izobraževalni proces, saj bomo 

s tem približali glasbo interesom otrok in presegli ostro mejo med šolo in prostim časom 

(Terhag, 1997). J. Črčinovič Rozman (1998) predlaga, da se tej glasbi najbolj enostavno 

približamo s pomočjo gibanja, plesa. Ker je cilj popularne glasbe ravnanje z njo brez not, 
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izhodišče pa improvizacija, je na note usmerjena glasbena analiza manj učinkovita kot 

poslušanje in koordiniranje gibanja telesa z glasbo (Terhag, 1997). A popularne glasbe ne 

smemo omejevati zgolj na praktične vsebine, temveč moramo vključevati tudi informacije, 

diskusijo in refleksijo (Črčinovič Rozman, 1998). 

 

B. Borota (2013) učiteljem glasbene umetnosti priporoča, da glasbena dela za poslušanje pri 

pouku izberejo na podlagi predhodne analize le-tega. Analiza naj poteka v treh korakih. 

Prvi korak je zbiranje informacij o glasbenem delu. Poiščemo čim več informacij o 

skladatelju, umetnostnem obdobju in skladbi. Če se le da, ugotovimo tudi okoliščine, v 

katerih je skladba nastala. Ugotovimo, ali je naš zvočni posnetek celotno glasbeno delo ali le 

odlomek.  

 

Drugi korak je doživljanje in vrednotenje glasbe ter izbira. Zvočni primer v celoti poslušamo. 

Opazujemo, kako nas glasba nagovori, kakšna občutja vzbudi v nas, kaj nas v skladbi 

pritegne. Poskusimo jo opisati z nekaj besedami. Glasba mora biti zanimiva, dosegati pa mora 

tudi kriterije umetniške vrednosti. Izberemo jo z vidika novosti ter glede na izkušnje otrok in 

načrtovane cilje poslušanja.  

 

Tretji korak je analitično poslušanje in načrtovanje pristopa k poslušanju glasbe.  

Določimo: 

– izvajalska sredstva (kdo glasbo izvaja, katera glasbila so zastopana); 

– temeljne glasbene prvine (ali izstopa melodija, ritem, harmonija, zvočna barva); 

– obliko (eno- ali večdelna, variacije, ponavljanja delov). 

Predvidevamo: 

– kako bodo otroci glasbo sprejeli in se nanjo odzvali; 

– kako uspešno bodo otroci povezovali izkušnje z novimi doživetji in znanji; 

– katera metoda poslušanja glasbe bi bila najprimernejša; 

– hipoteze, kam vse se lahko s sodelovanjem in zanimanjem otrok usmeri proces učenja 

(npr. otroci lahko v zbirki zvočnih posnetkov poiščejo podobna glasbena dela, otroci 

bodo želeli ustvarjati podobno glasbo …). 

 

Reimer (2002) meni, da bi morali predvsem v začetnem obdobju šolanja, ko se glasbeni 

okusi formirajo, in se nanje lahko naredi dolgotrajen vtis, dati otrokom priložnost poslušanja 

raznovrstne glasbe. Po njegovem mnenju bi morali otrokom na vseh stopnjah šolanja pustiti 

odprte možnosti sprejemanja dobre glasbe različnih glasbenih zvrsti in žanrov ter jim 

pomagati, da se poslušanja glasbe (glasbenih komponent prepoznavanja dinamike, tempa, 
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registra, ritmičnih vzorcev, občutka za disonanco in konsonanco, strukturo fraziranja, 

različnosti, ponavljanja, raznolikost medijev glasbene produkcije itd.) naučijo. Dobro 

poučevanje glasbene umetnosti vključuje te komponente pri vseh glasbenih aktivnostih in na 

vseh stopnjah izobraževanja (Reimer, 2000).  

4.5 Portfolio pri pouku glasbene umetnosti 

Pojmovanje procesa učenja se je v zadnjih letih bistveno spremenilo. Sodobne oblike 

izobraževanja spodbujajo uvedbo drugačnih oblik in metod dela, ki učence spodbujajo k 

neposrednemu raziskovanju in opazovanju, pojmovnemu razumevanju, reševanju problemov, 

uporabi različnih virov informacij pri učenju ipd. Učitelj tako nima več zgolj vloge prenašalca 

znanja, ampak usmerja celoten proces učenja. Med pomembnimi novostmi, vpeljanimi v 

sodobni vzgojno-izobraževalni proces z namenom izboljšanja učnega okolja, je portfolio, 

imenovan tudi listovnik ali mapa dosežkov, ki je v izobraževanju postal zelo uporaben način 

zbiranja učenčevih dosežkov.  

 

V strokovni literaturi je portfolio opisan kot »avtentičen inštrument za dokumentiranje 

posameznikovega procesa učenja, sestavljen iz kronološko urejenih dokazil o njegovem 

razvoju in napredku v določenem časovnem obdobju« (Archbald in Newmann, 1988; 

Paulson, Paulson in Meyer, 1991; Sentočnik, 2004, v Sentočnik, 2006). Umeščanje portfolia v 

proces učenja pomeni, da je le-ta prisoten v fazi načrtovanja dejavnosti, v procesu izvedbe in 

pri vrednotenju procesa učenja. Portfolio torej ni zgolj mapa, v katero vlagamo gradiva z 

namenom, da bi se spominjali, kaj smo počeli, ampak je nekakšna strategija dela, ki v 

ospredje učnega procesa postavlja učenca z vsemi njegovimi lastnostmi, interesi in potrebami 

(Sentočnik, 2006).  

 

Portfolie sestavljajo izvirni primeri del učencev, ki se zbirajo v določenem časovnem 

obdobju, in ki predstavljajo vložen napor ter uspehe učenca (Easley in Mitchell, 2007). Mapo 

dosežkov sestavljajo sistematično izbrani izdelki, ki kažejo na napredek v delu, razvoju 

sposobnosti in spretnosti učenca na določenem področju. To je osnova za kontinuirano 

vrednotenje dela in obsega veliko več kot le običajno testiranje (Marentič Požarnik, 2000). 

Portfolia ne uporabljamo za to, da bi otroke med seboj primerjali, pač pa zato, ker 

posamezniku omogočimo primerjavo s seboj (Sentočnik, 2006). Vsebuje koristne dokaze, ki 

jih potrebujejo učitelji, učenci in njihovi starši za enostavno ugotavljanje otrokovega napredka 

(Easley in Mitchell, 2007). 
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Z vidika otroka je mapa dosežkov uporabna, saj: 

– pokaže, kaj otrok zmore in kaj zna; 

– spodbuja komunikacijo na različnih nivojih; 

– spodbuja razvoj pozitivne samopodobe; 

– aktivno prispeva k otrokovemu razvoju, napredku in učenju; 

– otroku omogoča razumevanje lastnega razvoja, napredka in učenja (spodbujanje 

refleksije); 

– otrok razmišlja o svojem učenju (razvoj metakognicije); 

– vpliva na razvoj otrokovih kompetenc (Sentočnik, 2006). 

 

Z vidika učitelja je mapa otrokovih dosežkov uporabna, saj: 

– učitelj v njej prepoznava otrokove individualne posebnosti, močna in šibka področja; 

– mu omogoča poglobljeno spremljanje razvoja, napredka in učenja otroka; 

– spodbuja komunikacijo in samoregulacijo učenja pri otroku; 

– vpliva na razvoj kompetenc strokovnega delavca; 

– predstavlja bogat in avtentičen vir informacij za lastno učenje, za delo z otrokom in za 

sodelovanje s starši (prav tam). 

 

Z vidika staršev je otrokov portfolio uporaben, saj: 

– jim omogoča vpogled v otrokov razvoj in napredek; 

– imajo starši s tem možnost tesnejšega sodelovanja s strokovnimi delavci šole pri 

spremljanju in spodbujanju otrokovega razvoja (prav tam). 

Pri sodelovanju staršev morajo biti učiteljeva pričakovanja smiselna in realna. V praksi se je 

izkazalo, da je večina staršev navdušena nad uporabo portfolia pri pouku, a sami pogosto ne 

zmorejo ali ne želijo preveč sodelovati pri tem (Sentočnik, 2006). L. Davidson, Crouch in A. 

Norton (2000) menijo, da je za starše pomemben predvsem pogovor z otrokom o njihovem 

delu v portfoliu. Priložnost, ko se s svojim otrokom pogovarjajo o vsebini portfolia, starši 

doživljajo kot zelo čustven trenutek, v katerem izvedo veliko novih stvari o svojem otroku, 

njegovih vrednotah ter delovnih in učnih navadah. 

 

Z njim lahko uresničujemo številne učne cilje. Vsebina portfolia je stvar individualne 

odločitve posameznega učitelja. Pomembno je le, da učitelj podrobno preuči vzgojno-

izobraževalne cilje izbranega učnega predmeta in glede na njih izbere elemente portfolia 

(Easley in Mitchell, 2007).  
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Listovniki omogočajo aktivno vključevanje učencev v proces učenja, selekcijo in refleksijo, 

prav tako pa tudi vrednotenje opravljenega dela in odgovornosti za učenje ter končne 

rezultate. Pomaga jim, da se učijo določenih spretnosti samorefleksije in samoevalvacije ter 

dviguje stopnjo notranje motivacije učencev (Danielson in Abrutyn, 1997).  

 

Tudi pri pouku glasbene umetnosti lahko uvedemo portfolio. Le-ta učencem omogoča 

ustrezen glasbeni razvoj ter kontinuirano spremljanje in vrednotenje njihovih  lastnih 

dosežkov na področju glasbenih dejavnosti poslušanja, izvajanja in ustvarjanja. Pomembno je, 

da učitelj z uporabo glasbenega portfolia načrtuje proces učenja tako, da imajo otroci možnost 

izkazovati svoj napredek na različne načine.  
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5 INTERES ZA POSLUŠANJE GLASBE 

Raziskave kažejo (North, Hargreaves, D. J. in Hargreaves, J. J., 2004), da kar 40 do 50 % 

dneva za večino ljudi na nek način predstavlja glasba. A vsako izpostavljanje glasbi ni 

namerno, saj jo slišimo tudi prek sodobnih medijev, v trgovini, restavraciji, na ulici … Zato je 

delež dneva, ko smo izpostavljeni glasbenim dražljajem, tako velik. Če je glasba uporabljena 

večinoma  kot zvočna kulisa, obstaja tveganje, da posameznik razvije pasiven odnos do nje 

(Campbell, 2004; Denac, 2012). 

 

Večkrat, ko določeno glasbeno delo slišimo, lažje ga razumemo. Ta glasba namreč postane 

manj nenavadna, manj kompleksna in zato bolj sprejeta (Hargreaves, North in Tarrant, 2006).  

Kadar govorimo o glasbenih interesih, mislimo pri tem na posameznikovo dajanje prednosti 

določenim aktivnostim in vsebinam na glasbenem področju (Rotar Pance, 2006). Na področju 

glasbenega izobraževanja razlikujemo interese za glasbene dejavnosti in interese za glasbene 

vsebine. Vezni člen med njimi so prijetna glasbena doživetja. Če se le-ta večkrat ponovijo, se 

bo v njih prebudil interes za nove glasbene vsebine. 

 

Interesi niso prirojeni, temveč se razvijajo na podlagi posameznikovih preteklih izkušenj in iz 

njih izhajajočih stališč. Človek lahko nenehno razvija nove glasbene interese, medtem ko so 

stari relativno trajni ali pa usihajo (prav tam).      

 

V primeru, da se učimo zaradi interesa za določeno stvar (npr. za tuje kulture, astronomijo ali 

glasbo), govorimo o najčistejši obliki notranje motivacije (Marentič, Požarnik, 2000). V tem 

primeru govorimo o osebnih in situacijskih interesih. Osebni interesi so razmeroma trajne 

pozitivne usmerjenosti do posameznih področij, ki se pričnejo razvijati že zelo zgodaj. O 

situacijskih interesih govorimo, ko zna npr. učitelj ustvariti takšno situacijo, ki vzbudi interes 

tudi pri tistih učencih, ki ga prvotno niso imeli (prav tam). Med pomembne vire notranje 

motivacije štejemo radovednost in željo po spoznavanju ali interes za določeno glasbeno 

področje (prav tam). Kadar se otrok z neko glasbeno dejavnostjo (področjem) ukvarja zato, 

ker ob tem uživa in ker ob glasbeni aktivnosti doživlja notranje zadovoljstvo, je zanjo 

notranje motiviran (Rotar Pance, 2006). 

 

O zunanji motivaciji pa govorimo, kadar se otrok z glasbeno dejavnostjo ukvarja zaradi 

posledic, ki temu sledijo (da bi ustregel svojim staršem, da bi se uveljavil pri vrstnikih, da bi 

bil nagrajen ipd.). Pri zunanji motivaciji so poudarjeni zunanji cilji, h katerim je aktivnost 

usmerjena (prav tam). B. Marentič Požarnik (2000) med najpogostejša sredstva zunanje 
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motivacije uvršča pohvalo, grajo, nagrado, kazen, ocene in povratno informacijo ter 

sodelovanje in tekmovanje. Med notranjo in zunanjo motivacijo ni jasne meje, saj se med 

seboj prepletata in nenehno nihata.  

 

V literaturi zasledimo različne termine, ki opisujejo glasbeni okus posameznika, njegova 

nagnjenja in naklonjenost do različnih zvrsti glasbe, stališča, ki jih zavzema ob poslušanju, in 

njegov splošni interes za glasbo. V tuji literaturi sta najpogostejša termina nagnjenje, 

preferenca (»preference«) in okus (»taste«). Izraz nagnjenje, naklonjenost do poslušane 

skladbe uporabljajo strokovnjaki za opis posameznikove enkratne naklonjenosti do 

glasbenega dela v primerjavi z drugimi deli, drugi termin, glasbeni okus pa uporabljajo za 

opis posameznikovih dolgotrajnih stališč do poslušane glasbe, skladatelja ali izvajalca 

(Hargreaves, North in Tarrant, 2006; Russel, 1997).   

 

Z izrazom glasbena preferenca označujemo tudi izražanje interesa posameznika za določene 

aktivnosti in vsebine na glasbenem področju. Stopnja izražanja interesa za glasbene 

dejavnosti in stopnja razvitosti glasbenih sposobnosti pa sta v povezavi s prvimi glasbenimi 

izkušnjami posameznika.  

 

S pojmom glasbena preferenca ali nagnjenje so že v 19. stoletju poimenovali glasbeni okus, ki 

je pomenil nekaj osebnega, domišljijskega in označuje človekova nagnjenja in nagibe, ki jih 

zaznamujejo čustva (de la Motte Haber, 1990).  Socialno psihološko dejavni avtorji pogosteje 

kot izraz okus ali interes uporabljajo, po njihovem mnenju, bolj nevtralen pojem preferenca, s 

čimer označujejo človeške nagibe in nagnjenja (de la Motte Haber, 1990).  

Glasbeni interesi in okusi se pričnejo formirati že takoj po rojstvu. Novorojenčki namreč že 

usmerjajo svojo pozornost na akustične dogodke v bližnjem okolju (de la Motte Haber, 1990).  

Vse do prihoda v šolo in v zgodnjem šolskem obdobju so otroci še zelo odprti za sprejemanje 

dražljajev iz zunanjega okolja. Kot najljubše pesmi na primer navajajo tiste, ki so se jih učili v 

šoli. Svoja nagnjenja lahko izražajo le s tem, kar poznajo. V tem času jih je torej mogoče 

navdušiti za različno glasbo. Glasbenih stilov otroci v tem obdobju še ne morejo ponotranjiti, 

kajti za to še nimajo razvite sposobnosti razlikovanja. Ta se prične razvijati šele po osmem 

letu starosti (prav tam).  

 

Glasbeni okusi se v fazi odraščanja spreminjajo, vendar so v veliki meri odvisni od glasbene 

socializacije, torej vključevanja posameznika v glasbeno kulturo. Glasbena socializacija 

temelji na zapletenih odnosih med okoljem, socialnimi odnosi in osebnimi možnostmi, iz 



Rupnik, U. (2016). Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

56 

katerih človek ustvarja svoje okolje. Razvija se predvsem z opazovanjem in posnemanjem 

vzorov, sprva v družini, kasneje pa s pomočjo vrstnikov in medijev (prav tam). H. de la 

Motten Haber (1990) na tem mestu deli glasbeno socializacijo na primarno in sekundarno. 

 

Primarna glasbena socializacija, pomembna predvsem v zgodnjem otroštvu, poteka preko 

dejavnikov, kot so relativna prisotnost ali odsotnost glasbe doma, njena uporaba, viri in 

prakse, ki jo spremljajo. Poleg tega sta pomembna vpliv družbene in fizične narave prostorov, 

kjer se glasbene izkušnje odvijajo, in vrste čustev, ki jih poslušalci izražajo. Ta socializacija 

sicer ne definira okusa, vendar pa postavlja temelje zanj, kot so pomen organiziranega zvoka, 

narava pozornosti do glasbe in oblike odziva oziroma vključevanja v poslušanje (Rimmer, 

2011).  

Pri preučevanju sekundarne socializacije pa so pomembna vprašanja o vlogi širših dejavnikov 

socialne mreže prijateljev, vrstnikov, medijev itd. Pri sekundarni socializaciji sta pomembna 

tudi dostop in izpostavljenost glasbenim izkušnjam (Rimmer, 2011).  

5.1 Dejavniki vpliva na interes za poslušanje glasbe 

Glasbeni okus se oblikuje na podlagi številnih dejavnikov. Redocy in Boyle (2003, v Droe, 

2008) razlagata, da so glasbeni interesi rezultat kompleksne zmesi glasbenih, osebnostnih in 

okoljskih karakteristik. 

V mednarodni literaturi sta najpogosteje omenjena dva modela, ki želita razložiti povezanost 

različnih spremenljivk z glasbenimi okusi posameznika: Leblancova Interaktivna teorija 

glasbenih okusov (1980) in model Hargreavesa, Macdonalda in D. Miell´s z naslovom 

Povratni model posameznikovih odzivov na glasbo (2005).  

LeBlanc (1980) je razvil model glasbenih nagnjenj in interesov, osnovan na podlagi 

hierarhične strukture različnih spremenljivk (Slika 5.1). Pod vplivom teh spremenljivk naj bi 

posameznik pokazal svoja nagnjenja do glasbenega dela. Hierarhični model ima osem 

stopenj. Na dnu lestvice so spremenljivke, ki so osnova za posameznikov »vklop v sistem 

odločitev«. Ta raven vključuje zunanje dejavnike, kot so lastnosti glasbe same, mediji in 

njihova promocija določenih glasbenih zvrsti, družina, učitelji ter skupina vrstnikov. Stopnje 

od 5 do 7 so pogoji, ki opisujejo posameznikovo trenutno psihološko in čustveno stanje ter 

splošno pozornost. Ta LeBlancova raven tako vključuje bolj individualne karakteristike 

posameznika. Vzorci okusov se namreč povezujejo tudi s širokim spektrom individualnih 

vrednot, stališč in delovanja. Zadnja raven dejavnikov okusa (stopnje 1 do 4) pa vključuje 

odziv poslušalca na poslušano glasbo. Vsaka glasbena zvrst povzroči pri poslušalcu določen 
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telesni in mentalni odziv. Naklonjenost nekemu žanru je tako odvisna tudi od želenega odziva 

oziroma trenutnih psiholoških potreb (LeBlanc, 1980).  

Model je izrazito kompleksen, zato ga v celoti ni mogoče uporabiti v empiričnih raziskavah, a 

kljub temu prikazuje vrsto spremenljivk, ki lahko vplivajo na posameznikova nagnjenja do 

poslušane glasbe (prav tam). 

Slika 5.1: Model dejavnikov glasbenega okusa posameznika po LeBlancu (1980 
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Situacijska primernost 

glasbene zvrsti 

Stalna evalvacija 

in spremembe 

posameznikovih 

nagnjenj in 

okusov 

Drugi model, ki pojasnjuje glasbeni okus posameznika, pa je Povratni model posameznikovih 

odzivov na glasbo avtorjev Hargreavesa, MacDonalda in D. Miell´s (2005). Nagnjenja do 

poslušanega glasbenega dela so po mnenju zgoraj navedenih avtorjev modela določena s 

spremenljivkami, ki jih določajo tri pomembne komponente: oseba (starost, spol, kulturna 

pripadnost, glasbeno udejstvovanje, osebnostne lastnosti idr.), glasba (struktura, zvrst, 

kompleksnost, poznavanje glasbenega dela) ter okoliščine (delo, učenje, zabava, prisotnost 

drugih idr.) (Slika 5.2). 

Slika 5.2: Povratni model posameznikovih odzivov na glasbo po Hargreavesu, MacDonaldu 

in D. Miell (2005) 
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Raziskave na temo interesa posameznika do določene glasbe obstajajo že vse od dvajsetih let 

prejšnjega stoletja. Vrsta avtorjev se ukvarja s preučevanjem faktorjev, ki bi lahko vplivali na 

glasbeni interes posameznika. V nadaljevanju so predstavljeni le pomembnejši faktorji. 

5.1.1 Starost in glasbeni interesi 

S časovnega vidika so stališča le relativno stabilna. Z življenjem se spreminja tudi človekov 

vrednostni sistem. Splošno dejstvo je, da se interes za poslušanje različnih glasbenih zvrsti 

mlajših in starejših oseb razlikuje. Najočitnejša razlaga za to je, da se glasbeni okus spremeni, 

ko človek odraste in dozori. A o tem obstaja le malo dokazov (Russel, 1997). Mulder, Ter 

Bogt, Raaijmakers, Gabhainn in Sikkema (2010) so se v svoji raziskavi osredotočili predvsem 

na glasbene interese ljudi  različnih starosti. Ugotovili so, da se v letih odraščanja nedvomno 

spreminjajo tudi glasbeni interesi mladostnikov. Rezultati njihove raziskave so pokazali, da je 

sedemnajsto leto nekakšna prelomnica, po kateri se konsistentnost glasbenega okusa močno 

poveča (Mulder idr., 2010). Poleg tega so ugotovili tudi, da v tem obdobju najbolj vplivajo na 

posameznikov okus vrstniki. Za kasnejše obdobje pa je značilna porast individualizacije 

glasbenega okusa in idiosinkratičnih preferenc (prav tam).  

 

Hallbrook in Schindler (1989, v Mulder idr., 2010) sta v svoji raziskavi ugotavljala interes 

oseb za poslušanje popularne glasbe med 18. in 86. letom starosti. Prišla sta do zaključkov, da 

so korespondenti največji interes izkazali za popularno skladbo, ki je bila hit v njihovem 

obdobju pozne adolescence ali v zgodnji odrasli dobi (pri približno 23. letih). 

 

V 80-letih prejšnjega stoletja je Hargreaves v okviru raziskav estetskih reakcij otrok različnih 

starostnih skupin od 7. do 15. leta v glasbo vpeljal pojem »slušne odprtosti« oziroma »open-

earedness«, ki je v okviru raziskovanja glasbenih interesov in okusa otrok predmet zanimanja 

še danes. Kot povzetek dolgoročnega raziskovanja tega področja je zapisal, da so mlajši otroci 

dovzetnejši za poslušanje vseh, tudi nekonvencionalnih glasbenih zvrsti, kot starejši 

(Hargreaves, 1982, v Louven in Ritter, 2012). Tezo sta potrdila tudi Gembris in G. Schellberg 

(2003, v Louven, 2011), ki sta razvila eksperimentalni model za osnovnošolske otroke, v 

katerega sta vključila poslušanje desetih glasbenih del v stilu klasike, avantgarde, etno in 

popularne glasbe. Rezultati njune študije so pokazali, da se interes za poslušanje popularne 

glasbe z leti bistveno ne spreminja, upada pa predanost manj poznanim glasbenim zvrstem 

(klasična, etno in avantgardna glasba). Koncept »slušne odprtosti« je uporabil v svoji 

raziskavi tudi LeBlanc (1993, v Hargreaves, North in Tarrant, 2006), ki je preučeval stopnjo 

interesa za poslušanje klasične glasbe, jazza in rocka na vzorcu ljudi med 6. in 91. letom 
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starosti. Prišel je do ugotovitev, da stopnja interesa za poslušanje manj poznanih glasbenih 

zvrsti (klasična glasba, jazz) začne upadati v obdobju poznega otroštva, in sicer med 10. in 

11. letom starosti, najnižja pa je s prehodom otroka v obdobje adolescence. Avtor je ugotovil 

tudi, da je stopnja interesa za poslušanje popularne glasbe (rock) ravno v obdobju adolescence 

največja. Ob vstopu v odraslost se »slušna odprtost« zopet malo poveča, in prične upadati, ko 

poslušalec preide v obdobje starosti. 

5.1.2 Spol in glasbeni interesi 

Spol je ena od primarnih družbenih distinkcij. Raziskave so pokazale (Van Well, Maarsingh, 

Ter Bogt in Raaijmakers, 2008), da obstaja tudi razlika v glasbenem okusu med ženskami in 

moškimi. Pri pojasnjevanju teh razlik spola ne smemo razumeti kot neodvisno spremenljivko, 

ampak kot seštevek različnih vplivov, ki so povezani s še vedno živimi socializacijskimi 

procesi, vezanimi na spol (de la Motte Haber, 1990).  

 

Van Wel idr. (2008) so v svoji raziskavi ugotovili, da obstaja močna povezanost med spolom 

in glasbenim okusom - za deklice je bil značilen mnogo bolj raznolik okus, všeč so jim bile 

različne glasbene zvrsti, medtem ko so bili fantje bolj zastopani v skupini, ki ni pokazala 

interesa za glasbo, in v skupini, kjer so bili ljubitelji zgolj ene glasbene zvrsti. Poleg tega naj 

bi deklice težile k bolj čustveno poudarjeni glasbi, dečki pa naj bi imeli raje  agresivnejšo, 

napadalno glasbo, kar sovpada z idealnimi predstavami o moškosti in ženskosti v zahodni 

kulturi (Van Wel idr., 2008). Jost (1982, v de la Motte Haber, 1990) je z analizo podatkov 

allensbaškega inštituta ugotovil, da se ženske bolj nagibajo k poslušanju klasične koncertne 

glasbe, opere, operete, zborovske glasbe, šansonov, popevk, moški pa bolj uživajo ob 

poslušanju rocka, modernega jazza, tudi koračnic in punka. 

5.1.3 Socialna pripadnost in izobrazba ter glasbeni interesi  

Ključna dejavnika sekundarne socializacije sta šola oziroma izobrazba. H. de la Motte Haber 

(1990) pravi, da »kolikor višji je ekonomski položaj človeka, toliko bolj njegovo pozornost 

pritegne klasična koncertna glasba« (str. 156).  

 

Murdock (1973, v Denac, 2012) je tako v eni izmed raziskav dokazal, da ljudje z višjo 

izobrazbo in višjim socialno-ekonomskim statusom izkazujejo višji interes do klasične 

koncertne glasbe. Avtor je ugotovil tudi, da vrsta izobraževanja vpliva na glasbeni interes za 
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poslušanje – dijaki s poklicno izobrazbo izkazujejo višji interes za enostavnejše, trivialne 

glasbene zvrsti, dijaki gimnazij pa kažejo večji interes do kompleksnejših glasbenih del. 
 

Znano je tudi, da glasbena izobrazba vpliva na interes za poslušanje različnih glasbenih del. J. 

Denac (2012) je z raziskavo, v katero so bili vključeni mladostniki različnih slovenskih 

srednjih šol ugotovila, da adolescenti, ki se glasbeno nikoli niso udejstvovali (npr. 

obiskovanje glasbene šole), najraje poslušajo popularne glasbene zvrsti, kot so turbo folk, rap, 

house in techno, najmanj pa jazz in klasično glasbo. V nasprotju z njimi pa mladostniki z 

glasbeno izobrazbo najraje poslušajo jazz, reggae, klasično in ljudsko glasbo, najmanj pa rap, 

house in techno glasbo. 

5.1.4 Izpostavljenost glasbenim dražljajem 

Večkratno poslušanje iste skladbe spremeni poslušalčevo doživljanje glasbenega dela in vodi 

k boljšemu razumevanju glasbenih struktur in odnosov znotraj njih (Hallam, 2006).  

O povezavi z naklonjenostjo posameznika določeni glasbi in številom njenih ponovitev 

obstajata dve teoriji.  

 

Prva, katere avtor je Zajonc (1968, v Hargreaves, 1986). pravi, da posameznikovo večkratno 

izpostavljanje zvočnemu dražljaju poviša zanimanje zanj. Avtor je z eksperimenti dokazal, da 

naklonjenost do zvočnega dražljaja prične naraščati, ko le-ta postane znan. 

Nasproten pogled pa pravi (Cantor, 1968; Cantor in Kubose, 1969; Fan in Pien, 1971, v 

Hargreaves, 1986), da naklonjenost do glasbenega dela prične upadati, ko le-ta postane dobro 

znan. 

 

Berlyne (1970, v Hargreaves, 1986) je mnenja, da obe teoriji nekako držita, če ju lahko 

povežemo skupaj. Nepoznavanje glasbenega dela je navadno potencialen izvor 

posameznikove nenaklonjenosti, nevšečnosti. Ko glasbeno delo večkrat poslušamo in postane 

bolj znano, naklonjenost sunkovito naraste in doseže vrh pri nekakšni optimalni stopnji 

domačnosti, nato pa postopoma prične padati, saj doseže preveliko število ponovitev. 

 

Finnäs (1989, v Colwell in Richardson, 2002) je ugotovil, da interes za določeno glasbo ni 

odvisen od tega, ali je skladba počasna, ritmična, melodično in harmonično kompleksna, 

vokalna ali inštrumentalna, pač pa od tega, kolikokrat je otrok glasbeno delo slišal. Zato je 

priporočljivo, da pri učnih urah neznane skladbe večkrat predvajamo in podamo informacije 

tudi o skladatelju, saj to lahko pozitivno vpliva na interes za neznano glasbeno delo. 
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5.1.5 Značilnosti poslušanih skladb in glasbeni interesi  

LeBlanc (1987, v Droe, 2008) in Ginocchio (2008, v Droe, 2008) sta dokazala, da na glasbeni 

okus vplivajo tudi oblikovne in izrazne značilnosti glasbenega dela. Tako imajo npr. 

predvsem mlajši učenci raje glasbena dela s hitrim tempom, izrazitim ritmom, spevno 

melodijo, zmerno stopnjo kompleksnosti glasbenega dela ipd. Finnäs (1989, v Droe, 2008) je 

v povezavi z glasbenimi karakteristikami ugotovil tudi, da imajo mlajši učenci raje 

konsonance kot disonance in raje poslušajo vokalno kakor inštrumentalno glasbo. 

 

Občutljivost za čustvene izraze se začne razvijati zelo zgodaj. Že 5-letni otroci so sposobni 

razlikovati med veselim in žalostnim odlomkom, četudi le v razliki v tempu. 6- do 8-letni 

otroci pa poleg tempa razlikujejo že tonalitete. Prav zato imajo mlajši otroci raje hitrejši 

tempo in durove tonalitete, ki v njih vzbujajo občutek sreče, veselja (prav tam).  

5.1.6 Družinsko okolje in glasbeni interesi 

Okolje, v katerem otrok odrašča, sestavljajo ljudje, ki so del otrokovega vsakdana. To so tiste 

osebe, ki otroku ponujajo možnost spontanega izražanja njegove kreativnosti in edinstvenosti. 

Starši so otrokovi prvi mentorji, voditelji, ki ustvarjajo priložnosti in izzive za pridobivanje 

novih znanj in izkušenj. 

Na otrokov razvoj, razgledanost, kreativnost, uspeh v veliki meri vpliva način življenja 

družine, v kateri otroci odraščajo (Meško, 2003). Družina vpliva tudi na razvoj otrokove 

motivacije, saj s pomočjo raznih dejavnikov (prepovedi, nagrade, spodbude) omogoča ali 

zavira otrokovo vedoželjnost, željo po odkrivanju in raziskovanju novega. Intelektualno 

nespodbudno okolje, za katerega so značilni negativni vplivi, kot je npr. gmotna stiska 

staršev, psihične obremenitve, konfliktnost, se prav gotovo negativno odraža na otroku. Zato 

je pomembno, da otrok odrašča v spodbudni, pozitivni družinski klimi, primernem vzgojnem 

stilu, ustrezni skrbi za intelektualni razvoj in kulturnem udejstvovanju družine ter bogatem 

učno didaktičnem okolju. Vedeti pa moramo, da je v veliki meri vse to pogojeno tudi s 

finančnimi zmožnostmi družine, navadami staršev in z možnostmi obiska kulturnih ustanov v 

njihovi okolici (prav tam). 

Tudi stopnja izražanja interesa v glasbenih dejavnostih in stopnja razvoja glasbenih 

sposobnosti sta v tesni povezavi s prvimi glasbenimi izkušnjami v družinskem okolju. Vsak 

posameznik se rodi z določenimi glasbenimi predispozicijami, in pozitivni dražljaji, ki jih 
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lahko najdemo tudi v družinskem okolju, pripeljejo do razvoja glasbenih kompetenc (Hodges, 

2002).  

Zato je tudi na področju poslušanja glasbe pomembno, da se otroku že v predšolskem obdobju 

ponudi široko paleto različnih glasbenih zvrsti (Denac, 2012). Ugotovljeno je namreč (Denac, 

2006), da že otroci v predšolskem obdobju izražajo podoben interes za poslušanje različnih 

glasbenih zvrsti in žanrov tako doma kot tudi v vrtcu. Avtorica O. Denac (2006) je z 

raziskavo, v katero je vključila vzgojitelje predšolskih otrok, 5- in 6- let stare otroke in 

njihove starše, ugotovila, da veliko otrok ne izraža interesa za glasbeno dejavnost poslušanja 

glasbe. Svojo raziskavo je primerjala s podobno raziskavo N. Temmerman (2000) in prišla do 

spoznanja, da so glasbene dejavnosti, ki otrokom omogočajo svobodo pri gibanju, pevskem 

poustvarjanju in eksperimentiranju z zvokom, bolj priljubljene od »pasivnih« dejavnosti, kot 

je poslušanje glasbe. Vzroki za to so lahko neustrezna motivacija za tovrstne dejavnosti, 

pomanjkanje interesa vzgojiteljev za poslušanje glasbe in neustrezna izbira glasbenih vsebin. 

O. Denac (2006) je ugotovila tudi, da otroci doma izražajo večje zanimanje za poslušanje 

glasbe kakor v vrtcu. Razlog za to je najverjetneje možnost svobodne izbire glasbe v 

domačem okolju, možnost pasivnega poslušanja glasbe (kot zvočno kuliso) in interes staršev, 

ki vpliva na otroke. Avtorica (prav tam) je v raziskavi izvedla tudi test, s katerim je 

ugotavljala interes otrok za različne glasbene zvrsti. Ugotovila je, da otroci v predšolskem 

obdobju tako v vrtcu kot doma najraje poslušajo zabavno in narodno-zabavno glasbo, manj pa 

klasično in ljudsko glasbo. 

O. Denac (2010) pravi, da je prav predšolsko obdobje pomembno za spodbujanje vseh 

glasbenih dejavnosti, saj pozitivne glasbene izkušnje v tem obdobju lahko vplivajo na 

sprejetje glasbenih del z umetniško vrednostjo in formuliranje odnosa do celostne glasbene 

kulture pri starejših otrocih, mladostnikih in odraslih osebah. S skrbno postavitvijo glasbeno 

bogatega okolja lahko tako predšolsko okolje/vrtec goji glasbene sposobnosti in vsem ponuja 

prijetne priložnosti (Shuterland, 2015). 

B. Rotar Pance (2006) govori o tem, kako je za otrokovo splošno in glasbenoizobraževalno 

motivacijo pomembno, kako starši reagirajo na njegove interese. Če otroka pri odkrivanju 

zvočnega okolja omejujejo ali pa ga pri tem celo kaznujejo, bo na podlagi negativnih izkušenj 

njegov glasbeni interes ugašal. Tako se njegove glasbene sposobnosti ne bodo mogle ustrezno 

razvijati, saj jih ne bo smel ali mogel aktivirati. Če pa starši otroka spodbujajo pri 
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raziskovanju zvočnega sveta, mu odgovarjajo na zastavljena vprašanja in mu omogočajo 

odkrivanje raznovrstnih glasbenih. 

N. Temmerman (1993) je v 3- letno raziskavo vpliva družinskega okolja na odnos do glasbe 

zajela študente 1. letnika fakultete, ki izobražuje bodoče učitelje razrednega pouka. Ugotovila 

je, da imajo pozitivne glasbene izkušnje iz otroštva odločilen vpliv na odnos do glasbe 

kasneje v življenju. Študenti so glasbene izkušnje, ki so jih pridobili v predšolskem obdobju 

in na razredni stopnji, ocenili najvišje, tiste, ki so jih pridobili v času šolanja na predmetni 

stopnji in v srednji šoli, pa nekoliko slabše. Slednje izkušnje so utemeljili z odgovori: veliko 

teorije brez praktičnih dejavnosti; negativen odnos učitelja do učencev s slabše razvitimi 

sposobnostmi; obvezno sodelovanje na javnih nastopih.  

Tudi drugi avtorji izpostavljajo pomen spodbudnega domačega okolja za razvoj interesa do 

različnih glasbenih dejavnosti in razvoj glasbenih sposobnosti. 

M. Manturzewska (1995, v Gembris in Davidson, 2002) je preiskovala družinsko glasbeno 

ozadje pri razvoju glasbenih sposobnosti otrok. Zaključila je, da je družinsko okolje 

najvplivnejši faktor glasbenega udejstvovanja otrok na področju klasične glasbe. Na podlagi 

preučevanja primerov glasbeno uspešnih otrok je podala naslednje ugotovitve: 

– starši morajo spodbujati svoje otroke pri glasbenem izobraževanju; 

– organizacija otrokovega časa (glasbene vaje, učenje ipd.) mora biti premišljena; 

– vsaj ena oseba v družini mora verjeti v potencial svojega otroka; 

– glasba mora biti pomembna vrednota v družinskem okolju; 

– otroke morajo starši nagraditi in spodbuditi že ob manjših uspehih; 

– starši morajo imeti nadzor nad glasbenim udejstvovanjem svojih otrok; 

– med družinskimi glasbenimi dejavnostmi mora biti pozitivno emocionalno ozračje; 

– obstajati mora globlja povezanost med starši in glasbenimi učitelji; 

– starši in otroci morajo imeti željo investirati čas in trud v glasbene aktivnosti. 

Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Harrison in Pound (1996), ki sta raziskovala, kakšne 

izkušnje so imeli uspešni glasbeniki kot otroci. Ugotovila sta naslednje pomembne elemente: 

– glasbeniki so navadno odraščali v glasbenem okolju; 

– že v zgodnjem otroštvu je bila glasba del njihovega vsakdana; 
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– veliko odraslih oseb, s katerimi so prišli v stik, je bilo glasbeno dejavnih; 

– pričakovanja družine so bila, da se bodo vsi otroci razvili v glasbenike; 

– pogosto so imeli prost dostop do glasbil; 

– imeli so čas raziskati izrazne in tehnične možnosti glasbil; 

– dovoljeno jim je bilo, da sodelujejo pri splošnem glasbenem ustvarjanju; 

– že v zgodnjem otroštvu so imeli priložnost petja in igranja z drugimi; 

– osnovni poudarek njihovega glasbenega udejstvovanja je bil na uživanju, in ne na 

pridobivanju tehničnega znanja.  

Kljub vsem omenjenim dejstvom pa obstajajo tudi izjeme nekaterih uspešnih glasbenikov 

(npr. Luis Armstrong), ki niso imeli podpore staršev v času njihovega razvoja glasbenih 

sposobnosti, pa tudi glasbene izobrazbe ne. Ti primeri kažejo tudi na vpliv drugih faktorjev, 

kot so zgodnje redno izpostavljanje glasbenim dražljajem, redno in večurno dnevno urjenje in 

vadba inštrumentov ter visoka stopnja notranje motiviranosti (Davidson, Howe in Sloboda, 

1997).  

Shuter Dyson in Gabriel´s (1981) sta v eni izmed raziskav preučevala naslednje vplive  

domačega okolja na razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti: starševsko petje, igranje 

inštrumentov, število inštrumentov doma, odnos staršev do glasbe, glasbena izobrazba 

staršev, glasbeno udejstvovanje drugih družinskih članov. Ugotovila sta pozitivno korelacijo 

med naštetimi aspekti in otrokovimi točkami na standardiziranih testih glasbenih sposobnosti, 

pa tudi na drugih merjenjih melodičnih razlikovanj, ritmičnih sposobnosti, petju idr.   

Gordon (1990) je prišel do ugotovitev, da stimulativno družinsko okolje lahko vpliva na 

razvoj glasbenih sposobnosti otroka v primeru, da se z njim individualno ukvarjamo. Prišel je 

tudi do spoznanja, da je glasbena izobrazba staršev eden izmed ključnih faktorjev v 

otrokovem razvoju. 

Hiter razvoj sodobne tehnologije močno vpliva na spremembe, povezane z uživanjem v glasbi 

znotraj družine. Avtorica K. Zadnik (2011) navaja, da hitrorastoči razvoj sodobne tehnologije 

močno vpliva na glasbeno udejstvovanje znotraj družine. Tako so npr. primarno vlogo petja v 

družini že nadomestili moderni mediji (Zadnik, Koren, Sicherl Kafol, 2015). Posledično je 

potrebno v domačem okolju zato vzpostaviti še večjo potrebo po aktivnem petju in poslušanju 

glasbe. Izbor glasbenih del otrok je namreč v tesni povezavi z glasbenimi interesi njihovih 

staršev. Njihov izbor bo oblikoval glasbeno okolje, ki ga bo otrok počasi ponotranjil v 
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procesu inkulturalizacije (prav tam). Družinsko glasbeno okolje v zgodnjem otroštvu vpliva 

tudi na glasbene interese otroka med osnovnošolskim izobraževanjem, kar lahko po mnenju 

B. Oblak (1995) podpira ali zavira cilje glasbene umetnosti (prav tam). 

Davidson, Howe in Sloboda (1996) so izvedli raziskavo, kjer so ugotavljali vpliv sodelovanja 

staršev pri glasbenih aktivnosti svojih otrok. Rezultati so pokazali, da so imeli otroci, ki so 

bili pri glasbenem udejstvovanju najuspešnejši, najvišjo podporo svojih staršev. Ti starši so 

prisostvovali na glasbenih vajah, si delali zapiske in se o delu svojih otrok redno pogovarjali 

tudi z glasbenimi učitelji. Obdobje sodelovanja staršev pri glasbenem udejstvovanju njihovih 

otrok je trajalo kar 12 let. V raziskavi so avtorji ugotovili tudi, da so imeli otroci, ki so bili 

najmanj uspešni pri glasbenem udejstvovanju, najmanj podpore s starševske strani v 

zgodnjem otroštvu. Kot povzetek raziskave so avtorji zapisali, da imajo tako starši odločilen 

vpliv na razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti. 

Vsa predhodna spoznanja o vplivu družinskega okolja na razvoj glasbenih sposobnosti otroka 

je potrdila tudi nedavna raziskava domačih strokovnjakov na področju glasbene didaktike 

(Zadnik, Koren, Sicherl Kafol, 2015). 6- mesečni projekt, imenovan Glasbene urice za 

najmlajše, je zajemal otroke, stare od šest mesecev do tretjega leta, in njihove starše, ki so 

aktivno sodelovali pri glasbenih dejavnostih v izobraževalnem programu in doma. Z 

raziskavo so želeli ugotoviti, v kolikšni meri glasbene dejavnosti vplivajo na razvoj otrokovih 

glasbenih sposobnosti, kakšno je počutje staršev med izvajanjem različnih glasbenih 

dejavnosti ter ali starši potem te aktivnosti izvajajo tudi z otroki v domačem okolju. Rezultati 

so pokazali, da imajo struktura glasbenega učenja, ponavljajoče glasbene dejavnosti ter 

okoliščine, v katere so vključeni tudi starši, pozitiven vpliv na otrokov glasbeni razvoj. Otroci 

so namreč dosegli napredek v razvoju ritmičnih in melodičnih sposobnosti, pa tudi napredek v 

razvoju slušne občutljivosti. Starši so bili hvaležni za možnost sodelovanja pri glasbenih 

aktivnostih svojih otrok. Raziskava je pokazala tudi, da so starši glasbene dejavnosti, ki so jih 

spoznali v programu, kasneje izvajali tudi v domačem okolju. 

Spoznanja splošne razvojne literature so, da imajo vpliv na otrokov razvoj tudi bratje in 

sestre. Starejši bratje in sestre naj bi prikazovali več »učiteljskega« vedenja do svojih mlajših 

bratov in sester (Berndt in Bulleit, 1985, v Davidson, Howe in Sloboda, 1997), mlajši bratje in 

sestre pa naj bi svoje starejše sorojence tako tudi jemali (Dunn in Kendrick, 1982, v prav tam) 

in jih posnemali (Abramovitch, 1979, v prav tam). 
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Davidson, Howe in Sloboda (1997) so preučevali vpliv sorojencev na razvoj glasbenih 

sposobnosti otrok. Korespondenti so morali oceniti vpliv vseh bratov in sester v družini in 

navesti tudi vrsto vpliva (npr. sorojenci me navdušujejo, spodbujajo ipd.). Rezultati so 

pokazali, da imajo sorojenci pozitiven ali nevtralen vpliv na otrokove glasbene sposobnosti 

ter da na njihov razvoj ne vplivajo starost, spol ali igranje inštrumenta sorojencev.  

5.1.7 Šolsko okolje in glasbeni interesi 

Pouk glasbene umetnosti je v osnovni šoli zelo kompleksno načrtovan in zajema vsa področja 

otrokovega razvoja – psihomotorično, afektivno in kognitivno. Sodobna glasbenopedagoška 

teorija in praksa poudarjata pomen dejavnostno naravnanega pouka glasbe. Glasbeno učenje 

potrebuje učno okolje, ki z interakcijo glasbenih dejavnosti spodbuja aktivno pridobivanje 

glasbenih izkušenj.  

Učenec potrebuje za glasbeni razvoj poleg usmerjenih glasbenih dejavnosti tudi vzor in 

spodbude za aktivnosti. Uspeh vzgojno-izobraževalnega dela je v prvi vrsti odvisen od 

sposobnosti in kvalitete učiteljev pa tudi od širše odgovornosti za glasbeno umetnost kot 

pomembnega dela celotnega izobraževalnega procesa. To pomeni, da mora biti tudi učitelj 

sam glasbeno razvit, poznati mora stopnje otrokovega glasbenega razvoja, glasbene metode 

poučevanja mora izvajati strokovno, poznati mora strokovne kriterije pri izbiranju glasbenih 

vsebin, glasbene cilje mora načrtovati na vseh področjih otrokovega razvoja, znati mora 

oblikovati merila za vrednotenje, biti pa mora tudi ustvarjalen in občutljiv za estetske 

vrednote (Sicherl Kafol, 2001).  

Na razvoj glasbenih interesov lahko odločilno vpliva učitelj s svojim zgledom. S tem pritegne 

svoje učence in jim tako vzbudi zanimanje za manj znano ali nepoznano glasbo. Pri tem pa je 

zelo pomembna učiteljeva pripravljenost za vsako učno uro. Učitelj mora »premišljeno 

zastavljene učne cilje doseči z ustrezno izbranimi glasbenimi dejavnostmi in vsebinami v 

kontekstu, ki v večini učencev vzbudi pozitivna glasbena doživetja« (Rotar Pance, 2006). 

Zavedati se mora namreč, da glasbeni okus učencev še ni dokončno izoblikovan in da jih ne 

sme prevzgajati (prav tam). 

 

Interes po mnenju B. Marentič Požarnik (2000) zbujajo tudi učne naloge in dejavnosti, ki so 

ravno prav nove in otrokom v izziv, ravno prave zahtevnosti, ki so otrokom osebno 

pomembne ter jih miselno in čustveno aktivirajo. Učitelj naj bi, če je to le mogoče, v učni 

proces vključeval vsebine in primere, ki so učencem zanimivi, ki se povezujejo z njihovimi 
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življenjskimi izkušnjami in tudi že obstoječimi interesi. Interes pomaga učencu, da tudi 

težavne in neprijetne dejavnosti, kot je npr. neskončna vadba inštrumenta, opravlja z lahkoto 

in veseljem. 

 

Učitelj bo torej uspešen, če bo učencem v primernem kontekstu omogočil pozitivno 

doživljanje kakovostne glasbe. S tem bo v njih spodbudil nastanek situacijskih glasbenih 

interesov, ki lahko vodijo k osebnostnim glasbenim interesom (Marentič Požarnik, 2000). 

Poleg učiteljevega zgleda in pripravljenosti pa imajo posebno vlogo pri razvoju interesa za 

glasbene dejavnosti tudi potrditve učitelja. 

Greer in Dorow (1973, v Hargreaves, 1986) sta v sodelovanju z učitelji raziskovala vpliv 

učiteljevih verbalnih potrditev (pohval) na učenčevo izbiro glasbe. Ugotovljeno je bilo, da so 

bili učenci 5. razreda, ki so bili pri pouku glasbene umetnosti pogosto pohvaljeni (npr. 

uporaba verbalne fraze »všeč mi je tvoj način poslušanja glasbe« ipd.), na OMRL inštrumentu 

(Operant Music Listening Recorder) pri izbiri glasbe bolj premišljeni kakor tisti, ki so bili 

deležni pouka z nizko stopnjo potrditev s strani učiteljev (npr. uporaba verbalne fraze »naredi 

tako, kot rečem«). 

Tudi v drugi raziskavi so avtorji (Greer, Dorow in Hanser, 1973, v Hargreaves, 1986) 

uporabili podobno raziskovalno tehniko med otroki v 3. in 4. razredu. Ugotovili so, da lahko 

pozitivne spodbude, učiteljeve pohvale, povečajo otrokov interes za poslušanje glasbe. Tako 

so učenci ob ustreznih spodbudah povišali svoj interes za poslušanje klasične orkestralne 

glasbe in znižali interes za poslušanje rock glasbe.  

Tudi v drugi raziskavi so avtorji (Greer, Dorow in Hanser, 1973, v Hargreaves, 1986) 

uporabili podobno raziskovalno tehniko med otroki v 3. in 4. razredu. Ugotovili so, da lahko 

pozitivne učiteljeve spodbude in pohvale povečajo otrokov interes za poslušanje glasbe. Tako 

so učenci ob ustreznih spodbudah povišali svoj interes za poslušanje klasične orkestralne 

glasbe in znižali interes za poslušanje rock glasbe.  

S tem je dokazano, kako zelo se pri pouku izražajo tudi motivacijski dejavniki. Sugestija 

uspeha je tako pri učencih s pohvalo spremenila tudi nagnjenja do poslušanih glasbenih del.  

North (2000) je objavil raziskavo, v kateri navaja, da učenci poslušanje in izvajanje glasbe 

doma povezujejo z uživanjem in zabavo, v šoli pa z učenjem in pridobivanjem glasbenih 

znanj. Še posebej mladostniki izražajo večji interes za poslušanje popularne glasbe, saj se ob 

njej zabavajo, sproščajo, preganjajo dolgčas in osamljenost ter premagujejo stresne situacije. 
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Klasično glasbo pa poslušajo predvsem zato, da ustrežejo učiteljem in staršem (North, 

Hargreaves in O´Neill, 2000). 

Boal Palheiros in Hargreaves (2004) sta prav tako preučevala razlike med funkcijami 

poslušanja glasbe doma in v šoli. V raziskavo sta vključila 120 otrok, starih od 9 do 10 let in 

od 13 do 14 let. Rezultati so pokazali, da je poslušanje glasbe pomembna dejavnost 

(predvsem starejših) otrok v prostem času, ter da je poslušanje glasbe doma, povezano z 

uživanjem, s čustvenim razpoloženjem in z družbenimi odnosi, poslušanje glasbe v šoli pa z 

doživljanjem glasbe kot motivacija za aktivno sodelovanje pri pouku. 

S. A. O´Neill (2002) je preučevala interes za glasbene dejavnosti v šolskem in izvenšolskem 

okolju deset- do dvanajst let starih učencev. Podobno kot North (2000) je tudi navedena 

avtorica ugotovila, da imajo učenci formalen odnos do glasbe, ki jo poslušajo in izvajajo v 

šoli (klasična glasba), ter neformalen odnos do tiste, ki jo poslušajo izven šolskega okolja 

(popularna glasba). S popularno glasbo se po ugotovitvah avtorice (prav tam) učenci tudi 

identificirajo. Avtorica je ugotovila tudi, da deset- in enajstletni učenci najpogosteje poslušajo 

glasbo doma in ko so sami. Le 17 % intervjuvanih učencev je dejalo, da je poslušanje njihova 

najljubša dejavnost v okviru glasbenega pouka, 40 % učencev pa je dejalo, da je poslušanje 

njihova najljubša glasbena dejavnost v prostem času. Po ugotovitvah avtorice (prav tam) 

otroci raje kot prek radijskega sprejemnika glasbo poslušajo na zgoščenkah in preko sodobnih 

medijev. 

5.1.8 Družba, mediji in glasbeni interesi 

Mediji, ki jih imamo najpogosteje v mislih, so del velike glasbene industrije, sestavljene iz 

številnih glasbenih založb, koncertnih agencij in drugih organizacij. Zaradi svoje široke 

odmevnosti imajo velik pomen na oblikovanje glasbenega okusa poslušalcev. Njihova močna 

agresivnost še ne prinaša kvalitativnega dviga glasbene izkušnje (Barbo, 1994). Mediji 

ponujajo tisto, kar se najbolj prodaja v avdio - in video domenah, kar pa je pogostokrat 

dvomljive kvalitete. Ameriške študije so pokazale, da je»okus ljudi, ki so prišli do glasbe ob 

živih izvedbah, po grobih kriterijih boljši kot pri tistih, ki sprejemajo glasbo samo prek 

množičnih medijev« (Adorno, 1986).  

V današnjem svetu so predvsem najstniki nekako podrejeni glasbenemu okusu, ki ga vodi 

ogromna zabavna industrija. Pogosto ponavljanje določene skladbe namreč doseže, da se 
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sčasoma vtisne v glasbeni spomin poslušalca, in s tem vpliva na recepcijo določenega 

glasbenega stila (Lešnik, 2006).  

V obdobju oblikovanja lastne identitete mladostniki izražajo velik interes za poslušanje 

zabavne, popularne glasbe (Hargreaves, North in Tarrant, 2006). Glasbeni trg ponuja različne 

glasbene zvrsti, stile in žanre – kvalitetno umetniško glasbo, na drugi strani pa trivialno, manj 

kvalitetno glasbo, ki je v življenju najstnikov pogosteje prisotna. A okus in izbira glasbe lahko 

vplivata na oblikovanje mladostnikovih vrednot (Hargreaves, Miell in Macdonald, 2005). 

J. Denac (2012) je v eni izmed raziskav ugotavljala, katere glasbene zvrsti so pri mladostnikih 

najpopularnejše. Vzorec je zajemal dijake 3. letnika različnih srednjih šol. Ugotovila je, da 

dijaki najraje poslušajo zabavno, popularno glasbo: rock, pop, house, techno, RnB in turbo 

folk. Torej vse tiste glasbene zvrsti, ki so tudi v medijih največkrat zastopane. Glasba, ki je v 

medijih manj predvajana (npr. klasična, ljudska glasba), je tudi pri mladostnikih manj 

priljubljena.  

Glasbeni okus je lahko tudi odsev interesa ljudi, ki so nam blizu, in s katerimi se 

identificiramo (Russel, 1997). Vsak otrok odrašča in se izobražuje v krogu vrstnikov, s 

katerimi sodeluje, tekmuje in jih posnema. Njihov vpliv na glasbene interese je lahko 

pozitiven ali pa tudi negativen. Poveča se predvsem v obdobju adolescence, v glasbenem 

smislu še posebej med 11. in 16. letom starosti (Davidson, Howe in Sloboda, 1997). Če so 

mladostnikovi vrstniki navdušeni nad glasbo in se z njo tudi ukvarjajo, bo tudi sam 

povečal/ohranjal interes za glasbo (Rotar Pance, 2006). 

Finnäs (1987, v Davidson, Howe in Sloboda, 1997) je ugotovil, da mladostniki odgovarjajo 

na vprašanja o svojih glasbenih interesih za poslušanje drugače, če so vprašani vpričo 

prijateljev in sovrstnikov. Tako v njihovi prisotnosti rock glasbo ocenjujejo višje in klasično 

glasbo nižje kakor v primeru, da morajo svoje interese oceniti v odsotnosti prijateljev.  

Vpliv sovrstnikov in drugih odraslih oseb je preučeval tudi Alpert (1982, v Droe, 2008). V 

svoji raziskavi je ugotavljal, kako na učence 5. razreda osnovne šole in njihovo nagnjenje do 

glasbe vpliva poslušanje glasbenih zvrsti po izboru mešalca glasbe (DJ-ja), učitelja in 

vrstnikov. Prišel je do spoznanja, da imajo vsi omenjeni faktorji (mešalec glasbe, učitelj ali 

sovrstniki) pomemben vpliv na interes učencev za poslušanje klasične glasbe. Interes učencev 

se je namreč ob odobravanju poslušanih glasbenih del s strani mešalca glasbe, glasbenega 

učitelja ali sovrstnikov, povečal. Avtor (prav tam) je ugotovil tudi, da omenjeni faktorji niso 
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imeli pomembnega vpliva na izbor rock glasbe, kar najverjetneje kaže na močan vpliv 

medijev pri izbiri tovrstne glasbe. Poleg medijev in vrstnikov na razvoj in ohranjanje 

posameznikovega interesa za poslušanje glasbe vplivajo tudi družbene razmere.  
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6 TESTIRANJE GLASBENIH INTERESOV 

Glasbeni okus lahko merimo z različnimi merskimi instrumenti. Obstaja vrsta 

standardiziranih in nestandardiziranih testov glasbenih interesov in okusov. Po besedah 

Chalmersa (1978, v Pesek, 1997, str. 52), enega izmed avtorjev standardiziranih testov 

glasbenih interesov, »lahko rezultati tovrstnih merjenj bistveno vplivajo na vsebino učnih 

načrtov in z ustreznimi pristopi na vzbujanje interesov mladih za glasbo različnih slogovnih 

obdobij». 

6.1 Vrste testov na glasbenem področju 

Prvi glasbeni testi so bili nestandardizirani (Stumpf, 1880; Révész, 1920; Schoen, 1923, 1925; 

Lowery, 1926; Mainwaring, 1931; Lundin, 1944, v Pesek 1997), pozneje pa so jih 

raziskovalci standardizirali (Seashore, 1919; Kwalwasser in Dykeme, 1930; Wing, 1939; 

Bentley, 1966; Gordon, 1984; Gardner, 1983, v Pesek 1997). Temeljna razlika med 

standardiziranimi in nestandardiziranimi testi je v stopnji njihove dodelanosti. Standardizirani 

testi zahtevajo visoke merske karakteristike, ki jih raziskovalci dosežejo s preizkušanjem 

številnih nalog na velikem vzorcu. Rezultati teh testov imajo širšo uporabno vrednost. 

Nestandardizirani testi največkrat niso uporabljeni v znanstvene namene, pač pa so po mnenju 

A. Pesek (1997) največkrat rezultat prizadevanj posameznih učiteljev, »ki želijo dobiti 

povratno informacijo o svojih vzgojno-izobraževalnih naporih«. 

 

Glavni namen testiranja je čim  natančneje izmeriti določene lastnosti posameznikov (Pesek, 

1997). V obdobju intenzivnega razvoja in uporabe računalniških tehnologij doživljamo rast 

različnih glasbenih testiranj, ki največkrat niso zasnovana v znanstvene namene, ampak so 

bolj namenjena preverjanju in urjenju glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj (Rotar Pance, 

2015). Poznavanje značilnosti testirancev je namreč lahko tudi izhodišče za načrtovanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa (Pesek, 1997).  

 

Glasbene teste delimo na: 

a) teste glasbenih sposobnosti, 

b) teste glasbenih znanj in dosežkov, 

c) teste glasbenega izvajanja, 

d) teste glasbenega okusa, vedenja in vrednotenja (Rojko, 1981, str. 21). 
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S testi glasbenih sposobnosti merimo predvsem akustične glasbene sposobnosti, kot so 

razlikovanje ritma, višine tonov, smisel za harmonijo ipd. Kot pravi Gordon (1998), lahko s  

testi glasbenih sposobnosti v določenih časovnih obdobjih primerjamo melodične in ritmične 

sposobnosti vsakega otroka. Če tako zasledimo pri posamezniku boljši rezultat na 

melodičnem področju, ga nadalje usmerjamo k intenzivnejšemu delu na ritmičnem področju 

in obratno. Občasno lahko testiramo otroke, ki obiskujejo dodatne zunajšolske glasbene 

dejavnosti. Poleg tega pa lahko s testi primerjamo tudi ritmične in melodične sposobnosti 

posameznika z drugimi otroki ter mu predlagamo formalne in neformalne možnosti njegovega 

nadaljnjega glasbenega izobraževanja (Gordon, 1998). 

S testi znanja in dosežkov ugotavljamo stanje ali napredek posameznika v vzgojno-

izobraževalnem procesu na področju doseganja kognitivnih in psihomotoričnih ciljev 

(preverjamo področje zgodovine glasbe, poznavanja glasbil, poznavanja tonskih višin, trajanj 

intervalov, akordov itd.) (Pesek, 1997). 

S testi glasbenega izvajanja merimo psihomotorične sposobnosti, kot je na primer izvajanje 

»a vista« (tj. sposobnost petja ali igranja iz partiture v primeru, ko je izvajalcu notni tekst 

neznan) (prav tam). 

S testi glasbenega okusa, vedenja in vrednotenja merimo glasbeni okus posameznika, 

njegovo nagnjenje do raznih vrst in zvrsti glasbe, stališča, ki jih zavzema ob poslušanju, in 

njegov splošni interes za glasbo (Rojko, 1981). S tovrstnimi testi ugotavljamo stopnjo 

posameznikove predanosti glasbi oziroma posameznim glasbenim zvrstem (Pesek, 1997). 

6.2 Pregled pomembnejših standardiziranih testov glasbenih interesov 

Obstaja vrsta standardiziranih testov, ki jih uvrščamo med teste glasbenih sposobnosti, a 

znotraj njih najdemo tudi takšne podteste, ki testirajo glasbeni okus in interes posameznika 

(Hargreaves, 1986). 

Prvi test na področju glasbenega okusa, vedenja in vrednotenja je sestavil Carl Emil Seashore 

(1919, v Rojko, 1981) kot rezultat svojega dvajsetletnega intenzivnega eksperimentalnega 

dela. Test se je imenoval »test občutka za konsonanco«. V njem je bilo testirancu 

predstavljenih 50 parov harmoničnih intervalov, anketiranec pa je moral presoditi, ali je drugi 

interval »boljši« ali »slabši« od prvega. Test je bil eden izmed podtestov Seashorove celotne 

testne baterije glasbenih sposobnosti, a je bil iz njegove celotne testne baterije izpuščen. 

Ostalo je šest podtestov z visokim koeficientom zanesljivosti od 0,29 do 0,94, in sicer: test 
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razlikovanja tonskih višin, jakosti tona, trajanja, barve tona, test razlikovanja ritmičnih 

sklopov in test glasbenega spomina. Seashorov test, veljaven za individualna merjenja in 

diagnostiko, je sicer namenjen testiranju oseb med 10. in 22. letom starosti. 

Kasneje sta K. Hevner in Seashore (1934, v Rojko, 1981) skupaj sestavila lestvico stališč za 

glasbene interese. Test vsebuje 50 trditev v zvezi z glasbo, s katerimi se posameznik strinja ali 

ne. Primer stavka iz testa je: »Menim, da bi bilo na svetu prav tako zanimivo, če ne bi bilo 

glasbe« (Havner in Seashore, 1934, v Pesek, 1997, str. 51). Lestvica stališč ima visoko 

zanesljivost, do 0.90, zato je veljavna za individualna merjenja in diagnostiko.  

Tudi v testni bateriji glasbenih sposobnosti Jacoba Kwalwasserja in Petra Dykema (1930, v 

Hargreaves, 1986) sta dva podtesta, ki se nanašata na glasbeni okus testiranca, in sicer: 

1. Test melodičnega zaključka 

Podtest ima 30 nalog in predstavlja nedokončani sklop štirih tonov. Testiranec si mora 

zamisliti zaključek niza, torej peti ton. Na testni poli obkroži, ali je izbrani peti ton višji ali 

nižji od zadnjega tona, ki ga je slišal v nizu. 

2. Test melodičnega okusa 

Podtest ima deset nalog. Testirancu se predvajata 2 kratki melodiji z dvema frazama. Prvi 

frazi obeh melodij sta enaki, drugi dve pa se razlikujeta. Na primer:  

                Melodija 1                                                   Melodija 2 

A B 

            

Naloga testiranca je, da izbere tisto drugo frazo, ki se mu zdi »boljša«. 

Testna baterija Herberta Winga, imenovana Wingovi standardizirani testi glasbene inteligence 

(1968, v Hargreaves, 1986), je sestavljena iz sedmih podtestov: analize akordov, 

diskriminacije tonskih višin, tonskega spomina, občutka za ritmične poudarke, harmonijo, 

jakost in fraziranja.  

 Štirje izmed njih se nanašajo na testiranje glasbenih interesov in okusov: 

 A C 
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1. Test občutka za ritmične poudarke: Testiranec izbira med dvema melodijama z enakimi ali 

različnimi ritmičnimi poudarki. Prvi del naloge testiranca je, da ugotovi, ali sta melodiji 

enaki ali različni, drugi del naloge pa je, da izbere tisto, ki je zanj »boljša«. Podtest je 

sestavljen in 14. nalog. 

2. Test občutka za harmonijo: Testiranec izbira med dvema melodijama z enako ali različno 

harmonijo. Prvi del naloge testiranca je, da ugotovi, ali sta melodiji enaki ali različni, drugi 

del naloge pa je, da izbere tisto, ki je zanj »boljša«. 

3. Test občutka za jakost:Testiranec izbira med dvema melodijama z enako ali različno 

jakostjo. Prvi del naloge testiranca je, da ugotovi, ali sta melodiji enaki ali različni, drugi 

del naloge pa je, da izbere tisto, ki je zanj, z vidika dinamike, »boljša« . 

4. Test fraziranja: Podtest je podoben prejšnjim, le da je tu kriterij izbire fraziranje. 

Glavni namen Wingovih testov je bil izbrati glasbeno »bistre« učence pred vstopom v srednjo 

šolo ter jim glede na njihove želje ponuditi priložnost za učenje orkestralnega instrumenta 

(Wing, 1986, v Pesek, 1997). Test je namenjen osebam od 8. do 17. leta starosti. Koeficient 

zanesljivosti testa je od 0,65 do 0,90. (Wing, 1986, v Rojko, 1983). 

Gordonov profil glasbenih sposobnosti (Music Aptitude Profile – MAP) (1965, v Hargreaves, 

1986) danes velja za eno najbolj priljubljenih testnih baterij na ameriškem tržišču, saj ustreza 

vsem merskim karakteristikam. Testna baterija obsega tri dele: test melodičnih predstav, test 

ritmičnih predstav in test glasbene občutljivosti. Prav slednji meri glasbene interese 

posameznika. Test glasbenih občutljivosti sestavljajo trije deli: fraziranje, glasbeno ravnotežje 

in slog. Testiranec v vseh treh testih, sestavljenih iz tridesetih nalog, primerja dve različni 

interpretaciji melodije. Pri prvem se mora testiranec odločiti za boljšo izraznost, v drugem za 

boljši zaključek glasbenega motiva in v tretjem za primernejši tempo. 

Gordonov test je namenjen osebam od 10. do 18. leta starosti. Koeficient zanesljivosti testa je 

od 0,90 do 0,96, kar kaže na visoko zanesljivost, veljavno za individualna merjenja in 

diagnostiko. 

Osnovne mere glasbene avdiacije (PMMA) je test, namenjen otrokom med 5. in 8. letom 

starosti. Koeficient zanesljivosti testa je od 0,71, kar kaže na dokaj nizko zanesljivost, 

primerno za skupinska merjenja. Osnovne in vmesne mere glasbene avdiacije (The primary 

Measures of Music Audiation and The Intermediate Measures of music Audiation) je Gordon 
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posebej oblikoval za učitelje in starše, da bi lahko otrokom kar najbolje pomagali pri razvoju 

glasbenih sposobnosti (de la Motte Haber, 1990). 

Gastonov test glasbenih sposobnosti (1956, v Rojko, 1981) je sestavljen iz triintridesetih 

nalog. Prvih 17 nalog predstavlja t.i. test interesov, v katerem testiranec odgovarja na 

vprašanja v zvezi z njegovimi stališči in pogledi na glasbo, poslušanjem glasbe doma, interesi 

za glasbeno udejstvovanje ipd. 18. vprašanje od testiranca zahteva, da razvrsti instrumente, ki 

bi si jih želel igrati. 

Naslednjih 5 nalog meri sposobnost iskanja ustreznega tona v akordu. Testirancu zaigramo en 

ton, nato akord, testiranec pa ugotavlja, ali se zaigrani ton v akordu nahaja ali ne. 

Naslednjih 5 nalog meri sposobnost odkrivanja razlik med notnim zapisom in slišano 

melodijo. Razlike se kažejo v odnosu med višino ali ritmom (»enako«, »višina«, »ritem«). 

Zadnjih 5 nalog predstavljajo kratki melodični motivi, ki jim manjka zadnji ton. Testiranec 

ugotavlja, ali mora biti zaključni ton višji ali nižji od zadnjega slišanega tona. 

Gastonov test je namenjen osebam od 9. do 18. leta starosti. Koeficient zanesljivosti testa je 

od 0,88 do 0,90, kar kaže na visoko zanesljivost, veljavno za individualna merjenja in 

diagnostiko. 

Siegrid Abel – Struth (1975–1977, v Pesek, 1997) je objavila teste o poslušalskih 

sposobnostih otrok, starih od pet- do sedem let. Testi so razdeljeni v tri sklope: 

1. sklop, imenovan Ugotavljanje afektivnih sposobnosti, zajema teste za ugotavljanje 

poslušalskih pozornosti, interesov in koncentracije. Da bi avtorica ugotovila, v kolikšni meri 

so otroci pozorni na posamezne glasbene primere, je izbrala vrsto skladb in pri poslušanju 

opazovala otroke ter izpolnjevala vnaprej pripravljen opazovalni list. V testu Koncentracija ob 

poslušanju je avtorica raziskave uporabila tri skladbe iz Živalskega karnevala Camilla Saint-

Saensa, ki od učencev zahtevajo različno sposobnost glasbene koncentracije. Otroci imajo 

pred seboj delovne liste, na katerih so narisani različni simboli. Vsakič, ko otrok zasliši 

določen interval oziroma akord v skladbi, prečrta eno sličico na delovnem listu (Pesek, 1997, 

str. 55).  

Za ugotavljanje poslušalskih interesov otrok je avtorica izbrala dvanajst skladb, na katere so 

se morali otroci odzvati z večjo ali manjšo naklonjenostjo. Možne odgovore na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici prikazuje spodnja shema (Slika 6.1). 
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Slika 6.1: Ocenjevalna lestvica S. Abel Struth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sklop testov S. Abel Struth se imenuje Ugotavljanje sposobnosti zvočne analize. Vanj so 

uvrščeni testi slušne analize zunajglasbenih vsebin, razlikovanje »gostote« tonov, 

razlikovanje različnih glasbil in ponovnega prepoznavanja glasbe. Za slušno analizo so imeli 

otroci na razpolago osem sličic, ki so jih morali zložiti glede na poslušane skladbe. Naloga 

otrok v testu razlikovanja »gostote« tonov je bila, da uskladijo zvočne slike z likovno 

predlogo sklop testov poslušalskih sposobnosti otrok se imenuje Opazovanje glasbenega 

poslušanja in učenja in zajema teste vrednotenja glasbenega izvajanja in poslušanja glasbe ter 

raziskave o povečanju zanimanja za poslušanje glasbe in povečevanju sposobnosti 

prepoznavanja glasbe. 

Obstajajo tudi standardizirani testi znanja in veščin, znotraj katerih najdemo podteste 

glasbenega okusa, vedenja in vrednotenja. Eden takšnih je npr. Kestonov test glasbenega 

prepoznavanja (1954, v Hargreaves, 1986). Testiranec ima pred seboj list, kjer je 

poimenovanih 34 skladateljev, testiranec pa mora na podlagi kratkih poslušanih odlomkov 

različnih glasbenih del pravilno identificirati 30 skladateljev, ki so napisali ta glasbena dela. 

Taylorjev test dramatičnih občutij (1963, v Hargreaves, 1986) od testiranca zahteva, da 

prepozna dramatična občutja, ki jih je uporabil skladatelj v poslušanih glasbenih delih. 
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Adlerjev test glasbene kritike (1929, v Hargreaves, 1986) od testiranca zahteva, da razlikuje 

med izvirnim glasbenim delom in spremenjeno različico originalne skladbe skladateljev 

Brahmsa, Chopina, Mozarta, Rameaua, Ravela in Weberja.   

Nekatere standardizirane teste pa uvrščamo zgolj med teste glasbenega okusa, vedenja in 

vrednotenja.  

Baumannov test interesov do različnih glasbenih stilov (1960, v Hargreaves, 1986) od 

testiranca zahteva, da subjektivno ovrednoti popularna, klasična in tradicionalna glasbena 

dela. 

Chalmersov test glasbenih interesov (1978, v Pesek, 1997) je sestavljen iz petdesetih 

glasbenih del. Deset skladb je iz obdobja baroka, deset iz obdobja klasicizma, deset iz 

romantike,  ravno toliko skladb je iz obdobja zgodnjih dvajsetih let in deset iz del 

»eksperimentatorjev v glasbi« (Messiaen, Cage itd.). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Po ugotovitvah strokovnjakov (Borota, 2013; Denac, 2012) so med pomembnimi dejavniki, ki 

vplivajo na glasbeni interes otrok, poleg šolskega prostora, tudi mediji in družina. Družinsko 

okolje ima v otrokovem glasbenem razvoju še posebej pomembno vlogo. Avtorica O. Denac 

(2012) navaja, da si otrok zgolj s tem, da glasbo posluša doma, še ne razvija in oblikuje 

sposobnosti za aktivno poslušanje glasbenih del. Doma lahko poslušanje glasbe poteka le kot 

zvočna kulisa, pri čemer otrok glasbi ne namenja posebne pozornosti. Sodobne raziskave 

(Gembris in Davidson 2002; Hodges 2002) kažejo, da aktivno glasbeno udejstvovanje otrok 

do 5. leta starosti v domačem okolju (poslušanje glasbe, petje in druge glasbene dejavnosti) 

vpliva ne le na otrokov poznejši glasbeni, pač pa tudi na emocionalni in psihološki razvoj. 

Ugotovljeno je tudi (Denac, 2006), da že otroci v predšolskem obdobju izražajo podoben 

interes za poslušanje različnih glasbenih zvrsti in žanrov tako doma kot tudi v vrtcu. Stopnja 

njihovega interesa pa je odvisna od frekvence poslušanja določene zvrsti v domačem okolju. 

Tudi druge raziskave kažejo (Denac, 2006; Zadnik, 2011), da je izbor glasbenih vsebin otrok 

za poslušanje v tesni povezavi z glasbenimi interesi in glasbenim okusom njihovih staršev. 

Avtorica K. Zadnik (2011) navaja, da hitro rastoči razvoj sodobne tehnologije močno vpliva 

na glasbeno udejstvovanje znotraj družine. Tako so npr. primarno vlogo petja v družini že 

nadomestili moderni mediji. Zanimalo nas je, v kolikšni meri družinsko okolje še vpliva na 

poslušanje glasbe in interes otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti v četrtem razredu 

osnovne šole, ko so otroci v fazi poznega otroštva. Raziskati smo želeli, ali lahko z različnimi, 

sistematično načrtovanimi in vodenimi dejavnostmi aktivnega poslušanja različnih glasbenih 

zvrsti vzpostavimo vez med šolo in domom ter tako vplivamo na interes učencev 4. razreda za 

poslušanje različnih glasbenih del.      

7.1 Cilji raziskovanja 

Glede na navedeno problematiko smo si v raziskavi postavili naslednje cilje:      

Ugotoviti vpliv povezovanja šolskega in družinskega okolja na razvoj interesa otrok za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti z vidikov: 

– vključevanja družinskih članov v poslušanje različnih glasbenih zvrsti po načrtovanem 

programu glasbenih vsebin v 4. razredu osnovne šole;                
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– interesa družinskih članov za poslušanje različnih glasbenih zvrsti;          

– dodatnega glasbenega udejstvovanja družinskih članov (petje v pevskem zboru, igranje 

glasbil, obiskovanje koncertov idr.).  

7.2 Hipoteze raziskovanja 

Glede na zastavljene cilje raziskave smo oblikovali naslednje raziskovalne hipoteze: 

Splošna hipoteza:  

Predpostavljamo, da ima družina pomemben vpliv na razvoj interesa za poslušanje različnih 

glasbenih zvrsti njihovih otrok.  

Hipoteze: 

H1: Predpostavljamo, da vključevanje družinskih članov v poslušanje različnih glasbenih 

zvrsti vpliva na večji interes njihovih otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. (C1)       

H2: Predpostavljamo, da interes družinskih članov za poslušanje različnih glasbenih zvrsti 

vpliva na interes njihovih otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. (C2) 

H3: Predpostavljamo, da dodatno glasbeno udejstvovanje družinskih članov (petje v pevskem 

zboru, igranje glasbil, obiskovanje koncertov) vpliva na večji interes njihovih otrok za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti. (C3)                                 

7.3 Metode dela 

Osnovna raziskovalna metoda je bila eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

Uporabljeni sta bili dve eksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja: deskriptivna in 

kavzalna. Pri delu z eksperimentalno skupino je bila uporabljena tudi kvalitativna raziskava z 

analizo glasbenega portfolia. 

7.3.1 Vzorec oseb 

Raziskava je v priložnostni vzorec zajela dva oddelka otrok, ki so v šolskem letu 2015/16 

obiskovali 4. razred ene izmed kočevskih osnovnih šol (en oddelek je predstavljal 

eksperimentalno skupino /ES/, drugi pa kontrolno skupino /KS/) in njihove starše. Starši so 

bili pisno (soglasje in glasbena mapa) in ustno (roditeljski sestanek) seznanjeni o poteku in 

namenu raziskave. Staršem smo razdelili soglasja, da se strinjajo s sodelovanjem svojih otrok 

pri raziskavi. Razdeljenih je bilo 36 soglasij, vsa smo dobili podpisana.  
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Preglednica 7.1: Spol učencev glede na skupino 

   
Skupina 

Skupaj 

   
ES KS 

  
deklica 

število 8 8 16 

Spol: odstotek 47,1% 42,1% 44,4% 

  deček 

 

število 9 11 20 

  odstotek 52,9% 57,9% 55,6% 

  

Skupaj 

število 17 19 36 

odstotek 100,0 % 100,0% 100,0% 

 

V eksperiment je bilo vključenih 17 učencev eksperimentalne skupine (ES) in 19 učencev 

kontrolne skupine (KS). Skupaj torej 36 učencev. 

Dobro polovico vzorca v raziskavi predstavljajo dečki (55,6 %), nekoliko manj je v raziskavi 

sodelovalo deklic (44,4 %). Z vidika profila ES in KS so dečki zastopani v večjem deležu pri 

obeh skupinah, povezanost spola učenca s skupino ni statistično značilna (LR=0,089, 

p=0,765) (Priloga 1, Preglednica 1). 

Poleg učencev so bili v empirično raziskavo vključeni tudi starši ES in KS.  

 

Graf 7.1: Spol staršev, vključenih v raziskavo  

Vzorec staršev večinoma predstavljajo ženske/matere (28 žensk), moški/očetje so zastopani v 

manjši meri (8 moških). 
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Preglednica 7.2: Izobrazba matere glede na skupino 

 

 

 

 

 

 

 

V ES je večina mater zaključila srednjo šolo (64,7 %), 23,5 % mater ima nedokončano ali 

dokončano osnovnošolsko izobrazbo. V KS ima srednješolsko izobrazbo 38,9 % mater, 16,7 

% mater ima narejenih višjo ali visoko šolo, 33,3 % mater pa ima univerzitetno izobrazbo. 

Nedokončano ali dokončano osnovnošolsko izobrazbo ima 11,1 % mater KS. Ena izmed 

mater ES ima opravljeno specializacijo, magisterij ali doktorat. Ena izmed mater KS ni želela 

izpolniti podatkov o svoji izobrazbi. 

Preglednica 7.3: Izobrazba očeta glede na skupino 

 

V obeh skupinah je največ očetov, ki imajo srednjo izobrazbo, v ES jih je 66,7 %, v KS jih je 

malce manj, in sicer 47,1 %. Velik je tudi delež očetov z nedokončano ali dokončano osnovno 

šolo. V ES je takšnih očetov 20,0 %, v KS pa 17,6 %. Univerzitetno izobrazbo ima skupaj 6 

očetov, in sicer 2 očeta ES in 4 očetje učencev KS. Eden izmed staršev KS ima opravljeno 

   

Skupina 

Skupaj 

   

ES KS 

  nedokončana ali 

dokončana osnovna 

šola 

Število 4 2 6 

Izobrazba 

matere: 

 

 

odstotek 23,5 % 11,1 % 17,1 % 

srednja šola 
število 11 7 18 

odstotek 64,7 % 38,9 % 51,4 % 

višja ali visoka šola 
število 1 3 4 

odstotek 5,9 % 16,7 % 11,4 % 

univerzitetna 

izobrazba 

število 0 6 6 

odstotek 0,0 % 33,3 % 17,1 % 

specializacija, 

magisterij, doktorat 

število 1 0 1 

odstotek 5,9 % 0,0 % 2,9 % 

  

Skupaj 

število 17 18 35 

odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

   

Skupina 

Skupaj 

   

ES KS 

  nedokončana ali 

dokončana osnovna šola 

število 3 3 6 

Izobrazba očeta: 

 

 

odstotek 20,0 % 17,6 % 18,8 % 

srednja šola 
število 10 8 18 

odstotek 66,7 % 47,1 % 56,3 % 

višja ali visoka šola 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 5,9 % 3,1 % 

univerzitetna izobrazba 
število 2 4 6 

odstotek 13,3 % 23,5 % 18,8 % 

specializacija, magisterij, 
doktorat 

število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 5,9 % 3,1 % 

  

Skupaj 

število 15 17 32 

odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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specializacijo, magisterij ali doktorat. 4 očetje v anketnem vprašalniku niso želeli izpolniti 

podatkov o izobrazbi. 

V vzorcu so v največji meri zastopani starši s srednjo šolo (matere 51,4 %, očetje 56,3 %), v 

približno 18 % deležu so v vzorcu starši bodisi z nedokončano ali dokončano osnovno šolo ali 

z univerzitetno izobrazbo.  

Z vidika profila ES in KS je izobrazba matere statistično značilno povezana s skupino 

(LR=12,298, p=0,015) (Priloga 1, Preglednica 2), kar pa ne velja za izobrazbo očeta 

(LR=3,550, p=0,470) (Priloga 1, Preglednica 3). 

Preglednica 7.4: Sorojenci v družini – število bratov ali sester v družini, mlajših od otroka, ki 

je bil vključen v raziskavo glede na skupino 

 

 

Preglednica 7.5: Sorojenci v družini – število bratov ali sester v družini, starejših od otroka, 

ki je bil vključen v raziskavo glede na skupino 

 

 

   
Skupina 

Skupaj 

   
ES KS 

 

Število bratov ali 

sester, mlajših od 

otroka, 

vključenega v 

raziskavo 

0 

število 13 14 27 

odstotek 76,5 % 73,7 % 75,0 % 

1 

število 2 5 7 

odstotek 11,8 % 26,3 % 19,4 % 

2 

število 1 0 1 

odstotek 5,9 % 0,00 % 2,8 % 

3 ali več 

število 1 0 1 

odstotek 5,9 % 0,00 % 2,8 % 

  število 17 19 36 

Skupaj odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

   
Skupina 

Skupaj 

   
ES KS 

 

Število bratov ali 

sester, mlajših od 

otroka, 

vključenega v 

raziskavo 

0 

število 4 12 16 

odstotek 25,0 % 63,2 % 45,7 % 

1 

število 9 6 15 

odstotek 56,3 % 31,6 % 42,9 % 

2 

število 2 1 3 

odstotek 12,5 % 5,3 % 8,3 % 

3 ali več 

število 2 0 2 

odstotek 12,5% 0,0% 5,7% 

  število 17 19 36 

Skupaj odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 
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V vzorcu so zastopane družine, kjer v 75 % ni nobenega mlajšega otroka od tistega, ki je 

sodeloval v raziskavi, v 19,4 % je v teh družinah en mlajši otrok. Na drugi strani imamo 

družine v vzorcu, v katerih je v podobnem deležu bodisi en otrok starejši od otroka (42,9 %), 

ki je sodeloval v raziskavi, bodisi ni nobenega otroka starejšega (45,7 %). 

Z vidika profila ES in KS ni statistično značilne povezanosti skupine niti s številom mlajših 

(LR=4,027, p=0,259) (Priloga 1, Preglednica 4) niti s številom otrok v družini, starejših 

(LR=7,305, p=0,063) (Priloga 1, Preglednica 5) od otroka, ki je sodeloval v raziskavi. 

7.3.2 Merski instrumentarij 

V namen raziskave smo izdelali naslednje merske instrumente:  

– anketni vprašalnik o interesih za poslušanje različnih glasbenih zvrsti za učence ES in KS 

na začetku raziskave (Priloga 2);  

– anketni vprašalnik o interesih za poslušanje različnih glasbenih zvrsti za učence ES in KS 

na koncu raziskave (Priloga 3); 

– anketni vprašalnik za starše ES in KS (Priloga 4);                                                                                                                          

– ček-liste v glasbeni mapi za učence ES (Priloga 5); 

– glasbena mapa (portfolio) za učence ES (Priloga 7).                                

Z anketnima vprašalnikoma za učence KS in ES smo preverjali interes učencev za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti (rap, operna, baletna, elektronska, ljudska, klasična, rock 

in jazz glasba). Anketna vprašalnika sta bila izvedena dvakrat – na začetku eksperimenta in po 

končanih dejavnostih v šoli in doma, ki so se odvijale v obdobju treh mesecev. Merski 

inštrument je bil prilagojen priložnostnemu vzorcu in je bil pripravljen na podlagi že 

obstoječega testa za ugotavljanje interesov na področju poslušanja glasbe otrok avtorice  

Siegrid Abel Struth (1975-77). Test je podrobneje opisan v teoretičnem delu (Poglavje 6.2). 

Učenci so morali v anketnem vprašalniku oceniti njihovo naklonjenost posameznemu 

glasbenemu delu na 5- stopenjski slikovni lestvici, kjer je ocena 1 pomenila, da jim glasbeno 

delo sploh ni bilo všeč, ocena 5 pa, da jim je bilo glasbeno delo zelo všeč. 

Glasbena dela, ki so jih učenci poslušali, so bila: 1. Murat in Jose: Bli´so muzičarji (rap 

glasba); 2. Sergei Prokofiev: Pepelka (baletna glasba); 3. Duke Ellington: Take The A Train 

(jazz glasba); 4. Kraftwerk: The Robots (elektronska glasba); 5. Edward Grieg: Jutro (klasična 
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glasba); 6. Belokranjska ljudska: Pobelèlo pole; 7. W. A. Mozart: Čarobna piščal (Ein 

Mädchen oder Weibchen) (operna glasba); 8. Queen: We Will Rock You (rock glasba). 

Anketni vprašalnik za starše KS in ES je vseboval 29 vprašanj zaprtega tipa. Starši so ga 

rešili med raziskavo. Prvi del vprašalnika za starše je zajemal splošne demografske podatke 

(spol, izobrazba staršev, število sorojencev v družini) in vprašanja, ki so se nanašala na 

splošne glasbene navade staršev, izkušnje z glasbenim udejstvovanjem, njihove glasbene 

interese, poslušalske navade. Drugi del vprašalnika pa se je nanašal na glasbene navade 

znotraj družine (kaj, kako pogosto in kako poslušajo glasbo z otrokom, merila pri izbiri 

glasbe, katere dejavnosti izvajajo ob poslušanju, kdo izbira glasbo, obiski glasbeno-kulturnih 

prireditev ipd.).  

Anketni vprašalnik je bil predhodno preizkušen na manjšem vzorcu. Izračuna koeficienta 

zanesljivosti Cronbach´s Alpha za zanesljivost vprašanj št. 14 (Kakšen interes izražate do 

naslednjih glasbenih zvrsti?) (Priloga 1, Preglednica 6) in 18 (Kako pogosto s svojim otrokom 

poslušate naslednje glasbene zvrsti?) (Priloga 1, Preglednica 7) sta v povprečju pokazala 

dobro zanesljivost, zato je anketni vprašalnik ostal nespremenjen.  

Portfolio oziroma glasbena mapa je bila izdelana za učence ES. V njej so se beležili vsi 

glasbeni izdelki, narejeni pri pouku glasbene umetnosti in doma. Pri oblikovanju smo 

upoštevali teoretična izhodišča. V uvodu glasbene mape so bila kratka pojasnila, čemu služi 

glasbena mapa in kako jo uporabljati doma. Navodila so bila namenjena otrokom in njihovim 

staršem (družinskim članom). V priporočilih je bilo zaželjeno, da pri glasbenih dejavnostih v 

domačem okolju (aktivno) sodelovati tudi družinski člani. Glasbena mapa je bila razdeljena 

na 8 vsebinskih sklopov. Vsak sklop je predstavljal eno izmed glasbenih zvrsti, ki so jo učenci 

spoznali pri pouku glasbene umetnosti, in jo nadgradili, poglobili z družino v domačem 

okolju. Sklopi so bili poimenovani: Spoznajmo rap, Spoznajmo opero, Spoznajmo baletno 

glasbo, Spoznajmo ljudsko glasbo, Spoznajmo jazz, Spoznajmo klasično glasbo, Spoznajmo 

rock, Spoznajmo elektronsko glasbo.  

Za sprotno preverjanje glasbenih dejavnosti ES v domačem okolju smo uporabili ček liste. 

Kriteriji vrednotenja opravljenega domačega dela so bili: 

– izdelava domače naloge v dogovorjenem času; 

– upoštevanje učiteljevih navodil; 
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– kvaliteta domače naloge (izdelka); 

– aktivno sodelovanje družinskih članov; 

– vrednotenje domačega dela (družinska samoevalvacija). 

Predhodno smo oblikovali opisne kriterije za posamezno področje vrednotenja (Priloga 5). 

Posamezno področje ček liste smo nato ocenili na 4-stopenjski lestvici. 

H glasbeni mapi smo priložili tudi zgoščenko z glasbenimi deli različnih zvrsti (18 skladb), ki 

so jo učenci ES uporabljali doma:  

1. Murat in Jose: Muska; 2. Murat in Jose: Bli´ so muzičarji; 3. David Guetta in Sia: Titanium 

(instrumentalna različica); 4. Kraftwerk: The Robots; 5. Sergei Prokofiev: Pepelka (valček); 

7. Sergei Prokofiev: Pepelka (materino svarilo); 8. Sergei Prokofiev: Pepelka (polnočno 

zvonjenje); 9. Sergei Prokofiev: Pepelka (Pepelkin odhod); 10. Sergei Prokofiev: Pepelka 

(izgubljeni čeveljček); 11. Edvard Grieg: Peer Gynt; 12. Duke Ellington: Take The A Train; 

13. Belokranjska ljudska: Pobelelo póle; 14. W. A. Mozart: Čarobna piščal (Papagenova 

pesem); 15. The Queen: We Will Rock You. 

Skladbe na zgoščenki je izbrala avtorica raziskave. Ena izmed njih je bila pridobljena s spleta, 

ostale izhajajo iz avtoričine zasebne domače glasbene zbirke. 

7.3.3 Predstavitev spremenljivk 

– Neodvisne spremenljivke: spol staršev, izobrazba staršev, št. sorojencev v družini, 

glasbeno udejstvovanje staršev, glasbeno udejstvovanje sorojencev v družini, interes 

staršev za poslušanje različnih glasbenih zvrsti, pogostost poslušanja glasbe, mediji za 

poslušanje glasbe, načini poslušanja glasbe, udeleževanje glasbenih prireditev, dejavnosti 

izvajanja ob/po poslušanju z otrokom, pogovor o poslušani glasbi z otrokom, merila pri 

izbiri glasbe za otroka, kupovanje otroškega glasbenega gradiva, izvajanje dejavnosti 

poslušanja različnih glasbenih zvrsti v razredu. 

– Odvisne spremenljivke: interes učencev za poslušanje različnih glasbenih zvrsti, 

vključevanje družinskih članov v poslušanje različnih glasbenih zvrsti. 
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7.3.4 Postopek pridobivanja podatkov 

Ob soglasju staršev je bilo v raziskavo vključenih 36 četrtošolcev in njihovih staršev. 

Raziskava je potekala od marca 2016 do maja 2016 na eni izmed kočevskih osnovnih šol. 

Starši ES in KS so bili z izvajanjem raziskave seznanjeni na roditeljskem sestanku oziroma 

pisno ob pridobitvi soglasja. 

V začetku meseca marca so učenci ES in KS po naših ustnih navodilih rešili anketni 

vprašalnik glasbenih interesov. Učencem smo predvajali posnetke osem različnih glasbenih 

zvrsti, ki smo jih navedli že v opisu instrumenta. Vsako glasbeno delo se je v razredu 

predvajalo 60 sekund. Učenci so morali nato oceniti svojo naklonjenost zvočnemu posnetku 

na 5- stopenjski slikovni lestvici.  

Nato smo pričeli z izvajanjem eksperimentalnega programa. Le-ta je obsegal didaktične enote 

s poudarkom na poslušanju različnih glasbenih zvrsti, ki so bile oblikovane na podlagi 

obstoječega učnega načrta za glasbeno umetnost (2011). Za sprotno preverjanje izvedenih 

glasbenih dejavnosti ES v domačem okolju smo uporabili ček liste z opisnimi kriteriji, ki smo 

jih opisali že v opisu instrumenta. 

Na podlagi oblikovanih opisnih kriterijev vrednotenja opravljenega domačega dela 

posameznih glasbenih zvrsti smo učence  uvrstili v kategorije (range), in sicer:  

Rang A: vse zahtevane naloge so uspešno opravljene; najmanj 80 % vseh dobljenih točk,
 

ovrednotenih z najvišjo oceno (ocena 4), ostanek najmanj zadovoljivi odgovori (ocena 3). 

Rang B: vse zahtevane naloge so opravljene; najmanj 60 % vseh dobljenih točk, 

ovrednotenih z najvišjo oceno (ocena 4), ostalo ovrednoteno z najmanj zadovoljivimi 

odgovori (ocena 3). 

Rang C: večina zahtevanih nalog je opravljenih; najmanj 60 % vseh dobljenih točk, 

ovrednotenih z zadovoljivimi odgovori (ocena 3), največ 20 % ovrednotenih točk z manj 

zadovoljivim odgovorom (ocena 2). 

Rang D: opravljena je polovica vseh zahtevanih nalog; najmanj 60 % dobljenih točk, 

ovrednotenih z oceno zadovoljivo (ocena 2).  
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Rang E: več kot polovico zahtevanih nalog manjka ali zahtevane naloge niso opravljene; 

več kot 80 % dobljenih točk, ovrednotenih z oceno najmanj nezadovoljivo (ocena 1), ostalo z 

oceno zadovoljivo (ocena 2). 

Ko smo konec meseca maja z vsemi načrtovanimi dejavnostmi poslušanja različnih glasbenih 

zvrsti v šolskem in domačem okolju zaključili, so učenci ponovno rešili anketni vprašalnik  

glasbenih interesov. Reševanje je potekalo na enak način kot pred pričetkom raziskave. 

Učenci ES in KS so test reševali skupinsko (vsak razred posebej). Pred pričetkom reševanja 

smo jih seznanili s pravili in z navodili, ki veljajo med reševanjem vprašalnika. Med 

skupinskim reševanjem niso sedeli skupaj. Vsa testiranja so bila opravljena v približno 

enakem času, v enakih prostorih in enakih pogojih. 

Starši otrok ES in KS so anketni vprašalnik rešili med raziskavo v mesecu aprilu. Za 

reševanje so imeli teden dni časa. Vsi učenci so anketne vprašalnike za starše pravočasno 

vrnili, a so bili nekateri izmed njih pomanjkljivo rešeni. 

Vsem udeležencem v raziskavi smo zagotovili anonimnost. Zbiranje podatkov je vodila 

avtorica raziskave. Avtorica je bila tudi učiteljica glasbene umetnosti učencev ES in KS v 

času raziskave. 

7.3.5 Opis eksperimentalnega programa 

Eksperimentalni program je trajal 3 mesece in je vključeval 16 učnih ur oziroma dnevnih 

priprav za glasbeno umetnost (Priloga 6), ki so se izvajale v obeh skupinah (ES in KS) enako. 

Učenci ES in KS so prek različnih glasbenih dejavnosti spoznali 8 glasbenih zvrsti: ljudsko 

glasbo, opero, klasično glasbo, jazz, rock, baletno, elektronsko in rap glasbo. Razlika med 

skupinama je bila, da so učenci ES glasbene dejavnosti poslušanja različnih glasbenih zvrsti 

izvajali tudi v družinskem okolju. V ta namen smo za učence ES predhodno izdelali glasbeno 

mapo, v kateri so se beležili in vrednotili vsi izdelki, narejeni pri pouku glasbene umetnosti in 

doma. Portfolio je bil razdeljen na osem vsebinskih sklopov: 

V sklopu Spoznajmo elektronsko glasbo so učenci v družinskem krogu poslušali elektronsko 

glasbeno delo skupine Kraftwerk z naslovom The Robots ter skupaj z družinskimi člani 

narisali ovitek zgoščenke za to glasbeno delo.  

V sklopu Spoznajmo baletno glasbo so učenci ostalim družinskim članom predstavili baletno 

glasbo Sergeia Prokofieva z naslovom Pepelka in poslušali odlomke glasbenega dela na 
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priloženi zgoščenki. Skupaj so morali ugotoviti, katera sličica v portfoliu pripada 

posameznemu odlomku na zgoščenki. Nato so na svetovnem spletu poiskali odlomek baletne 

predstave Pepelka in narisali čeveljček, ki ga je princ našel v predstavi. 

V sklopu Spoznajmo opero so učenci svoji družini predstavili opero W. A. Mozarta z 

naslovom Čarobna piščal. Zgodbo o čarobni piščali so v portfoliu skupaj sestavili v pravilnem 

vrstnem redu, kakor si sledijo dogodki v operi. V družinskem krogu so poslušali odlomek iz 

opere na priloženi zgoščenki z naslovom Ein Mädchen oder Weibchen in v portfoliu skupaj 

rešili učni list o glasbenih značilnostih poslušanega dela.   

V sklopu Spoznajmo ljudsko glasbo so učenci svoji družini predstavili slovensko ljudsko 

pesem Pobelèlo pole. Skupaj so jo poslušali in izpolnili list o glasbenih značilnostih poslušane 

pesmi. Po želji so družinske člane lahko naučili tudi plesne korake ljudskega plesa, ki smo se 

jih predhodno naučili v pri pouku glasbene umetnosti. V portfolio so zapisali čim več 

slovenskih ljudskih pesmi. Pri tem so lahko sodelovali tudi stari starši. 

V sklopu Spoznajmo jazz so učenci družinskim članom predstavili pesem Duka Ellingtona z 

naslovom Take The A Train. Nato so izdelali najmanj dve ropotulji, ki se po zvoku 

razlikujeta. Z ropotuljami so uprizorili »družinski ansambel«. Med predvajanjem jazz pesmi 

so po ritmu igrali na izdelane ropotulje, se med seboj opazovali, poslušali, izvajali različne 

ritme … 

V sklopu Spoznajmo rap je družina spoznala dve pesmi slovenskih rap izvajalcev Murata in 

Josa. Zapisati so morali najmanj 5 skladateljev, ki jih rap izvajalca omenjata v pesmi Bli´ so 

muzičarji in prešteti, kolikokrat se v pesmi Muska ponovi beseda muska. 

V sklopu Spoznajmo klasično glasbo so morali učenci v družinskem krogu izdelati lutke na 

palčki. Lutke živali so ponazarjale glasbila, ki se pojavljajo v skladbi Edvarda Griega z 

naslovom Jutro. Z družino so učenci nato zaigrali kratko lutkovno predstavo.  

V sklopu Spoznajmo rock je družina poslušala pesem skupine Queen z naslovom »We Will 

Rock You«. Na svetovnem spletu so poiskali video posnetek pesmi ali koncert katerekoli 

druge rock skupine in opisali značilnosti rock skupine (kateri inštrumenti so značilni zanjo, 

kako se imenujejo posamezni člani, kakšna je vloga posameznega glasbila v skupini …).  
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Na koncu vsakega sklopa v glasbeni mapi je bil učni list, imenovan Glasba, jaz in moja 

družina. Družinski člani so opisali dejavnosti, ki so jih skupaj počeli, ter svoje delo tudi 

kritično ovrednotili. Napisati so morali: 

– kakšna je bila njihova naloga; 

– kaj je bil najtežji del te naloge in zakaj; 

– kdo od družinskih članov je pomagal pri izvedbi naloge in kakšne so bile njegove 

zadolžitve; 

– koliko časa so izvajali dejavnost; 

– kateri del naloge jim je bil najbolj všeč; 

– kateri del naloge bi spremenili/dodali/izboljšali. 

7.3.6 Postopki obdelave podatkov 

Osnovna raziskovalna metoda je bila eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna eksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. Pri delu z eksperimentalno skupino je bila uporabljena tudi kvalitativna 

raziskava z analizo glasbenega portfolia. 

Zbrane podatke v empiričnem delu smo analizirali s pomočjo računalniškega programa za 

statistično analizo SPSS. Pri tem so bile uporabljene naslednje statistične metode: aritmetična 

sredina, modus in standardni odklon za numerične spremenljivke, χ2-preizkus (preverjanje 

razlik med deleži odgovorov ES in KS) oziroma Kullbackov preizkus (v primeru premajhnega 

pričakovanega števila enot v celicah), Pearsonov korelacijski koeficient (linearna povezanost 

dveh numeričnih spremenljivk), Levenejev F- preizkus (preverjanje homogenosti varianc), t-

preizkus za neodvisna vzorca (preverjanje razlik v povprečnih vrednostih med ES in KS). 

Struktura odgovorov na vprašanja anketnega vprašalnika je predstavljena s frekvencami in  z 

odstotki. 

Vse zastavljene hipoteze so bile preverjene s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Pri 

statističnih sklepanjih je bila upoštevana stopnja tveganja 0,05.  

Izsledki raziskave so predstavljeni grafično in tabelarno. 
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7.4 Rezultati z interpretacijo rezultatov anketnega vprašalnika za starše 

To poglavje začenjam s predstavitvijo rezultatov anketnega vprašalnika za starše. Pričenjam z 

interpretacijo 11. vprašanja. Prvih 5 vprašanj je predstavljenih pri opisu vzorca. Vprašanja od 

št. 6 do 10, vprašanje št. 14, 15, 16, in 18 pa so predstavljena pri preverjanju hipotez. 

Strukturo odgovorov bom predstavila s frekvencami in odstotki. 

11. Ali poslušate glasbo? 

 

Graf 7.2: Poslušanje glasbe staršev ES in KS 

33 staršev (91,7 %) posluša glasbo. 3 starši naj ne bi glasbe nikoli poslušali. 

12. Preko katerega medija največkrat poslušate glasbo? 

 

Graf 7.3: Izbor medija za poslušanje glasbe 

Starši v največji meri (84,8 %) poslušajo glasbo prek radijskih sprejemnikov. Veliko (66,7 

%) staršev glasbo posluša tudi prek domače zbirke nosilcev zvoka in prek svetovnega spleta. 

15 (45,5 %) staršev je zapisalo, da pogosto poslušajo glasbo tudi na televizijskih glasbenih 

programih in mobilnem telefonu. Najmanjkrat (27,3 %) pa starši kot medij za poslušanje 

glasbe uporabljajo tablični računalnik.  
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13. Na kakšen način najpogosteje poslušate glasbo? 

 

Graf 7.4: Načini poslušanja glasbe staršev 

Starši (75,8 %) najpogosteje glasbo poslušajo za sprostitev in umiritev ter za zabavo. Pogosto 

glasbo poslušajo tudi, ko kaj počnejo (60,6 %).  Glasbo starši poslušajo tudi, ko jim je dolgčas 

(33,3 %), ali ko so osamljeni (24,2 %). Najmanjkrat poslušajo glasbo z namenom, da razširijo 

glasbeno znanje. Kot drugo sta 2 starša navedla, da glasbo pogosto poslušata zaradi svojega 

poklica (glasbeni pedagog) oziroma v jutranjih urah kot sredstvo za bujenje otrok. 

17. Ali poslušate glasbo s svojim otrokom? 

 

Graf 7.5: Poslušanje glasbe staršev in otrok 

33 staršev (91,7 %) posluša glasbo s svojim otrokom, 3 starši, ki glasbe že v osnovi nikoli ne 

poslušajo, pa glasbe ne poslušajo niti s svojim otrokom. 
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19. Katere izvajalce najpogosteje poslušate s svojim otrokom? 

 

Graf 7.6: Pogostost poslušanja slovenskih in tujih izvajalcev 

Večina staršev (64,5 %) s svojim otrokom posluša tako tuje kot slovenske izvajalce. 32,3 % 

staršev s svojim otrokom večinoma posluša tuje izvajalce, le 1 izmed staršev (3,2 %) pa s 

svojim otokom večinoma posluša slovenske glasbene izvajalce. 

20. Ali z otrokom poslušate tudi glasbo, ki jo je otrok poslušal oziroma spoznal pri 

pouku glasbene umetnosti? 

 

Graf 7.7: Poslušanje glasbe, ki jo je otrok spoznal pri pouku glasbene umetnosti, v domačem 

okolju 

18 staršev (56,3 %) posluša z otrokom v domačem okolju  tudi glasbo, ki jo je otrok poslušal 

oziroma spoznal pri pouku, 14 staršev (43,8 %) pa tovrstnih glasbenih del s svojim otrokom 

ne posluša. 
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21. Prek katerega medija z otrokom največkrat poslušate glasbo? 

 

Graf 7.8: Izbor medija za poslušanje glasbe z otrokom 

Starši (84,4 %), podobno kot individualno, tudi s svojimi otroki poslušajo najpogosteje glasbo  

prek radijskih sprejemnikov. Veliko (59,4 %) staršev posluša glasbo s svojimi otroki tudi prek 

svetovnega spleta (59,4 %) in televizijskih glasbenih programov (59,4 %). 18 staršev (56,3 %) 

s svojimi otroki posluša glasbo iz domače zbirke nosilcev zvoka. Najmanj pa kot medij za 

poslušanje glasbe s svojim otrokom uporabljajo mobilni telefon (43,8 %) in tablični 

računalnik (37,5 %). 1 izmed staršev je pod drugo napisal, da glasbo doma posluša z otrokom 

tudi »v živo«, torej z neposrednim izvajanjem na inštrumente ali s petjem. 

22. Katere dejavnosti izvajate ob/po poslušanju glasbe z otrokom? 

 

Graf 7.9: Dejavnosti ob/po poslušanju glasbe z otrokom 

Skoraj vsi starši (96,6 %) s svojim otrokom doma ob ali po poslušanju glasbe pojejo. Veliko 

jih ob glasbi tudi pleše (86,2 %). Manj staršev z otroki ob ali po poslušanju glasbe glasbena 



Rupnik, U. (2016). Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

95 

doživetja besedno izraža ali ob glasbi otrokom pripoveduje pravljice in zgodbe (10,3 %). 6,9 

% staršev je dejalo, da ob glasbi ustvarjajo tudi inštrumentalne vsebine, najmanj pa sta pri 

poslušanju staršev in otrok zastopani glasbeni dejavnosti - likovno ustvarjanje in glasbeno-

didaktične igre (3,4 %). Starši so kot drugo navedli tudi igro in pospravljanje (3,4 %). 

23. Kaj je za vas najpomembnejše merilo pri izbiri glasbe za vašega otroka? 

 

Graf 7.10: Merila pri izboru glasbe za otroka 

Najpomembnejše merilo staršev pri izbiri glasbe za otroke je interes njihovega otroka. V 

povprečju je interes otroka dosegel oceno M = 1,35. Drugo najpomembnejše merilo staršev 

pri izboru glasbe je primernost glasbe razvojni fazi otrok. V povprečju so merilo ocenili z 

oceno M = 1,68, kar pomeni, da jim je to merilo pomembno. Starši so kot tretje merilo pri 

izboru glasbe  izbrali njihov lastni interes. V povprečju so merilo ocenili z oceno M = 3,39. 

Sledita merili raznovrstna zastopanost glasbe različnih obdobij, okolij, stilov in zvrsti (M = 

3,26) ter umetniška vrednost glasbe (M = 3,19). Pri izboru glasbe za otroka je staršem 

najmanj pomembna popularnost glasbe (M = 3,13).  

24. Ali se z otrokom pogovarjate o tem, zakaj mu je poslušana glasba všeč oziroma zakaj 

mu ni všeč? 

 

Graf 7.11: Pogovor staršev z otroki o interesih za poslušanje glasbe 
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74,2 % staršev se s svojimi otroki pogovarja o tem, zakaj mu je poslušana skladba všeč 

oziroma zakaj mu ni všeč. 25,8 % staršev pa je odgovorilo, da se o tem z otroki  doma ne 

pogovarjajo.  

25. Kako pogosto otroke opozarjate na ustreznost izbora glasbe za poslušanje? 

 

Graf 7.12: Opozorila staršev glede ustreznosti izbora glasbe za poslušanje 

34,4 % staršev svoje otroke redno oziroma zelo pogosto opozarja na to, ali je glasba, ki jo 

poslušajo, ustrezna ali manj ustrezna. Največ staršev (43,8 %) svoje otroke le redko opozarja 

na to, ali je njihov izbor glasbe za poslušanje primeren ali ne. 21,9 % staršev pa svoje otroke 

nikoli ne opozarja na to, ali poslušajo ustrezna glasbena dela. 

26. Kako pogosto otroku kupujete glasbeno gradivo (zgoščenke z glasbeno vsebino, 

glasbene pravljice, pesmarice ipd.)? 

 

Graf 7.13: Pogostost kupovanja glasbenega gradiva 

Večina staršev (54,8 %) svojim otrokom ne kupuje glasbenega gradiva. 45,2 % staršev pa je 

takšnih, ki svojemu otroku nekajkrat letno kupi zgoščenko, pesmarico ipd. Nihče izmed 

staršev tega ne počne redno (mesečno). 

 

 

 



Rupnik, U. (2016). Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

97 

27. Ali se z vašim otrokom udeležujete glasbenih prireditev? 

 

Graf 7.14: Udeležba na glasbenih prireditvah z otrokom 

28. Katerih glasbenih prireditev ste se z otrokom že udeležili? 

 

Graf 7.15: Vrste glasbenih prireditev, ki se jih udeležujejo starši z otroki 

 

29. Kako pogosto se z otrokom udeležujete glasbenih dogodkov, prireditev? 

 

Graf 7.16: Pogostost udeleževanja glasbenih prireditev 

80,6 % staršev se s svojimi otroki udeležuje glasbenih prireditev, 19 % staršev pa ne. V 

največji meri (84,0 %) skupaj z otroki obiskujejo koncerte zabavne glasbe ter koncert 

pevskega zbora (68,0 %). V manjšem številu obiščejo nastop ljudske folklorne skupine (36,0 

%), glasbeni festival (28,0 %), muzikel (24,0 %) ali koncert resne klasične glasbe (20,0 %). 

80 % staršev s svojimi otroki pogosto (večkrat letno) obišče različne glasbene dogodke. Le 4 

% staršev redno (mesečno ) obiskuje s svojimi otroki glasbene prireditve, 16 % staršev pa se s 

svojim otrokom manj kot enkrat letno udeleži glasbenega dogodka.  
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7.5 Rezultati z interpretacijo raziskovalnih hipotez 

7.5.1 Vpliv vključevanja družinskih članov v poslušanje različnih glasbenih 

zvrsti na večji interes otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti 

Vključevanje družinskih članov v poslušanje različnih glasbenih zvrsti smo merili na več 

načinov: 

– z anketnim vprašalnikom za učence ES in KS; 

– z učiteljevo ček listo (z rangiranjem učencev na podlagi izvedenih dejavnosti poslušanja 

v družinskem okolju in področjem »aktivno sodelovanje družinskih članov« v ček listi); 

– z vprašalnikom za starše ES in KS: anketno vprašanje št. 18 - kako pogosto starši 

poslušajo različne glasbene zvrsti skupaj z otrokom (vrednoteno z lestvico odgovorov 1–

5). 

 

Z anketnim vprašalnikom za učence smo preverjali interes učencev za različne glasbene 

zvrsti, ki so svoje interese opredelili pred in po raziskavi (vrednoteno z lestvico odgovorov od 

1 do 5). Preglednica 7.6 prikazuje naklonjenost učencev posameznim glasbenim zvrstem. 

 

Za namen preverjanja Hipoteze 1 smo izračunali povprečni interes učencev ES in KS za 

različne glasbene zvrsti pred in po raziskavi. 
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Preglednica 7.6: Interes za poslušanje glasbenih del učencev ES in KS pred in po raziskavi 

 

Preglednica 7.7: Povprečni interes učencev ES in KS za različne glasbene zvrsti pred 

raziskavo 

 

Skupina 

 

ES KS 

 

Aritmetična 

sredina 
Število 

Standardni 

odklon 

Aritmetična 

sredina 
Število 

Standardni 

odklon 

Rap glasba 4,41 17 1,064 4,32 19 1,003 

Baletna glasba 3,12 17 1,219 2,37 19 1,065 

Jazz glasba 3,65 17 1,320 3,32 19 1,293 

Elektronska glasba 4,35 17 0,786 4,79 19 0,713 

Klasična glasba 3,65 17 0,702 3,53 19 1,349 

Ljudska glasba 4,06 17 1,088 3,79 19 1,032 

Operna glasba 2,88 17 1,219 2,11 19 1,049 

Rock glasba 5,00 17 0,000 5,00 19 0,000 
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Rap glasba 
PRED  0 0,0 0 0 2 11,8 1 5,3 1 5,9 1 5,3 2 11,8 7 36,8 12 11,8 10 52,6 

PO  0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 15,8 17 100,0 16 84,2 

 

Baletna glasba 
PRED  2 11,8 4 21,1 3 17,6 7 36,8 5 29,4 6 31,6 5 29,4 1 5,3 2 11,8 1 5,3 

PO  0 0,0 2 11,8 3 15,8 4 23,5 4 21,1 7 41,2 7 36,8 4 23,5 2 10,5 3 15,8 

 

Jazz glasba 
PRED  1 5,9 2 10,5 2 11,8 4 21,1 6 35,3 2 10,5 1 5,9 8 42,1 7 41,2 3 15,8 

PO  0 0,0 2 11,8 2 10,5 1 5,9 1 5,3 3 17,6 5 26,3 11 64,7 3 15,8 8 42,1 

Elektronska 

glasba 

PRED  0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 3 17,6 0 0,0 5 29,4 1 5,3 9 52,9 17 89,5 

PO  0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 17,6 0 0,0 14 82,4 18 94,7 

 

Klasična glasba 

PRED  0 0,0 2 10,5 1 5,9 3 15,8 5 29,4 2 10,5 10 58,8 7 36,8 1 5,9 5 26,3 

PO  0 0,0 4 21,1 1 5,9 2 10,5 3 17,6 1 5,3 6 35,3 5 26,3 7 41,2 7 36,8 

 

Ljudska glasba 
PRED  1 5,9 0 0,0 0 0,0 3 15,8 3 17,6 3 15,8 6 35,3 8 42,1 7 41,2 5 26,3 

PO  0 0,0 0 0,0 2 11,8 0 0,0 0 0,0 2 10,5 1 5,9 3 15,8 14 82,4 14 73,7 

 

Operna glasba 
PRED  3 17,6 7 36,8 3 17,6 5 26,3 5 29,4 5 26,3 5 29,4 2 10,5 1 5,9 0 0,0 

PO  1 5,9 3 15,8 1 5,9 1 5,3 4 23,5 8 42,1 3 17,6 6 31,6 8 47,1 1 5,3 

 

Rock glasba 
PRED  0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 17 100,0 19 100,0 

PO  0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 1 5,3 17 100,0 18 94,7 
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Preglednica 7.8: Povprečni interes učencev ES in KS za različne glasbene zvrsti po raziskavi 

 

Skupina 

 

ES KS 

 

Aritmetična 

sredina 
Število 

Standardni 

odklon 

Aritmetična 

sredina 
Število 

Standardni 

odklon 

Rap glasba 5,00 17 0,000 4,84 19 0,375 

Baletna glasba 3,76 17 0,970 2,89 19 1,286 

Jazz glasba 4,35 17 1,057 3,74 19 1,368 

Elektronska 

glasba 
4,82 17 0,393 4,79 19 0,918 

Klasična glasba 4,12 17 0,928 3,47 19 1,611 

Ljudska glasba 4,59 17 1,004 4,63 19 0,684 

Operna glasba 3,94 17 1,249 3,05 19 1,129 

Rock glasba 5,00 17 0,000 4,95 19 0,229 

 

Če si pogledamo povprečne ocene naklonjenosti učencev posameznim glasbenim zvrstem 

pred in po raziskavi, lahko vidimo, da sta tako ES kot tudi KS pred in po raziskavi izkazali 

največji interes za poslušanje rock glasbe. Skoraj vsi učenci so to zvrst glasbe ocenili z oceno 

»zelo mi je všeč«. Velik interes sta obe skupini pred in po raziskavi izkazali tudi za 

poslušanje rap in elektronske glasbe. V povprečju sta tako ES kot tudi KS ti dve glasbeni 

zvrsti ocenili z oceno »všeč mi je«. Najmanjši interes sta ES in KS pokazali za poslušanje 

operne in baletne glasbe. Obema skupinama se je interes po raziskavi za poslušanje teh dveh 

glasbenih zvrsti sicer povečal, a je še vedno na zadnjem mestu. Nato smo izračunali skupni 

povprečni interes učencev ES in KS za različne glasbene zvrsti pred in po raziskavi. 

 

Lestvica odgovorov: 1 – sploh mi ni všeč … 5 – zelo mi je všeč 

Graf 7.17: Skupni povprečni interes učencev ES in KS pred in po raziskavi (Priloga 1, 

Preglednica 8) 
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Učencem ES in KS so bile vse poslušane skladbe pred pričetkom raziskave v povprečju všeč 

(M = 3,76). Po končani raziskavi so učenci obeh skupin glede na dane rezultate svoj interes za 

poslušanje vseh spoznanih glasbenih zvrsti povišali, saj so glasbene zvrsti v povprečju ocenili 

višje (M = 4,24).  

Če si na Grafu 7.17 pogledamo rezultate naklonjenosti glasbenim delom ES in KS, lahko 

vidimo, da je bila povprečna ocena naklonjenosti poslušanim glasbenim delom ES pred 

eksperimentom M = 3,89, po končanem eksperimentu pa M = 4,45. Povprečna ocena 

naklonjenosti poslušanim glasbenim delom KS je bila pred eksperimentom M = 3,65, po njem 

pa M = 4,05. 

 

V primeru ES se naklonjenost skladbam poviša v povprečju na »zelo mi je všeč« (M = 4,5), 

medtem ko se pri KS naklonjenost glasbenim delom poviša, a še vedno ostaja na ravni 

odgovora «všeč mi je«.  

 

S t-testom za neodvisne vzorce smo preverili, ali obstajajo razlike med skupinama glede na 

interes za poslušanje različnih glasbenih zvrsti pred in po raziskavi (Priloga 1, Preglednica 9).  

Preglednica 7.9: Rezultati Levenovega F-preizkusa enakosti varianc in t-testa 

 

Pred raziskavo Po raziskavi 

 

Vrednost p Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti 

varianc 
8,198 0,007 0,483 0,492 

t-test 1,356 0,187 2,661 0,012 

 

 

Razlika med skupinama v interesu pred raziskavo ni statistično značilna (p = 0,187). Razlika 

med skupinama v interesu po raziskavi je statistično značilna (p = 0,012) – interes ES je po 

raziskavi statistično značilno večji kot pri KS. Rezultati t-testa, izračunani na podlagi 

aritmetičnih sredin vseh glasbenih zvrsti skupaj, torej kažejo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med ES in KS v splošnem interesu do poslušanja različnih glasbenih 

zvrsti.  

 

Ugotoviti pa želimo, ali obstaja korelacija med interesom učencev in vključevanjem njihovih 

družinskih članov v poslušanje različnih glasbenih zvrsti. To smo ugotavljali s pomočjo 

učiteljeve ček liste Z njo smo preverjali izvajanje glasbenih dejavnosti poslušanja različnih 

glasbenih zvrsti ES v družinskem okolju. Učence ES smo glede na izvedene glasbene 
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dejavnosti pri vsaki glasbeni zvrsti v družinskem okolju rangirali v 5 rangov. Nato smo s 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom preverili povezanost rangov po posameznih zvrsteh 

z interesom učencev ES pred in po raziskavi.  

Preglednica 7.10: Rangiranje učencev ES glede na izvedbo glasbenih dejavnosti poslušanja 

rap glasbe v družinskem okolju 

Rang Število Odstotek 
Veljavni 

 odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

A 12 70,6 70,6 70,6 

B 1 5,9 5,9 76,5 

C 2 11,8 11,8 88,2 

D 1 5,9 5,9 94,1 

E 1 5,9 5,9 100,0 

Skupaj 17 100,0 100,0 

  

12 učencev ES je bilo na podlagi izvedbe glasbenih dejavnosti poslušanja rap glasbe v 

domačem okolju rangiranih v Rang A. To pomeni, da so uspešno opravili vse zahtevane 

naloge. Dejavnosti, povezane s poslušanjem rap glasbe, so izvedli v dogovorjenem času, pri 

domačem delu so upoštevali učiteljeva navodila, z izdelki so izkazali zavzetost, ustvarjalnost, 

zanimanje, motivacijo za aktivno poslušanje glasbenih del. Družinski člani so aktivno 

sodelovali pri vseh glasbenih dejavnostih. Družina je glasbene dejavnosti tudi skupaj 

poglobljeno ovrednotila. 1 učenec ES je bil rangiran v Rang B, kar pomeni, da je opravil vse 

zahtevane naloge, a pri njem ni izkazane tolikšne motivacije kot pri učencih iz Ranga A. Tudi 

pri tem učencu je družina aktivno sodelovala pri vseh glasbenih dejavnostih in jih tudi na 

kratko ovrednotila. 2 učenca sta bila rangirana v Rang C, kar pomeni, da je bila večina nalog   

v njunih družinah opravljenih. Izdelek je bil vsebinsko večinoma ustrezen, upoštevana je bila 

večina navodil, družinski člani pa so bodisi aktivno ali pasivno sodelovali pri poslušanju rap 

glasbe. 1 učenec je bil rangiran v Rang D, saj je v družinskem okolju opravil le polovico 

zahtevanih nalog. Učenec z izdelkom ne izkazuje zanimanja za aktivno poslušanje glasbe,   

družinski člani pa pri glasbenih dejavnostih poslušanja bodisi niso sodelovali ali pa so imeli 

vlogo pasivnega opazovalca. Glasbene dejavnosti so bile v domačem okolju le delno 

ovrednotene oziroma sploh niso bile. Zadnji rang je Rang E, v katerega je bil razvrščen 1 

učenec. Učenec rap glasbe v družinskem okolju ni poslušal.   
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Preglednica 7.11: Povezanost interesa učencev za poslušanje rap glasbe z rangom učenca 

 
Rang učenca 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti pred 

raziskavo 

r 0,189 

p (2-stransko) 0,468 

N 17 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r , 

p (2-stransko) , 

N 17 

 

Vrednost stopnje značilnosti (p) je v primeru pred raziskavo večja od 0,05, zato povezanost ni 

statistično značilna. Pearsonovega korelacijskega koeficienta po raziskavi nismo izračunali, 

saj je ena izmed spremenljivk konstantna - vsi učenci so všečnost glasbenega dela po 

raziskavi ocenili z oceno 5. Glede na rezultat koeficienta pred raziskavo lahko rečemo, da 

interes učencev za poslušanje rap glasbe ni povezan z rangom učenca. 

Preglednica 7.9: Rangiranje učencev ES glede na izvedbo glasbenih dejavnosti poslušanja 

baletne glasbe v družinskem okolju 

Rang Število Odstotek 
Veljavni 

 odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

A 10 58,8 58,8 58,8 

B 2 11,8 11,8 70,6 

C 3 17,6 17,6 88,2 

D 1 5,9 5,9 94,1 

E 1 5,9 5,9 100,0 

Skupaj 17 100,0 100,0 

  

12 učencev ES je bilo na podlagi izvedbe glasbenih dejavnosti poslušanja baletne glasbe v 

družinskem okolju rangiranih v Rang A oziroma Rang B, kar pomeni, da so bile v domačem 

okolju opravljene vse zahtevane naloge. 3 učenci so bili rangirani v Rang C, kar pomeni, da 

so opravili večino zahtevanih nalog. 1 učenec je bil rangiran v Rang D, 1 učenec pa v Rang E, 

kar pomeni, da baletne glasbe v domačem okolju s svojo družino ni poslušal.  
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Preglednica 7.13: Povezanost interesa učencev za poslušanje baletne glasbe z rangom učenca 

 
Rang učenca 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti pred 

raziskavo 

r -0,152 

p (2-stransko) 0,560 

N 17 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r -0,24 

p (2-stransko) 0,927 

N 17 

 

Ker sta vrednosti stopnje značilnosti (p) v obeh primerih (pred in po raziskavi) večji od 0,05, 

povezanost ni statistično značilna. Zato lahko rečemo, da interes učencev za poslušanje 

baletne glasbe ni povezan z rangom učenca. 

Preglednica 7.104: Rangiranje učencev ES glede na izvedbo glasbenih dejavnosti poslušanja 

elektronske glasbe v družinskem okolju 

Rang Število Odstotek 
Veljavni 

 odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

A 11 64,7 64,7 64,7 

B 1 5,9 5,9 70,6 

C 2 11,8 11,8 82,4 

D 0 0,0 0,0 0,0 

E 3 17,6 17,6 100,0 

Skupaj 17 100,0 100,0 

  

12 učencev ES je bilo na podlagi izvedbe glasbenih dejavnosti poslušanja elektronske glasbe 

v družinskem okolju rangiranih v Rang A oziroma Rang B, kar pomeni, da so bile v domačem 

okolju opravljene vse zahtevane naloge. 2 učenca sta bila rangirana v Rang C, kar pomeni, da 

je bilo doma izvedenih večina zahtevanih nalog. 3 učenci so bili rangirani v Rang E. To 

pomeni, da elektronske glasbe v domačem okolju s svojo družino niso poslušali.  

Preglednica 7.15: Povezanost interesa učencev za poslušanje elektronske glasbe z rangom 

učenca 

 
Rang učenca 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti pred 

raziskavo 

r -0,050 

p (2-stransko) 0,848 

N 17 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r -0,101 

p (2-stransko) 0,701 

N 17 
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Ker sta vrednosti stopnje značilnosti (p) v obeh primerih (pred in po raziskavi) večji od 0,05, 

povezanost ni statistično značilna. Zato lahko rečemo, da interes učencev za poslušanje 

elektronske glasbe ni povezan z rangom učenca. 

Preglednica 7.116: Rangiranje učencev ES glede na izvedbo glasbenih dejavnosti poslušanja 

jazz glasbe v družinskem okolju 

Rang Število Odstotek 
Veljavni 

 odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

A 10 58,8 58,8 58,8 

B 5 29,4 29,4 88,2 

C 1 5,9 5,9 94,1 

D 0 0,0 0,0 0,0 

E 1 5,9 5,9 100,0 

Skupaj 17 100,0 100,0 

  

15 učencev ES je bilo na podlagi izvedbe glasbenih dejavnosti poslušanja jazz glasbe v 

družinskem okolju rangiranih v Rang A oziroma Rang B, kar pomeni, da so učenci skupaj s 

svojo družino v domačem okolju opravili vse zahtevane naloge. 1 učenec je bil rangiran v 

Rang C, kar pomeni, da je s svojo družino opravil večino zahtevanih nalog. 1 učenec je bil 

rangiran v Rang E, kar pomeni, da jazz glasbe v domačem okolju s svojo družino ni poslušal.  

Preglednica 7.127: Povezanost interesa učencev za poslušanje jazz glasbe z rangom učenca 

 
Rang učenca 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti pred 

raziskavo 

r -0,050 

p (2-stransko) 0,849 

N 17 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r -0,385 

p (2-stransko) 0,127 

N 17 

 

Ker sta vrednosti stopnje značilnosti (p) v obeh primerih (pred in po raziskavi) večji od 0,05, 

povezanost ni statistično značilna. Zato lahko rečemo, da interes učencev za poslušanje jazz 

glasbe ni povezan z rangom učenca. 
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Preglednica 7.18: Rangiranje učencev ES glede na izvedbo glasbenih dejavnosti poslušanja 

klasične glasbe v družinskem okolju 

Rang Število Odstotek 
Veljavni 

 odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

A 15 88,2 88,2 88,2 

B 1 5,9 5,9 94,1 

C 0 0,0 0,0 0,0 

D 0 0,0 0,0 0,0 

E 1 5,9 5,9 100,0 

Skupaj 17 100,0 100,0 

  

16 učencev ES je bilo na podlagi izvedbe glasbenih dejavnosti poslušanja klasične glasbe v 

družinskem okolju rangiranih v Rang A oziroma Rang B, kar pomeni, da so bile v domačem 

okolju opravljene vse zahtevane naloge. 1 učenec je bil rangiran v Rang E, kar pomeni, da 

klasične glasbe v domačem okolju s svojo družino ni poslušal. 

Preglednica 7.19: Povezanost interesa učencev za poslušanje klasične glasbe z rangom 

učenca 

 
Rang učenca 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti pred 

raziskavo 

r 0,160 

p (2-stransko) 0,541 

N 17 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r 0,028 

p (2-stransko) 0,915 

N 17 

 

Ker sta vrednosti stopnje značilnosti (p) v obeh primerih (pred in po raziskavi) večji od 0,05, 

povezanost ni statistično značilna. Zato lahko rečemo, da interes učencev za poslušanje 

klasične glasbe ni povezan z rangom učenca. 

Preglednica 7.20: Rangiranje učencev ES glede na izvedbo glasbenih dejavnosti poslušanja 

ljudske glasbe v družinskem okolju 

Rang Število Odstotek 
Veljavni 

 odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

A 12 33,3 33,3 70,6 

B 2 5,6 5,6 82,4 

C 1 2,8 2,8 88,2 

D 0 0,0 0,0 0,0 

E 2 5,6 5,6 100,0 

Skupaj 17 100,0 100,0 
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14 učencev ES je bilo na podlagi izvedbe glasbenih dejavnosti poslušanja ljudske glasbe v 

družinskem okolju rangiranih v Rang A oziroma Rang B, kar pomeni, da so bile v domačem 

okolju opravljene vse zahtevane naloge. 1 učenec je bil rangiran v Rang C, kar pomeni, da je 

opravil večino zahtevanih nalog. 2 učenca sta bila rangirana v Rang E, kar pomeni, da ljudske 

glasbe v domačem okolju s svojo družino nista poslušala.  

Preglednica 7.21: Povezanost interesa učencev za poslušanje ljudske glasbe z rangom učenca 

 
Rang učenca 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti pred 

raziskavo 

r -0,030 

p (2-stransko) 0,909 

N 17 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r -0,186 

p (2-stransko) 0,475 

N 17 

 

Ker sta vrednosti stopnje značilnosti (p) v obeh primerih (pred in po raziskavi) večji od 0,05, 

povezanost ni statistično značilna. Zato lahko rečemo, da interes učencev za poslušanje 

ljudske glasbe ni povezan z rangom učenca. 

Preglednica 7.22: Rangiranje učencev ES glede na izvedbo glasbenih dejavnosti poslušanja 

operne glasbe v družinskem okolju 

Rang Število Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

A 8 47,1 47,1 47,1 

B 3 17,6 17,6 64,7 

C 3 17,6 17,6 82,4 

D 2 11,8 11,8 94,1 

E 1 5,9 5,9 100,0 

Skupaj 17 100,0 100,0 

  

11 učencev ES je bilo na podlagi izvedbe glasbenih dejavnosti poslušanja operne glasbe v 

družinskem okolju rangiranih v Rang A oziroma Rang B. To pomeni, da so s svojo družino 

opravili vse zahtevane naloge. 3 učenci so bili rangirani v Rang C, saj so z družino opravili 

večino zahtevanih nalog. 2 učenca sta bila rangirana v Rang D, 1 učenec pa v Rang E, kar 

pomeni, da operne glasbe v domačem okolju s svojo družino ni poslušal.  
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Preglednica 7.23: Povezanost interesa učencev za poslušanje operne glasbe z rangom učenca 

 
Rang učenca 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti pred 

raziskavo 

r -0,108 

p (2-stransko) 0,681 

N 17 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r 0,080 

p (2-stransko) 0,759 

N 17 

 

Ker sta vrednosti stopnje značilnosti (p) v obeh primerih (pred in po raziskavi) večji od 0,05, 

povezanost ni statistično značilna. Zato lahko rečemo, da interes učencev za poslušanje 

operne glasbe ni povezan z rangom učenca. 

Preglednica 7.24: Rangiranje učencev ES glede na izvedbo glasbenih dejavnosti poslušanja 

rock glasbe v družinskem okolju 

Rang Število Odstotek 
Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

A 15 88,2 88,2 88,2 

B 0 0,0 0,0 0,0 

C 0 0,0 0,0 0,0 

D 1 5,9 5,9 94,1 

E 1 5,9 5,9 100,0 

Skupaj 17 100,0 100,0 

  

15 učencev ES je bilo na podlagi izvedbe glasbenih dejavnosti poslušanja rock glasbe v 

družinskem okolju rangiranih v Rang A, kar pomeni, da so bile v domačem okolju v celoti 

opravljene vse zahtevane naloge. 1 učenec je bil rangiran v Rang D, saj je v družinskem 

okolju opravil le polovico zahtevanih nalog, 1 učenec pa v Rang E, kar pomeni, da rock 

glasbe v domačem okolju s svojo družino ni poslušal. 

Preglednica 7.25: Povezanost interesa učencev za poslušanje rock glasbe z rangom učenca 

 
Rang učenca 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti pred 

raziskavo 

r , 

p (2-stransko) , 

N 17 

Učenčeva všečnost 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r , 

p (2-stransko) , 

N 17 
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Pearsonovega korelacijskega koeficienta nismo izračunali, saj je ena izmed spremenljivk pred 

in po raziskavi konstantna - vsi učenci so namreč všečnost glasbenega dela v obeh primerih 

ocenili z oceno 5.  

 

Ker nikjer ni bilo ugotovljenih statistično značilnih povezanosti interesa učencev ES z rangom 

učenca, smo za namen preverjanja Hipoteze 1 izračunali še povprečno aktivno sodelovanje 

družinskih članov ES v dejavnostih poslušanja iz učiteljeve ček liste. 

Lestvica odgovorov: 1 – družinski člani niso sodelovali pri domačem delu … 4 – družinski člani so aktivno 

sodelovali pri vseh glasbenih dejavnostih 

Graf 7.18: Aktivno sodelovanje družinskih članov v domačem okolju (Priloga 1, Preglednica 

10) 

 

Iz Grafa 7.18 je razvidno, da so družinski člani ES v povprečju aktivno sodelovali pri vseh 

glasbenih dejavnostih v domačem okolju (M = 3,47). 

 

Vključevanje družinskih članov v poslušanje različnih glasbenih zvrsti smo preverili tudi z 

18. vprašanjem anketnega vprašalnika za starše, ki je bilo ovrednoteno z lestvico odgovorov 

od 1 do 5. Vprašanje se je glasilo: »Kako pogosto s svojim otrokom poslušate naslednje 

glasbene zvrsti: otroško glasbo; klasično koncertno glasbo; ljudsko glasbo; baletno glasbo; 

zborovsko glasbo; rock; rock´n´roll; pop; rap; reggae; punk; metal; elektronsko glasbo 

(techno, house, rave); narodno-zabavno glasbo; blues; jazz; R´n´B; turbo folk in etno 

glasbo?« V namen preverjanja Hipoteze 1 smo izračunali povprečno pogostost poslušanja 

različnih glasbenih zvrsti staršev skupaj z  otroki v  ES in KS. 
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Lestvica odgovorov: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – zelo pogosto, 5 – redno 

Graf 7.19: Pogostost poslušanja različnih glasbenih zvrsti staršev ES in KS skupaj s svojimi 

otroki (Priloga 1, Preglednica 11) 

 

Kot lahko vidimo iz Grafa 7.19, starši obeh skupin v povprečju redko (manj kot enkrat 

mesečno) poslušajo glasbo s svojimi otroki. To velja tako za ES, kjer je izračunana povprečna 

vrednost M = 1,96, kot tudi za KS, kjer je izračunana povprečna vrednost M = 1,84. 

 

Lestvica odgovorov: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – zelo pogosto, 5 – redno 

Graf 7.20: Pogostost poslušanja različnih glasbenih zvrsti staršev skupaj s svojimi otroki 

(Priloga 1, Preglednica 12) 
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Starši ES in KS najpogosteje s svojimi otroki poslušajo popularne glasbene zvrsti -  pop (M = 

3,38) in rock glasbo (M = 2,91) ter rock´n´roll (M = 2,87). Glede na izračunane vrednosti te 

glasbene zvrsti v povprečju poslušajo večkrat na mesec. Na četrtem mestu najpogostejših 

glasbenih zvrsti, ki jih starši poslušajo s svojimi otroki, je narodno-zabavna glasba, ki je v 

povprečju že ocenjena z oceno redko (M = 2,44), kar pomeni, da to zvrst glasbe doma 

poslušajo manj kot enkrat mesečno. Še redkeje starši z otroki poslušajo otroško (M = 2,31) in 

ljudsko glasbo (M = 2,06). Glasbene zvrsti, ki so v domačem okolju najmanj zastopane in jih 

s starši s svojimi otroki (skoraj) nikoli ne poslušajo, so punk (M = 1,44), metal glasba (M = 

1,41), blues (M = 1,39), baletna (M = 1,25) in operna glasba (M = 1,13). 

 

Zaradi premajhnega vzorca za preverjanje Hipoteze 1 nismo uporabili regresijske analize, ki 

bi jo sicer izbrali za preverjanje vpliva sodelovanja staršev na interes otrok za poslušanje 

različnih glasbenih zvrsti. Hipotezo 1 smo zato preverjali s Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom. 

Preglednica 7.26: Povezanosti vključevanja družinskih članov v poslušanje različnih 

glasbenih zvrsti z interesi učencev 

  

 
Skupaj KS ES Aktivno sodelovanje 

družinskih članov - 

ček lista 
  

 

Kako pogosto s svojim 

otrokom poslušate naslednje 

glasbene zvrsti? 
Učenčev interes za 

poslušanje 

glasbenih zvrsti 

pred raziskavo 

r 0,331 0,164 0,408 0,172 

p (2-stransko) 0,065 0,515 0,147 0,508 

N 32 18 14 17 

Učenčev interes za 

poslušanje 

glasbenih zvrsti po 

raziskavi 

r 0,122 0,024 0,113 0,358 

p (2-stransko) 0,505 0,925 0,701 0,158 

N 32 18 14 17 

 

Ugotavljamo, da ne obstajajo statistično značilne povezanosti interesov učencev z 

vključevanjem družinskih članov pri stopnji značilnosti 0,05. 

 

Povezanosti niso statistično pomembne (p>0,05), niti če gledamo rezultat za vse učence 

skupaj, niti če gledamo rezultat ločeno za KS in ES. 

 

Tudi dodatno vključena spremenljivka 'aktivno sodelovanje družinskih članov' ni izkazala 

statistično pomembne povezanosti z interesi (p>0,05). 
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Na podlagi vseh korelacijskih izračunov povezanosti interesa učencev z vključevanjem 

družinskih članov v poslušanje različnih glasbenih zvrsti smo ugotovili, da nikjer ni prišlo do 

statistično pomembnih razlik.  

 

Zato na osnovi predstavljenih rezultatov Hipotezo 1, ki pravi, da  vključevanje družinskih 

članov v poslušanje različnih glasbenih zvrsti vpliva na večji interes njihovih otrok za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti, delno potrdimo.  

Iz analize podatkov lahko vidimo, da so učenci eksperimentalne in kontrolne skupine po 

končani raziskavi svoj interes za poslušanje različnih glasbenih zvrsti povišali. Statistično 

gledano je eksperimentalna skupina po končani raziskavi pokazala večji splošni interes za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti kot kontrolna skupina. A smo na podlagi korelacijskih 

izračunov povezanosti interesa učencev z vključevanjem družinskih članov v poslušanje 

posameznih glasbenih zvrsti ugotovili, da nikjer ne obstajajo statistično značilne povezanosti. 

Tako smo delno uspeli dokazati, da lahko s sistematično načrtovanimi in vodenimi 

dejavnostmi aktivnega poslušanja različnih glasbenih zvrsti v šoli ter ob intenzivnem 

vključevanju družine vplivamo na splošni interes učencev za poslušanje različnih glasbenih 

del.  

Rezultate naše raziskave lahko primerjamo z ugotovitvami številnih raziskav drugih avtorjev 

(Shuter Dyson in Gabriel´s, 1981; Gordon, 1990; Temmerman, 1993; Hodges, 2000; Trehub, 

2000; Hodges, 2002; Denac, 2002; Pound in Harrison, 2003; Denac, 2006; Zadnik, 2011; 

Denac, 2012; Zadnik, Koren, Sicherl Kafol, 2015), ki pravijo, da stimulativno družinsko 

okolje v obdobju otroštva vpliva na razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti, se pravi tudi na 

interes za poslušanje različnih glasbenih del pri otrocih. 

Otroci se v začetnem obdobju šolanja največ naučijo na podlagi opazovanja in posnemanja 

odraslih. Starši so v tem obdobju ena izmed poglavitnih avtoritet pri oblikovanju otrokovega 

glasbenega okusa, zato so zgodnje glasbene izkušnje v družinskem okolju zelo pomembne za 

razvoj poznejšega pozitivnega odnosa do glasbe (Lešnik 2006; Denac, 2010; Denac, 2012). 

Glede na to, da je eksperimentalna skupina ob koncu raziskave izkazala višji interes za 

poslušanje glasbenih zvrsti kot kontrolna skupina, lahko rečemo, da družina še vedno lahko 

vpliva na interes otrok tudi v fazi poznega otroštva.  

Znano je tudi (Hargreaves, 1982; LeBlanc, 1993; Colwell in Richardson, 2002; Gembris in 

Schellberg, 2003), da so mlajši otroci dovzetnejši, bolj odprti in tolerantni do neznane glasbe, 
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saj glasbenih navad in pravil ne ponotranjijo v tolikšni meri kot mladostniki in odrasli. Zato je 

otroštvo najboljša priložnost za to, da otrokom predstavimo različne, tudi manj znane in 

neznane glasbene zvrsti, ob katerih bi se pri mladostnikih in odraslih že lahko pojavili 

predsodki (Collwell in Richardson, 2002). Rezultati naše raziskave kažejo, da so otroci v fazi 

poznega otroštva še vedno odprti tudi za manj znane  in nepoznane glasbene zvrsti, saj so vse 

glasbene zvrsti po raziskavi ocenili z višjo oceno. Višji interes obeh skupin je tako 

najverjetneje posledica aktivnega poslušanja glasbenih zvrsti pri pouku glasbene umetnosti, 

saj druge raziskave potrjujejo, da intenzivna glasbena aktivnost vpliva na razumevanje in 

sprejemanje raznovrstne glasbe (Lamont, Hargreaves, Marshall in Tarrant, 2003). 

 

Menimo, da smo Hipotezo 1 delno potrdili zaradi manjšega in nereprezentativnega vzorca ter 

kratkotrajnosti raziskave. Otroci glasbenih doživetij in vtisov o poslušanih skladbah v 

obdobju treh mesecev niso mogli ponotranjiti in poglobiti. Iz teoretičnih spoznanj pa vemo 

(Zajonc, 1986; Finnäs, 1989; Hallam, 2006), da s pogostim ponavljanjem oziroma večkratnim 

poslušanjem določene skladbe dosežemo, da se le-ta sčasoma vtisne v glasbeni spomin 

poslušalca in s tem vpliva na njegovo recepcijo določene glasbene zvrsti.  

 

Lahko so na rezultate vplivali tudi drugi dejavniki - odgovori, presoja staršev (resničnost 

podatkov) ter neupoštevanje ali delno upoštevanje učiteljevih navodil za domače delo, ki so 

jih starši in otroci dobili od učitelja. 

7.5.2 Vpliv interesa družinskih članov za poslušanje različnih glasbenih zvrsti 

na interes otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti 

Interes družinskih članov smo merili s 14. vprašanjem anketnega vprašalnika za starše, ki je 

bilo ovrednoteno z lestvico odgovorov od 1 do 5. Vprašanje se je glasilo: »Kakšen interes 

izražate do naslednjih glasbenih zvrsti: klasične koncertne glasbe; ljudske glasbe; baletne 

glasbe; zborovske glasbe; rocka; rock´n´rolla; popa; rapa; reggaea; punka; metala; 

elektronske glasbe (techno, house, rave); narodno-zabavne glasbe; bluesa; jazza; R´n´B 

glasbe; turbo folka in etno glasbe?« 

 

Za namen preverjanja Hipoteze 2 smo izračunali povprečni interes staršev KS in ES za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti.  
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Lestvica odgovorov: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – zelo pogosto, 5 – redno 

Graf 7.21: Povprečni interes staršev za poslušanje različnih glasbenih zvrsti (Priloga 1, 

Preglednica 13) 

Staršem eksperimentalne in kontrolne skupine je najbolj všeč pop glasba. V povprečju so jo 

ocenili z oceno M = 4,35, kar pomeni, da jo radi poslušajo. Poleg pop glasbe so visoko ocenili  

tudi rock (M = 4,16) in rock´n´roll (M = 4,00). To pomeni, da jo v povprečju radi poslušajo. 

Brez posebnega odnosa poslušajo narodno-zabavno glasbo (M = 3,19), reggae glasbo (M = 

3,07), ljudsko glasbo (M = 3,00), pa tudi otroško glasbo (M = 2,97), klasično koncertno 

glasbo (M = 2,84), rap glasbo (M = 2,74), etno glasbo (M = 2,72), jazz glasbo (M = 2,70), 

zborovsko glasbo (M = 2,68), turbo folk in punk (M = 2,59) ter metal glasbo (M = 2,55). 

Starši v povprečju neradi poslušajo blues (M = 2,47), elektronsko (M = 2,13), operno (M = 

1,65) in baletno glasbo (M = 1,61). Rezultati kažejo, da starši otrok najraje poslušajo glasbene 

zvrsti, ki so tudi v medijih največkrat zastopane. Glasba, ki je v medijih manj predvajana (npr. 

klasična, operna, baletna glasba), je tudi pri starših manj priljubljena. 

 

Interes smo analizirali na podlagi 8-ih zvrsti glasbe, ki so jih pri pouku glasbene umetnosti in 

v domačem okolju poslušali tudi učenci (rock, ljudska, opera, balet, jazz, klasična, 

elektronska, rap glasba). Vse izračune smo naredili tako za ES kot za KS. 
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Lestvica odgovorov: 1 – sploh ne poslušam, 2 – nerad poslušam, 3 – poslušam brez posebnega odnosa, 4 – rad 

poslušam, 5 – zelo rad poslušam 

Graf 7.22: Povprečni interes staršev za poslušanje rocka, ljudske glasbe, opere, baletne 

glasbe, jazza, klasične glasbe, elektronske glasbe, rap glasbe (Priloga 1, Preglednica 14) 

Starši v povprečju poslušajo (rock, ljudsko, operno, baletno, jazz, klasično, elektronsko in 

rap) glasbo brez posebnega odnosa (M = 2,65), to velja tako za ES kot KS. Starši ES so 

predhodno omenjenih 8 glasbenih zvrsti v povprečju ocenili z oceno »poslušam brez 

posebnega odnosa« (M = 2,58), starši KS pa so jih v povprečju ocenili malo višje (M = 2,71), 

a še vedno z oceno »poslušam brez posebnega odnosa«. 

 

Graf 7.23: Povprečni interes učencev za poslušanje rocka, ljudske glasbe, opere, baletne 

glasba, jazza, klasične glasbe, elektronske glasbe, rap glasbe (Priloga 1, Preglednica 15) 

Interes učencev za različne glasbene zvrsti smo merili z anketnim vprašalnikom za učence, ki 

so svoje interese za različne glasbene zvrsti opredelili pred in po raziskavi (vrednoteno z 

lestvico od 1 do 5). Kot smo že ugotovili pri analizi Hipoteze 1, so bile učencem različne 

skladbe tako pred kot po raziskavi v povprečju všeč, kar velja za obe skupini, tako za ES kot 

tudi za KS. Povprečna ocena naklonjenosti poslušanim glasbenim delom ES je bila pred 

eksperimentom M = 3,89, po končanem eksperimentu pa M = 4,45. Povprečna ocena 
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naklonjenosti poslušanim glasbenim delom KS je bila pred eksperimentom M = 3,65, po njem 

pa M = 4,05. Sama vrednost povprečja kaže na višji interes obeh skupin po raziskavi. 

 

Zaradi premajhnega vzorca za preverjanje Hipoteze 2 nismo uporabili regresijske analize, ki 

bi jo sicer izbrali za preverjanje vpliva interesa staršev na interes otrok za poslušanje različnih 

glasbenih zvrsti. Hipotezo 2 smo zato preverjali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 

Preglednica 7.27: Povezanosti interesa staršev z interesi učencev 

    Skupaj KS ES 

    
Kakšen interes izražate do 

naslednjih glasbenih zvrsti? 

 
Učenčev interes za poslušanje 

glasbenih zvrsti pred raziskavo 

r 0,119 0,286 -0,035 

p (2-stransko) 0,509 0,301 0,889 

N 33 15 18 

 

Učenčev interes za poslušanje 

glasbenih zvrsti po raziskavi 

r -0,045 0,207 -0,255 

p (2-stransko) 0,805 0,459 0,307 

N 33 15 18 

 

Na podlagi danih izračunov Pearsonovega korelacijskega koeficienta v Preglednici 7.27 

ugotavljamo, da ne obstajajo statistično značilne povezanosti interesov učencev z interesi 

staršev pri stopnji značilnosti 0,05. Povezanosti niso statistično pomembne (p>0,05), ne glede 

na opazovanje rezultatov vseh učencev ali opazovanje rezultatov, ki so ločeni za KS IN ES. 

 

Na osnovi predstavljenega rezultata Hipotezo 2, ki pravi, da interes družinskih članov za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti vpliva na interes njihovih otrok za poslušanje 

različnih glasbenih zvrsti, zavrnemo. 

Dejstvo je, da ima otrok, ki odrašča v dobrostoječi, izobraženi družini, veliko več možnosti, 

da svojega okusa ne oblikuje le na osnovi splošnih vrednot okolja, na katere imajo navadno 

velik vpliv mediji, saj lahko posnemanja vredne zglede najde tudi doma (Lešnik, 2006). 

Pri analizi podatkov lahko ugotovimo, da tako starši kot tudi otroci najraje poslušajo glasbene 

zvrsti, ki so pogosto izpostavljene v medijih. Nasprotno pa je glasba, ki je v medijih manj 

predvajana (npr. klasična, operna, baletna glasba), tudi pri otrocih in starših manj priljubljena. 

Torej so interesi staršev kljub izračunanim statističnim vrednostim na nek način povezani z 

interesi otrok. Menimo, da do statistično značilnih povezanosti tudi tokrat ni prišlo zaradi 

premajhnega in  nereprezentativnega vzorca. 
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Rezultati so pokazali, da so otroci vse spoznane glasbene zvrsti že pred raziskavo ocenili višje 

kot njihovi starši, kar je najverjetneje posledica »slušne odprtosti« otrok do vseh, tudi manj 

poznanih glasbenih zvrsti. Glasbeni okus staršev pa je že ustaljen in ponotranjen. 

Iz teoretičnih spoznanj vemo, da otroci potrebujejo kontrastno in raznovrstno zvočno okolje, v 

katerem se zgodi spontano učenje prav na osnovi poslušanja glasbe (Gordon, 1997). Tudi 

starši bi morali izkoristiti odprtost otrok do različnih glasbenih zvrsti, saj se njihov glasbeni 

okus še vedno razvija. Pri tem pa bi morali paziti, da se izognejo pristranski izbiri glasbe za 

otroke glede na njihov že izoblikovan
 
 glasbeni okus (Young in Glover, 1998). Njihova vloga 

bi morala biti, da svojim otrokom ponudijo oziroma omogočijo bogato in raznovrstno zvočno 

okolje, s pomočjo katerega se bodo otroci razvili v ozaveščene poslušalce, ki bodo znali v 

okviru različnih glasbenih zvrsti odkrivati sporočilno in umetniško vrednost glasbe ter na 

podlagi tega izkazovati ustrezno stopnjo interesa za njeno poslušanje. 
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7.5.3 Vpliv dodatnega glasbenega udejstvovanja družinskih članov (petje v 

pevskem zboru, igranje glasbil, obiskovanje koncertov) na večji interes 

njihovih otrok za poslušanje različnih glasbenih vrsti.  

Glasbeno udejstvovanje družinskih članov smo merili s 6., 8., 9., 10., 15. in 16. vprašanjem 

anketnega vprašalnika za starše, kjer so posamezni družinski člani morali opredeliti svoje 

izkušnje z glasbenim udejstvovanjem. 

 

Graf 7.24: Izkušnje staršev z glasbenim udejstvovanjem (Priloga 1, Preglednica 16, 17) 

 

Večina staršev nima izkušenj z glasbenim udejstvovanjem. Le 5 mater in 7 očetov izraža 

določeno vrsto glasbenega udejstvovanja – torej teh 12 staršev je naša osnova za preverjanje 

hipoteze.  

 

Graf 7.25: Glasbeno udejstvovanje očetov 

 

Graf 7.25 prikazuje vrste glasbenega udejstvovanja mater. 4 matere imajo izkušnje s petjem  v 

pevskem zboru, 1 izmed mater pa ima izkušnje z glasbenim izvajanjem v ansamblu oziroma 

glasbeni skupini. Ta mati ima tudi poklicno glasbeno izobrazbo. 30 ostalih mater nima 

izkušenj z udejstvovanjem na glasbenem področju. 
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Graf 7.26: Glasbeno udejstvovanje očetov 

 

29 očetov nima nobenih izkušenj na področju glasbe. 3 očetje so samouki, 2 očeta imata 

izkušnje z zasebnim glasbenim izobraževanjem, 3 izmed očetov imajo izkušnje s petjem v 

pevskem zboru, 3 igrajo v ansamblu ali glasbeni skupini, 2 pa imata zaključeno nižjo 

glasbeno šolo. 

 

Graf 7.27: Glasbeno udejstvovanje sorojencev v družini (Priloga 1, Preglednica 18) 

 

24 bratov ali sester otrok, zajetih v raziskavo, nima nobenih izvenšolskih glasbenih izkušenj. 

Eden izmed bratov in sester je samouk, 3 sorojenci v družini imajo izkušnje z zasebnim 

glasbenim izobraževanjem, 7 bratov ali sester ima izkušnje s petjem v pevskem zboru, eden 

igra v ansamblu ali glasbeni skupini, prav toliko jih obiskuje folklorno skupino, 6 sorojencev 

pa obiskuje/ imajo zaključeno nižjo glasbeno šolo. 
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Graf 7.28: Pogostost udeleževanja staršev na glasbenih prireditvah 

 

Večina staršev se pogosto (večkrat letno) udeležuje glasbenih prireditev (57,6 %). 36,4 % staršev 

redko obiskuje glasbene prireditve (manj kot enkrat letno). 6,1 % staršev se glasbenih prireditev nikoli 

ne udeležuje. Nihče izmed staršev pa glasbenih prireditev ne obiskuje redno (večkrat mesečno).  

 

Graf 7.29: Vrste glasbenih prireditev, ki se jih udeležujejo starši 

 

Iz Grafa 7.29 lahko razberemo, da velika večina staršev (90,3 %) najpogosteje obiskuje 

koncerte zabavne glasbe. 32,3 % staršev pogosto obiskuje koncerte pevskega zbora, 25,8 % 

staršev pa se pogosto udeležuje tudi glasbenih festivalov. 12,9 % staršev obiskuje tudi 

muzikle. V manjši meri se starši udeležujejo koncertov klasične glasbe (9,7 %), opernih 

predstav in nastopov folklornih skupin ter kabaretov. Eden izmed staršev je v rubriki »drugo« 

navedel obiskovanje glasbenih nastopov svojih otrok v okviru glasbene šole.  

V nadaljevanju smo Hipotezo 3 preverjali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom, s 

katerim smo ugotavljali povezanost glasbenega udejstvovanja staršev in sorojencev z interesi 

otrok za različne glasbene zvrsti. 
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Preglednica 7.28: Povezanosti glasbenega udejstvovanja staršev z interesi učencev 

    Mati Oče 

    

Glasbeno 

udejstvovanje 

staršev 

 

Učenčev interes za poslušanje 

glasbenih zvrsti pred raziskavo 

r 0,032 0,090 

p (2-stransko) 0,856 0,604 

N 35 36 

 

Učenčev interes za poslušanje 

glasbenih zvrsti po raziskavi 

r -0,127 -0,058 

p (2-stransko) 0,469 0,735 

N 35 36 

 

Na podlagi rezultatov iz Preglednice 7.28 ugotavljamo, da ne obstajajo statistično značilne 

povezanosti interesov učencev z glasbenim udejstvovanjem staršev pri stopnji značilnosti 

0,05. 

Preglednica 7.29: Povezanost glasbenega udejstvovanja sorojencev z interesi učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezanost interesa učencev za poslušanje različnih glasbenih zvrsti pred raziskavo je 

statistično značilna (p = 0,021). Povezanost je pozitivna in šibka. Povezanost interesa učencev 

za poslušanje po raziskavi ni statistično značilna (p>0,05). 

 

Ugotavljamo, da ne obstajajo statistično značilne povezanosti interesov učencev z glasbenim 

udejstvovanjem sorojencev. 

 

  Glasbeno udejstvovanje 

sorojencev 

  
Učenčev interes za poslušanje 

glasbenih zvrsti pred raziskavo 

r 0,384 

p (2-stransko) 0,021 

N 36 

Učenčev interes za poslušanje 

glasbenih zvrsti po raziskavi 

r 0,096 

p (2-stransko) 0,576 

N 36 
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Preglednica 7.30: Povezanost obiskovanja glasbenih prireditev z interesi učencev 

 
  Obiskovanje glasbenih 

prireditev 

  
Učenčev interes za poslušanje 

glasbenih zvrsti pred raziskavo 

r 0,118 

p (2-stransko) 0,515 

N 33 

Učenčev interes za poslušanje 

glasbenih zvrsti po raziskavi 

 

r 0,288 

p (2-stransko) 0,104 

N 33 

 

Povezanosti obiskovanja glasbenih prireditev staršev z glasbenimi interesi otrok niso 

statistično pomembne (p>0,05).  

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov Hipotezo 3, ki pravi, da dodatno glasbeno udejstvovanje 

družinskih članov (petje v pevskem zboru, igranje glasbil, obiskovanje koncertov) vpliva na 

večji interes njihovih otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti, zavrnemo. 

Na glasbeno motivacijo otroka vpliva tudi njegov položaj v družini, kjer svoje motive, 

stališča, želje in interese pogosto razvija na podlagi identifikacije s starši, sestrami in z brati. 

Če člani družine aktivno delujejo v glasbi, profesionalno ali ljubiteljsko, si tudi otrok razvija 

motive za glasbene aktivnosti (Rotar Pance, 2006). P. Shehan Cambell (2004) navaja primer, 

da bo otrok, čigar oče igra kitaro, in mati poje v cerkvenem zboru, že »po naravi« pokazal 

večji interes za glasbene dejavnosti. Iz tega lahko sklepamo, da glasbeno udejstvovanje 

družinskih članov vpliva tudi na razvoj interesa za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. V 

naši raziskavi te teze nismo potrdili. Razlog vidimo v majhnem in nereprezentativnem vzorcu. 

A raziskave, narejene na tem področju, kažejo drugače. Badur (1999, v Gembris in Davidson, 

2002) je namreč preiskoval rezultate različnih študij, ki se nanašajo na vpliv družinskega 

okolja na razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in glasbenih interesov. Analiza rezultatov je 

pokazala, da glasbene aktivnosti v družini, kot so petje, ustvarjanje glasbe, obiskovanje 

koncertov, pogovor o glasbi, vadba inštrumentov v prisotnosti staršev in poslušanje glasbe 

podpirajo glasbeni razvoj otroka. 

Znano je tudi (Abramovitch, 1979; Dunn in Kendrick, 1982; Berndt in Bulleit, 1985), da 

imajo na razvoj glasbenih sposobnosti otrok vpliv tudi sorojenci v družini. Starejši bratje in 

sestre naj bi izkazovali več »učiteljskega« vedenja do svojih mlajših bratov in sester, mlajši 

bratje in sestre pa naj bi svoje starejše sorojence tako tudi jemali in jih posnemali. Glede na 
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to, da ima v naši raziskavi 19 učencev starejše brate in sestre, od tega jih ima 12 izkušnje z 

izvenšolskim glasbenim udejstvovanjem, bi morala, glede na ugotovitve drugih avtorjev, 

obstajati povezava med glasbenim udejstvovanjem sorojencev in otrok, zajetih v našo 

raziskavo. Najverjetneje do teh razlik ni prišlo zaradi majhnega in nereprezentativnega 

vzorca. 
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8 SKLEP 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali lahko z različnimi, sistematično načrtovanimi in 

vodenimi dejavnostmi aktivnega poslušanja različnih glasbenih zvrsti vzpostavimo vez med 

šolo in domom ter tako vplivamo na interes učencev 4. razreda za poslušanje različnih 

glasbenih del. Prispevek našega eksperimentalnega dela je bil v praksi izveden model 

poslušanja različnih glasbenih zvrsti z intenzivnejšim sodelovanjem domačega okolja, 

oblikovan v kontekstu obstoječega učnega načrta za glasbeno umetnost.  

 

Izsledki raziskave so pokazali, da so učenci eksperimentalne in kontrolne skupine po končani 

raziskavi svoj interes za poslušanje različnih glasbenih zvrsti povišali. Statistično gledano je 

eksperimentalna skupina po končani raziskavi pokazala višji splošni interes za poslušanje 

različnih glasbenih zvrsti kot kontrolna skupina. Na podlagi korelacijskih izračunov povezav 

interesa učencev z vključevanjem družinskih članov v poslušanje posameznih glasbenih zvrsti 

smo ugotovili, da nikjer ne obstajajo statistično značilne povezave. Tako smo delno uspeli 

dokazati, da lahko s sistematično načrtovanimi in vodenimi dejavnostmi aktivnega poslušanja 

različnih glasbenih zvrsti v šoli ter ob intenzivnem vključevanju družine vplivamo na splošni 

interes učencev za poslušanje različnih glasbenih del. Iz številnih raziskav (Shuter Dyson in 

Gabriel´s, 1981; Gordon, 1990; Temmerman, 1993; Hodges, 2000; Denac, 2002; Harrison in 

Pound, 2003; Denac, 2006; Zadnik, 2011; Denac, 2012; Zadnik, Koren, Sicherl Kafol, 2015) 

pa vemo, da imajo starši pomembno vlogo pri oblikovanju glasbenega okusa otrok in da 

izkušnje, ki jih otrok pridobi v otroštvu, v veliki meri vplivajo na njegov poznejši odnos do 

glasbenih zvrsti. G. Boal Palheiros in Hargreaves (2001) poudarjata pomen poslušanja glasbe 

v družinskem okolju, saj sta prišla do spoznanja, da otroci najpogosteje poslušajo glasbo prav 

doma, kjer naj bi bilo poslušanje povezano z užitkom, čustvenim razpoloženjem in s 

socialnimi odnosi. To pa naj bi vplivalo tudi na njihov interes do poslušanja različnih 

glasbenih del ne samo v tistem trenutku, pač pa tudi kasneje v življenju.  

 

Dejstvo je, da ima otrok, ki odrašča v dobrostoječi, izobraženi družini, veliko več možnosti, 

da svojega okusa ne oblikuje le na osnovi splošnih vrednot okolja, na katere imajo navadno 

velik vpliv mediji, saj lahko posnemanja vredne zglede najde tudi doma (Lešnik, 2006). 

Izsledki naše raziskave so pokazali, da starši in otroci najraje poslušajo glasbene zvrsti, ki so 

pogosto izpostavljene v medijih (popularna glasba). Nasprotno pa je glasba, ki je v medijih 

manj predvajana (npr. klasična, operna, baletna glasba), tudi pri otrocih in starših manj 
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priljubljena. Rezultati naše raziskave tako potrjujejo dejstvo, da imajo množični mediji velik 

vpliv na poslušalce (Denac, 2012).  

Z raziskavo sicer nismo potrdili statistično pomembnih razlik med interesi staršev za 

poslušanje različnih glasbenih zvrsti in interesi njihovih otrok. Menimo, da do statistično 

značilnih povezav ni prišlo zaradi majhnega in nereprezentativnega vzorca. 

Z raziskavo prav tako nismo potrdili teze, da glasbeno udejstvovanje družinskih članov vpliva 

na razvoj interesa za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Otroci svoje glasbene interese 

pogosto razvijajo na podlagi identifikacije s starši in sorojenci, še posebej, če so le-ti glasbeno 

aktivni (Rotar Pance, 2006). Tudi tokrat smo mnenja, da hipoteze nismo potrdili zaradi 

majhnega vzorca. 

Na podlagi pregleda stanja o vsebinah in navadah poslušanja glasbe v družinskem okolju smo 

ugotovili, da večina staršev posluša glasbo tudi s svojim otrokom. Starši s svojimi otroki 

najpogosteje poslušajo glasbo prek radijskih postaj, svetovnega spleta, domače zbirke 

nosilcev zvoka ter TV-glasbenih programov. Zgolj polovica vseh družin doma posluša tudi 

glasbo, ki so jo otroci spoznali pri pouku glasbene umetnosti. Razlog lahko vidimo v 

didaktičnih gradivih, ki jih uporabljajo otroci, saj ne vsebujejo zgoščenk, ki bi jim omogočale 

poslušanje glasbe tudi v domačem okolju. Družine ob poslušanju glasbe največkrat prepevajo 

in plešejo. Druge glasbene dejavnosti med poslušanjem/po poslušanju glasbe niso tako 

pogoste. Raziskave (Temmerman, 2000; Denac, 2012) kažejo, da so med učenci najbolj 

priljubljene dejavnosti glasbenega izvajanja in najmanj dejavnosti, v katerih sami niso aktivni. 

Najpomembnejše merilo pri izbiri glasbe za otroke je za starše interes njihovega otroka. 

Pomembno merilo zanje je tudi primernost glasbe razvojni fazi otroka. Najmanj pomemben se 

staršem zdi njihov interes za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Iz tega lahko sklepamo, da 

so starši dobro ozaveščeni o vzgoji otroka v stimulativnem glasbenem okolju.  

 

Večina staršev se s svojimi otroki pogovarja o tem, zakaj jim je poslušana glasba všeč 

oziroma zakaj ne, a se v večini redko ali sploh ne pogovarjajo o tem, ali je glasba, ki jo otroci 

poslušajo ustrezna, ali manj ustrezna. Razvijanje pomenov v glasbi ter njeno vrednotenje sta 

zelo pomembna za nadaljnji razvoj tako glasbenika kot tudi ozaveščenega potrošnika 

glasbene kulture (Borota, 2015). Večina staršev se s svojimi otroki tudi večkrat letno 

udeležuje različnih glasbenih prireditev. Najpogosteje se udeležujejo koncertov zabavne 

glasbe in koncertov pevskega zbora.  
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Glede na rezultate lahko ugotovimo, da starši svojim otrokom v večini omogočajo ugodno 

glasbeno okolje, v katerem imajo otroci možnost razvoja pozitivnega odnosa in interesa do 

različnih glasbeni del. V kolikor jim bodo nudili bogato in raznovrstno zvočno okolje, se bodo 

otroci razvili v ozaveščene poslušalce, ki bodo znali v okviru različnih glasbenih zvrsti 

odkrivati sporočilno in umetniško vrednost glasbe (Sicherl Kafol, 2001). Na podlagi tega 

bodo izkazovali tudi ustrezno stopnjo interesa za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. 

 

Glede na to, da je raziskava potekala na omejenem vzorcu oseb (36 učencev in njihovih 

staršev) in v obdobju treh mesecev, omogoča nadaljnje preučitve tematike na večjem vzorcu 

in v daljšem časovnem obdobju. V primeru pozitivnih učinkov na interes učencev bi 

eksperimentalni model tako lahko služil kot izhodišče za izdelavo nadaljnjih smernic 

poslušanja različnih glasbenih zvrsti pri pouku glasbene umetnosti v sodelovanju z 

družinskim okoljem. S tem bi prispevali k ozaveščanju celovitega zvočnega okolja, ki v 

šolskem in izvenšolskem prostoru vpliva na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih 

glasbenih zvrsti. V prihodnje bi bilo smiselno raziskati tudi interes učiteljev do poslušanja 

različnih glasbenih zvrsti in njihova stališča ter strokovno usposobljenost za vpeljevanje 

različnih glasbenih zvrsti v vzgojno-izobraževalni proces. Učitelji so namreč pri izbiri 

glasbenih vsebin avtonomni, zato je glasbeno-didaktična izvedba vsebin in ciljev na področju 

poslušanja glasbe odvisna od njihovih stališč in interesov.  
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Priloga 1: Preglednice 

Preglednica 1: Povezanost spola učenca s skupino 

 

 

 

 

 

Preglednica 2: Povezanost izobrazbe matere s skupino 

 

 

 

 

Preglednica 3: Povezanost izobrazbe očeta s skupino 

 

 

 

 

Preglednica 4: Povezanost skupine s številom mlajših sorojencev v družini 

 

 

 

 

Preglednica 5: Povezanost skupine s številom starejših sorojencev v družini 

 

 

 

 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Raven statistične 

pomembnosti 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
0,089

a
 1 0,765 

Kullbackov koeficient 0,089 1 0,765 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Raven statistične 

pomembnosti 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
9,535

a
 4 0,049 

Kullbackov koeficient 12,298 4 0,015 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Raven statistične 

pomembnosti 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
2,775

a
 4 0,596 

Kullbackov koeficient 3,550 4 0,470 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Raven statistične 

pomembnosti 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
3,222

a
 3 0,359 

Kullbackov koeficient 4,027 3 0,259 

  
Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Raven statistične 

pomembnosti 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 
6,390

a
 3 0,094 

Kullbackov koeficient 7,305 3 0,063 



 

 

Preglednica 6: Koeficient zanesljivosti Cronbach Alfa za zanesljivost anketnega vprašanja št. 

14 

Vrednost koeficienta Cronbach Alfa Število 

0,838 20 

 

Preglednica 7: Koeficient zanesljivosti Cronbach Alfa za zanesljivost anketnega vprašanja št. 

18 

Vrednost koeficienta Cronbach Alfa Število 

0,788 20 

 

Preglednica 8: Povprečni interes učencev ES in KS za poslušanje različnih glasbenih zvrsti 

pred in po raziskavi 

 

Število 
Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

ES KS ES KS ES KS ES KS 

Povprečni interes učencev za 

poslušanje različnih glasbenih 

zvrsti pred raziskavo 

17 19 3,8897 3,6513 4,0000 3,7500 0,63412 0,37170 

Povprečni interes učencev za 

poslušanje različnih glasbenih 

zvrsti po raziskavi 

17 19 4,4485 4,0461 4,5000 4,1250 0,50401 0,40227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preglednica 9: Rezultati Levenovega F-preizkusa enakosti varianc in t-testa 

 
Levenov preizkus 

homogenosti varianc 
t-preizkus za neodvisna vzorca 

F-preizkus 

Raven statistične 

pomembnosti 

t-

koeficient 

Prostostne 

stopnje 

 

Raven 

statistične 

pomembnosti 

Razlika 

sredin 

Standardna 

napaka 

za razliko 

Povprečni 

interes 

učencev za 

poslušanje 

različnih 

glasbenih 

zvrsti pred 

raziskavo 

Homogenost 

varianc 

8,198 ,007 1,394 34 ,172 ,23839 ,17101 

Homogenost 

varianc 

  
1,356 25,230 ,187 ,23839 ,17586 

Povprečni 

interes 

učencev za 

poslušanje 

različnih 

glasbenih 

zvrsti po 

raziskavi 

Homogenost 

varianc 

,483 ,492 2,661 34 ,012 ,40248 ,15123 

Homogenost 

varianc 

  
2,628 30,601 ,013 ,40248 ,15316 

 

Preglednica 10: Aktivno sodelovanje družinskih članov v domačem okolju 

 
Število 

Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Aktivno 

sodelovanje 

družinskih 

članov 

17 3,4706 3,7500 0,80832 

 

Preglednica 11: Pogostost poslušanja različnih glasbenih zvrsti staršev ES in KS skupaj s 

svojimi otroki  

 
Število 

Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Pogostost poslušanja 

različnih glasbenih 

zvrsti staršev skupaj z 

otroci 

32 1,8920 1,8724 0,40183 

 



 

 

Preglednica 12: Pogostost poslušanja različnih glasbenih zvrsti staršev skupaj s svojimi 

otroki 

Glasbena zvrst Število 
Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Pop glasba 32 3,38 3,00 1,289 

Rock glasba 32 2,91 3,00 1,279 

Rock´n´roll 32 2,78 3,00 1,211 

Narodno-zabavna glasba 32 2,44 2,00 1,105 

Otroška glasba 32 2,31 2,00 0,931 

Ljudska glasba 32 2,06 2,00 0,801 

Turbo folk 32 1,88 1,00 1,212 

Rap glasba 32 1,81 1,00 1,091 

Reggae glasba 32 1,81 1,00 1,091 

R´n´B glasba 32 1,78 1,50 0,975 

Zborovska glasba 32 1,75 1,00 0,880 

Klasična koncertna glasba 32 1,63 1,00 0,793 

Elektronska (techno, house, rave)  

glasba 
32 1,63 1,00 0,942 

Jazz glasba 32 1,53 1,00 0,671 

Etno glasba 32 1,53 1,00 0,671 

Punk 32 1,44 1,00 0,801 

Metal glasba 32 1,41 1,00 0,712 

Blues 31 1,39 1,00 0,558 

Baletna glasba 32 1,25 1,00 0,568 

Operna glasba 32 1,13 1,00 0,336 

 

Preglednica 13: Povprečni interes staršev za poslušanje različnih glasbenih zvrsti  

Glasbena zvrst Število 
Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Pop glasba 31 4,35 4,00 0,709 

Rock glasba 31 4,16 5,00 1,293 

Rock´n´roll 31 4,00 4,00 1,238 

Narodno-zabavna glasba 32 3,19 3,00 1,330 

Reggae glasba 29 3,07 3,00 1,387 

Ljudska glasba 33 3,00 3,00 1,250 

Otroška glasba 33 2,97 4,00 1,403 

Klasična koncertna glasba 31 2,84 3,00 1,319 

Rap glasba 31 2,74 3,00 1,290 

Etno glasba 32 2,72 3,00 1,276 

Jazz glasba 30 2,70 3,00 1,442 

Zborovska glasba 31 2,68 3,00 1,423 

R´n´B glasba 29 2,62 3,00 1,147 

Turbo folk 32 2,59 2,50 1,365 



 

 

Punk 29 2,59 2,00 1,476 

Metal glasba 31 2,55 3,00 1,387 

Blues 30 2,47 2,50 1,279 

Elektronska (techno, house, rave) 

glasba 
30 2,13 2,00 1,074 

Operna glasba 31 1,65 1,00 0,950 

Baletna glasba 31 1,61 1,00 0,919 

 

Preglednica 14: Povprečni interes staršev za poslušanje rocka, ljudske glasbe, opere, baletne 

glasba, jazza, klasične glasbe, elektronske glasbe, rap glasbe 

 
Število 

Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Povprečni interes staršev za poslušanje 

rocka, ljudske glasbe, opere, baletne 

glasba, jazza, klasične glasbe, 

elektronske glasbe, rap glasbe 

32 1,8920 1,8724 0,40183 

 

Preglednica 15: Povprečni interes učencev za poslušanje rocka, ljudske glasbe, opere, 

baletne glasba, jazza, klasične glasbe, elektronske glasbe, rap glasbe 

 
Število 

Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Povprečni interes učencev za 

poslušanje rocka, ljudske glasbe, 

opere, baletne glasba, jazza, klasične 

glasbe, elektronske glasbe, rap glasbe 

pred raziskavo 

36 3,7639 3,7500 0,51908 

Povprečni interes učencev za 

poslušanje rocka, ljudske glasbe, 

opere, baletne glasba, jazza, klasične 

glasbe, elektronske glasbe, rap glasbe 

po raziskavi 

36 4,2361 4,3125 0,49079 

 

Preglednica 16: Izkušnje mater z glasbenim udejstvovanjem 

Glasbeno udejstvovanje 

mater 
Število  Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

DA 30 83,3 85,7 85,7 

NE 5 13,9 14,3 100,0 

Skupaj 35 97,2 100,0 
 

 

 



 

 

Preglednica 17: Izkušnje očetov z glasbenim udejstvovanjem 

Glasbeno udejstvovanje 

očetov 
Število  Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

DA 29 80,6 80,6 80,6 

NE 7 19,4 19,4 100,0 

Skupaj 36 100,0 100,0 
 

 

Preglednica 18: Glasbeno udejstvovanje sorojencev v družini 

Glasbeno udejstvovanje sorojencev v 

družini 
Število Odstotek 

Ne. 24 55,8 

Da, je samouk. 1 2,3 

Da, zasebno. 3 7,0 

Da, v pevskem zboru. 7 16,3 

Da, v ansamblu/glasbeni 

skupini/godbi/komornem sestavu. 
1 2,3 

Da, v folklorni zasedbi. 1 2,3 

Da, ima/obiskuje nižjo glasbeno šolo. 6 14,0 

Skupaj 43 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 2: Anketni vprašalnik o interesih za poslušanje različnih 

glasbenih zvrsti za učence ES in KS na začetku raziskave 

ANKETNI VPRAŠALNIK GLASBENIH INTERESOV ZA UČENCE  

NA ZAČETKU RAZISKAVE 

 

    Razred: _________                          Šifra otroka: __________________ 

   Datum: ___________                   Spol:         DEKLICA                  DEČEK 

Navodilo: Pozorno poslušaj posamezne skladbe. Po končanem predvajanju obkroži 

številko, ki prikazuje tvoje stališče do poslušane skladbe, pri čemer ocena 5 pomeni, 

da ti je skladba zelo všeč, ocena 1 pa, da ti skladba sploh ni všeč. 

 ZVOČNI PRIMER 1  

 

 

              1                          2                           3                          4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 2  

 

 

              1                          2                           3                          4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 3 

 

 

               1                         2                           3                          4                        5 



 

 

 ZVOČNI PRIMER 4 

 

 

              1                          2                           3                          4                        5 

 ZVOČNI PRIMER 5 

 

 

            1                          2                           3                          4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 6 

 

 

              1                          2                          3                           4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 7 

 

 

              1                          2                          3                           4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 8 

 

 

              1                          2                          3                           4                         5 



 

 

Priloga 3: Anketni vprašalnik o interesih za poslušanje različnih 

glasbenih zvrsti za učence ES in KS na koncu raziskave  

ANKETNI VPRAŠALNIK GLASBENIH INTERESOV ZA UČENCE  

NA KONCU RAZISKAVE 

 

    Razred: _________                          Šifra otroka: __________________ 

    Datum: ___________                       Spol:         DEKLICA                  DEČEK 

Navodilo: Pozorno poslušaj posamezne skladbe. Po končanem predvajanju obkroži 

številko, ki prikazuje tvoje stališče do poslušane skladbe, pri čemer ocena 5 pomeni, 

da ti je skladba zelo všeč, ocena 1 pa, da ti skladba sploh ni všeč. 

 ZVOČNI PRIMER 1 

 

 

              1                          2                           3                          4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 2 

 

 

              1                          2                           3                          4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 3 

 

 

               1                         2                           3                          4                         5 



 

 

 ZVOČNI PRIMER 4 

 

 

              1                          2                           3                          4                        5 

 ZVOČNI PRIMER 5 

 

 

            1                          2                           3                          4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 6 

 

 

              1                          2                          3                           4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 7 

 

 

              1                          2                          3                           4                         5 

 ZVOČNI PRIMER 8 

 

 

              1                          2                          3                           4                         5 



 

 

Priloga 4: Anketni vprašalnik za starše ES in KS  

 ANKETNI VPRAŠALNIK GLASBENIH INTERESOV ZA STARŠE  

 

 

 

 

 

 

 

Šifra otroka: __________________________ 

Odgovarjate tako, da obkrožite ustrezno črko/številko pred odgovorom ali odgovor napišete 

na črto. V primeru drugačnega načina Vas na to posebej opozorimo. 

 

1. Spol anketiranca:         1.      M           2.      Ž 

 

2. Izobrazba matere: 

a) nedokončana ali dokončana osnovna šola 

b) srednja šola 

c) višja ali visoka šola 

d) univerzitetna izobrazba 

e) specializacija, magisterij, doktorat 

 

4. Število bratov ali sester v družini, starejših od otroka, vključenega v raziskavo:  

a) 0              b) 1              c) 2            d) 3 ali več 

 

5. Število bratov ali sester v družini, mlajših od otroka, vključenega v raziskavo:  

b) 0              b) 1              c) 2            d) 3 ali več 

 

6. Ali ima kateri izmed staršev kakršnekoli izkušnje z glasbenim udejstvovanjem? 

(možnih več odgovorov) 

Spoštovani! 

Sem Urška Rupnik, študentka podiplomskega magistrskega študija. V svojem magistrskem 

delu raziskujem vpliv družine na interes otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. V 

okviru raziskave bi potrebovala tudi Vašo pomoč. Vljudno Vas naprošam, da rešite spodnji 

vprašalnik. Prosim za resničnost podatkov.                                             

Vsi dobljeni podatki in rezultati bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene in bodo 

prikazani popolnoma anonimno.  

Že vnaprej hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 

                                                                                   Urška Rupnik. 

 

3. Izobrazba očeta: 

a) nedokončana ali dokončana osnovna šola 

b) srednja šola 

c) višja ali visoka šola 

d) univerzitetna izobrazba 

e) specializacija, magisterij, doktorat 

 



 

 

 

MATI OČE 

a) Ne. 

b) Da, sem/je samouk. 

c) Da, zasebno. 

d) Da, v pevskem zboru. 

e) Da, v ansamblu/glasbeni 

skupini/godbi/komornem sestavu. 

f) Da, v folklorni zasedbi. 

g) Da, ima(m) nižjo glasbeno šolo. 

h) Da, ima(m) srednjo glasbeno šolo. 

i) Da, ima(m) poklicno glasbeno 

izobrazbo. 

a) Ne. 

b) Da, sem/je samouk. 

c) Da, zasebno. 

d) Da, v pevskem zboru. 

e) Da, v ansamblu/glasbeni 

skupini/godbi/komornem sestavu. 

f) Da, v folklorni zasedbi. 

g) Da, ima(m) nižjo glasbeno šolo. 

h) Da, ima(m) srednjo glasbeno šolo. 

i) Da, ima(m) poklicno glasbeno izobrazbo. 

 

Če ste pri 6. vprašanju obkrožili črko b, c, e, g, h ali i, odgovorite še na naslednje vprašanje: 

7. Katero glasbilo igra(te)? ___________________________________________ 

8. Ali ima kateri izmed vaših otrok, ki ni vključen v raziskavo, kakršnekoli izkušnje 

z glasbenim udejstvovanjem? (možnih več odgovorov) 

a) Ne. 

b) Da, je samouk. 

c) Da, zasebno. 

d) Da, v pevskem zboru. 

e) Da, v ansamblu/glasbeni skupini/godbi/komornem sestavu. 

f) Da, v folklorni zasedbi. 

g) Da, ima/obiskuje nižjo glasbeno šolo. 

h) Da, ima/obiskuje srednjo glasbeno šolo. 

i) Da, ima/obiskuje poklicno glasbeno izobrazbo. 

 

Če ste pri 8. vprašanju obkrožili katerokoli črko od b do i, odgovorite še na vprašanji št. 9 in 

10, če ste obkrožili črko a, preidite na vprašanje št. 11. 



 

 

9. Kolikšno je število bratov in sester v družini, starejših od otroka, vključenega v 

raziskavo, ki imajo kakršnekoli izkušnje z glasbenim udejstvovanjem? 

a) 0           b) 1             c) 2             d) 3 ali več 

 

10. Kolikšno je število bratov in sester v družini, starejših od otroka, vključenega v 

raziskavo, ki imajo kakršnekoli izkušnje z glasbenim udejstvovanjem? 

a) 0           b) 1             c) 2             d) 3 ali več 

 

11. Ali poslušate glasbo?        DA                 NE 

 

Če ste pri 11. vprašanju odgovorili z DA, odgovorite še na vprašanji št. 12 in št. 13, če ste 

odgovorili z NE, preidite na vprašanje št.14. 

   

12. Preko katerega medija največkrat poslušate glasbo? (možnih več odgovorov)                                    

a) Radijska postaja. 

b) TV- glasbeni programi. 

c) Domača zbirka nosilcev zvoka (CD, DVD, MP3, USB ipd.). 

d) Mobilni telefon. 

e) Tablični računalnik. 

f) Svetovni splet (računalnik). 

g) Drugo: ____________________. 

 

13. Na kakšen način najpogosteje poslušate glasbo? (možnih več odgovorov)   

a) Kot glasbeno kuliso (podlaga, ko nekaj počnete). 

b) Za sprostitev, umiritev. 

c) Ko ste osamljeni. 

d) Ko vam je dolgčas. 

e) Za zabavo. 

f) Da razširite svoje glasbeno znanje. 

g) Drugo: __________________________ 

 

14. Kakšen interes izražate do naslednjih glasbenih zvrsti? 

(Navodilo: Pri vsaki glasbeni zvrsti interes označite s križcem (x).) 



 

 

 

Glasbena 

zvrst 

1 

Sploh ne 

poslušam 

2 

Nerad 

poslušam 

 

3 

Poslušam 

brez 

posebnega 

odnosa 

4 

Rad 

poslušam 

5 

Zelo rad 

poslušam 

6 

Ne 

poznam, 

ne morem 

oceniti 

otroška 

glasba 

      

klasična 

koncertna 

glasba 

      

ljudska 

glasba  

      

operna 

glasba 

      

baletna 

glasba 

      

 

zborovska 

glasba 

      

rock glasba       

rock´n´roll       

pop glasba       

rap glasba       

reggae 

glasba 

      

punk       

metal 

glasba 

      

elektronska 

(techno, 

house, 

rave) 

glasba 

      



 

 

narodno-

zabavna 

glasba 

      

blues       

jazz glasba       

R´n´B 

glasba 

      

turbo folk       

etno glasba       

 

15. Kako pogosto se udeležujete glasbenih prireditev? 

a) Zelo pogosto (= večkrat mesečno)                              b)   Pogosto (= večkrat letno) 

             c)   Redko (= manj kot enkrat letno)                                  d)   Nikoli 

                                                                

Če ste pri 15. vprašanju obkrožili črko a., b ali c, odgovorite še na vprašanje št. 16, če ste 

obkrožili črko d, preidite na vprašanje št. 17. 

16. Katerih glasbenih prireditev se najpogosteje udeležujete? (možnih več odgovorov) 

a) Opera 

b) Balet 

c) Muzikel 

d) Kabaret 

e) Koncert pevskega zbora 

f) Koncert zabavne glasbe (popularna glasbena skupina, narodno-zabavni ansambel, 

solo izvajalec ipd.)  

g) Koncert klasične glasbe 

 

h) Nastop ljudske folklorne skupine 

i) Glasbeni festival 

j) Drugo: ___________________ 

 



 

 

17. Ali poslušate glasbo s svojim otrokom?    DA          NE 

 

Če ste pri 17. vprašanju odgovorili z DA, odgovorite še na naslednja vprašanja: 

18. Kako pogosto s svojim otrokom poslušate naslednje glasbene zvrsti:  

(Navodilo: Pri vsaki glasbeni zvrsti pogostost poslušanja označite s križcem (x). 

 

Glasbena 

zvrst 

1 

Nikoli ne 

poslušamo 

 

2 

Redko 

poslušamo 

(=manj kot 

enkrat 

mesečno) 

 

3 

Pogosto 

poslušamo 

(=večkrat na 

mesec) 

 

4 

Zelo pogosto 

poslušamo 

(=večkrat na 

teden) 

 

5 

Redno 

poslušamo 

(=vsak dan) 

otroška 

glasba 

     

klasična 

koncertna 

glasba 

     

ljudska 

glasba  

     

baletna 

glasba 

     

zborovska 

glasba 

     

rock glasba      

rock´n´roll      

pop glasba      

rap glasba      

reggae 

glasba 

     

punk      

metal      



 

 

glasba 

elektronska 

(techno, 

house, 

rave)  

glasba 

     

narodno-

zabavna 

glasba 

     

blues      

jazz glasba      

R´n´B 

glasba 

     

turbo folk      

etno glasba      

 

19. Katere izvajalce najpogosteje poslušate s svojim otrokom? 

a) Slovenske                        b)  Tuje                    c)  Oboje približno enako 

 

20. Ali z otrokom poslušate tudi glasbo, ki jo je otrok poslušal oz. spoznal pri pouku 

glasbene umetnosti?         DA                   NE                           

                              

21. Preko katerega medija z otrokom največkrat poslušate glasbo? (možnih več 

odgovorov)                                    

a) Radijska postaja 

b) TV- glasbeni programi 

c) Domača zbirka nosilcev zvoka (CD, DVD, MP3, USB ipd.) 

d) Mobilni telefon 

e) Tablični računalnik 

f) Svetovni splet (računalnik) 

g) Drugo: _____________________ 



 

 

22. Katere dejavnosti izvajate ob/po poslušanju glasbe z otrokom? (možnih več 

odgovorov) 

a) Petje 

b) Ples in gibanje ob glasbi 

c) Ustvarjanje inštrumentalnih vsebin (oblikovanje spremljav) 

d) Likovno ustvarjanje ob glasbi 

e) Besedno izražanje doživetij in glasbenih predstav ob/po poslušanju 

f) Glasbeno-didaktične igre 

g) Pripovedovanje pravljic in zgodb ob poslušanju glasbe v ozadju 

h) Drugo: 

_________________________________________________________________ 

i) Nobene  

 

23. Kaj je za vas najpomembnejše merilo pri izbiri glasbe za vašega otroka? 

Navodilo: Rangirajte spodnja merila pri izbiri glasbe za otroke. Za merilom, ki je za 

vas najpomembnejše, napišite na črto številko 1. Če katerim izmed naštetih meril 

namenjate enako pomembnost, napišite na črto enako številko. 

a) Interes otroka  _____ 

b) Primernost glasbe razvojni fazi otroka  _____ 

c) Interes staršev  _____ 

d) Popularnost glasbe  _____ 

e) Umetniška vrednost glasbenega dela ______ 

f) Raznovrstna zastopanost glasbe različnih obdobij, okolij, stilov, zvrsti   _____ 

g) Drugo: __________________________________ 

24. Ali se z otrokom pogovarjate o tem, zakaj mu je poslušana glasba všeč oziroma 

zakaj mu ni všeč?       DA                 NE                                        

25. Kako pogosto otroke opozarjate na ustreznost izbora glasbe za poslušanje? 

a) Redno                   b)  Zelo pogosto                  c)   Redko                   d)   Nikoli 

  



 

 

26. Kako pogosto otroku kupujete glasbeno gradivo (zgoščenke z glasbeno vsebino, 

glasbene pravljice, pesmarice ipd.)? 

a) Redno (= mesečno)         b)  Občasno (= večkrat letno)       c)  Ne kupujemo 

glasbenega gradiva. 

 

27. Ali se z vašim otrokom udeležujete glasbenih prireditev?              DA                 NE 

Če ste pri 27. vprašanju obkrožili odgovor DA, odgovorite še na naslednja vprašanja: 

28. Katerih glasbenih prireditev ste se z otrokom že udeležili? (možnih več odgovorov) 

a) Opera 

b) Balet 

c) Muzikel 

d) Kabaret 

e) Koncert pevskega zbora 

f) Koncert zabavne glasbe (popularna glasbena skupina, narodno-zabavni ansambel, solo 

izvajalec ipd.)  

g) Koncert resne glasbe (klasična glasba) 

h) Nastop ljudske folklorne skupine (ljudska glasba) 

i) Glasbeni festival 

j) Drugo: ____________________ 

 

29. Kako pogosto se z otrokom udeležujete glasbenih dogodkov, prireditev? 

a)  Zelo pogosto (= večkrat mesečno)                              b)  Pogosto (= večkrat letno) 

          c)  Redko (= manj kot enkrat letno)                               d)  Nikoli 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje! 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 5: Ček lista v glasbeni mapi za učence ES   

UČITELJEVA ČEK LISTA OPRAVLJANJA NALOG DOMA Z DRUŽINO 

DATUM: __________________ 

GLASBENA ZVRST: ______________________________________ 

 

 

Šifra učenca  

Izdelava domače 

naloge v 

dogovorjenem 

času 

Upoštevanje 

učiteljevih 

navodil 

Kvaliteta 

domače 

naloge 

Aktivno 

sodelovanje 

družinskih 

članov 

Vrednotenje 

domačega dela 

(Družinska 

samoevalvacija) 

 

 

SKUPAJ  

 

RANG 

UČENCA 

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       



 

 

OPISNIKI VREDNOTENJA DOMAČEGA DELA 

KRITERIJI 

VREDNOTENJA 
4 3 2 1 

Izdelava domače 

naloge v 

dogovorjenem 

času. 

Domačo nalogo 

opravil v 

dogovorjenem 

času. 

Domačo nalogo 

opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 

opravil z 

večdnevno 

zamudo.  

Domače naloge ni 

opravil. 

 

Upoštevanje 

učiteljevih navodil. 

Pri domačem delu 

upošteval vsa 

navodila učitelja. 

Pri domačem delu 

upošteval večino 

navodil učitelja. 

Pri domačem delu 

upošteval nekaj 

navodil učitelja. 

Pri domačem delu 

ni upošteval 

navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 

naloge. 

 

Vsebina je 

ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 

vztrajen in 

natančen. V 

izdelku je 

izkazana 

zavzetost, 

ustvarjalnost, 

zanimanje, 

motiviranost za 

glasbo in aktivno 

poslušanje glasbe. 

 

Vsebina je 

večinoma 

ustrezna. Pri delu 

je bil vztrajen. V 

izdelku je 

izkazano 

zanimanje za 

glasbo in aktivno 

poslušanje glasbe. 

 

(Delni) izdelek je 

vsebinsko 

večinoma 

ustrezen. Pri delu 

pogosto ni bil 

natančen in 

vztrajen, z 

izdelkom ne 

izkazuje 

zanimanja za 

aktivno 

poslušanje glasbe. 

 

Domače naloge ni 

opravil. 

Aktivno 

sodelovanje 

družinskih članov. 

Družinski člani so 

aktivno sodelovali 

pri vseh glasbenih 

dejavnostih. 

Družinski člani so 

aktivno sodelovali 

pri večini 

glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani so 

pasivno 

sodelovali pri 

domačem delu 

(vloga 

opazovalca). 

Družinski člani 

niso sodelovali pri 

domačem delu. 

Vrednotenje 

domačega dela. 

(Družinska 

samaoevalvacija) 

Kritično 

ovrednoti(jo) 

domače delo. 

Zaključki in 

utemeljitve so 

poglobljeni.  

Zaveda(jo) se 

šibkih in močnih 

področij. Daje(jo) 

pobude in 

predloge za 

izboljšave. 

Kritično 

ovrednoti(jo) 

domače delo. 

Daje(jo) pobude 

in predloge za 

izboljšave. 

Glasbene 

dejavnosti v 

domačem okolju 

so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 

dejavnosti v 

domačem okolju 

niso ovrednotene. 

 



 

 

Priloga 6: Učne priprave za glasbeno umetnost 

 

Cilji: 

Učenci: 

 razumejo, da je ples pomemben del glasbenega gledališča; 

 poznajo obliko baleta; 

 poslušajo stavke iz baletne glasbe S. Prokofieva: Cinderella; 

 z inštrumenti dopolnjujejo in ustvarjajo različne glasbene vsebine; 

 glasbena doživetja in zvočne predstave izražajo gibalno-plesno;  

 s skupinskim muziciranjem vzpostavljajo medsebojne odnose. 

 

Učne metode: doživljajsko in analitično poslušanje, ritmično izvajanje ob glasbi, verbalno in 

gibalno izražanje ob glasbi, igranje na orffova glasbila, pripovedovanje, razlaga, opisovanje, 

pogovor, demonstracija.  

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: glasbena mapa (GM), projektor, računalnik, ppt prezentacija, 

orffova glasbila, slike s prizori iz Pepelke.  

Diferenciacija in individualizacija:  

Inštrumentalna uprizoritev odlomkov – učenci z bolj razvitim ritmičnim in melodičnim 

posluhom igrajo izmišljene spremljave. 

Medpredmetne povezave: slovenščina (pravljica Pepelka), matematika (ritem). likovna 

umetnost (ritem). 

Viri in literatura: 

 Oblak, B. (2002). Moja glasba 4. Delovni zvezek za 4. razred devetletne osnovne 

šole. Trzin: Založba Izolit, d. o. o. 

 

                            UČNA PRIPRAVA ZA GLASBENO UMETNOST 

Učiteljica: Urška Rupnik Datum: 

Šola:  OŠ Zbora odposlancev Kočevje Število ur: 1 

Razred: 

4. 

Predmet: 

Glasbena umetnost 

 

Tema:  Glasba pripoveduje 

Enota: Baletna glasba 



 

 

 Pesek, A. (2002). Glasba 4. Delovni zvezek za 4. Razred 8-letne osnovne šole. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba d. d. 

 Macgregor, H. (2014). Music Express: Age 8―9. Complete Music Scheme fot Primary 

Class Teacher [CD-ROM]. London: A & C Black Music.  

 Odlomek iz baletne predstave Cinderella: 

https://www.youtube.com/watch?v=5YDWCNk3XmQ 

 

1.ura 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

 

 

Posede učence na blazinice v krogu. 

Pripoveduje pravljico o Pepelki. Med 

poslušanjem se v ozadju vrti posnetek 

S. Prokofieva: Cinderella. 

 

Vodi kratek razgovor o pravljici 

(dogajalni prostor, osebe, potek 

dogajanja). 

Vpraša učence, ali morda vedo, če 

poleg pravljice, ki sta jo napisala brata 

Grimm, obstaja še kakšno drugo 

umetniško delo  z naslovom Pepelka. 

Učencem pove, da poleg pravljice nosi 

naslov Pepelka tudi glasbeno delo 

Sergeja Prokofieva (angl. Cinderella), 

ki je uporabljena v istoimenski baletni 

predstavi.  

Pozorno poslušajo pripovedovanje 

učitelja. 

 

 

 

Povedo, kdo v pravljici nastopa, kje 

se dogaja, kaj se je zgodilo … 

 

Odgovorijo na učiteljeva vprašanje. 

 

 

 

 

 

Vpraša učence: 

- Kaj je to balet? 

- Iz česa je sestavljen balet? 

- Kdo nastopa v baletni predstavi? 

- Ali poznaš kakšno baletno 

Odgovorijo, da je balet gledališko 

delo, namenjeno umetniškemu plesu. 

Povedo, da ga sestavlja glasba, 

zgodba, ples, scena in kostumi. 

Povedo svoje izkušnje z baletnimi 

https://www.youtube.com/watch?v=5YDWCNk3XmQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doživljajsko 

poslušanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitično 

poslušanje 

 

 

 

 

 

predstavo? 

- Ali si že bil na kakšni baletni 

predstavi? Kako se je imenovala? 

- Ali imamo v Sloveniji baletno 

hišo? Kje se nahaja? 

 

Predvaja odlomek iz baletne predstave 

Cinderella: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y

DWCNk3XmQ 

Nato vodi kratek razgovor o posnetku. 

 

Učence razdeli v 5 skupin. Vsaki 

skupini razdeli 5 sličic različnih 

prizorov iz Pepelke (Priloga 1 - sličice). 

Učencem pove, da bodo poslušali 5 

odlomkov iz skladbe S. Prokofieva 

Cinderella Suite 1, njihova naloga pa je, 

da vsakemu odlomku določijo sličico, 

ki po njihovem mnenju opisuje 

poslušano glasbo.  

 

Med ponovnim poslušanjem 

posameznih odlomkov pregleda rešitve 

otrok in predstavi vsebino glasbenih 

odlomkov (Priloga 1 - besedilo). 

Zastavlja vprašanja: 

a) Odlomek 1 – ples princa in 

Pepelke:  

- Kako imenujemo poslušano 

glasbo? (valček) 

- Kolikšna je mera poslušane glasbe? 

(3 – štejemo do 3) 

predstavami. 

 

 

 

 

 

Ogledajo si odlomek iz baletne 

predstave. Opazujejo plesalce 

(baletnike), njihove kostume, maske, 

scensko upodobitev … 

 

 

Poslušajo odlomke iz skladbe S. 

Prokofieva Cinderella. Vsakemu 

odlomku določijo eno sličico, ki 

opisuje poslušano glasbo (ples 

princa in pepelke; tiktakanje ure; 

opozorilo; polnočni zvonovi; princ 

najde izgubljeni čeveljček). 

 

 

 

Pozorno poslušajo odlomke baletne 

glasbe in odgovorijo na učiteljeva 

vprašanja. 

https://www.youtube.com/watch?v=5YDWCNk3XmQ
https://www.youtube.com/watch?v=5YDWCNk3XmQ


 

 

 

 

Prepoznava-

nje izraznih 

prvin in 

izvajalskih 

sredstev; 

ritmična, 

melodična in 

oblikovna 

analiza; 

izražanje 

čustev, 

razpoloženja v 

skladbi 

- Katera doba je poudarjena? (1.) 

b) Odlomek 2 – ura:  

- Katera glasbila zvočno uprizarjajo 

tiktakanje ure? 

- Kolikšna je mera poslušane glasbe? 

(2 – štejemo do 2) 

- Kakšno je razpoloženje v glasbi? 

(razburljivo, napeto) 

c) Odlomek 3 – opozorilo: 

- Katera glasbila uprizarjajo botrino 

opozorilo? (trobenta, rog) 

- Kaj se predvaja v ozadju – 

tiktakanje ure ali valček? 

- Kakšno je razpoloženje v glasbi? 

(še vedno napeto) 

d) Odlomek 4 – polnočni 

zvonovi: 

- Kolikšna je mera poslušane glasbe? 

(6 – štejemo do 6) 

- Na katero dobo zaigrajo zvonovi? 

(vsako 1 dobo) 

- Katero glasbilo predstavljajo 

zvonovi? 

- Kaj se predvaja v ozadju – 

tiktakanje ure ali valček? 

- Kakšno je razpoloženje v glasbi? 

(še vedno napeto) 

e) Odlomek 5 – princ z 

izgubljenim čeveljčkom: 

- V čem se ta odlomek razlikuje od 

prejšnjih? (počasnejši tempo, dolgi 

toni …) 

- Katera glasbila si prepoznal? 



 

 

- Kakšno je razpoloženje v glasbi? 

(žalostno, čustveno) 

Igranje na 

orffova 

glasbila 

 

Gibalno 

izražanje ob 

glasbi 

Pove, da bodo inštrumentalno in 

gibalno uprizorili odlomke iz baletne 

glasbe v skupinah (skupine ostanejo 

enake kot pri prejšnji dejavnosti). 

Določi dva učenca, ki bosta gibalno 

uprizarjala posamezne odlomke. 

(Priloga 2) 

 

Poda navodilo za domače delo (glej 

GM: Balet Pepelka). 

Inštrumentalno in gibalno uprizorijo 

odlomke iz baletne glasbe. 

 

 

 

 

 

 

Sledijo navodilom učitelja za delo v 

glasbeni mapi (Balet Pepelka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1 – SLIČICE PRIZOROV IZ PEPELKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepelka in princ sta na 
plesu plesala valček. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V objemu princa je bila 
tako srečna, da je 

pozabila na botrino 
opozorilo, da se bo v 
trenutku, ko bo ura 
odbila polnoč, vse 

spremenilo … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar naenkrat se 
Pepelka spomni 

botrinega opozorila. 
Čas se izteka … 

Obdaja jo občutek 
strahu … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasliši zvonjenje 
polnočnih zvonov. 

Strtega srca v strahu 
zbeži iz plesne dvorane 

v temno noč … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmedeni princ z 
izgubljenim 

čeveljčkom v rokah 
strmi v temno noč in 
se sprašuje, zakaj je 

njegova lepa 
soplesalka oddrvela 

neznano kam …  



 

 

PRILOGA 2 – INŠTRUMENTALNA IN GIBALNA UPRIZORITEV 

ODLOMKOV 

 

SKUPINA 1: Odlomek 1 – ples princa in Pepelke 

Igranje na inštrumente: Eden v skupini na boben izvaja poudarjeno dobo (1. doba), dva v 

skupini izvajata nepoudarjene dobe (2., 3. doba) v ritmu valčka. Preostali član skupine 

improvizirano igra melodijo v pentatoničnem zaporedju na ksilofon. 

Gibalno izražanje: Pepelka in princ plešeta v ritmu valčka.  

 

SKUPINA 2: Odlomek 2 – ura 

Igranje na inštrumente: Dva člana skupine izvajata enakomeren ritem ure z lesenimi tolkali 

(leseni blok), ostali trije se jim pridružijo z igranjem izmišljenega enakomernega ritma na 

palčke (improvizacija). 

Gibalno izražanje: Pepelka in princ še vedno plešeta v ritmu valčka.  

 

SKUPINA 3: Odlomek 3 – opozorilo 

Igranje na inštrumente: Dva člana skupine izvajata enakomeren ritem ure z lesenimi tolkali 

(leseni blok), ostali trije se jim pridružijo z igranjem izmišljenega enakomernega ritma na 

triangel. 

Gibalno izražanje: Pepelka se med plesom spomni botrinega opozorila in obnemi … 

 

SKUPINA 4: Odlomek 4 – polnočni zvonovi 

Igranje na inštrumente: Dva člana skupine izvajata enakomeren ritem ure z lesenimi tolkali 

(leseni blok), eden v skupini igra triangel na vsako 1. dobo, preostali član skupine se jim 

pridruži z igranjem izmišljenega enakomernega ritma na pavke. 

Gibalno izražanje: Pepelka steče s plesišča ... 

 

SKUPINA 5: Odlomek 5 – princ z izgubljenim čeveljčkom: 

Igranje na inštrumente: Eden od članov skupine igra izmišljeno melodijo v pentatoničnem 

zaporedju na zvončke, ostala člana se mu pridružita z izvajanjem izmišljenega ritma na 

triangel. 

Gibalno izražanje: Princ najde izgubljeni čeveljček … 

 



 

 

 

Cilji: 

Učenci: 

 pozorno poslušajo zvočna primera elektronske glasbe D. Guetta: Titanium 

instrumental in Kraftwerk: The Robots;  

 spoznavajo zvočnost nove glasbene zvrsti (elektronska glasba); 

 ob poslušanju elektronske glasbe in izvajanju vzporednih gibalnih dejavnosti 

poglabljajo doživetja in glasbene predstave; 

 usklajujejo medsebojne odnose v skupini in se orientirajo v prostoru. 

 

Učne metode: doživljajsko-analitično poslušanje, verbalno izražanje ob glasbi, gibalno 

ustvarjalno izražanje ob glasbi, gibalno izražanje posameznih glasbenih elementov (ritem, 

tempo), igranje na orffova glasbila, razlaga, opisovanje, pogovor, demonstracija.  

Učne oblike: frontalna, delo v dvojicah, individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: odprt prostor (učilnica brez miz in stolov), zvočni posnetek 

Kraftwerk: The Robots, David Guetta Ft. Sia: Titanium (Instrumental), radio, računalnik, 

ritmična orffova glasbila s kratkimi toni (kravji zvonec, bongo, leseni blok, palčke, triangel, 

strgalo …), ritmična improvizirana glasbila (steklenice, kamenje …). 

Diferenciacija in individualizacija: / 

Medpredmetne povezave: / 

Viri in literatura: 

 Niermann, F. Intermezzo. Interno gradivo. Institut für Musikpädagogik Wien. 

 Lock, D. (2011). Glasba. Vse o svetovni glasbi, glasbilih in velikih glasbenikih. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Alfonso, B., Allen, B., Beecroft, J., idr. (2004). Enciklopedija glasbe. Od rocka, popa, 

jazza, bluesa in hiphopa do klasične glasbe, folka in glasb sveta. Radovljica: Didakta. 

Zvočno gradivo: 

 

                            UČNA PRIPRAVA ZA GLASBENO UMETNOST 

Učiteljica: Urška Rupnik Datum: 

Šola:  OŠ Zbora odposlancev Kočevje Število ur: 1 

Razred: 

4.  

Predmet: 

Glasbena umetnost 

 

Tema: Inštrumenti se predstavijo 

Enota: Elektronski inštrumenti 



 

 

 D. Guetta: Titanium instrumental - https://www.youtube.com/watch?v=f7tbL5jn3Ug 

 Kraftwerk: The Robots - https://www.youtube.com/watch?v=VXa9tXcMhXQ 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

 

Hoja po ritmu 

glasbenega 

dela                  

D. Guetta: 

Titanium 

instrumental 

 

 

 

 

Hoja v ritmu 

glasbe s 

hkratnim 

premikanjem 

nasprotnih/ 

enakih 

okončin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izprazni učilnico. 

Poda navodilo za 1. dejavnost:  »Hoja v 

ritmu glasbe«. 

Sproščeno hodimo eden mimo drugega. 

Prostor je potrebno dobro izkoristiti in 

iskati čim bolj prazna mesta. Sproščeno 

naj nas prevzame ritem glasbe. Velja 

pravilo, da je obrat v levo prepovedan.  

 

 

Poda navodila za 2. dejavnost: 

»Korakanje v ritmu glasbe.« 

Pozorni smo predvsem na koordinacijo 

roka-noga.  

 

 Premikajmo nasprotno roko in 

nogo hkrati naprej (L noga 

naprej, D roka naprej; D noga 

naprej, L roka naprej). 

 Premikajmo paralelna uda hkrati 

(L noga naprej, L roka naprej; D 

noga naprej, D roka naprej). 

 Hodimo sproščeno in normalno. 

 Kolena pri vsakem koraku 

dvigujemo visoko v zrak. 

 Dvigujemo roke do višine oči pri 

vsakem koraku. 

 

Pozorno prisluhnejo zvočnemu 

posnetku, ujamejo ritem glasbe in 

sproščeno hodijo po prostoru.  

 

 

 

 

 

 

V ritmu glasbe izvajajo gibe, ki jih 

prikazuje učitelj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7tbL5jn3Ug
https://www.youtube.com/watch?v=VXa9tXcMhXQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotska hoja 

ob zvočnem 

posnetku 

skupine 

Kraftwerk: 

The Robots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotska hoja 

 

 

 Premikajmo nasprotno roko in 

nogo hkrati naprej (L noga 

naprej, D roka naprej; D noga 

naprej, L roka naprej). 

 Premikajmo paralelna uda hkrati 

(L noga naprej, L roka naprej; D 

noga naprej, D roka naprej). 

 Hodimo naprej z visoko 

dvigajočimi koleni, pustimo obe 

roki enakomerno nihati naprej-

nazaj. 

 Hodimo sproščeno in normalno. 

 

Poda navodila za 3. dejavnost: 

»Robotska hoja.«  

Naša hoja naj postane toga in okorna. 

Še vedno se gibamo v ritmu glasbe. 

Poiščimo še bolj trde in mehanične 

oblike hoje. Ne premikajmo se več kot 

ljudje, pač pa kot stroji. Postopoma 

postajajmo roboti. Uporabljajmo tudi 

ekstremne vertikalne in horizontalne 

gibe. Osredotočimo se na gibe celotnega 

telesa. Kaj počenjajo naše roke, noge, 

naše oči. 

Vsak poišče svojo robotsko hojo, pri 

tem ne sme pozabiti na glasbeni ritem. 

 

Poda navodila za 4. dejavnost: »Desni 

kot.«  

Ne premikamo se več prosto po 

prostoru, pač pa paralelno s stenami. Ko 

je potreben obrat, se zavrtimo le za 90
0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ritmu glasbe izvajajo robotske 

gibe, ki jih prikazuje učitelj. 

Postopoma ustvarjajo in si izmišljajo 

lastne robotske gibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ritmu glasbe paralelno s stenami 

izvajajo robotske gibe, obračajo se 

za 90
0
.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igranje na 

glasbila in 

robotsko 

upravljanje 

v desno. 

 

 Določi vodjo, ki v ritmu glasbe z 

udarci na ritmičen inštrument 

nakazuje obrate. Ko zazvoni 

(udari) 1x, se obrnemo za 90
0
 v 

levo, ko zazvoni (udari) 2x, se 

obrnemo za 90 
0
 v desno. 

 

 Počasi robotu zmanjkuje 

energije. Kadarkoli med glasbo 

se ustavimo in kot skulptura 

robota na mestu počakamo, da 

glasba preneha. 

 

Sprostimo roke, noge, telo. 

 

Poda navodila za 5. dejavnost: »Pilot 

upravlja robota.« 

 Postavimo se v pare. Eden v 

paru prevzame vlogo robota, 

drugi pa pilota. Piloti vzamejo v 

roke eno izmed ritmičnih 

glasbil. Preizkusijo ga. 

 

 Pilot se postavi za robotom in z 

zvokom upravlja njegovo 

gibanje. 1 udarec pomeni obrat 

za 90
0 

v levo, 2 udarca pomenita 

obrat v desno. Pilot mora 

delovati skladno z ritmom 

glasbe. 

 

 

 

 

 

 

V ritmu glasbe izvajajo robotske 

gibe, po zvočnem signalu se obrnejo 

za 90
0
.  

 

 

 

 

Roboti obstojijo na mestu. 

 

 

 

 

 

Sprostijo roke, noge, telo. 

 

Postavijo se v pare. Eden v paru 

prevzame vlogo robota, drugi pa 

pilota. 

Piloti preizkusijo svoje glasbilo in 

poiščejo njegov edinstven zvok, na 

katerega bo lahko robot dobro 

reagiral. Robot si ga mora dobro 

zapomniti. 

Pilot upravlja robota, le-ta posluša 

svoj »zvočni upravljalnik« in se 

ravna po njegovih ukazih. 

 

 

 



 

 

 Piloti si izmislijo nove načine 

upravljanja z roboti (npr. ob 1 

udarcu hodijo, ob dveh udarcih 

korakajo, ob treh udarcih 

obstanejo na mestu ali dvigujejo 

roke, noge …) 

 

 

 Vlogi zamenjata. 

 

 

 

 Vajo otežimo tako, da piloti ves 

čas stojijo ob steni, roboti pa 

hodijo na njihov ukaz po 

prostoru. 1 udarec na inštrument 

pomeni obrat v levo, 2 udarca 

pomenita obrat v desno. 

 

 Vlogi zamenjata. 

 

 Po prostoru postavimo ovire. 

(mize, stoli). 

 

 

 Naloga pilotov je, da vodijo 

robote po prostoru z ovirami. Na 

koncu jih morajo »parkirati« na 

določeno mesto (po vrsti). 

 

 Vlogi zamenjata. 

 

 

Sprostimo roke, noge, telo. 

Piloti podajajo svoje zamisli, skupaj 

določijo eno in se vsi roboti ravnajo 

po njej. 

 

 

 

 

Piloti sedaj postanejo roboti in 

obratno. 

 

 

Robot pozorno posluša svojega 

pilota in se ravna po njegovih 

zvočnih navodilih.  

 

 

 

 

Piloti sedaj postanejo roboti in 

obratno. 

 

 

 

 

Pilot upravlja robota, le-ta posluša 

svoj »zvočni upravljalnik« in se 

ravna po njegovih ukazih. 

 

 

Piloti sedaj postanejo roboti in 

obratno. 

 

Sprostijo roke, noge, telo. 



 

 

Prepoznavanje 

izraznih prvin 

in izvajalskih 

sredstev; 

ritmična, 

melodična  in 

oblikovna 

analiza; 

izražanje 

čustev, 

razpoloženja v 

skladbi 

Vodi pogovor o izvedenih glasbenih 

dejavnostih in poslušanih glasbenih 

delih.  

Razgovor poteka s pomočjo vprašanj 

(Priloga 1). 

Med razgovorom poda navodilo za 

reševanje učnega lista v glasbeni mapi.  

 

Poda navodilo za domače delo (glej 

GM: Moja zgoščenka). Z družino 

narišite ovitek zgoščenke za to zvrst 

glasbe. Svoje delo tudi ovrednotite (glej 

GM: Glasba, jaz in moja družina). 

Čas za izdelavo domače naloge je 7 dni. 

Odgovarjajo na vprašanja učitelja, 

izmenjujejo mnenja in vrednotijo 

spoznano glasbeno zvrst. 

Med razgovorom rešijo učni list o 

glasbenih izraznih in izvajalskih 

značilnostih poslušanega dela (glej 

GM). 

 

 

Sledijo navodilom učitelja za delo v 

glasbeni mapi (GM: Moja 

zgoščenka; GM: Glasba, jaz in moja 

družina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1 – VPRAŠANJA PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

 

Vprašanja učitelja:  

 

 Ti je bila poslušana glasba všeč? Zakaj da/ne? 

 Ali si že slišal podobno glasbo? Kdaj? Kje? S kom?  

 Ali bi si še želel poslušati tovrstno glasbo? 

 S kom bi želel poslušati to glasbo? 

 H kateri glasbeni zvrsti uvrščamo poslušana dela? 

 Ali tudi avtorju teh skladb lahko rečemo skladatelj? 

 Ali veš, kako avtorju tovrstnih skladb še drugače pravimo? 

 Ali si prepoznal kakšno glasbilo? 

 Kako je avtor ustvaril glasbeno delo tega (elektronskega) žanra? S katerimi 

pripomočki si je pomagal pri nastajanju tega dela? 

 Ali gre za absolutno ali programsko skladbo? Umetno ali ljudsko? 

 Ali te je v glasbi kaj presenetilo? 

 Na kaj te je glasba spomnila? 

 Kako bi na obrazu izrazil svoje razpoloženje ob poslušanju glasbe? 

 Kaj bi želel delati ob glasbi? 

 Kako bi ob tej glasbi ploskal? 

 Katera glasbena prvina zato izstopa, ritem, melodija, harmonija ali zvočna barva? 

(ritem) 

 Ali smo ob tej glasbi korakali ves čas na enak način? 

 Je bila glasba hitra ali počasna? Se je hitrost spreminjala? 

 Ali je bila melodija sestavljena iz višjih ali nižjih tonov? 

 Ali je bila v glasbi tudi tišina oziroma pavza? 

 Kako bi narisal potek prve/druge melodije? Kako bi jo nakazal z gibi? 

 Kako glasna je bila glasba? 

 Ali se ti zdi, da bi bila glasba lahko tišja ali glasnejša? 

 Ali meniš, da je poslušanje takšne glasbe v šoli primerno? Zakaj da/ne? 

 Ob kakšnih priložnostih bi lahko poslušali takšno zvrst glasbe? 

 

 

 



 

 

 

Cilji: 

Učenci: 

 pozorno poslušajo instrumentalno in vokalno-instrumentalno jazz glasbo D. Ellington: 

Take the A Train; 

 ritmično izrekajo besedilo; 

 se naučijo novo pesem; 

 z inštrumenti ustvarjajo ritmično spremljavo pesmi; 

 izvedejo, predstavijo in vrednotijo lastne dosežke; 

 v skupinskem muziciranju vzpostavljajo medsebojne odnose. 

Učne metode: glasbeno-didaktična igra, analitično poslušanje, petje, igranje na lastna, orffova 

in improvizirana glasbila, ustvarjanje ritmične spremljave na dano pesem, gibalno izražanje 

ob glasbi, verbalno izražanje ob glasbi, razlaga, opisovanje, pogovor, demonstracija.  

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: zvočni posnetki D. Ellington: Take The A Train, Ella 

Fitzgerald in Duke Ellington: Take The A Train, zvočna podlaga za pesem »jazzy« vlakec, 

glasbena mapa (GM), projektor, računalnik, orffova glasbila (ropotulje, triangel), doma 

narejene ropotuljice. 

Diferenciacija in individualizacija:  

Pri ustvarjanju ritmične spremljave pesmi v vsako skupino uvrstimo po enega učenca z bolj 

razvitim ritmičnim posluhom. 

Medpredmetne povezave: matematika (ritem) 

Viri in literatura: 

 Rogers, L., Milligan, S. (2013). Jazz Mosaic. Jazz Activities for the Early Childhood 

Classroom. [CD-ROM]. Van Nuys: Alfred Music Publishing Co., Inc. 

 Macgregor, H. (2014). Music Express: Age 8 9. Complete Music Scheme fot Primary 

Class Teacher [CD-ROM]. London: A & C Black Music.  

 

                            UČNA PRIPRAVA ZA GLASBENO UMETNOST 

Učiteljica: Urška Rupnik Datum: 

Šola:  OŠ Zbora odposlancev Kočevje Število ur: 2 

Razred: 

4. 

Predmet: 

Glasbena umetnost 

 

Tema:  Inštrumenti se predstavijo 

Enota: Trobila in pihala 



 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

 

Gibalno 

izražanje ob 

glasbi 

 

 

 

Izprazni učilnico. Ostanejo le šolski 

stoli. Postavljeni so v obliki »vlakca«, 

razporejeni so eden za drugim po 

učilnici. 

Poda navodilo za glasbeno dejavnost 

»Peljimo se z A –vlakom«. Učitelj je 

»strojevodja« in sedi na prvem stolu, ki 

je višji od ostalih. Zavrti zvočni 

posnetek (D. Ellington: Take the A 

Train). Začne izvajati gibe v ritmu 

glasbe. Prične s premikanjem glave gor-

dol in učence nebesedno spodbudi, da 

mu pričnejo slediti. Čez čas začne s 

premikanjem ramen navzgor in navzdol 

v ritmu glasbe. Sledi še premikanje 

iztegnjenih rok skupaj-narazen. Nato se 

presede na zadnji sedež vlakca in 

nebesedno spodbudi učence, da se vsi 

pomaknejo za en sedež naprej. Vlakec 

dobi novega vodjo, ki nakazuje ritem 

glasbe s poljubnim delom telesa. 

Skupina ves čas sledi gibom vodje in jih 

ponavlja za njim. 

Pozorno sledijo gibalnemu izražanju 

učitelja/učenca in ponavljajo za 

njim.  

Vloge menjajo, dokler skladbe ni 

konec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analitično 

poslušanje 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznava-

nje izraznih 

prvin in 

izvajalskih 

sredstev; 

ritmična, 

melodična in 

oblikovna 

analiza; 

izražanje 

čustev, 

razpoloženja v 

skladbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učence spodbudi, da pozorno 

prisluhnejo odlomkoma dveh zvočnih 

primerov: 

a)   Instrumentalna različica skladbe 

»Take The A Train«. 

b)  Vokalno-instrumentalna različica 

skladbe »Take The A Train«.  

 

Učencem razdeli učni list. Vodi 

doživljajsko-analitični razgovor o 

poslušanih skladbah: 

 Katera izmed poslušanih 

skladb ti je bila bolj/manj všeč? 

Zakaj? 

 Sta skladbi vokalni, 

inštrumentalni ali vokalno-

inštrumentalni? 

 Ali besede spremenijo pomen 

pesmi? 

 Ali ima pevka na posnetku 

poseben vokal? Kako rečemo 

takšnemu petju? 

 Kaj bi želel delati ob glasbi? 

 Ali lahko ob tej glasbi 

korakamo ves čas enako? 

 Sta skladbi hitri ali počasni? 

Se je hitrost spreminjala? 

 Ali je bila v skladbah tudi 

tišina oziroma pavza? 

 Kako glasna je bila skladba 1 

oziroma skladba 2? 

 Katera glasbila si prepoznal/-a 

v skladbi1 oziroma 2?  

Pozorno poslušajo zvočna primera. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja 

učitelja. Izražajo svoje misli in 

občutja. Med razgovorom rešijo učni 

list o glasbenih izraznih in 

izvajalskih značilnostih poslušanega 

dela (glej GM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se ti zdi naslov, ki ga je izbral 

skladatelj, pravi za to skladbo? 

 Kako imenujemo to zvrst 

glasbe? 

 Ob kakšnih priložnostih bi 

lahko poslušali takšno zvrst 

glasbe? 

 

Pove nekaj besed o vsebini poslušanih 

skladb, izvajalcih in avtorju jazz pesmi 

Duku Ellingtonu (Priloga 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledijo razlagi učitelja. 

 

Gibalno 

izražanje ob 

glasbi 

 

 

 

Igranje na 

orffova 

glasbila 

 

Poda navodilo za naslednjo dejavnost 

»Stop, postaja!«                             

Vsak učenec dobi številko od 1 do 18. 

Učenci se nato poljubno postavijo v 

kolono (vlakec). Ko zaslišijo glasbo  

(D. E.: Take the A Train), se začnejo 

premikati v ritmu glasbe. Vsak učenec 

ima tudi ropotuljico, s katero je drvenje 

vlaka po tirnicah še bolj prepričljivo. 

Določi učenca, železniškega 

nadzornika, ki bo s trianglom nakazoval 

vmesne postanke vlaka. Ko vlak zasliši 

znak za postanek, se ustavi. Ustavi se 

tudi glasba. Železniški nadzornik 

pokaže tablico s številko in z vlakca 

izstopi učenec s to številko. Nato se 

zopet zasliši glasba, in vlak potuje dalje 

vse dokler mu ne zmanjka 

»vagončkov«. 

 

Poda navodilo za domače delo (glej 

Pozorno sledijo navodilu učitelja in 

samostojno izvajajo dejavnost »Stop, 

postaja!«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledijo navodilom učitelja za delo v 



 

 

GM: Družinski ansambel). Z družino 

poslušajte jazz skladbo (D. Ellington: 

Take the A Train). Izdelajte dve različni 

ropotuljici in z njimi uprizorite 

»družinski ansambel«.                                   

Svoje delo tudi ovrednotite (glej GM: 

Glasba, jaz in moja družina). 

Čas za izdelavo domače naloge je 7 dni. 

glasbeni mapi (GM: Družinski 

ansambel; GM: Glasba, jaz in moja 

družina). 

 

 

2. ura 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

Igranje na 

lastna glasbila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petje 

 

 

 

 

 

Učence razporedi v krog. 

Nebesedno jih vodi, da pričnejo slediti 

ritmu, ki ga učitelj izvaja z lastnimi 

glasbili. 

 

Ko vsi učenci usvojijo ritem, izbere 5 

učencev (z razvitim ritmičnim 

posluhom), ki ritem ves čas ponavljajo, 

ločeno od kroga, ostali učenci z 

ritmičnim izvajanjem prenehajo. 

 

Učitelj učence po metodi odmeva nauči 

besedilo pesmice »Jazz« vlakec. Pri tem 

pazi, da se besedilo pesmi ujema z 

ritmom, ki ga izvajajo ločeni učenci. 

 

Pesem zapoje ob glasbenem posnetku 

(zvočni podlagi). 

Stojijo v krogu. Izvajajo ritem na 

lastna glasbila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo pesmi se naučijo po metodi 

odmeva.  

 

 

 

Pesmico »Jazz« vlakec se naučijo s 

pripevanjem. 

Ustvarjanje Učence razdeli v skupine po 4 in pove, Sledijo razlagi učitelja. 



 

 

ritmične 

spremljave 

pesmi 

 

da bodo z ropotuljicami, ki so jih 

prinesli od doma, ustvarili ritmično 

spremljavo za pesem o »Jazz« vlakcu. 

Vsaka skupina bo morala na dano 

besedilo sestaviti melodijo. 

Poda navodilo za delo v skupinah (glej 

GM: Zapeljimo se z »Jazz« vlakcem). 

Učitelj jih pri delu spodbuja, usmerja, 

vodi, pomaga. 

V skupini ustvarijo ritmično 

spremljavo pesmi. 

 

 

Petje, igranje 

na 

improvizirana 

glasbila 

 

 

 

Povabi posamezne skupine, da zapojejo 

in zaigrajo ritmično spremljavo, ki so jo 

ustvarile.  

 

Vodi razgovor o ustvarjenih 

spremljavah. Učence spodbudi, da sami 

ocenijo svoje glasbene izmišljarije. 

Skupine predstavijo svoja glasbena 

dela.  

 

 

Kritično ovrednotijo lastno 

spremljavo (glej GM: Ocenim se 

sam) in spremljavo ostalih skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1 – OPIS POSLUŠANIH JAZZ SKLADB 

 

Duke Ellington se je rodil 29. 4. 1899 v Washingtonu. Pri 7. letih je 

pričel igrati klavir in pričel svojo profesionalno pot že kot najstnik. 

Njegovo pravo ime je Edward Kennedy. Domnevajo, da je svoj vzdevek dobil od prijatelja 

zaradi svoje elegantnosti. Ustanovil je orkester Duka Ellingtona in postal njegov vodja. 

Orkester je izvajal glasbo swinga in jazza, ki je z njegovo pomočjo tisti čas postala živa in 

popularna. 

Tipični »Big Band« ali jazz orkester ima lahko od 12 do 25 članov. 

»Take The A Train« ali »Vožnja z A vlakom« je skladba, ki jo je ustvaril prijatelj Duka 

Ellingtona, pianist in skladatelj Billy Strayhorn. 

Vlak A je svetovno znan vlak podzemne železnice v New Yorku, ki ima na svetu najdaljšo 

podzemno pot. 

Nekega dne je Duke svojemu prijatelju Billyu napisal navodila, kako priti do koncertne 

dvorane v nekem mestu. V navodilu je omenil tudi A vlak: »Be sure, to take the A Train!«. 

Možno je, da je Billya to tako navdihnilo, da je napisal pesem … 

Skladba je postala uspešnica orkestra Duka Ellingtona. (Rogers, L., Milligan, S., 2013) 

 

Ella Fitzgerald je ena izmed najuspešnejših svetovnih jazz pevk. Prodala je čez 40 milijonov 

albumov in osvojila 13 Grammy nagrad. Zanimivo je, da se je njena glasbena pot pričela pri 

rosnih 17. letih, ko se je prijavila na tekmovanje plesnih talentov. Ko je vstopila v dvorano, je 

opazila, da so plesalci oblečeni v lična plesna oblačila, ona pa je imela na sebi staro ponošeno 

obleko. Zato si je zadnji trenutek premislila, in se udeležila pevskega tekmovanja, kjer pa je 

zmagala. Njen prvi hit je bila skladba »A Tisket, A Tasket«, ki jo je izvajala z orkestrom 

Chick Webb. Znana je bila po svojem improviziranem petju oz. »scatting petju« 

(spreminjanje melodije v okviru harmonske osnove). (Rogers, L., Milligan, S., 2013) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cilji: 

Učenci: 

 pozorno poslušajo skladbo A. Dvořaka: Slovanski ples;  

 ob pozornem poslušanju skladbe prepoznavajo in razumejo pojem orkester; 

 skladbi sledijo z ritmičnimi izmišljarijami na lastna glasbila; 

 pozorno poslušajo skladbo E. Griega: Jutro;  

 glasbena doživetja in zvočne predstave likovno in besedno izražajo; 

 z orffovimi inštrumenti ustvarjajo zvočne slike; 

 izvedejo, predstavijo in vrednotijo lastne dosežke; 

 s skupinskim muziciranjem vzpostavljajo medsebojne odnose. 

 

Učne metode: glasbeno-didaktična igra, doživljajsko in analitično poslušanje, ritmično 

izvajanje ob glasbi, ustvarjanje zvočne slike, likovno in verbalno izražanje ob glasbi, verbalno 

izražanje ob glasbi, razlaga, opisovanje, pogovor, demonstracija.  

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: zvočni posnetki A. Dvořak: Slovanski ples št. 1 (CD1/51), E. 

Grieg: Jutro (CD1/52), glasbena mapa (GM), projektor, računalnik, ppt prezentacije, orffova 

glasbila, različna pisala, sličice skupine glasbil, slike za ustvarjanje zvočnih slik. 

Diferenciacija in individualizacija:  

Pri ustvarjanju zvočnih slik v vsako skupino uvrstimo po enega učenca z bolj razvitimi 

glasbenimi sposobnostmi. 

Medpredmetne povezave: naravoslovje, likovna umetnost 

Viri in literatura: 

 

                            UČNA PRIPRAVA ZA GLASBENO UMETNOST 

Učiteljica: Urška Rupnik Datum: 

Šola:  OŠ Zbora odposlancev Kočevje Število ur: 3 

Razred: 

4. 

Predmet: 

Glasbena umetnost 

 

Tema:  Inštrumenti se predstavijo 

Enota: Inštrumentalne skupine in orkester 



 

 

 Stefanija, L., Verbuč, D. (2003). Tra-ra-ra, vsak naj glasbo pozna. Učbenik za 

glasbeno vzgojo za četrti razred devetletne osnovne šole. Ljubljana. DZS, d. d. 

 Stefanija, L., Verbuč, D., Berak, Đ., Šulc, K. (2003). Tra-ra-ra, vsak naj glasbo 

pozna. Priročnik  za glasbeno vzgojo za četrti razred devetletne osnovne šole. 

Ljubljana. DZS, d. d. 

 MacGregor, H. (2009). Listening to Music History. Active Listening Materials to 

Support a School Music Scheme [CD-ROM]. London: A&C Black Publishers Ltd. 

 Grieg., E. (1997). Piano concerto&Peer Gynt Suites [zvočni CD]. England: Prism 

Leisure Corporation Plc. 

 Ogled simfoničnega orkestra: https://www.youtube.com/watch?v=5YBvdolpYro 

 

1.ura 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

Igranje na 

lastna glasbila 

 

 

 

Poda navodilo za glasbeno-didaktično 

igro »Dirigent«. Učenci sedijo v krogu. 

Eden izmed njih mora zapustiti prostor. 

V tem času skupina določi nekoga, ki 

bo skrivni dirigent, vodja orkestra. Med 

predvajanjem posnetka (A.Dvořak: 

Slovanski ples št. 1) bo moral izvajati 

poljuben ritem z lastnimi glasbili 

(tleskanje, ploskanje, topotanje ipd.), 

skupina pa bo ponavljala za njim. 

Ritmizirati bo moral zelo pazljivo, saj 

mora učenec, ki je prej zapustil razred, 

ob prihodu nazaj ugotoviti, kdo je 

skrivni dirigent »orkestra«.  

 

 

Napove temo današnje učne ure: 

Instrumentalne skupine in orkester. 

Pozorno sledijo ritmiziranju 

skrivnega dirigenta in ponavljajo za 

njim. Izbrani učenec opazuje igranje 

orkestra in poizkuša ugotoviti, kdo je 

dirigent instrumentalne skupine. 

Vloge večkrat zamenjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5YBvdolpYro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojma orkester in dirigent učenci 

poznajo že iz prejšnjih let. Spodbudi 

otroke, da opišejo orkester. 

Pokaže sestavo simfoničnega orkestra 

na ppt. 

 

 

 

 

 

Ob slikah na ppt opiše različne vrste 

orkestrov in vlogo dirigenta v njem. 

Pove, da ločimo orkestre glede na 

velikost (komorni, simfonični …), 

glasbene instrumente (godalni, pihalni, 

tamburaški …) in zvrst glasbe 

(jazzovski …). Pove, da je dirigent 

vodja (najpogosteje) simfoničnega 

orkestra, ki vodi skupino tako, da 

nakazuje hitrost, glasnost, razpoloženje 

v skladbi idr. 

 

Predvaja posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y

BvdolpYro 

 

 

 

Samostojno in ob slikah povedo, da 

je orkester večja skupina 

glasbenikov, izvajalcev, ki igrajo na 

instrumente. Povedo, da je največji 

orkester simfonični orkester. 

Povedo, da je zanj značilno, da je 

sestavljen iz štirih skupin glasbenih 

instrumentov, imenovanih godala, 

pihala, trobila in tolkala. 

 

Sledijo razlagi učitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogledajo si primer simfoničnega 

orkestra z dirigentom. 

 

Igranje na 

lastna glasbila 

 

Poda navodilo za naslednjo glasbeno-

didaktično igro »Orkester«. Učence 

razdeli v 4 skupine. Vsak učenec dobi 

sličico z eno izmed štirih skupin 

inštrumentov: pihala, trobila, godala, 

Pozorno sledijo kretnjam dirigenta in 

glasovno posnemajo skupine glasbil. 

Dirigent se večkrat zamenja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5YBvdolpYro
https://www.youtube.com/watch?v=5YBvdolpYro


 

 

tolkala. Posamezne skupine glasbil se 

postavijo na svoje mesto kot v pravem 

orkestru. Vsaka skupina glasovno 

posnema svoje glasbilo:  

 violine: njjjja-njjjja; 

  flavte: fiju-fiju; 

  trobente: tra-tra; 

  tolkala: tam-tam.  

 

Izberejo dirigenta, ki posameznim 

skupinam z dogovorjenimi znamenji 

(Priloga 1) določa, kdaj naj se oglasijo 

in kdaj naj prenehajo z glasovnim 

posnemanjem glasbil. Skupine lahko 

poljubno vključuje in izključuje. 

 

2. ura 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

Doživljajsko 

poslušanje 

 

 

Likovno 

ustvarjanje ob 

glasbi 

 

 

 

 

 

 

Učence posede po prostoru, jim razdeli 

učni list (glej GM: Kaj mi govori 

glasba?) in pove, da morajo pozorno 

poslušati zvočni posnetek (E. Grieg: 

Jutro). Med ali po poslušanju morajo na 

učni list narisati, kaj jim glasba govori. 

Svojo ilustracijo naj tudi naslovijo. 

Posnetek zavrti 2-krat. 

 

Po poslušanju vodi razgovor ob 

ilustracijah učencev: 

 Na kaj te je skladba spomnila? 

Kakšen naslov bi dal//-a 

Pozorno prisluhnejo zvočnemu 

posnetku in narišejo svojo zgodbo ob 

poslušanju. Napišejo tudi naslov, ki 

bi ga dali skladbi. 

 

 

 

 

 

Učenci predstavijo svoje umetnije in 

povedo, kako bi poslušano skladbo 

naslovili. 

Učenci izražajo svoje misli in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

skladbi? 

 Kako si se počutil/-a ob 

poslušanju? 

 Kaj te je v glasbi presenetilo? 

 Katere barve si videl/-a ob 

poslušanju te glasbe? 

občutja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitično 

poslušanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznava-

nje izraznih 

prvin in 

izvajalskih 

sredstev; 

ritmična, 

melodična  in 

oblikovna 

analiza; 

Pove, da bodo skladbo poslušali še 

enkrat. 

Spodbudi učence, da so ob ponovnem 

poslušanju pozorni na ritem, glasnost 

izvajanja, inštrumente, hitrost izvajanja, 

razpoloženje pesmi … 

 

Na tablo nalepi sliko jutra (Priloga 2). 

Pove, da je skladbi naslov Jutro.                                      

Vpraša učence, zakaj menijo, da je 

skladba dobila takšen naslov. 

Pove nekaj besed o skladatelju Jutra in 

sami skladbi. Pove, da je njen skladatelj 

Edvard Grieg. Napisana je bila za 

orkester 

 (Priloga 3). 

 

Učencem razdeli učni list. Vodi 

doživljajsko-analitični razgovor o 

poslušani skladbi: 

 Kaj bi želel delati ob glasbi? 

 Ali bi ob tej glasbi ploskali ves čas 

na enak način? 

 Je bila glasba hitra ali počasna? Se 

je hitrost spreminjala? 

 Ali je bila melodija sestavljena iz 

Pozorno poslušajo zvočni posnetek, 

izražajo svoje misli in občutja. 

 

 

  

 

 

Sledijo razlagi učitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja 

učitelja. Izražajo svoje misli in 

občutja. Med razgovorom rešijo učni 

list o glasbenih izraznih in 

izvajalskih značilnostih poslušanega 

dela (glej GM). 

 

 



 

 

izražanje 

čustev, 

razpoloženja v 

skladbi. 

višjih ali nižjih tonov? 

 Ali je bila v glasbi tudi tišina 

oziroma pavza? 

 Kako glasna je bila skladba? 

 Katera glasbila si prepoznal/-a v 

skladbi? 

 Kako imenujemo to zvrst glasbe? 

 Ob kakšnih priložnostih bi lahko 

poslušali takšno zvrst glasbe? 

 Poda navodilo za domače delo (glej 

GM: Skupinska slika). Z družino 

poslušajte 4 odlomke klasične glasbe 

(A. Vivaldi: Štirje letni časi). Ob 

poslušanju posameznega odlomka 

narišite sliko iz različnih črt, pik, oblik, 

barv … Vsakemu odlomku določite svoj 

letni čas. Doma svoje delo tudi 

ovrednotite (glej GM: Glasba, jaz in 

moja družina). Čas za izdelavo domače 

naloge je 14 dni. 

Sledijo navodilom učitelja za delo v 

glasbeni mapi (GM: Skupinska slika; 

GM: Glasba, jaz in moja družina). 

 

 

 

3. ura 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 Učence razdeli v 4 skupine in poda 

navodilo za naslednjo dejavnost 

»Ustvari glasbeno sliko«. Vsaka 

skupina izžreba eno izmed slik (Priloga 

4) in z izbrano skupino glasbil sestavi 

kratko glasbeno delo, ki se bo ujemalo s 

Pozorno poslušajo učiteljeva 

navodila. 

 

 

 

 



 

 

sliko. Delo naj tudi naslovijo. Učencem 

razdeli navodila in pojasni, na kaj 

morajo biti pozorni pri ustvarjanju 

zvočnega dela (glej GM: Ustvari 

glasbeno sliko). 

 

 

 

 

Zvočna slika Pri delu učencem pomaga, jih vodi, 

usmerja, spodbuja. 

V skupini ustvarijo zvočno sliko iz 

zbranih glasbil. 

 

 

Igranje na 

orffova 

glasbila 

 

 

 

 

Povabi posamezne skupine, da zaigrajo 

zvočne slike, ki so jih ustvarile.  

 

 

 

 

 

Učence spodbudi, da sami ocenijo svoje 

glasbene izmišljarije.  

 

Skupine predstavijo svoja glasbena 

dela. Sliko, ki si jo je skupina 

izbrala, in njen naslov lahko skupina 

pokaže šele, ko ostali poslušalci 

(učenci) povedo svoje vtise in 

občutja po poslušanju. 

 

Kritično ovrednotijo lastne zvočne 

slike (glej GM: Ocenim se sam) in 

zvočne slike ostalih skupin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1 – KRETNJE DIRIGENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2 – SLIKA JUTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 3 – OPIS SKLADATELJA IN SKLADBE 

Edvard Grieg se je rodil leta 1843 v norveškem mestu Bergen. Njegov izvirni priimek je 

bil Greig. Odrasel je v glasbeni družini. Njegova mati je bila njegova prva učiteljica klavirja. 

Obiskoval je mnogo različnih šol in pogosto nosil svoja glasbena dela k pouku. Učencem je 

bila všeč, učiteljem pa ne. Edvardovo nadarjenost je spoznal družinski prijatelj, norveški 

violinist Bull, ki ga je napotil na nadaljnje izobraževanje. 

Med Griegovimi najbolj znanimi deli je njegova spremljava h gledališki igri Peer Gynt, ki jo 

je napisal Henrik Ibsen, še posebej Jutro. Peer Gynt je človek, ki je ves čas v težavah. V 

svojih dogodivščinah se znajde pri kralju gorskih škratov, od koder mora zbežati. Zgradi si 

kočo v gozdu, kjer se mu pridruži tudi dekle Solvejg. Tudi njo zapusti in po dolgih potovanjih 

dočaka jutro v Sahari. Tu nastopi del skladbe E. Griega Jutro. Tu, v arabski puščavi, ga 

zamenjajo za preroka in bogataša. To izkoristi dekle z imenom Anitra in ga oropa. Na stara 

leta se vrne nazaj v kočo k svoji Solvejg. 

Edvard Grieg je umrl po dolgi bolezni jeseni leta 1907, star 64 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bergen,_Norve%C5%A1ka


 

 

PRILOGA 4 – GLASBENE SLIKE 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cilji: 

Učenci: 

 spoznajo, da ima vsaka slovenska pokrajina svojo značilno ljudsko glasbo; 

 poznajo razliko med ljudsko in umetno glasbo; 

 razumejo pojem in pomen ljudske pesmi; 

 se naučijo belokranjsko ljudsko pesem Pobelèlo pole; 

 petje pesmi spremljajo z igranjem na orffova glasbila; 

 spoznajo slovenski ljudski ples Pobelèlo pole; 

 v skupinskem muziciranju vzpostavljajo medsebojne odnose. 

 

Učne metode: glasbeno-didaktična igra, doživljajsko poslušanje, ritmično izvajanje ob glasbi, 

ustvarjanje, likovno in besedno izražanje ob glasbi, petje, igranje na orffova glasbila, razlaga, 

opisovanje, pogovor, demonstracija.  

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, delo v parih. 

Učna sredstva in pripomočki: zvočni posnetki slovenskih ljudskih pesmi (Notranjska: 

Lejsarjou malen, Primorska: Moja mati kűha kafe; Gorenjska: Pa k´b´luštna ne bila; Koroška: 

Ovsetni štajeriš; Štajerska: Gospud je šafafu medveida ven; Dolenjska: Ribniška; 

Belokranjska: Pobelèlo pole; Katalena: Pobelèlo pole), učni listi, projektor, računalnik, 

orffova glasbila, zemljevid Slovenije, kartončki z naslovi ljudskih pesmi iz različnih 

slovenskih pokrajin, kartončki s ključnimi besedami umetne in ljudske glasbe. 

Diferenciacija in individualizacija:  

Ritmična in melodična spremljava na ritmične in melodične inštrumente ob petju in plesu 

belokranjske ljudske pesmi Pobelélo pole. 

Medpredmetne povezave: družba (pokrajine), slovenščina (jeziki). 

 

 

 

                            UČNA PRIPRAVA ZA GLASBENO UMETNOST 

Učiteljica: Urška Rupnik Datum: 

Šola:  OŠ Zbora odposlancev Kočevje Število ur: 2 

Razred: 

4. 

Predmet: 

Glasbena umetnost 

 

Tema:  Odkrivamo glasbeno dediščino 

Enota:  O ljudski glasbi 

            Pobelelo pole 



 

 

Viri in literatura: 

 Sicherl Kafol, B. (2011). Ringaraja, pesem nas razvaja. Ljubljana: Mladinska knjiga 

Založba, d. d. 

 Oblak, B. (2002). Moja glasba 4. Delovni zvezek za 4. razred devetletne osnovne 

šole. Trzin: Založba Izolit, d. o. o. 

 Kokol, M. (1977). Prek sveta odmeva pesem. Pesmarica od 4. do 8. razreda osnovne 

šole. Ljudske pesmi. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 Stefanija, L., Verbuč, D. (2003). Tra-ra-ra, vsak naj glasbo pozna. Učbenik za 

glasbeno vzgojo za četrti razred devetletne osnovne šole. Ljubljana. DZS, d. d. 

 

1. ura 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

Analitično 

poslušanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tablo pritrdi zemljevid Slovenije z 

jasno označenimi pokrajinami 

(Gorenjska, Štajerska, Koroška, 

Dolenjska, Prekmurje, Primorska, 

Notranjska, Bela krajina) ter kartončke 

z naslovi različnih ljudskih pesmi 

(Priloga 1). Vodi kratek razgovor o 

posameznih pokrajinah: lega, govor, 

večja mesta, običaji, znamenitosti. 

 

Poda navodilo, da pozorno prisluhnejo 

prvemu zvočnemu posnetku, poizkusijo 

ugotoviti njegov naslov ter od kod 

pesem prihaja (Priloga 2). 

 

Povabi enega izmed učencev, da na 

zemljevid ustrezno prilepi kartonček z 

imenom prve pesmi. 

 

Učenci sodelujejo v razgovoru z 

učiteljem: na kratko povedo, kaj je 

značilno za posamezno slovensko 

pokrajino. 

 

 

 

 

 

 

Pozorno poslušajo zvočni primer in 

povedo naslov pesmi ter njen izvor. 

 

 

 

Na zemljevid ustrezno prilepi 

kartonček z imenom prve pesmi. 

 

 



 

 

 

 

 

Vrti odlomke pesmi iz različnih koncev 

Slovenije in učence spodbuja k 

imenovanju njihovih naslovov in 

izvorov. 

 

 

Vpraša učence, katera izmed pesmi je 

bila njim najbolj/najmanj všeč? Zakaj? 

 

Učence vpraša, kaj imajo vse te pesmi 

skupnega, kako bi jih poimenovali z 

eno besedo (besedno zvezo). 

 

Napove temo današnje učne ure – 

ljudska glasba. 

Pozorno poslušajo zvočne primere in 

povedo naslov pesmi ter njen izvor. 

Na zemljevid ustrezno prilepijo 

kartončke z imeni pesmi. 

 

 

Izražajo svoja občutja in misli. 

 

 

Povedo, da so to slovenske ljudske 

pesmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpraša, kaj je značilno za ljudske 

pesmi. Vodi razgovor, učence usmerja 

in vodi k pravilnim odgovorom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedo, da: 

- se večinoma prenaša ustno iz roda 

v rod; 

- se lahko dopolnjuje, spreminja, 

improvizira ipd., zato ima pesem 

lahko različice – v različnih 

pokrajinah enako pesem izvajajo na 

drugačne načine; 

- je avtor neznan oziroma pozabljen; 

- se glasba povezuje s petjem, 

plesom, ljudskimi glasbili, 

- odseva življenje ljudi nekega 

naroda, etnične skupine ipd., 

- je zanjo značilen narečni govor, 

- je ljudsko izročilo glasbeno izredno 

bogato in je del kulturne dediščine 

naroda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Analitično 

poslušanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

izraznih prvin 

in izvajalskih 

sredstev; 

ritmična, 

melodična  in 

oblikovna 

analiza; 

izražanje 

čustev, 

razpoloženja v 

skladbi 

 

 

 

 

 

 

Vpraša, katere ljudske pesmi že 

poznajo. 

 

 

Pove, da si bodo ogledali dva video 

posnetka pesmi Pobelélo pole, ki so jo 

že slišali v uvodu ure,  v različnih 

izvedbah: 

 Prifarski muzikanti: Pobelèlo pole  

 Katalena: Pobelèlo pole z ovcama 

 

 

Opozori naj pozorno spremljajo izvedbo 

obeh pesmi. 

 

Vodi doživljajsko-analitični razgovor o 

poslušanih skladbah: 

 Katera izmed poslušanih 

skladb ti je bila bolj/manj všeč? 

Zakaj? 

 Sta skladbi vokalni, 

inštrumentalni ali vokalno-

inštrumentalni? 

 Kaj bi želel delati ob glasbi? 

 Ali lahko ob tej glasbi 

korakamo ves čas enako? 

 Sta skladbi hitri ali počasni? 

Se je hitrost spreminjala? 

 Ali je bila v skladbah tudi 

tišina oziroma pavza? 

 Kako glasna je bila skladba 1 

oziroma skladba 2? 

 Katera glasbila si prepoznal/-a 

Učenci naštevajo slovenske ljudske 

pesmi. Po želji jih lahko tudi pojejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno spremljajo obe izvedbi 

pesmi Pobelèlo pole. 

 

Povedo, da se razlikujeta po ritmu, 

melodiji, besedilu, harmoniji, 

dolžini, glasovih, inštrumentih.  

Povedo, da je prva pesem izvedena 

(predvsem) z ljudskimi glasbili 

(tamburice, harmonika…), v 

belokranjskem narečju, v videu 

nastopajo plesalci – belokranjski 

folkloristi.  

Za drugo pa učenci povedo, zakaj 

pesem ni povsem ljudska. Ljudska je 

po izvoru, sicer pa jo je na poseben 

način nekdo priredil (skupina 

Katalena). 

Druga izvedba je sodobna različica 

ljudske pesmi s (sodobnimi) 

instrumenti (električna in bas kitara, 

bobni …), razlikuje se tudi v 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v skladbi1 oziroma 2?  

 Ob kakšnih priložnostih bi 

lahko poslušali skladbo 1 

oziroma skladbo 2? 

 

Pove, da v glasbi ločimo ljudsko in 

umetno glasbo. Za slednjo pa je 

značilno: 

- da je njen avtor znan in jo lahko 

uvrstimo v čas in prostor; 

- da v umetni glasbi uporabljajo note; 

- da jo izvajajo v kulturnih ustanovah 

(opere, koncertne dvorane …); 

- da jo ustvarjajo in izvajajo ljudje, ki 

jim pravimo skladatelji, dirigenti, 

koncertni in operni pevci, akademski 

glasbeniki …). 

besedilu, daljšimi vmesnimi solo 

vložki (flavta), ki dajejo pridih 

ljudske glasbe. 

 

 

Sledijo razlagi učitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pripravi kartončke s posameznimi 

napisi: skladatelj, ljudsko glasbilo, 

godčevska viža, ljudski ples, ljudska 

pesem, skladba, priredba, pesnik. 

(Priloga 2) Učence razdeli v pare. Poda 

navodilo, da kartončke razvrstijo v dve 

skupini: (1) ljudska, (2) umetna glasba. 

Razumevanje napisanih pojmov 

razložijo. 

Razvrstijo kartončke v dve skupini: 

ljudska in umetna glasba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ura 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 Učencem pove, da se bodo naučili 

slovensko belokranjsko ljudsko pesem 

Pobelèlo pole (Priloga 3). Pove, da je 

"Pobelelo pole" na Slovenskem doslej 

edini znani primer baladne pesmi kot 

plesne oblike. Besedilo pesmi pa 

pripoveduje o pastirju, ki so mu vile 

iztrgale srce iz prsi. 

 

Prebere besedilo, razloži narečne besed 

(pobelelo pole-pobeljeno polje; čoban – 

pastir; vadile – iztrgale). 

Sledijo razlagi učitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno poslušajo besedilo in 

povedo pomen narečnih besed. 

 

 

 

Petje pesmi 

 

 

Gibalno 

izražanje ob 

glasbi 

 

 

 

 

Igranje na 

orffova 

glasbila 

 

 

Vodi upevalne vaje. 

 

 

Povabi učence v krog. Pesem učence 

nauči z metodo odmeva. Ob petju jih 

spodbudi k izvajanju plesnih korakov 

kola, ki jih ustvarja po vzoru 

belokranjskih kol. 

 

Zavrti zvočni posnetek pesmi Pobelélo 

pole in spodbudi učence k plesu kola. 

Na tablo projecira glasbeni zapis pesmi 

s spremljavo različnih orffovih glasbil 

(glej GM). Pojasni notne zapise in način 

(ritmičnega in melodičnega) izvajanja 

za posamezno glasbilo ter določi 

Se upojejo z upevalnimi vajami. 

 

 

Z metodo odmeva doživeto pojejo 

novo pesem. 

Sledijo korakom učitelja in ob petju 

zaplešejo belokranjsko kolo. 

 

 

Ob zvočnem posnetku zaplešejo 

belokranjsko kolo. 

Sledijo razlagi učitelja in se urijo  v 

igranju na orffova glasbila po 

predvidenem notnem zapisu. 

 

 



 

 

učence, ki bodo pesem spremljali z 

inštrumenti (ksilofon, metalofon, 

ropotulje, cajon). 

 

Petje, gibalno 

izražanje ob 

glasbi, igranje 

na orffova 

glasbila 

 

Povabi učence, da zapojejo, zaplešejo in 

zaigrajo na glasbila. 

 

Poda navodilo za domače delo (glej 

GM: Ljudske pesmi še živijo …). Z 

družino poslušajte ljudsko pesem 

Pobelélo pole in rešite učni list o 

glasbenih značilnostih poslušanega 

dela. Če želite, ob glasbi zaplešite 

belokranjsko kolo. Napišite naslove 

vseh ljudskih pesmi, ki jih pozna tvoja 

razširjena družina (mati, oče, sestre, 

bratje, babice, dedki …). Svoje delo tudi 

ovrednotite (glej GM: Glasba, jaz in 

moja družina). 

Čas za izdelavo domače naloge je 7 dni. 

Ob petju in plesu zaigrajo na orffova 

glasbila.  

 

Sledijo navodilom učitelja za delo v 

glasbeni mapi (GM: Ljudske pesmi 

še živijo …; GM: Glasba, jaz in 

moja družina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1 – SEZNAM ZVOČNIH POSNETKOV ZA 1. GLASBENO 

DEJAVNOST 

 

SLOVENSKE LJUDSKE PESMI 

1. Dolenjska ljudska: Ribniška - 1´00´´ 

Izvaja: Slovenski oktet    

2. Primorska ljudska: Moja mati kűha kafe - 0´59´´ 

Izvajajo: Istrski muzikanti in Vlado Kreslin     

3. Gorenjska ljudska: Pa k´b´luštna ne bila - 1´52´ 

Izvaja: Ansambel Vruja  

4. Prekmurska ljudska: Vsi so venci vejli – 2´29˝ 

Izvaja: Vlado Kreslin 

5. Koroška ljudska: Ovsetni štajeriš – 0´56´ 

Izvaja: Ansambel Vruja 

6. Notranjska ljudska: Lejarjov malen – 1´05´´ 

Pevka: Ljoba Jenče 

7. Štajerska ljudska: Gospud je šafafu medveida ven – 1´00´´ 

8. Belokranjska ljudska: Pobelèlo pole – 2´26´´ 

Izvajajo: Prifarski muzikanti 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2 – KARTONČKI Z NASLOVI RAZLIČNIH LJUDSKIH PESMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA K´B´LUŠTNA NE BILA 

MOJA MATI KŰHA KAFE 

OVSETNI ŠTAJERIŠ 

LEJSARJOV MALEN 

RIBNIŠKA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBELÉLO POLE 

VSI SO VENCI VEJLI 

 

GOSPUD JE ZAŠAFOU MEDVEJDA VEN 



 

 

PRILOGA 3 – BESEDILO PESMI 

 

                      Belokranjska ljudska:  

                   Pobelélo pole 

 

Pobelelo pole z ovcama, 

pobelelo pole, pobelelo pole 

z ovcama, z ovcama. 

 

Ne imale ovce čobana, 

ne imale ovce, ne imale ovce 

čobana, čobana. 

 

Čobanče je leglo, zaspalo, 

čobanče je leglo, čobanče je leglo, 

zaspalo, zaspalo. 

 

Vile so mu srce vadile, 

vile so mu srce, vile so mu srce, 

vadile, vadile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cilji: 

Učenci: 

 Razumejo izraz glasbeno gledališče; 

 poznajo obliko in skladatelja opere; 

 pozorno poslušajo odlomke iz opere Čarobna piščal; 

 z glasbili spremljajo potek posameznega dela skladbe ob poslušanju posnetka; 

 v instrumentalni skladbi prepoznajo pesem iz opere; 

 se naučijo umetno pesem W. A Mozarta Očetov nauk; 

 pesem spremljajo z orffovimi glasbili. 

Učne metode: analitično poslušanje, igranje na orffova glasbila, verbalno izražanje ob glasbi, 

petje, delo z besedilom, razlaga, opisovanje, pogovor, demonstracija, ustvarjanje  

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: zvočni in video posnetki W. A. Mozart: Čarobna piščal, učni 

listi (razrezana Priloga 1), projektor, računalnik, ppt prezentacije (Mozart in njegovo delo), 

orffova glasbila (zvončki), glasbena mapa (GM). 

Diferenciacija in individualizacija:  

Glasbeno izvajanje - enostavna in zahtevnejša spremljava zvončkov ob poslušanju/petju 

odlomka iz opere čarobna piščal. 

Medpredmetne povezave: slovenščina (sestavljanje zgodbe o čarobni piščali) 

Viri in literatura: 

 Stefanija, L., Verbuč, D. (2003). Tra-ra-ra, vsak naj glasbo pozna. Učbenik za 

glasbeno vzgojo za četrti razred devetletne osnovne šole. Ljubljana. DZS, d. d. 

 Stefanija, L., Verbuč, D., Berak, Đ., Šulc, K. (2003). Tra-ra-ra, vsak naj glasbo 

pozna. Priročnik  za glasbeno vzgojo za četrti razred devetletne osnovne šole. 

Ljubljana. DZS, d. d. 

 

                            UČNA PRIPRAVA ZA GLASBENO UMETNOST 

Učiteljica: Urška Rupnik Datum: 

Šola:  OŠ Zbora odposlancev Kočevje Število ur: 2 

Razred: 

4.  

Predmet: 

Glasbena umetnost 

 

Tema: Glasba pripoveduje 

Enota: Opera Čarobna piščal 



 

 

 Kokol, M. (1977). Prek sveta odmeva pesem. Pesmarica od 4. do 8. razreda osnovne 

šole. Ljudske pesmi. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 Pesek, A. (2002). Glasba 4. Delovni zvezek za 4. razred 8-letne osnovne šole. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba d. d. 

 MacGregor, H. (2009). Listening to Music History. Active Listening Materials to 

Support a School Music Scheme [CD-ROM]. London: A&C Black Publishers Ltd. 

 Kratka animacija zgodbe: https://www.pinterest.com/pin/453315518715855672/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=hbRLJlVliZ0&feature=related 

 https://www.youtube.com/watch?v=TD5J9Alt188 

 https://www.youtube.com/watch?v=oKpoy4lBIjE&feature=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=5wfp8EB179g&feature=youtu.be 

 

1. ura 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

 

Prepoznavanje 

izraznih prvin 

in izvajalskih 

sredstev; 

ritmična, 

melodična in 

oblikovna 

analiza; 

izražanje 

čustev, 

razpoloženja v 

skladbi 

 

 

 

Učence razdeli v 5 skupin. Razdeli jim 

razrezano besedilo opere Čarobna piščal 

(Prilogo 1) in poda navodilo, da 

razrezane dele sestavijo tako, da si bodo 

dogodki sledili v pravilnem vrstnem 

redu. 

V ozadju zavrti zvočni posnetek W. A. 

Mozarta Čarobna piščal. 

 

Skupaj z učenci pregleda njihove sestave. 

Skupaj preberejo posamezne dele in jih 

na kratko obnovijo. Povedo, kdo v 

zgodbi nastopa, kdo so »dobre« in kdo 

»hudobne« osebe, kdo jim je bil 

najbolj/najmanj všeč in zakaj. 

Vpraša učence, ali so za to zgodbo že 

kdaj slišali. (Če ne za zgodbo, pa vsaj za 

Učenci v skupini berejo posamezne 

dele zgodbe o čarobni piščali in iz 

delov sestavijo celotno zgodbo.               

Med delom poslušajo zvočni 

posnetek opere W. A. Mozarta 

Čarobna piščal. 

 

 

 

Glasno berejo dele zgodbe in 

odgovorijo na vprašanja učitelja. 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/453315518715855672/
https://www.youtube.com/watch?v=hbRLJlVliZ0&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=TD5J9Alt188
https://www.youtube.com/watch?v=oKpoy4lBIjE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5wfp8EB179g&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čarobno piščal). 

Predvaja kratko animacijo zgodbe: 

https://www.pinterest.com/pin/41024984

7284720711/ 

 

Če zgodbe nihče ne pozna učencem pove, 

da je to opera čudežnega dečka 

Wolfganga Amadeusa Mozarta, 

imenovana Čarobna piščal.  

Vpraša učence, ali so že kdaj obiskali 

operno hišo, kje so bili. Spodbuja jih k 

opisu svojih doživetij, opisa prostora, 

operne zgodbe, dogajanja na odru, 

kostumih idr. 

Usmerja k poimenovanju ključnih 

opernih besed: partitura, libreto, 

skladatelj, libretist.  

Pokaže primere opernih gledaliških 

listov. 

Ogledajo si UL o operi v glasbeni mapi.                           

 

Ogledajo si kratko animacijo 

zgodbe.  

 

Sledijo razlagi učitelja. 

 

 

 

Pripovedujejo o svojih doživetjih, 

vtisih in opisujejo dogajanje v 

operni hiši. 

 

 

 

 

 

 

Analitično 

poslušanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pove, da bodo danes spoznali opero o 

čarobni piščali. Ob ppt predstavitvi na 

kratko opiše Mozartovo življenje in 

omenjeno opero.                                                

Med drugim pove: 

- da princa Tamina izvaja pevec, ki 

ima obseg glasu, ki ustreza tenorju 

(ogled posnetka - 

https://www.youtube.com/watch?v=o

Kpoy4lBIjE&feature=youtu.be); 

- da med najbolj znane odlomke iz 

opere štejemo arijo Kraljice noči, ki 

jo izvaja ženski sopran (ogled 

Sledijo razlagi učitelja. 

 

 

 

Si ogledajo in poslušajo kratke 

odlomke posameznih vlog iz opere 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/410249847284720711/
https://www.pinterest.com/pin/410249847284720711/
http://youtu.be/oKpoy4lBIjE
https://www.youtube.com/watch?v=oKpoy4lBIjE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oKpoy4lBIjE&feature=youtu.be
http://youtu.be/5wfp8EB179g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posnetka - 

https://www.youtube.com/watch?v=5

wfp8EB179g&feature=youtu.be); 

- da Papagena izvaja pevec, ki ima 

glasovni obseg baritona. 

Pove, da si bomo ogledali odlomek 

iz opere (»Ein Mädchen oder 

Weibchen«), kjer Papageno igra na 

zvončke in prepeva o tem, da si želi 

spoznati ljubezen – dekle ali ženo.  

(https://www.youtube.com/watch?v=hbR

LJlVliZ0&feature=related) 

(https://www.youtube.com/watch?v=TD5

J9Alt188) 

(https://www.youtube.com/watch?v=NN

hoxzUXPt0) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZo

0klTdVGg 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poda navodilo za domače delo (glej GM: 

Čarobna piščal). 

Sledijo navodilom učitelja za delo 

v glasbeni mapi (Čarobna piščal). 

 

 

 

2. ura 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

Analitično 

poslušanje 

 

 

 

Pove, da bodo poslušali Papagenovo 

pesem »Ein Mädchen oder Weibchen«. 

Pozorni naj bodo na to, kdaj se oglasijo 

zvončki, kakšno melodijo igrajo, kdo 

jih spremlja ipd. 

 Zavrti posnetek. 

Pozorno prisluhnejo zvočnemu 

posnetku in sledijo zvokom 

zvončkov. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5wfp8EB179g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5wfp8EB179g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hbRLJlVliZ0&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=hbRLJlVliZ0&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=TD5J9Alt188
https://www.youtube.com/watch?v=TD5J9Alt188
https://www.youtube.com/watch?v=NNhoxzUXPt0
https://www.youtube.com/watch?v=NNhoxzUXPt0
https://www.youtube.com/watch?v=ZZo0klTdVGg
https://www.youtube.com/watch?v=ZZo0klTdVGg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po poslušanju vpraša učence: 

- Kdaj se slišijo zvončki, ko 

Papageno poje ali vmes, med deli 

pesmi brez petja? 

- Ali zvončke spremlja orkester ali 

nimajo glasbene podlage? 

- Ali igrajo zvončki ves čas enako 

melodijo? 

- Kako v glasbi imenujemo melodijo, 

ko s palčko v zelo hitrem tempu 

zaigramo več zaporednih tonov? 

(glissando) 

 

Učenci odgovorijo na učiteljeva 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igranje na 

orffova 

glasbila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinese zvončke in pokaže način igranja 

glissanda na zvončke. 

Spodbudi učence, da se tudi oni 

preizkusijo v igranju. 

Določi učence, ki bodo melodijo 

zvončkov zaigrali ob zvočnem posnetku 

(Priloga 2). 

 

 

 

Pove, da se začetna melodija zvončkov 

v skladbi razlikuje, in poda njen notni 

zapis na projektor ter pojasni 

(demonstrira) način igranja na zvončke. 

 Določi učence, ki bodo melodijo 

zvončkov zaigrali ob zvočnem 

posnetku. 

 

Pove učencem, da je na uvodno 

melodijo Papagenove pesmi 

Spremljajo učitelja pri igranju in se 

tudi sami preizkusijo v igranju 

glissanda na zvončke. 

 

Izbrani učenci (z manj razvitimi 

glasbenimi sposobnostmi) zaigrajo 

melodijo zvončkov ob zvočnem 

posnetku. Učenci se večkrat 

zamenjajo. 

 

Izbrani učenci (z bolj razvitimi 

glasbenimi sposobnostmi) se urijo v 

igranju melodije na zvončke. Nato 

zaigrajo tudi ob posnetku. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Petje pesmi 

napisano tudi besedilo v 

slovenskem jeziku. In sedaj se jo 

bodo tudi naučili. 

 

Vodi upevalne vaje. 

 

Pesem učence nauči z metodo 

odmeva. Pri učenju petje spremlja z 

zvončki. (Glej GM) 

 

 

 

 

Se upojejo z upevalnimi vajami 

 

Z metodo odmeva doživeto pojejo 

novo pesem 

 

Petje, igranje 

na orffova 

glasbila 

 

Povabi učence, da zapojejo in poleg 

zaigrajo na zvončke.  

 

Poda navodilo za domače delo v 

glasbeni mapi (Gledališki list). 

 

Ob petju zaigrajo na orffova 

glasbila. 

 

Sledijo navodilom učitelja za delo v 

glasbeni mapi (Gledališki list). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1 – ZGODBA O ČAROBNI PIŠČALI (W. A. Mozart) – zgodbo razreži po 

okvirčkih 

NAVODILO: 

Skupinsko delo: Med poslušanjem opere W. A. Mozarta Čarobna piščal razrezane dele 

zgodbe uredite tako, da si bodo dogodki sledili v pravilnem vrstnem redu.  

Individualno delo: Zgodbo o Čarobni piščali prilepi v glasbeno mapo v pravilnem vrstnem 

redu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. A. Mozart: ČAROBNA PIŠČAL 

 

Zgodba o Čarobni piščali se prične, ko mladega in bistrega princa 
Tamina med lovom zasleduje kača. Iz smrtne nevarnosti ga rešijo tri 
dame, služabnice Kraljice noči. Med reševanjem Tamino spozna 
veselega ptičarja Papagena. Princu dame izročijo sliko Pamine, hčere 
Kraljice noči, s prošnjo, naj jo reši, saj jo je ugrabil njen sovražnik 
Sarastro. V zameno se bo lahko z njo tudi poročil. Tamino se takoj 
zaljubi vanjo, zato oba s Papagenom ustrežeta Kraljici noči in se 
namenita iskat Pamino. Pred odhodom od kraljičinih dam v dar dobita 
čarobno piščal in zvončke, ki jima bosta s čarobno močjo pomagala 
premagati vse ovire. 

 

Med reševanjem Pamine Tamino pade v kremlje zlobnega Monastosa, 
Sarastovega pomočnika. Sarastro in svečeniki se dogovorijo, da se bo 
Tamino lahko poročil s Pamino le, če bo prestal določene naloge. 
Preizkusiti hočejo tudi prinčevega spremljevalca Papagena. Ta bo za 
nagrado na koncu dobil ženo Papageno.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Da


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njuna prva naloga je bila, da ne smeta spregovoriti z nobeno žensko. 
Taminu je šla naloga dobro od rok, Papagenu pa ne. Spregovoril je s 
starko, ki mu je ukazala, da jo mora prositi za roko, drugače bo za 
vedno sam. Papageno ustreže starkini želji. Starka se nemudoma 
spremeni v lepo Papageno, a jo svečeniki odženejo. 
 

Druga in tretja naloga sta preizkušnji v vodi in ognju. Pamina je svojega 
princa spremljala v usodni preizkušnji in skupaj sta s pomočjo čarobne 
piščali prišla nepoškodovana skozi vodo in ogenj. 

Papagenu pa naloge niso uspele najbolje, zato je zaman iskal svojo 
ljubljeno. Žalosten zaigra na svoje zvončke, zvok privabi Papageno in 
oba sta srečna, da sta končno skupaj. 
 

Na koncu igre skušajo Kraljica noči, njene tri dame in črnec 
Monostatos vdreti v svetišče modrosti in razdreti vso srečo notri, a jim 
to ne uspe, saj so poslani v večno noč.   

 

 
Svet svetlobe zmaga nad svetom zla in teme. V svetišču modrosti 
Sarastro in svečeniki slovesno pozdravijo mladi par. Pojejo hvalo 
srečnima zaljubljencema - Taminu in Pamini. 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ogenj


 

 

PRILOGA 2 – ENOSTAVNA SPREMLJAVA ZVONČKOV OB POSLUŠANJU 

SKLADBE (»GLISSANDO«) 

 

SPREMLJAVA 1 

 Kdaj? 

Takoj, ko Papageno odpoje »Papageno sich«. 

 Kaj? 

S palčko čim hitreje udari zaporedne tone C D E F G. 

 

SPREMLJAVA 2 

 Kdaj? 

Takoj, ko Papageno odpoje »fűr mich« 

 Kaj? 

S palčko čim hitreje udari zaporedne tone C D E F . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cilji: 

Učenci: 

 pozorno poslušajo skladbo rap izvajalcev Murata in Josa Bli so muzičarji ; 

 po slikovnih/notnih zapisih ritmično sledijo skladbi na lastna glasbila; 

 ustvarijo besedilo za dani ritmični zapis; 

 izvedejo, predstavijo in vrednotijo lastne dosežke; 

 v skupinskem muziciranju vzpostavljajo medsebojne odnose. 

 

Učne metode: glasbeno-didaktična igra, analitično poslušanje, ritmično izvajanje ob glasbi, 

ritmično izvajanje ob slikovnem/notnem zapisu, ustvarjanje besedila na dani ritem, razlaga, 

opisovanje, pogovor, demonstracija.  

Učne oblike: frontalna, delo v dvojicah, individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: glasbena ura, zvočni posnetek Murat in Jose: Bli so muzičarji, 

zvočni posnetek Murat in Jose: Muska, glasbena mapa (GM), ritmični zapis pesmi »Naš rap«, 

glasbena podlaga za pesem »Naš rap«, učni listi, projektor, računalnik. 

Diferenciacija in individualizacija: / 

 

Medpredmetne povezave: matematika (glasbena ura), slovenščina (sleng) 

 

Viri in literatura: 

 Küntzel, B. (2009). Kolibri 1 - 4: Das Musikbuch. Liederbuch. Grundschule. 

Braunschweig: Schroedel. 

 Sicherl Kafol, B. (2011). Ringaraja, pesem nas razvaja. Ljubljana: Mladinska knjiga 

založba. 

 Lock, D. (ured.) (2011). Glasba. Vse o svetovni glasbi, glasbilih in velikih 

glasbenikih. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

                            UČNA PRIPRAVA ZA GLASBENO UMETNOST 

Učiteljica: Urška Rupnik Datum: 

Šola:  OŠ Zbora odposlancev Kočevje Število ur: 2 

Razred: 

4.  

Predmet: 

Glasbena umetnost 

 

Tema:   Ustvarjamo glasbo 

Enota: Glasbene vsebine z ritmično izreko 



 

 

 Alfonso, B., Allen, B., Beecroft, J. et. Al. (2004). Enciklopedija glasbe. Od rocka, 

popa, jazza, bluesa in hiphopa do klasične glasbe, folka in glasb sveta. Radovljica: 

Didakta. 

 Pesek, A. (2013). Glasba danes in nekoč [zvočni CD]. Zvočno gradivo k 

samostojnemu delovnemu zvezku za glasbo v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Rokus  

 Janosa, F. (2009). Das Raphuhn. Kolibri. Das Liederbuch 1-4 Bayern. Hörbeispiele 

[zvočni CD]. Braunschweig: Schroedel. 

 

1. ura 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

Ritmično 

izvajanje in 

igranje na 

lastna glasbila 

 

 

 

 

 

 

 

Otroke postavi v krog. Poda navodilo za 

1. dejavnost:  

»Glasbena ura« (Priloga 1; glej tudi 

GM: Glasbena ura).  

Med ritmičnim izvajanjem vrti tudi 

glasbeni posnetek Murat & Jose: »Bli 

so muzičarji«. 

 

Učence vpraša, ali morda kdo ve, kako 

se imenuje tovrstna zvrst glasbe z 

enakomernim ritmičnim »glasbenim« 

ozadjem. 

Vpraša učence, kaj je poleg 

enakomernega ritma za to glasbeno 

zvrst še značilno? 

Izvajajo različne ritmične motive po 

grafičnih/notnih zapisih na 

»številčnici« glasbene ure. Pozorni 

so na ritem poslušane skladbe. 

 

 

 

 

Učenci povedo, da se ta zvrst glasbe 

imenuje »rap«. 

 

 

Povedo, da je besedilo govorjeno in 

da so zanj značilne rime. 

 

 

 

 

 

Pove, da se bodo danes tudi  

 sami lahko preizkusili v vlogi rap 

avtorjev in izvajalcev. 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ritem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Glasba


 

 

 

Ritmična 

izreka besedila 

in igranje na 

lastna glasbila 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmična 

izreka 

 

 

Učence postavi v krog. 

Začne ritmizirati besedilo pesmi »Naš 

rap«. (Glej GM)                    

      Učenje besedila spremlja s 

ploskanjem. 

 

Učence razdeli v dve skupini: ena 

skupina učencev pesem spremlja na 

lastna glasbila (koleno-koleno-plosk), 

druga skupina ritmično izreka besedilo. 

 

 

Besedilo ritmizira ob glasbenem 

posnetku (zvočni podlagi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stojijo v krogu. Besedilo pesmi se 

naučijo po metodi odmeva. Med 

učenjem ploskajo po ritmu besedila. 

 

 

 

Ena skupina besedilo ritmično 

izreka, druga skupina je postavljena 

v vlogo spremljave na lastna 

glasbila. Skupini nato vlogi 

zamenjata. 

 

Poslušajo učiteljevo ritmizacijo 

pesmi »Naš rap«. 

Nato sami ritmizirajo pesem ob 

zvočni podlagi. Ena skupina besedilo 

ritmično izreka, druga skupina je 

postavljena v vlogo spremljave na 

lastna glasbila. Skupini nato vlogi 

zamenjata. 

Kdor želi, lahko nato pesem izvaja 

tudi individualno. 

 Poda navodilo za domače delo (glej 

GM: Glasbena ura; Vse o muski). 

1. Ali je tvoja družina že slišala za 

»glasbeno uro«? Predstavi jim jo. 

Izvajaj že ustvarjene ritmične motive 

na uri. Prazna mesta pa dopolni z 

izmišljenimi ritmičnimi vzorci v 4/4 

taktu. 

2. Z  družinskimi člani poslušaj 

glasbeni posnetek Murata & Josa na 

priloženi zgoščenki z naslovom »Bli 

Sledijo navodilom učitelja za delo v 

glasbeni mapi (Glasbena ura; Vse o 

muski; GM: Glasba, jaz in moja 

družina). 

 



 

 

so muzičarji«. Zapišite najmanj 5 

skladateljev, ki jih »raperja« 

omenita v pesmi. 

Svoje delo tudi ovrednotite (glej GM: 

Glasba, jaz in moja družina). 

Čas za izdelavo domače naloge je 7 dni. 

 

2.ura 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

Ritmična 

izreka po 

slikovnih 

simbolih 

 

Projicira notni glasbeni zapis pesmi »Naš 

rap«. Razloži izvajanje po posameznih 

delih. Z učenci počasi ritmično izreka 

besedilo in na tabli sledi notnemu zapisu. 

(Glej GM) 

 

Spodbudi nekaj učencev, da samostojno 

ritmizirajo besedilo in hkrati s prstom 

sledijo prikazu na projekciji (ritmičnemu 

zapisu). 

Sledijo razlagi učitelja. Z 

učiteljem ritmično izrekajo 

besedilo pesmi in sledijo notnemu 

zapisu na projekciji. 

 

 

Samostojno ritmizirajo besedilo 

in hkrati s prstom sledijo prikazu 

na projekciji (ritmičnemu zapisu). 

 

Ustvarjanje 

besedila na 

dano melodijo 

Učence razdeli v pare z žrebom. Poda 

navodila: Vsak učenec izvleče listek s 

sličico ene izmed naslednjih živali: muca, 

kuža, krava, konj, osel, kokoš, zajec, kozel, 

pav, račka.               Učenca z enako sličico 

sta par. Vsak par dobi tudi ritmični zapis 

pesmi brez besedila.                     

(Glej GM) 

 

Naloga parov je, da nadaljujejo rap pesem 

na dani ritmični zapis. Tema besedila je 

Razdelijo se v pare glede na 

izžrebano sličico živali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dvojicah ustvarjajo besedilo za 



 

 

 

izžrebana žival. Vsak par si nadene tudi 

svoje »umetniško ime«. 

 

Učitelj jih pri delu spodbuja, usmerja, 

vodi, pomaga. 

rap pesem. 

 

Ritmična 

izreka besedila 

na dano 

melodijo 

 

 

 

 

Povabi dvojice, da predstavijo ustvarjena 

dela z glasbeno podlago. 

 

Vodi razgovor o vrednotenju glasbenih del. 

Zastavi vprašanja: 

- Ali se je besedilo ujemalo s celotno 

temo pesmi?  

- Ali se je ustvarjeno besedilo ujemalo z 

ritmom melodije? 

- Ali so v besedilu uporabljene tudi 

rime? 

- Ali je bila zgodba dobro 

predstavljena? 

- Kaj je bilo še posebej 

zanimivo/smešno/zabavno? 

- Kaj bi lahko spremenili/dodali? 

 

Poda navodilo za domače delo (glej GM: 

Vse o muski). Z družinskimi člani poslušaj 

glasbeni posnetek Murata & Josa na 

priloženi zgoščenki z naslovom »Muska«. 

Zapišite, kolikokrat se v pesmi ponovi 

beseda MUSKA. Rešite še UL o 

značilnostih poslušanega glasbenega dela. 

Svoje delo tudi ovrednotite (glej GM: 

Glasba, jaz in moja družina). 

Čas za izdelavo domače naloge je 7 dni. 

Dvojice predstavijo svoja 

glasbena dela.  

 

Kritično ovrednotijo lastno 

spremljavo (glej GM: Ocenim se 

sam) in spremljavo ostalih dvojic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledijo navodilom učitelja za delo 

v glasbeni mapi (GM: Vse o 

muski; GM: Glasba, jaz in moja 

družina). 

 



 

 

PRILOGA 1 – NAVODILA ZA DEJAVNOST GLASBENA URA 

 

Učitelj prinese »glasbeno uro«, na kateri so različni ritmični motivi, ki se 

ritmično ujemajo z zvočnim posnetkom »Murat in Jose: Bli so muzičarji«. Eden izmed 

učencev zavrti kazalec na uri. Ko se kazalec ustavi, mora učenec z lastnimi glasbili izvesti 

motiv, ki ga je kazalec določil. Če kazalec določi prazni del ure, si učenec ritmični motiv 

izmisli sam. Ostali učenci motiv ponovijo za njim. Nato učitelj zavrti zvočni posnetek, učenci 

pa izbrani motiv izvajajo po ritmu predvajane glasbe. Dejavnost večkrat ponovimo z 

različnimi učenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cilji: 

Učenci: 

 pozorno poslušajo nastop rock skupine 

 ob poslušanju glasbe verbalno in gibalno izražajo svoja doživetja  

 spoznavajo zvočnost nove glasbene zvrsti (rock glasba); 

 zvočnemu posnetku skupine Queen We will rock you sledijo z ritmičnimi 

izmišljarijami na lastna glasbila; 

 v skupinskem likovnem poustvarjanju vzpostavljajo medsebojne odnose. 

 

Učne metode: doživljajsko-analitično poslušanje, verbalno izražanje ob glasbi, gibalno 

ustvarjalno izražanje ob glasbi, gibalno izražanje posameznih glasbenih elementov, (ritem, 

tempo), igranje na lastna glasbila, razlaga, opisovanje, pogovor, demonstracija.  

Učne oblike: frontalna, delo v skupinah, individualna. 

Učna sredstva in pripomočki: odprt prostor (učilnica brez miz in stolov), rock inštrumenti, 

računalnik, karton, tempera barve. 

Diferenciacija in individualizacija: / 

Medpredmetne povezave: likovna umetnost 

Viri in literatura:  

 Queen. (1994). Greatest Hits I & II [CD-ROM]. Hollywood Records, Inc.  

 

 

 

 

 

 

                            UČNA PRIPRAVA ZA GLASBENO UMETNOST 

Učiteljica: Urška Rupnik Datum: 

Šola:  OŠ Zbora odposlancev Kočevje Število ur: 1 

Razred: 

4. A 

Predmet: 

Glasbena umetnost 

 

Tema: Inštrumenti se predstavijo 

Enota: Rock inštrumenti 



 

 

Potek učne ure 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
UČITELJ UČENCI 

 

Poslušanje rock 

glasbene skupine 

v živo 

 

 

Predstavitev 

zasedbe in 

inštrumentov 

 

 

 

 

 

 

Igranje na lastna 

glasbila 

Izprazni učilnico. 

S člani rock zasedbe pripravi prostor 

za instrumente (»oder«). 

Napove nastop skupine.  

 

Predstavi zasedbo skupine. 

Posamezni člani skupine predstavijo 

svoj inštrument in odgovarjajo na 

vprašanja učencev. Učiteljica vodi 

pogovor. 

 

Poda navodila za 3. dejavnost:  

Ob ponovnem poslušanju spremljajo 

glasbo na lastne inštrumente (plosk, 

tlesk, topotanje ipd.) 

Pozorno prisluhnejo in gledajo 

nastop rock skupine. 

 

 

 

Pozorno poslušajo in postavljajo 

vprašanja. 

 

 

 

 

V ritmu glasbe izvajajo ritem na 

lastna glasbila. 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

izraznih prvin in 

izvajalskih 

sredstev; 

ritmična, 

melodična  in 

oblikovna 

analiza; izražanje 

čustev, 

razpoloženja v 

skladbi, likovno 

poustvarjanje. 

Učence naključno razdeli v 4 

skupine. 

Vodi pogovor o izvedenih glasbenih 

dejavnostih in poslušanih glasbenih 

delih. Predstavi jih med razgovorom. 

(Priloga 1) 

Razgovor poteka s pomočjo  

vprašanj (Priloga 2). 

 

Poda navodila za 4. dejavnost:  

Vsaka skupina iz kartona izreže 

kitaro in jo skupinsko poslikajo. 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja učitelja, 

izmenjujejo mnenja in vrednotijo 

spoznani glasbeni žanr. 

 

 

 

 

Med razgovorom skupinsko likovno 

poustvarjajo (izdelava kitare). 

 

 

 

 



 

 

Poda navodilo za domače delo: Na 

svetovnem spletu z družino poiščite 

video posnetek rock skupine. Opišite 

značilnosti rock glasbe (inštrumenti, 

člani, vloga inštrumentov …). Čas za 

izdelavo domače naloge je 7 dni. 

Sledijo navodilom učitelja za delo v 

glasbeni mapi (GM: Moja 

zgoščenka; GM: Glasba, jaz in moja 

družina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 1 – VPRAŠANJA PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

 

Vprašanja učitelja: 

 

 Ti je bila poslušana glasba všeč? Zakaj da/ne? 

 Ali si že slišal podobno glasbo? Kdaj? Kje? S kom?  

 Ali bi si še želel poslušati tovrstno glasbo? 

 S kom bi želel poslušati to glasbo? 

 H kateri glasbeni zvrsti uvrščamo poslušana dela? 

 Ali gre za absolutno ali programsko skladbo? Umetno ali ljudsko? 

 Ali te je v glasbi kaj presenetilo? 

 Na kaj te je glasba spomnila? 

 Kako bi na obrazu izrazil svoje razpoloženje ob poslušanju glasbe? 

 Kaj bi želel delati ob glasbi? 

 Je bila glasba hitra ali počasna? Se je hitrost spreminjala? 

 Ali je bila melodija sestavljena iz višjih ali nižjih tonov? 

 Ali je bila v glasbi tudi tišina oziroma pavza? 

 Kako bi narisal potek prve/druge melodije? Kako bi jo nakazal z gibi? 

 Ali meniš, da je poslušanje takšne glasbe v šoli primerno? Zakaj da/ne? 

 Ob kakšnih priložnostih bi lahko poslušali takšno zvrst glasbe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 7: Glasbena mapa za učence ES 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM DEJAVNOSTI: ________________________ 

NASLOV DEJAVNOSTI: __________________________________________ 

1. Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral opraviti? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Kaj je bil najtežji del te naloge? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Kdo od družinskih članov mi je pomagal pri izvedbi naloge? Kakšne so 
bile njegove/njihove zadolžitve? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. Koliko časa smo z družino izvajali dejavnost? 
a) do 30 minut             b) od 30 do 60 minut        c) več kot 60 minut         

d) več kot 120 minut 

5. Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. Kateri del naloge je bil najbolj všeč družinskim članom? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Kateri del naloge bi lahko spremenili/dodali/izboljšali? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

KRITERIJI 
VREDNOTENJA 4 3 2 1 

Izdelava domače 
naloge v 

dogovorjenem času. 

Domačo nalogo 
opravil v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 
opravil z 

večdnevno 
zamudo.  

Domače naloge ni 
opravil. 

 

Upoštevanje 
učiteljevih navodil. 

Pri domačem delu 
upošteval vsa 

navodila učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval večino 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval nekaj 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
ni upošteval 

navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 
naloge. 

Vsebina je 
ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 
vztrajen in 
natančen. V 

izdelku je izkazana 
zavzetost, 

ustvarjalnost, 
zanimanje, 

motiviranost za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

Vsebina je 
večinoma 

ustrezna. Pri delu 
je bil vztrajen. V 

izdelku je 
izkazano 

zanimanje za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

(Delni) izdelek je 
vsebinsko 
večinoma 

ustrezen. Pri delu 
pogosto ni bil 
natančen in 
vztrajen, z 

izdelkom ne 
izkazuje zanimanja 

za aktivno 
poslušanje glasbe. 

Domače naloge ni 
opravil. 

Aktivno sodelovanje 
družinskih članov. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 
pri vseh glasbenih 

dejavnostih. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 

pri večini 
glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani so 
pasivno sodelovali 
pri domačem delu 

(vloga 
opazovalca). 

Družinski člani 
niso sodelovali pri 

domačem delu. 

Vrednotenje 
domačega dela. 

(Družinska 
samaoevalvacija) 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 
Zaključki in 

utemeljitve so 
poglobljeni.  

Zaveda(jo) se 
šibkih in močnih 

področij. Daje(jo) 
pobude in predloge 

za izboljšave. 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 

Daje(jo) pobude in 
predloge za 
izboljšave. 

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
niso ovrednotene. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM DEJAVNOSTI: ________________________ 

NASLOV DEJAVNOSTI: __________________________________________ 

1. Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral opraviti? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Kaj je bil najtežji del te naloge? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Kdo od družinskih članov mi je pomagal pri izvedbi naloge? Kakšne 
so bile njegove/njihove zadolžitve? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. Koliko časa smo z družino izvajali dejavnost? 
b) do 30 minut             b) od 30 do 60 minut        c) več kot 60 minut         

d) več kot 120 minut 

5. Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. Kateri del naloge je bil najbolj všeč družinskim članom? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Kateri del naloge bi lahko spremenili/dodali/izboljšali? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

KRITERIJI 
VREDNOTENJA 4 3 2 1 

Izdelava domače 
naloge v 

dogovorjenem času. 

Domačo nalogo 
opravil v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 
opravil z 

večdnevno 
zamudo.  

Domače naloge ni 
opravil. 

 

Upoštevanje 
učiteljevih navodil. 

Pri domačem delu 
upošteval vsa 

navodila učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval večino 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval nekaj 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
ni upošteval 

navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 
naloge. 

Vsebina je 
ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 
vztrajen in 
natančen. V 

izdelku je izkazana 
zavzetost, 

ustvarjalnost, 
zanimanje, 

motiviranost za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

Vsebina je 
večinoma 

ustrezna. Pri delu 
je bil vztrajen. V 

izdelku je 
izkazano 

zanimanje za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

(Delni) izdelek je 
vsebinsko 
večinoma 

ustrezen. Pri delu 
pogosto ni bil 
natančen in 
vztrajen, z 

izdelkom ne 
izkazuje zanimanja 

za aktivno 
poslušanje glasbe. 

Domače naloge ni 
opravil. 

Aktivno sodelovanje 
družinskih članov. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 
pri vseh glasbenih 

dejavnostih. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 

pri večini 
glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani so 
pasivno sodelovali 
pri domačem delu 

(vloga 
opazovalca). 

Družinski člani 
niso sodelovali pri 

domačem delu. 

Vrednotenje 
domačega dela. 

(Družinska 
samaoevalvacija) 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 
Zaključki in 

utemeljitve so 
poglobljeni.  

Zaveda(jo) se 
šibkih in močnih 

področij. Daje(jo) 
pobude in predloge 

za izboljšave. 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 

Daje(jo) pobude in 
predloge za 
izboljšave. 

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
niso ovrednotene. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM DEJAVNOSTI: ________________________ 

NASLOV DEJAVNOSTI: __________________________________________ 

1. Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral opraviti? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Kaj je bil najtežji del te naloge? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Kdo od družinskih članov mi je pomagal pri izvedbi naloge? 
Kakšne so bile njegove/njihove zadolžitve? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. Koliko časa smo z družino izvajali dejavnost? 
c) do 30 minut             b) od 30 do 60 minut        c) več kot 60 minut         

d) več kot 120 minut 

5. Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. Kateri del naloge je bil najbolj všeč družinskim članom? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Kateri del naloge bi lahko spremenili/dodali/izboljšali? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

KRITERIJI 
VREDNOTENJA 4 3 2 1 

Izdelava domače 
naloge v 

dogovorjenem času. 

Domačo nalogo 
opravil v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 
opravil z 

večdnevno 
zamudo.  

Domače naloge ni 
opravil. 

 

Upoštevanje 
učiteljevih navodil. 

Pri domačem delu 
upošteval vsa 

navodila učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval večino 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval nekaj 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
ni upošteval 

navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 
naloge. 

Vsebina je 
ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 
vztrajen in 
natančen. V 

izdelku je izkazana 
zavzetost, 

ustvarjalnost, 
zanimanje, 

motiviranost za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

Vsebina je 
večinoma 

ustrezna. Pri delu 
je bil vztrajen. V 

izdelku je 
izkazano 

zanimanje za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

(Delni) izdelek je 
vsebinsko 
večinoma 

ustrezen. Pri delu 
pogosto ni bil 
natančen in 
vztrajen, z 

izdelkom ne 
izkazuje zanimanja 

za aktivno 
poslušanje glasbe. 

Domače naloge ni 
opravil. 

Aktivno sodelovanje 
družinskih članov. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 
pri vseh glasbenih 

dejavnostih. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 

pri večini 
glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani so 
pasivno sodelovali 
pri domačem delu 

(vloga 
opazovalca). 

Družinski člani 
niso sodelovali pri 

domačem delu. 

Vrednotenje 
domačega dela. 

(Družinska 
samaoevalvacija) 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 
Zaključki in 

utemeljitve so 
poglobljeni.  

Zaveda(jo) se 
šibkih in močnih 

področij. Daje(jo) 
pobude in predloge 

za izboljšave. 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 

Daje(jo) pobude in 
predloge za 
izboljšave. 

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
niso ovrednotene. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM DEJAVNOSTI: ________________________ 

NASLOV DEJAVNOSTI: __________________________________________ 

1. Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral opraviti? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Kaj je bil najtežji del te naloge? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Kdo od družinskih članov mi je pomagal pri izvedbi naloge? 
Kakšne so bile njegove/njihove zadolžitve? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. Koliko časa smo z družino izvajali dejavnost? 
d) do 30 minut             b) od 30 do 60 minut        c) več kot 60 minut         

d) več kot 120 minut 

5. Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. Kateri del naloge je bil najbolj všeč družinskim članom? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Kateri del naloge bi lahko spremenili/dodali/izboljšali? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

KRITERIJI 
VREDNOTENJA 4 3 2 1 

Izdelava domače 
naloge v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 
opravil z 

večdnevno 
zamudo.  

Domače naloge 
ni opravil. 

 

Upoštevanje 
učiteljevih 

navodil. 

Pri domačem 
delu upošteval 

vsa navodila 
učitelja. 

Pri domačem 
delu upošteval 
večino navodil 

učitelja. 

Pri domačem 
delu upošteval 
nekaj navodil 

učitelja. 

Pri domačem 
delu ni 

upošteval 
navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 
naloge. 

Vsebina je 
ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 
vztrajen in 

natančen. V 
izdelku je 
izkazana 

zavzetost, 
ustvarjalnost, 

zanimanje, 
motiviranost za 

glasbo in aktivno 
poslušanje 

glasbe. 

Vsebina je 
večinoma 

ustrezna. Pri 
delu je bil 
vztrajen. V 
izdelku je 
izkazano 

zanimanje za 
glasbo in aktivno 

poslušanje 
glasbe. 

(Delni) izdelek je 
vsebinsko 
večinoma 

ustrezen. Pri 
delu pogosto ni 
bil natančen in 

vztrajen, z 
izdelkom ne 

izkazuje 
zanimanja za 

aktivno 
poslušanje 

glasbe. 

Domače naloge 
ni opravil. 

Aktivno 
sodelovanje 

družinskih članov. 

Družinski člani 
so aktivno 

sodelovali pri 
vseh glasbenih 
dejavnostih. 

Družinski člani 
so aktivno 

sodelovali pri 
večini glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani 
so pasivno 

sodelovali pri 
domačem delu 

(vloga 
opazovalca). 

Družinski člani 
niso sodelovali 
pri domačem 

delu. 

Vrednotenje 
domačega dela. 

(Družinska 
samaoevalvacija) 

 

 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 

Daje(jo) pobude 
in predloge za 

izboljšave. 

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
niso 

ovrednotene. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM DEJAVNOSTI: ________________________ 

NASLOV DEJAVNOSTI: __________________________________________ 

1. Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral opraviti? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Kaj je bil najtežji del te naloge? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Kdo od družinskih članov mi je pomagal pri izvedbi naloge? Kakšne 
so bile njegove/njihove zadolžitve? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. Koliko časa smo z družino izvajali dejavnost? 
e) do 30 minut             b) od 30 do 60 minut        c) več kot 60 minut         

d) več kot 120 minut 

5. Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. Kateri del naloge je bil najbolj všeč družinskim članom? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Kateri del naloge bi lahko spremenili/dodali/izboljšali? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

KRITERIJI 
VREDNOTENJA 4 3 2 1 

Izdelava domače 
naloge v 

dogovorjenem času. 

Domačo nalogo 
opravil v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 
opravil z 

večdnevno 
zamudo.  

Domače naloge ni 
opravil. 

 

Upoštevanje 
učiteljevih navodil. 

Pri domačem delu 
upošteval vsa 

navodila učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval večino 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval nekaj 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
ni upošteval 

navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 
naloge. 

Vsebina je 
ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 
vztrajen in 
natančen. V 

izdelku je izkazana 
zavzetost, 

ustvarjalnost, 
zanimanje, 

motiviranost za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

Vsebina je 
večinoma 

ustrezna. Pri delu 
je bil vztrajen. V 

izdelku je 
izkazano 

zanimanje za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

(Delni) izdelek je 
vsebinsko 
večinoma 

ustrezen. Pri delu 
pogosto ni bil 
natančen in 
vztrajen, z 

izdelkom ne 
izkazuje zanimanja 

za aktivno 
poslušanje glasbe. 

Domače naloge ni 
opravil. 

Aktivno sodelovanje 
družinskih članov. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 
pri vseh glasbenih 

dejavnostih. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 

pri večini 
glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani so 
pasivno sodelovali 
pri domačem delu 

(vloga 
opazovalca). 

Družinski člani 
niso sodelovali pri 

domačem delu. 

Vrednotenje 
domačega dela. 

(Družinska 
samaoevalvacija) 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 
Zaključki in 

utemeljitve so 
poglobljeni.  

Zaveda(jo) se 
šibkih in močnih 

področij. Daje(jo) 
pobude in predloge 

za izboljšave. 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 

Daje(jo) pobude in 
predloge za 
izboljšave. 

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
niso ovrednotene. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

KRITERIJI 
VREDNOTENJA 4 3 2 1 

Izdelava domače 
naloge v 

dogovorjenem času. 

Domačo nalogo 
opravil v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 
opravil z 

večdnevno 
zamudo.  

Domače naloge ni 
opravil. 

 

Upoštevanje 
učiteljevih navodil. 

Pri domačem delu 
upošteval vsa 

navodila učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval večino 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval nekaj 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
ni upošteval 

navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 
naloge. 

Vsebina je 
ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 
vztrajen in 
natančen. V 

izdelku je izkazana 
zavzetost, 

ustvarjalnost, 
zanimanje, 

motiviranost za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

Vsebina je 
večinoma 

ustrezna. Pri delu 
je bil vztrajen. V 

izdelku je 
izkazano 

zanimanje za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

(Delni) izdelek je 
vsebinsko 
večinoma 

ustrezen. Pri delu 
pogosto ni bil 
natančen in 
vztrajen, z 

izdelkom ne 
izkazuje zanimanja 

za aktivno 
poslušanje glasbe. 

Domače naloge ni 
opravil. 

Aktivno sodelovanje 
družinskih članov. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 
pri vseh glasbenih 

dejavnostih. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 

pri večini 
glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani so 
pasivno sodelovali 
pri domačem delu 

(vloga 
opazovalca). 

Družinski člani 
niso sodelovali pri 

domačem delu. 

Vrednotenje 
domačega dela. 

(Družinska 
samaoevalvacija) 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 
Zaključki in 

utemeljitve so 
poglobljeni.  

Zaveda(jo) se 
šibkih in močnih 

področij. Daje(jo) 
pobude in predloge 

za izboljšave. 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 

Daje(jo) pobude in 
predloge za 
izboljšave. 

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
niso ovrednotene. 



 

 

 

 

 

 

 

DATUM DEJAVNOSTI: ________________________ 

NASLOV DEJAVNOSTI: __________________________________________ 

1. Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral opraviti? 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Kaj je bil najtežji del te naloge? Zakaj? 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Kdo od družinskih članov mi je pomagal pri izvedbi naloge? Kakšne 
so bile njegove/njihove zadolžitve? 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Koliko časa smo z družino izvajali dejavnost? 
a) do 30 minut             b) od 30 do 60 minut        c) več kot 60 minut         

d) več kot 120 minut 

5. Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč? Zakaj? 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Kateri del naloge je bil najbolj všeč družinskim članom? 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Kateri del naloge bi lahko spremenili/dodali/izboljšali? 

_________________________________________________________________________ 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na svetovnem spletu z družino poiščite video posnetek pesmi skupine Queen 

z naslovom We Will Rock You ali koncert katerekoli druge rock skupine. 

Opišite značilnosti rock skupine (kateri inštrumenti so značilni zanjo, kako se 

imenujejo posamezni člani, kakšna je vloga posameznega glasbila v skupini …). 

Rock skupino lahko tudi narišete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM DEJAVNOSTI: ________________________ 

NASLOV DEJAVNOSTI: __________________________________________ 

1. Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral opraviti? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Kaj je bil najtežji del te naloge? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Kdo od družinskih članov mi je pomagal pri izvedbi naloge? Kakšne 
so bile njegove/njihove zadolžitve? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. Koliko časa smo z družino izvajali dejavnost? 
f) do 30 minut             b) od 30 do 60 minut        c) več kot 60 minut         

d) več kot 120 minut 

5. Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. Kateri del naloge je bil najbolj všeč družinskim članom? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Kateri del naloge bi lahko spremenili/dodali/izboljšali? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

KRITERIJI 
VREDNOTENJA 4 3 2 1 

Izdelava domače 
naloge v 

dogovorjenem času. 

Domačo nalogo 
opravil v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 
opravil z 

večdnevno 
zamudo.  

Domače naloge ni 
opravil. 

 

Upoštevanje 
učiteljevih navodil. 

Pri domačem delu 
upošteval vsa 

navodila učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval večino 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval nekaj 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
ni upošteval 

navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 
naloge. 

Vsebina je 
ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 
vztrajen in 
natančen. V 

izdelku je izkazana 
zavzetost, 

ustvarjalnost, 
zanimanje, 

motiviranost za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

Vsebina je 
večinoma 

ustrezna. Pri delu 
je bil vztrajen. V 

izdelku je 
izkazano 

zanimanje za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

(Delni) izdelek je 
vsebinsko 
večinoma 

ustrezen. Pri delu 
pogosto ni bil 
natančen in 
vztrajen, z 

izdelkom ne 
izkazuje zanimanja 

za aktivno 
poslušanje glasbe. 

Domače naloge ni 
opravil. 

Aktivno sodelovanje 
družinskih članov. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 
pri vseh glasbenih 

dejavnostih. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 

pri večini 
glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani so 
pasivno sodelovali 
pri domačem delu 

(vloga 
opazovalca). 

Družinski člani 
niso sodelovali pri 

domačem delu. 

Vrednotenje 
domačega dela. 

(Družinska 
samaoevalvacija) 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 
Zaključki in 

utemeljitve so 
poglobljeni.  

Zaveda(jo) se 
šibkih in močnih 

področij. Daje(jo) 
pobude in predloge 

za izboljšave. 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 

Daje(jo) pobude in 
predloge za 
izboljšave. 

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
niso ovrednotene. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM DEJAVNOSTI: ________________________ 

NASLOV DEJAVNOSTI: __________________________________________ 

1. Kakšna je bila naloga, ki sem jo moral opraviti? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Kaj je bil najtežji del te naloge? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Kdo od družinskih članov mi je pomagal pri izvedbi naloge? 
Kakšne so bile njegove/njihove zadolžitve? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. Koliko časa smo z družino izvajali dejavnost? 
g) do 30 minut             b) od 30 do 60 minut        c) več kot 60 minut         

d) več kot 120 minut 

5. Kateri del naloge mi je bil najbolj všeč? Zakaj? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. Kateri del naloge je bil najbolj všeč družinskim članom? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Kateri del naloge bi lahko spremenili/dodali/izboljšali? 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

KRITERIJI 
VREDNOTENJA 4 3 2 1 

Izdelava domače 
naloge v 

dogovorjenem času. 

Domačo nalogo 
opravil v 

dogovorjenem 
času. 

Domačo nalogo 
opravil s krajšo 

zamudo. 

Domačo nalogo 
opravil z 

večdnevno 
zamudo.  

Domače naloge ni 
opravil. 

 

Upoštevanje 
učiteljevih navodil. 

Pri domačem delu 
upošteval vsa 

navodila učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval večino 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
upošteval nekaj 
navodil učitelja. 

Pri domačem delu 
ni upošteval 

navodil učitelja. 

Kvaliteta domače 
naloge. 

Vsebina je 
ustrezna, izvirna.  

Pri delu je bil 
vztrajen in 
natančen. V 

izdelku je izkazana 
zavzetost, 

ustvarjalnost, 
zanimanje, 

motiviranost za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

Vsebina je 
večinoma 

ustrezna. Pri delu 
je bil vztrajen. V 

izdelku je 
izkazano 

zanimanje za 
glasbo in aktivno 
poslušanje glasbe. 

(Delni) izdelek je 
vsebinsko 
večinoma 

ustrezen. Pri delu 
pogosto ni bil 
natančen in 
vztrajen, z 

izdelkom ne 
izkazuje zanimanja 

za aktivno 
poslušanje glasbe. 

Domače naloge ni 
opravil. 

Aktivno sodelovanje 
družinskih članov. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 
pri vseh glasbenih 

dejavnostih. 

Družinski člani so 
aktivno sodelovali 

pri večini 
glasbenih 

dejavnosti. 

Družinski člani so 
pasivno sodelovali 
pri domačem delu 

(vloga 
opazovalca). 

Družinski člani 
niso sodelovali pri 

domačem delu. 

Vrednotenje 
domačega dela. 

(Družinska 
samaoevalvacija) 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 
Zaključki in 

utemeljitve so 
poglobljeni.  

Zaveda(jo) se 
šibkih in močnih 

področij. Daje(jo) 
pobude in predloge 

za izboljšave. 

Kritično 
ovrednoti(jo) 
domače delo. 

Daje(jo) pobude in 
predloge za 
izboljšave. 

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
so delno 

ovrednotene.  

Glasbene 
dejavnosti v 

domačem okolju 
niso ovrednotene. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


