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I  

Povzetek 
Glasba ima pozitiven vpliv na celosten razvoj človeka. Njen vpliv se začne že v prenatalnem 
obdobju, saj plod že v maternici zaznava glasove in razvija slušni sistem. Prav slednji pa je 
temelj nadaljnjega razvoja govora in jezika. Percepcija in razumevanje govora sta vodena iz 
obeh hemisfer. Leva hemisfera je pomembna za semantične in logične znake govora, desna 
pa za jezikovno prozodijo, ki predstavlja kombinacijo tonov, intonacije, ritma in poudarkov 
na posameznih besedah ali zlogih, ki predstavljajo misel, ki se prenaša. Vse naštete elemente 
pa vsebuje tudi glasba. Otroka, še preden razume pomen besed, očarajo ritmi in melodije ter 
druge glasbene lastnosti govora, ki ga posluša. Kljub temu da sta govor in glasba v možganih 
ločena, se na določenih področjih dotikata drug drugega in pomembno vplivata na 
medsebojni razvoj.  
Namen diplomskega dela je bilo poiskati povezave med elementi govora in jezika ter glasbe. 
V prvem delu smo skozi preučevanja različne literature poiskali povezave in vplive glasbe na 
razvoj govora in jezika. V drugem delu smo sestavili predlog programa (vaje) za spodbujanje 
fonološkega zavedanja in verbalnega spomina s pomočjo glasbenih dejavnosti, ki sta temelj 
za kasnejše opismenjevanje. Vaje smo razdelili v 6 sklopov. Vsak sklop vsebuje od 3 do 5 vaj. 
Večina vaj ima različno število podvaj, ki so vsebinsko povezane. Vse vaje smo preizkusili v 
skupini sedmih otrok ter individualno z učencem z odločbo.  Z akcijskim raziskovanjem smo 
jih sproti evalvirali ter jih na podlagi ugotovitev, pridobljenih pri izvajanju vaj in odzivih 
učencev, spreminjali in izboljševali. Skozi proces sestavljanja in evalvacije smo prišli do 
zaključka, da lahko za urjenje fonološkega zavedanja in verbalnega spomina uporabimo 
različne glasbene elemente ter da jih med seboj težje ločimo, saj se tako kot pri jeziku tudi v 
glasbi med seboj prelivajo in dopolnjujejo. Izdelani predlog programa (vaje) lahko 
uporabljajo v poljubnem vrstnem redu ter v različnih učnih situacijah (skupinsko ali 
individualno). Težavnost vaj se lahko prilagaja posameznikom in njegovim sposobnostim. 
Prav tako se lahko uporabljajo v različnih delih učne ure, po potrebi pa se prilagaja tudi 
vsebina.  
 
Ključne besede: 
Jezik, fonološko zavedanje, verbalni spomin, glasba, ritem, melodija, motivacija.  
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II  

Abstract 
Music has a positive impact on the comprehensive development of man. Its influence starts 
early in prenatal period, where foetus in the womb perceives sounds and develops auditory 
system. That is the foundation for the further development of speech and language. 
Perception and comprehension of speech are guided from both hemispheres. The left 
hemisphere is important for the semantic and logical signs of speech and the right 
hemisphere for linguistic prosody, which is a combination of tones, intonation, rhythm and 
emphasis on certain words or syllables that represent  the transmitted thought. All these 
elements are also present in music. Before understanding the meaning of words a child is 
fascinated by rhythms, melodies and other musical characteristics of speech. Despite the 
fact that both speech and music are separated in the brain, there are areas touching each 
other and having a significant impact on the mutual development. 
The purpose of the thesis was to find connections between the speech, language and music. 
In the first part we studied a variety of literature to find links and effects of music on the 
development of speech and language. In the second part, we put together a program 
(exercises) to promote the development of phonological awareness and verbal memory, 
through musical activities which are the foundation for later literacy. The exercises are 
divided into six sections. Each section contains from three to five exercises. All exercises 
were tested in a group of seven children and with one child in individual learning situation. 
Through the research we continuously evaluated the exercises and according to the 
obtained findings and children responses we changed and improved the exercises. Through 
the process of drafting and evaluation, we came to the conclusion that  for practicing 
phonological awareness and verbal memory various musical elements can be used and that 
it is difficult to distinguish between them since, as in the language and in music,  they blend 
and complement each other. The program (exercises) can be used in any order and in 
different learning situations (group or individual). The difficulty of the exercises can be 
adapted to the individual and his abilities. It can also be used in different parts of the lesson. 
 
Key words: 
Language, fonological awareness, verbal memory, music, rythm, melody, motivation 
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1 UVOD 
Kljub kulturnim razlikam si vsi ljudje delimo dve lastnosti; jezik in glasbo. Vsak človek je rojen 
v svet z dvema različnima zvočnima sistemoma. Prvi je lingvistični in vsebuje vokale, 
konzonante in  intonacijo maternega jezika. Drugi pa je glasbeni zvočni sistem, ki vsebuje 
frekvence (višine zvoka, intonacija) in barvo glasbe kulture, v kateri je rojen (Patel, 2008). 
Znanstveniki so postavili zanimivo hipotezo, ki pravi, da bi se naj nekoč ljudje pogovarjali 
predvsem s pesmijo oziroma z zvokom. Torej naj bi se naša komunikacija razvila prav iz 
glasbe. To je pripeljalo do naslednjega razmišljanja, da naj bi dojenčki, novorojenčki in plod 
bili prav zaradi tega bolj dovzetni in dojemljivi za glasbo (Campbell, 2000). 
Glasba ima pozitivne učinke na človeka že v prenatalnem obdobju, saj je eden prvih 
sistemov, ki jih razvije plod že v maternici, slušni sistem. Z glasbo lahko spodbujamo razvoj 
možganov, ima pozitiven vpliv na sposobnost čustvenega zaznavanja ter spodbuja 
komunikacijo z otrokom. V postnatalnem obdobju pozitivno vpliva na otrokov motorični 
razvoj. Nevrofiziološke raziskave so pokazale, da glasba pomaga aktivirati možganska 
področja, ki imajo pomembno vlogo pri razpoloženju, socialnih spretnostih, razvijanju 
motivacije, kulturnemu zavedanju, estetskemu čutu in samodisciplini (Jensen, 2000). Prav 
tako ima pozitiven vpliv na samozavest in čustveno inteligentnost. Zaradi tega glasbo 
pogosto opredeljujejo kot govorico čustev. 
S pomočjo glasbe pa lahko vplivamo tudi na področje šolskih veščin, kot so branje, pisanje, 
računanje, in druge kognitivne funkcije, kot so spomin, koncentracija in pozornost ter 
govorno-jezikovne sposobnosti (Habe, 2005). Tudi A. Pesek (1997) je v svojem delu zapisala, 
da so glasba in druge oblike umetnosti učinkovita pomoč pri vzgoji in izobraževanju, da 
pomembno prispevajo k otrokovemu čustvenemu, socialnemu, intelektualnemu ter 
gibalnemu razvoju. Pravi, da glasbene izkušnje spodbujajo raziskovanje drugačnih in novih 
idej, izostrijo zaznavanje okolice in povečajo kvaliteto izražanja čustev, vodijo k razmišljanju, 
reševanju problemov ter organizaciji zaznav. Ob igranju inštrumenta in petju otrok pridobiva 
in povečuje nadzor nad svojim telesom. Z glasbenimi izkušnjami in treningom pa širi tudi 
besedni zaklad, kar pozitivno vpliva na rabo govora in mu pomaga pri učenju besednih in 
zvočnih vzorcev.   
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Patel (2008) je v svojem predavanju izpostavil podobnosti in razlike med glasbo in jezikom. 
Oba sta sestavljena iz kompleksnih sekvenc, določenih v času, in oba predstavljata način 
komunikacije. Že Darwin (1951) je v svojem delu Izvor človeka opisal možne evolucijske 
povezave med glasbo in jezikom. Oba imata ritem in melodijo, vsebujeta sintakso ali 
gramatiko ter vplivata na čustva.  
Orientacija v zvočnem in kasneje glasovnem okolju je temelj fonološkega zavedanja. Iz 
zvokov se oblikujejo besede ali iz niza tonov melodija. Jezik in glasba imata isti izvor, torej se 
lahko s pomočjo enega približamo drugemu. 
Diplomsko delo se v teoretičnem uvodu osredotoči na področje razvoja govora in jezika ter 
glasbe, na posamezne elemente obeh in na področja njunega procesiranja. Prav tako se 
opredeli tudi vpliv glasbe na posamezne kognitivne funkcije, pomembne za življenje in 
učenje v šoli. Pridobljena znanja so služila kot podlaga in opora za empirični del, v katerem 
sem izdelala predlog programa glasbenih aktivnosti, s katerimi bi spodbujali fonološko 
zavedanje in verbalni spomin. Predlog programa je sestavljen iz 6 sklopov. Sklopi 1‒5 
pokrivajo področja fonološkega zavedanja, 6. sklop pa je namenjen treningu verbalnega 
spomina. Vaje znotraj sklopov so sestavljene progresivno, kar omogoča izbiro različnih vaj 
glede na otrokove sposobnosti.  
Naloga je namenjena vsem tistim, ki iščejo drugačne in otrokom  bližje ter zanimivejše načine 
poučevanja. Prav tako pa tudi tistim, ki poznajo moč glasbe. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Govor in jezik 

 
»Govor je najbolj sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema. Je osnovno sredstvo 
ljudske komunikacije, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika in orožje za 
prenos znanja. Izmed vseh živih bitij samo človek govori … Govor nas torej označuje, oblikuje, 
izpopolnjuje  in dela človeške.« (Žnidarič, 1993, str. 13)  
Obstaja veliko različnih teorij govora in jezika. Prvi, ki je ločil govor in jezik, je bil lingvist 
Ferdinand de Saussure (1997, str. 30), ki je zapisal: »Brez dvoma sta predmeta tesno 
povezana in drug drugega predpostavljata: jezik je nujen, da je govor sploh mogoče razumeti 
in da lahko proizvaja vse učinke; a govor je nujen, da se jezik sploh vzpostavi; zgodovinsko je 
govorno dejstvo vselej prvo /…/ Jezik in govor sta torej drug od drugega odvisna; jezik je 
hkrati orodje in proizvod govora. A ob vsem tem sta vendarle popolnoma različni stvari.« 
Pravil je torej, da je jezik zgodovinsko nastali objektivni sistem znakov, govor pa proces 
pojasnjevanja s pomočjo jezika (Žnidarič, 1993).  
Bear, Connor in Paradiso (2007) so zapisali, da v svetu obstaja več kot 10.000 jezikov in 
narečij. Ti se med seboj razlikujejo, naj bo po skladnji ali po gramatičnih pravilih. Kljub vsem 
tem razlikam imajo vsi jeziki skupno to, da prenašajo različne človeške izkušnje, občutenja in 
čustva.  
Jezik je torej sistematičen sistem glasov ali simbolov za namene komunikacije in izražanja, ki 
sestoji iz dveh komponent; vsebine, ki jo preučuje semantika, in oblike, ki jo preučuje 
gramatika. Otrok, ki se uči jezika, aktivira zmožnost prepoznavanja in produkcije določene 
skupine glasov in se uči, kako lahko in kako ne sme te glasove kombinirati v možne besede. 
Odrasla oseba razvije slovar več deset tisoč besed, ki vsebuje tudi poznavanje pomena teh 
besed in možnih kombinacij različnih besed med njimi. Med samim učenjem jezika se otroci 
učijo tudi ustrezne komunikacije v različnih socialnih situacijah. Pridobijo željo po izražanju 
svojih misli in občutkov z drugimi ter spretnost razlikovanja uporabe jezika v komunikaciji z 
različnimi sogovorniki (Hoff, 2005). 
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Sestavni deli jezika so: 
1. Fonologija (sistem govorjenih znakov) 
2. Leksika (besedni zaklad) 
3. Morfologija (sistem pomenskih enot) 
4. Pragmatika (veda o rabi jezika v konkretnem govornem položaju) 
5. Skladnja (nauk o zgradbi povedi) 
6. Semantika (nauk o pomenu besed, pomenoslovje) 

Govor je sestavljen iz glasov in njihovih zaporedij, ki sestavljajo zloge in besede, slednje pa se 
spreminjajo in razlikujejo od govorca do govorca v vsakem trenutku govora. Gre za ritem, 
intonacijo, barvo glasu, napetost, tempo, pavze, mimiko in gibe ter položaj telesa med 
govorom (Zrimšek, 2003). 
 
2.1.1 Teorije jezikovnega razvoja 
 
Teorije jezikovnega razvoja lahko razdelimo glede na dejavnike, katerim so avtorji teorij 
pripisovali največji pomen (Zrimšek, 2003; Batistič Zorec, 2006): 

1. Zunanji dejavniki 
Basil Bernstein (2015) je oblikoval teorijo sociolingvističnih kodov, s katero je poudarjal 
pomembne vplive družbenega okolja na jezik. Bernstein meni, da se jezik uresničuje v 
govornem procesu. Pravi, da se jezik ne podreja le jezikovnim pravilom, temveč tudi 
pravilom določene družbe. Med te spadajo mišljenje, sporazumevanje in spoznavni stil. 
Avtor dednosti ne pripisuje velikega pomena.  
Tudi Burrhus Frederic Skinner (1969) je poudarjal pomen zunanjih dejavnikov. Opiral se je na 
pogojevanje kot način učenja. Skinner je zagovarjal misel, da otrok prve glasove posnema le 
slučajno. Reakcija odraslega daje otroku znak, ali je ravnal napačno ali pravilno. Ob pozitivni 
spodbudi se pri otroku krepi ponavljanje in posnemanje, zaradi česa se razvije popolni 
glasovni sistem, ki ga uporabljajo odrasli. Govor uvršča torej med motorične reakcije, kjer se 
govora učimo po modelu: dražljaj – odgovor – okrepitev – posplošitev. Pomen psihičnih 
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procesov, slovničnih pravil in semantike je avtor izpustil. Oblikoval je tako imenovano 
vedenjsko oziroma behavioristično teorijo.  

2. Notranji dejavniki 
Eric H. Lenneberg (1969) zagovarja prirojene govorne strukture in odvisnost le-teh od 
bioloških dispozicij v svoji biološki teoriji. Učenje jezika povezuje z zorenjem centralnega 
živčnega sistema in dominantnostjo možganskih hemisfer.  
Jean Piaget (2010) je s kognitivno teorijo trdil, da se mišljenje razvija neodvisno od 
otrokovega jezikovnega razvoja. Pravil je, da bo otrok nekatera področja jezika obvladal šele, 
ko bo dosegel določeno stopnjo spoznavnega razvoja. Piaget je zagovarjal, da mišljenje 
omogoča razvoj govora. Menil je, da se egocentrični govor pojavi med prvo in drugo stopnjo 
razvoja govora; prva, ki je nezavedna, in druga, ki je logična. V tej vmesni fazi otrok govori 
sam s seboj in pri tem ne pričakuje odgovora ter sodelovanja drugih.  
Teorija Leva Semjonoviča Vigotskega (2010) pravi, da se govor razvija v štirih stopnjah in ima 
v vsaki različno funkcijo. Je mnenja, da je prvotna funkcija govora omogočanje, da otrok 
sodeluje in se poveže z družabnim življenje. Tako se razvije najprej zunanji govor in šele nato 
notranji govor. Vigotski meni, da je prvotni govor otroka popolnoma socialen, namenjen 
socialnemu kontaktu. Šele kasneje se ta govor razširi oziroma razdeli v egocentričnega in 
sporazumevalnega. V egocentričnem govoru vidi razvojno najpomembnejši dejavnik prehoda 
iz zunanjega k notranjemu govoru, ki pa predstavlja osnovo mišljenja. 

3. Tvorbno-pretvorbna teorija 
Avtor teorije Noam Chomsky (1989) pravi, da gre pri govornem razvoju za prirojeno 
strukturo, ki jo okolje samo aktivira. Po njegovem se otrok rodi z jezikovnim predznanjem, ki 
mu omogoča prve razčlembe glasovne verige. Torej bi se naj otrok rodil s prirojenimi 
mehanizmi, ki kljub težavam, na katere naleti otrok pri učenju jezika, zagotavlja jezikovni 
razvoj. Potrebuje le spodbude iz okolja, zmožnost govora pa je programirana že od rojstva. 
Chomsky je jezik opisal kot vrsto pravil, ki jih mora otrok odkriti in ugotoviti, katera so 
pravilna. Pravi torej, da je »zmožnost govora programirana že pred rojstvom, znanje jezika 
pa je prej rezultat razvoja kot pa učenja.« (Kranjc, 1999, str. 28)  
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Vsaka teorija predstavlja svoj pogled na razvoj govora in vsaka je po svoje nepopolna, vendar 
dandanes pomembno pripomorejo k razumevanje razvoja jezika.  
 
2.1.2 Razvoj govora in jezika 
 
»Razvoj govora je razvoj oblikovanja glasov, proces rasti, ki se prične z nejasnim 
neopredeljenimi in naključnimi oblikami glasov in se konča z jasnimi, nadzorovanimi in 
razumljivimi glasovi.« (Horvat in Magajna, 1987, str. 68) 
S. Kranjc (1999) deli dejavnike, ki vplivajo na otrokov govorni razvoj, na dve večji skupini. 
Prva je notranja, kamor prištevamo psihološke in fiziološke dejavnike. Druga je zunanja, ki 
zajema socialne in sociološke dejavnike. Med notranje prištevamo gensko prirojene 
predispozicije za razvoj govora, otrokovo čustveno stanje in motivacijo za učenje govora. 
Med zunanje pa socialni položaj družine, izobrazbeno strukturo staršev ter širše družbeno 
okolje. Vsi ti sociološki dejavniki pa pomembno vplivajo tudi na psihološke dejavnike. »Do 
optimalne situacije, kjer otrok lahko doseže visoko stopnjo v razvoju govora in mišljenja, 
prihaja, če so vsi dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora in mišljenja, med seboj usklajeni.« 
(Kranjc, 1999, str. 20) 
Komunikacija med mamo in otrokom se začne že pred rojstvom. Otrok se v prenatalnem 
obdobju odziva na govor, božanje, petje ipd. tako, da nanje reagira z gibanjem. Slišan govor 
matere (glas) je nerazumljiv, ohranjenih pa je nekaj pomembnih elementov, kot so intonacija 
govora, časovna razporeditev fonemov, spremembe v glasnosti in višina govora (Thompson, 
2009). 
Razvoj jezika in govora pri otroku poteka od samega rojstva vzporedno z motoričnim in 
intelektualnim razvojem. Otroci se rodijo s skoraj popolnoma funkcionalnim slušnim 
sistemom. Otrok se pri učenju jezika ne uči le sintaktičnih in semantičnih pravil, temveč tudi 
socialni vidik govora. Uči se kdaj, kako, kje govoriti (Kranjc, 1999). 
V predgovornem obdobju, do približno 8. meseca starosti, je jok otrokova edina vrsta 
vokalizacije. V prvih mesecih po rojstvu je glavna vloga namenjena materi. To se opazi po 
posebni povezavi med otrokom in materjo, ne samo na ravni jezika in razumevanja, temveč 
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tudi gledanja. Raziskave so namreč pokazale, da mama in otrok pogosto istočasno gledata 
isti predmet. S. Kranjc (1999, str. 21) pravi, da v prvih mesecih po rojstvu poteka 
komunikacija med mamo in otrokom na način, »ko ena oseba odda svoje sporočilo, je druga 
tiho in jo posluša, nato pa se vlogi zamenjata«. Avtorica pravi, da se osnovna struktura 
menjavanj vlog začne razvijati že pred pojavom jezika. 
Po koncu prvega in na začetku drugega meseca se pojavi gruljenje. S tem otrok sporoča svoje 
potrebe. Pri tem uporablja samoglasnike in aproksimante. Odziva se na slišan glas tako, da se 
umiri ali pa se začne gibati. Ob glasnih zvokih se zdrzne. Svoje razpoloženje izraža z gibanjem 
telesa in s spuščanjem različnih glasov. Neugodje izraža z jokom, ugodje s smehom in 
gruljenjem. V tem obdobju vzpostavi očesni stik. Med četrtim in šestim mesecem slednje 
izgine in se pojavi čebljanje in bebljanje. Pri tem pa že uporablja tudi soglasnike, kot so /m/, 
/b/, /k/, /p/ in /g/ v povezavi s samoglasniki ter jih skupaj veže v zloge (ma-ma, ta-ta, pa-pa). 
V tem obdobju se igra z govornimi organi in ustvarja različne glasove. Oglaša se tudi, če je v 
sobi sam. V izražanju se pojavi ritem in intonacija. Reagira na spremembe v intonaciji 
slišanega glasu. V tem času ga začnejo zanimati zvočne igrače in glasba. Okoli sedmega 
meseca k že usvojenim glasom doda še /d/, /t/, /n/ in /v/. Do prvega leta starosti se njihovo 
poznavanje glasov najbolj spreminja. V tem obdobju otrok že prepozna svoje ime in med 
osmim in desetim mesecem že razume manjše število besed. Za večino otrok velja, da do 
prvega leta starosti poteka zelo malo produkcije jezika. Prisoten pa je govor z vsemi 
suprasegmentalnimi značilnostmi. V tem obdobju otroci  spoznavajo  glasove in tudi 
gramatična pravila njihovega jezika. Čebljanje vsebuje dolge in kratke skupine glasov in 
zlogov. Otrok uporablja tudi različne geste, npr. pomaha, dvigne roke, ko želi v naročje ipd. Z 
govorom ali glasovi poskuša pritegniti našo pozornost. Prav tako posnema živalske glasove. V 
tem obdobju otrok posluša, ko mu govorimo, naredi nekaj po naših navodilih (pokaži pa-pa), 
razume »ne!« in se odzove na vprašanja in navodila (»pridi sem«). Prva beseda se v 
povprečju pojavi okoli 11. meseca (Marjanovič-Umek, 1990; Kranjc, 1999; Hoff, 2005; Levc, 
2014). 
S tem se začne otrokovo jezikovno obdobje ali jezikovna faza. V tej fazi se torej pojavi prva 
beseda s pomenom. Vsak dan narašča število besed. V večini so to samostalniki. V začetku je 
govor zelo konkreten. Za vsako besedo, ki jo pozna in jo tudi uporablja, stoji konkretna 
podoba. Med prvim in drugim letom starosti je močno prisotna eholalija. Na tej stopnji 
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pogovor med materjo in otrokom poteka na nivoju otrokovih kognitivnih sposobnosti. Mati 
mu stvar, o kateri govori, skoraj vedno pokaže. Tako obnašanje imenujemo didaktično 
oziroma tutorsko obnašanje. Otrok že odgovarja na vprašanja »Kaj je to?«. Pokaže, kaj želi, in 
to pove po svoje; z  dotiki, s kazanjem ali z vokalizacijo. V drugi polovici tega obdobja  že 
poveže dve besedi v stavek (»Mama, pa-pa.«). Začne uporabljati glagole in pridevnike ter 
zaimke (jaz, moje, tvoje …). Razume vprašalnice »kaj, kje, kdo« in ustrezno odgovarja z »da« 
in »ne«. Skozi drugo leto njihovega jezikovnega razvoja poteka največji napredek pri širjenju 
besednega zaklada. Poznajo že okoli 300 do 400 besed in njihovih kombinacij, četudi njihove 
besede ne zvenijo ravno pravilno. Njihova artikulacija preživlja spremembe skozi vso drugo 
leto njihovega življenja. Otroci postajajo bolj komunikativni in zgovorni. Dve ali tri besede 
povezujejo v stavke. Skozi tretje leto  se opazi največji napredek pri poznavanju slovničnih 
pravil jezika. Ubesedi stavek s tremi do štirimi besedami. Rad se pogovarja z vrstniki. Otroci 
poznajo že od 800 do 1000 besed. Proti koncu 3. leta otroci že izgovarjajo cele povedi. Tudi 
povedi vprašalne in nikalne oblike. Pravilno tvori preteklik in prihodnjik; s tem začnejo 
pripovedovati o svojih preteklih dogodkih. Zmoti pa se še pri uporabi množine in dvojine. 
Prav tako se skladno z razvojem veča tudi besedni zaklad, izboljša se artikulacija glasov, s tem 
pa se začne razvijati tudi fonološko zavedanje. To se še posebej opazi v povečanem interesu 
po rimah. Do tega obdobja naj bi poznal in pravilno izgovarjal samoglasnike ter /p/, /b/, /t/, 
/d/, /k/, /g/, /m/, /n/, /v/, /l/, /f/, /h/ in /j/. Do petega leta naj bi se razvila pravilna 
izgovorjava glasov /s/, /z/, /c/ in /l/. Do petega leta in pol pa še /š/, /č/, /ž/ in /r/. Ko je star 
šest let že uporablja ustrezno sintakso povedi. V tem obdobju razume med 2500 do 3000 
besed in lahko sledi kompleksnejšim navodilom. Sam izraža zanimanje za besede, ki jih ne 
pozna, in sprašuje po pomenu.  Pravilno izgovarja vse glasove (Marjanovič-Umek, 1990; 
Kranjc, 1999; Hoff, 2005; Levc, 2014). 
Čeprav pravimo, da se jezik razvije v prvih štirih letih, se razvoj jezika pravzaprav nadaljuje na 
vseh področjih  (artikulacija, besedni zaklad, struktura povedi in komunikacijske sposobnosti 
ter semantika in pragmatika) celo življenje. V prehodu iz vrtca v šolo spoznajo otroci vlogo 
jezika tudi v drugih okoliščinah oziroma situacijah. Tako se v tem obdobju najbolj razvija 
socialni vidik jezika in pismenost (Marjanovič-Umek, 1990; Kranjc, 1999; Hoff, 2005; Levc, 
2014). 
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2.1.3 Elementi govora in jezika 
 

2.1.3.1 Prozodija 
 
Prozodijo večkrat imenujejo kot tretji element govora poleg slovnice in besedišča. Je 
melodična linija, v kateri variirajo toni različnih višin, različen ritem in poudarki besed, ki 
določajo semantičen in emocionalen pomen govora. Tem običajnim pokazateljem bi lahko 
dodali tudi linearnost (npr. nenadne in gladke spremembe v frekvenci, glasnost ali trajanje) 
kot morebitno četrto dimenzijo. Tako kot učenje jezika tudi učenje prozodije traja več let, 
vendar se razvije najprej v otroštvu in predstavlja najbolj pomembni element govorjenega 
jezika, ki ima pomembno vlogo za razvoj drugih elementov. Nekateri ljudje usvojijo to 
veščino zelo dobro; za druge pa lahko predstavlja velike težave. Do težav s prozodijo lahko 
prihaja zaradi neustrezne percepcije ali produkcije jezika. Splošno gledano, prozodija služi za 
pomoč prenosa lingvističnih in paralingvističnih (čustvenih in vedenjskih) informacij na način, 
ki je ustrezen glede na neko jezikovno skupino. Čeprav jo na splošno prištevamo h 
glasoslovju, je jezikovna prozodija na pomemben način povezana tudi s semantiko, sintakso, 
morfologijo in pragmatičnimi področji predelave jezika (Boutsen, 2003). Na primer, v jezikih, 
kot so angleščina, nemščina in arabščina ter drugi, prozodični procesi vključujejo frazne 
poudarke, tako da določene besede dobijo večjo pomembnost.  Tako kot sta fraziranje in 
sintaksa specifična za določen jezik, so tudi premori med besedami, različne frekvence in 
dolžine zlogov specifike vsakega posameznega jezika. Prozodija prav tako zagotavlja potek 
ustrezne intonacije ali melodije med govorom. S pravilno prozodijo zaključimo vprašalno 
poved z naraščanjem intonacije in trdilno poved z nižanjem oziroma padajočo intonacijo 
(Patel, 2008; Hočevar-Boltežar, 2008). Veliko manj je na gramatiko jezika vezan 
paralingvistični vidik prozodije. Slednji ni vedno pod nadzorom, lahko pa je tudi hoten in se 
izid ne ujema vedno z vsebino izgovorjene besede. Primeri tovrstnih izgovorjav bi vključevali 
namerno signalizacijo afekta, sarkazma, empatije ali pa bi kazali odnos, ki ga ima govoreča 
oseba do poslušatelja ali občinstva (Boutsen, 2003). Ljudje z motnjo avtističnega spektra in 
Aspergerjevim sindromom imajo največkrat težave na omenjenem področju, saj je v 
njihovem govoru prozodija večkrat delno ali povsem odsotna. Govorijo z odsotnostjo 
ustrezne govorne intonacije. Prav tako se težave kažejo na področju razumevanja slišanih 
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sporočil, saj ne zaznajo suprasegmentalnih značilnosti jezika. Vse to pa lahko privede do stisk 
in posledično težav tudi na socialnem področju (Rudy, 2016).   
Thompson (2009) pravi, da je jezikovna prozodija glasbeni aspekt govora, ki vsebuje melodijo 
(intonacijo) in ritem (poudarke in čas) govora. Tako jezikovna prozodija kot tudi glasba 
vključujeta variacije v tempu oziroma hitrosti, razponu, frekvenci, barvi glasu in poudarkih 
ter sta oba močna sistema za podajanje čustvenih informacij in sintaktičnih struktur.  
 
2.1.3.2 Ritem 
 
Beseda ritem izhaja iz grške besede »rhytmos«, ki pomeni ohranjanje oziroma vzdrževanje. 
Ritem lahko najdemo povsod v našem vsakdanjem življenju. Že Platon je zapisal, da vse, kar 
živi, ima ritem. Eden najbolj naravnih odzivov na ritem je ploskanje, majanje glave, udarjanje 
ob tla in plesanje. Ritmični odziv na glasbo je prisoten prav v vsaki kulturi, pri vsaki starosti, 
kar nakazuje, da je časovna dimenzija osnovna za glasbeno aktivnost (Thompson, 2009; 
Amalietti, 2011). Gallahue (v Ozbič, 1995) pravi, da telesno ritmiziranje spodbuja razvoj 
občutka za ritmične vzorce, intenzivnost, poudarke, časovno zavest in občutka za časovno 
strukturo.  
Patel (2008) poudari, da ne obstaja enotna definicija ritma. Sam ritem poimenuje kot 
sistematično vzorčenje zvokov v smislu točnega časa, naglasa in združevanja.  
Po Bentleyju  in Thackarayju (v Ozbič, 1995) je ritem tisto, kar ostane, če odvzamemo 
melodijo oziroma ton. Ostane torej ritem, element, ki je določen z intenziteto, časovnimi 
intervali in trajanjem.  
Ozbič (1995) pravi, da ritem nastane z grupiranjem zvokov v določene vzorce glede na 
njihovo časovno trajanje. Oseba mora v določenem prostoru združiti določeno število enot v 
skupine, kar pa lahko naredi na več načinov.  
Pravilen govor zahteva poleg znanja posameznih glasov jezika, leksike in gramatičnih pravil 
tudi obvladanje pravilnega poudarjanja, ki predstavlja tekočnost zlogov v povedi.  Vsak jezik 
ima torej specifičen ritem, ki je del zvočne strukture jezika. Pri ritmu govora imajo velik 
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pomen poudarki, ki so eden izmed treh delov besedne prozodije. V ritmu jezika kot tudi v 
ritmu glasbe se menjajo poudarjene in nepoudarjene dobe. Poudarke delamo z 
naglaševanjem oziroma s povečanjem amplitude, podaljševanjem trajanja ali spremembo 
tempa. (Patel, 2008)  
Najbolj pomembno teorijo o govornem ritmu je do zdaj objavil Pike (v Patel, 2008), ki je ločil 
ritem govora na dva nasprotujoča si ritma. Jezike je ločil na dve vrsti, tiste, kjer ritem poteka 
po poudarkih (naglasih) oziroma »stress-timed languages«, kot so angleščina, arabščina in 
drugi, ter jezike, kjer ritem določajo zlogi oziroma »syllable-timed languages«, kot so 
španščina, francoščina in mnogo afriških jezikov. Pomembno pa je poznati dejstvo, da ne 
moremo posplošiti in vse jezike razdeliti v dve skupini, saj periodičnost (enakomeren ritem) v 
jeziku ne obstaja. Ta se spreminja z dolžino povedi, dolžino besed, s številom zlogov, 
pomenom ipd. (Patel, 2008). Jezik je torej ritmičen, vendar ne periodičen.  
Dauer  (v Patel, 2008) je razširil Pikeovo teorijo ter poudaril tri faktorje, ki vplivajo na ritem 
pri jeziku: 

 Prvi faktor je raznolikost zlogov v strukturi jezika. Vsak jezik ima veliko različnih 
kombinacij glasov, ki sestavljajo zloge. Zlog je lahko že posamezni vokal. Te razlike 
med zlogi so pomembne za ritem, saj je dolžina zloga povezana s številom fonemov v 
zlogu.  

 Drugi faktor je skrčenje vokalov. Pri nekaterih jezikih se pri nepoudarjenih zlogih 
vokali skrajšajo v polglasnik. 

 Tretji ritmični faktor pa je vpliv poudarka na trajanje vokala.  Raziskave so pokazale, 
da je poudarjeni zlog za kar 60 % daljši od nepoudarjenega. 
 

 
Slika 1: Ločevanje zlogov glede na dolžino (Patel, 2008) 

 

ZLOG
nepoudarjen

cel

skrajšan
poudarjen
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Dauer (v Patel, 2008) poudari, da se jeziki najbolj razvrščajo v prej našteti dve skupini prav po 
teh treh faktorjih. Ta teorija predstavlja pogled na govorni ritem bolj kot produkt fonologije 
in ne kot produkt načela periodičnosti. 
Drago Unuk (2003) v svojem delu pravi, da je zlog najbližja enota posameznim glasovom. Pri 
zlogu gre za najtesnejši možni spoj identifikacijskih jeder danih glasov. Zlog je torej sestavljen 
iz verige segmentov, ki so urejeni po glasovnem principu. Zlog je enota neprekinjene besede, 
ki s svojim jedrom nosi prozodične lastnosti jezika. To pa je značilno za vse jezike. 
 
2.1.3.3 Višina ali frekvenca in glasnost  
 
Glasilke so glavni organ za tvorbo glasu. V eni sekundi zmorejo od 66 do 1500 nihajev. Pritisk 
izdišnega zraka, elastičnost glasilk, dolžina in debelina ter stopnja napetosti glasilk vplivajo 
na amplitudo in gostoto nihanja glasilk in s tem na jakost in višino glasu. Osnovni toni 
človeškega glasu nastanejo z vibracijo glasilk (Žnidarič, 1993).  
Frekvenco oziroma višino glasu merimo v številu nihajev na sekundo, z mersko enoto hertz 
(Hz). Človeško uho v povprečju zaznava frekvenco zvoka med 20 in 20.000 Hz (Tan, 
Pfordresher, Harre, 2010). 
Glasnost izražamo v decibelih (dB) in je odvisna od amplitude nihajev glasilk. Na glasnost 
vpliva subglotisni tlak, oblika in napetost glasilk ter celotne odzvočne cevi. Šolani pevci 
povečajo glasnost s povečanjem subglotisnega tlaka, ki povzroči močnejše nihanje glasilk 
(Hočevar Boltežar, 2008). 
Jezik vsebuje tihe modulacije frekvenc posameznega glasu. Te modulacije niso naključne, 
temveč izražajo lingvistične, odnosne in čustvene informacije. Nekatere variacije frekvenc so 
glede na čustveni aspekt univerzalne. Na primer, ko smo srečni, pri govoru uporabljamo 
široko paleto različnih frekvenc, ko pa smo žalostni, pa se le-to zoži na manjšo. Torej lahko 
sprememba frekvence popolnoma spremeni pomen sporočila. To je še posebej močno vidno 
pri tako imenovanih »tone languages« oziroma »tonalnih jezikih«. Med te spada večina 
afriških in azijskih jezikov (Patel, 2008).  
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Moški govor niha v frekvenci med 100 Hz in 160 Hz, ženski pa med 190 Hz in 260 Hz. Za 
otroke je navadno frekvenca govora opazno višja, do 400 Hz (Hočevar Boltežar, 2008). Med 
temi razponi ima vsak govorec možnost kombiniranja frekvenc med govorom. Tako se lahko 
odloči, ali bo govoril z višjo ali z nižjo frekvenco ter s tem ustvarjal naraščanja in padanja 
frekvence. Višino govora pa lahko določi tudi vsak specifičen glas (fonem) posebej. Na 
primer, vokal /i/ ima višjo frekvenco kot vokal /a/. Pri zlogih, kjer vokalu sledi nezveneči 
samoglasnik, je frekvenca na začetku višja kot pri zlogih, kjer vokalu sledi zveneči 
samoglasnik. Frekvenca pri govoru je nekontinuirana, ker jo prekinjajo ravno nezveneči 
samoglasniki. Te prekinitve kot poslušalci sicer ne zaznamo, ampak imamo občutek, da je 
melodija govora oziroma intonacija neprekinjena. Raziskave so pokazale, da dobro 
diskriminiramo razdalje med frekvencami za vsaj tri poltone in da imajo te razdalje 
pomembno vlogo pri percepciji govora (izjave, povedi), manjše frekvenčne razlike nimajo 
pomembnejše vloge (Nooteboom, b.d.).  
 
2.1.3.4 Barva glasu 
 
I. Hočevar Boltežar (2008) pravi, da v grlu nastane samo temeljni grlni ton (F0). Barva glasu 
nastane šele v odzvočni cevi nad grlom s pomočjo artikulatorjev. Dolžina odzvočne cevi 
določi višino in bravo glasu. Krajša in ožja odzvočna cev oblikuje višji in svetlejši glas, saj 
ojača višje frekvence. Če pa je odzvočna cev daljša in širša, bo imel govorec nižji in temnejši 
glas zaradi ojačitve nižjih frekvenc. Frekvence, ki so najbolj ojačene, imajo tudi največjo 
glasnost in dajejo značilnost posameznim glasovom.  
Na oblikovanost odzvočnih cevi lahko delno vpliva tudi govorec sam s spuščanjem in 
dviganjem grla, s stiskanjem odzvočne cevi ter s položajem artikulatorjev. Med slednje pa 
spadajo ustnice, zobje, čeljustni greben, jezik, trdo in mehko nebo ter žrelo.  
Omerza (1970) pravi, da se glasovi med govorom nadaljujejo drug v drugega in niso izolirani. 
Če pozorno poslušamo govor, lahko zasledimo, da se med glasove vrivajo nekakšni 
predhodni elementi. Ti elementi nastajajo zato, da se tok glasu pri prehodu govoril iz ene 
lege v drugo ne prekine. Zaradi vseh teh sprememb lege govoril, glasovi izgubljajo na svoji 
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točnosti in ostrini. Najbolj čist del glasu je v drugi fazi (tenzija ali držanje). Ta faza ima 
pomembno vrednost za razumevanje in spoznavanje vsakega vokala.  
 
2.1.3.5 Glasovna struktura 
 
Lingvistični zvočni sistem se deli na dva sovpadajoča dela; fonetiko in fonologijo. Fonetika je 
veda o tvorjenju in značilnostih glasov (SSKJ), ki vključuje študije akustične strukture govora 
in mehanizmov, ki ustvarjajo in sprejemajo zvoke. Fonologija pa je nauk o fonemih (SSKJ), ki 
so osnovna enota govorjenega jezika. Veda vključuje študije, kako se fonemi organizirajo v 
višje strukture, kot so zlogi in besede, in kako se zvok spreminja glede na vsebino (Patel, 
2008). 
Crystal (v Golubović, 2007) pravi, da potrebujemo za prikaz govora v fonologiji segmentalne 
in suprasegmentalne značilnosti jezika. Segmentalne značilnosti pokrivajo področje fonemov 
in njihovih razlik. Med suprasegmentalne značilnosti pa spadajo ritem, naglas, hitrost, 
intonacija ipd. Pravi tudi, da segmentalna fonologija analizira govor, razčlenjen na diskrene 
segmente (foneme), suprasegmentalna fonologija pa se nanaša na značilnosti, ki pokrivajo 
več segmentov.  
 
Fonem je osnovna enota govorjenega jezika, ki razločuje dve različni besedi med seboj in 
besedam daje pomen. Jeziki so sestavljeni iz dveh vrst fonemov, iz samoglasnikov in 
soglasnikov. Slednji so izbrani izmed več kot 600 različnih soglasnikov in 200 samoglasnikov, 
ki jih človeški možgani lahko razlikujejo. V praksi večina jezikov uporablja le majhen del teh 
fonemov, od 12 do 320. Dojenčki se naučijo prepoznavati (brez produkcije) večino glasov v 
prvem letu življenja. To pa pomeni, da izgubijo zmožnost razlikovanja in prepoznavanja 
drugih glasov, ki niso sestavni del maternega jezika (Goswami, 2008). 
Slovenski jezik ima 29 fonemov, od tega 8 vokalov in 21 konzonantov. Fonemi so organizirani 
v zloge, ki imajo pomembno vlogo pri govornem ritmu (Patel, 2008). Vokale (samoglasnike) 
in konzonante (soglasnike) razlikujemo tudi po zvočnosti. Vokali so namreč bolj zvočni in jih 
lahko zato slišimo na daljšo razdaljo. Slednji so tudi nosilci zloga, konzonanti pa pripomorejo 
k razumevanju zlogov in besed v stavku. Foneme lahko ločimo tudi na zveneče in nezveneče. 
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Med zveneče spadajo vsi tisti fonemi, ki imajo zven. To so vokali in zveneči nezvočniki (/b/, 
/d/, /g/, /z/, /ʒ/) in zvočniki (/m/, /n/, /l/, /r/, /j/, /v/). Nezveneči fonemi pa so tisti, pri 
katerih ne slišimo zvena. Imenujemo jih nezveneči nezvočniki (/p/, /t/, /k/, /s/, /ʃ/, /h/, /f/, 
/ʧ/, /ʦ/ (Omerza, 1970). 

 
Slika 2: Prikaz deljenja glasov slovenskega knjižnega jezika (Prepoznava govora. URL: http://www2.arnes.si/~ssmbsb6/gim/proj_fiz/Prepoznava%20zvoka/glasovi.html) 

 
V govoru so glasovi med seboj speti oziroma povezani. Foneme ne izgovarjamo posamezno, 
temveč so povezani v zloge in besede. Skupaj oblikujejo neko celoto. Pri tem je pomemben 
proces asimilacije ali prilikovanja. V tem procesu en glas vpliva na drugega tako, da se mu v 
izreki približa oziroma prilikuje. S tem procesom se ugladijo soglasniški sklopi. Asimilacija je 
lahko zunanja ali notranja ter delna ali popolna. Zunanja poteka med dvema besedama, 
notranja pa znotraj ene besede. Pri delni asimilaciji se glas prilikuje glede na za njim stoječi 
zveneči konzonant. Pri popolnem izpadu glasu (ni nadomestnega glasu) pa poteka popolna 
asimilacija (Omerza, 1970). 
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2.1.4 Percepcija in procesiranje jezika 
 
Medtem ko govorimo, poslušamo ali beremo, naši možgani spremljajo celo množico zvočnih 
in slušnih dražljajev, osredotočajo pa se le na nekatere. V spomin si priklicujejo to, kar smo 
se naučili o obliki črk in pomenu besed. Sprejemajo odločitve in oblikujejo nove spomine. 
Ves čas pa nam pomagajo, da stojimo pokonci, ostajamo pozorni in enakomerno dihamo 
(Hoff, 2005). 
Človeški možgani ne zmorejo prepoznati 10 različnih zvokov v 1 sekundi, lahko pa prepoznajo 
govor iz vrste 10 fonemov v istem času. Človek prepozna večino besed v manj kot 125 
milisekundah po izgovarjavi slednjih (Harley, 1995 po Marslen-Wilson; Welsh, 1978). Jezik je 
več kot le glas. Je sistem glasov, simbolov in gibov, ki se uporabljajo v komunikaciji s svetom 
(Bear, Connors, Paradiso, 2007). 
Posebnega področja samo za jezik v možganih pravzaprav ni. Toda nekateri predeli imajo 
presenetljivo specifične funkcije. Za izražanje svojih občutkov npr. uporabljamo eno 
področje, za razumevanje drugih ljudi pa drugo. Vsa ta področja sodelujejo kot eno samo 
omrežje (Hoff, 2005).  
Pri procesiranju informacij je najbolj pomemben neokorteks. Tega lahko razdelimo na levo in 
desno hemisfero. Obe hemisferi sestavljajo enaki režnji. Režnji, ki se nahajajo na levi 
hemisferi, se nahajajo tudi na desni. Pri procesiranju so vpleteni celotni možgani. 
Lateralizacija možganskih funkcij je odvisna od stopnje vpliva določene hemisfere na te 
funkcije. Če ima na neko funkcijo večji vpliv področje iz desne hemisfere, bo tej funkciji 
določena desna stranskost. Obstajajo pa tudi funkcije, ki so bilateralne, torej imata obe 
hemisferi enakovreden vpliv. Leva in desna hemisfera sta povezani med seboj z živčnim 
tkivom, imenovanim kalozni korpus (ang: corpus collosum). Vsaka hemisfera je povezana z 
nasprotno stranjo telesa. Na primer, levi del telesa kontrolira desna hemisfera in obratno. 
Tako je tudi pri sprejemanju informacij preko čutil. Informacije, sprejete s čutili na desni 
strani telesa, gredo direktno v levo hemisfero in obratno (Tan, Pfordresher, Harre, 2010). 
Veliko avtorjev (Žnidarič, 1993; Stemmer, Whitaker, 1998; Hoff, 2005; Kiernan, 2005; Tan 
idr., 2010) je v svojih delih opozorilo na skupno delovanje obeh delov možganov, obeh 
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hemisfer. Poudarili so, da so res nekaterim funkcijam govora določene stranskosti, vendar 
govor brez ene ali druge ni popoln. 
 
2.1.4.1 Govor in jezik kot funkcija leve hemisfere 
 
Leta 1861 je francoski psiholog Paul Broca v Parizu predstavil primer pacienta, ki ga je 
poimenoval Tan (»tan« je edini zlog, ki ga je lahko izrekel). Tan je skoraj 20 let preživel kot 
popolnoma nem, v starejših letih pa je poleg tega doživel tudi paralizo desnega dela telesa. 
Broca je izvedel biopsijo Tanovih možganov in ugotovil poškodbo/lezijo na levi strani 
možganov. Njegove ugotovitve, ki so jih kasneje potrdili in dopolnili s fMRI raziskavami, da je 
»izguba« jezika tipična posledica poškodb leve hemisfere, veljajo še danes (Hoff, 2005). 
Percepcija in razumevanje govora sta vodena iz obeh hemisfer. V levi hemisferi se nahajajo 
področja, ki so pomembna za semantične in logične znake govora (logika, matematika, jezik, 
branje, pisanje …). Desna pa je pomembna za estetske znake govora, kot so ritem, 
kreativnost, intonacija, vizualne predstave … (Žnidarič, 1993). Pri večini ljudi je temporalni 
reženj leve hemisfere tudi do petkrat večji od desnega, ker je to področje specializirano za 
govor in jezik.  
Obstaja več teorij, ki predstavljajo, kako pride do razvoja leve hemisfere, specializirane za 
procesiranje govora in jezika. Med njimi Hoff (2005) navaja dve prevladujoči: 

1. »Equipotentiality Hypothesis« (hipoteza enakih možnosti) pravi, da leva hemisfera ni 
specializirana za govor in jezik že ob rojstvu, ampak sta si leva in desna hemisfera 
enakovredni in imata obe enake možnosti in potenciale za razvoj govora in jezika.  To 
pomeni, da sta govor in jezik prvotno izražena v obeh hemisferah in se prestavi v levo 
hemisfero z razvojem.  

2. »Invariance Hypothesis« (stalnostna hipoteza) pa zagovarja, da je leva hemisfera 
specializirana za govor in jezik že od rojstva. Ne zagovarja razvoja lateralizacije od 
rojstva naprej. 

Znanstveniki so z različnimi študijami, kjer so uporabljali enake metode pri otrocih in odraslih 
za raziskovanje procesiranja govornih dražljajev v možganih, našli dokaze, da se razvoj 
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lateralizacije začne že v zgodnjem otroštvu. V teh raziskavah so opazili večjo aktivnost leve 
hemisfere pri dojenčkovih odzivih na govorne zvoke in večjo odzivnost desne hemisfere na 
negovorne zvoke. Prav tako so potrdili, da pri otrocih, pri katerih so ugotovili te aktivnosti, 
ostane izražena stranskost nespremenljiva od otroštva do odraslosti.  
Da se govor procesira v levi hemisferi, so dokazovali tudi s pacienti s poškodbo živčnega tkiva 
kalozni korpus (ang: corpus collosum), kjer je povezava med levo in desno hemisfero 
prekinjena in so zaradi tega lažje preučevali vsako posebej. Ugotovili so, da so nekatere 
funkcije res lateralizirane, torej ima ena stran možganov pri njih večjo vlogo kot druga. Obe 
hemisferi pa še vedno delujeta pravilno, le da vsaka samostojno brez medsebojne povezave. 
Te paciente so preizkušali v različnih raziskavah in ugotovili, da je slika in s tem informacija o 
videnem, ki je predstavljena v levem delu vidnega polja, zaznana v desni hemisferi. Pacient v 
tem primeru ne zmore povedati, kaj je videl, je pa le-to sposoben narisati s svojo levo roko, 
ker je ta povezana z desno hemisfero. Torej desna hemisfera, ki »ve«, kaj je bilo videnega, 
»ne more govoriti«. Leva, ki pa »lahko govori«, pa »ne ve«, kaj je bilo videno (Hoff, 2005). 
Prav tako so lahko dejstvo, da se govor procesira v levi hemisferi, dokazali pri ljudeh brez 
poškodb. Dokazali so, da je desno uho, ki je povezano z levo hemisfero, odgovorno za 
procesiranje slušnih dražljajev, saj že dvoletni otroci kažejo prednost desnega ušesa pri 
zaznavanju verbalnih dražljajev tako kot odrasli. Nadaljnje raziskave so pokazale prednost 
desnega ušesa za zaznavanje soglasnikov. Best (1988) je mnenja, da lastnost, kot je hitro 
akustično menjavanje soglasnikov v kontrastu z akustično stalnostjo vokalov, spodbudi 
delovanje leve hemisfere. Te ugotovitve potrjujejo teorijo, da je leva hemisfera specializirana 
za »serijsko« analitično procesiranje (Hoff, 2005 po Best, 1988). 
Okoli 75 % celotne človeške populacije je desničarjev. Pri teh ljudeh desno roko kontrolira 
leva hemisfera, ki pa je tudi dominanta hemisfera za govor. Vendar stranskost roke ni vedno 
povezana z dominantnostjo hemisfere za govor, saj se pri 70 % levičarjev govor še vedno 
procesira v levi hemisferi in ne v desni, ki kontrolira dejavnosti roke (Kiernan, 2005).  
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2.1.4.1.1 Brocovo in Wernickejevo področje 
 
Glavni področji v levi hemisferi, ki sta pomembni za procesiranje jezika, sta Brocovo in 
Wernickejevo področje.  
 

 
Slika 3: Glavni deli leve hemisfere pomembni za jezik (Bear, Connor, Paradiso, 2007 str. 620). 

 
Brocovo področje se nahaja v spodnjem delu frontalnega režnja, tj. takoj za predelom, ki je 
odgovoren za motorične gibe, torej tudi za gibanje ust in celotnega govornega aparata. Če 
pride do poškodbe tega dela, je posledica nezmožnost produkcije govora. Bolnik ve, kaj mora 
reči, ampak tega ne more izgovoriti, kljub temu da govorni aparat ni poškodovan. Če ima 
pacient poškodovano Brocovo področje, ima težavo pri procesiranju in produkciji gramatično 
pravilnega jezika, čeprav razume slišan in bran jezik. Izgovorjava je zatikajoča, besede niso 
smiselno povezane in jim manjkajo gramatična pravila določenega jezika oziroma skladnja. 
Ljudje s to vrsto afazije se med govorom ustavljajo in iščejo pravo besedo. V večini 
uporabljajo glagole, samostalnike in pridevnike, ki nosijo bistvo sporočila, ki ga želijo prenesti 
k sogovorniku (Hoff, 2005; Žnidarič, 1993; Bear idr., 2007). 
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Zapis govora bolnika s poškodbo Brocovega področja oziroma z Brocovo afazijo (Hoff, 2005): 
»Torej … aha … ponedeljek … umm … oče in Peter H. … (njegovo ime) ter oče … hmmm … 
bolnišnica … in … uhm … sreda … sreda ob devetih … in aha … četrtek … ob desetih, aja, 
doktorji … dva …, torej doktorji … pa hmm … zobje … to.« 
Drugo pomembnejše področje pa je Wernickejevo področje, ki se imenuje po nemškem 
nevrologu Karlu Wernicku. To področje se nahaja v temporalnem režnju leve hemisfere ob 
slušnem korteksu in angularnem girusu (vijugi). Poškodbe Wernickejevega področja 
pripeljejo do afazije, kjer je bolnikov govor tekoč in pravilen, razumevanje pa oslabljeno. 
Bolnik pravilno sliši glasove in besede, razume pa jih ne. Pri govoru uporablja besede, ki niso 
ustrezne ali pa celo nesmiselne oziroma izmišljene. Takšen govor je bil opisan kot govor s 
prisotnostjo sintakse in odsotnostjo semantike (Blumstein, Lieberman, 1988; Hoff, 2005; 
Bear idr., 2007). 
Zapis govora bolnika s poškodbo Wernickejevega področja oziroma z Wernickejevo afazijo 
(Hoff, 2005): 
Pacient odgovarja na vprašanje: «Kako se počutite danes?« Odgovor: «Počutim se odlično. 
Moj sluh in pisanje, vse gre v vredu. Stvari, o katerih nisem maral niti slišati. Z drugimi 
besedami, lahko sem delal cigaret za cigaretom, ni mi jasno kako … Chesterfeela, 20 let sem 
jo lahko napisal.« 
 
2.1.4.1.2 Wernicke-Geschwind model 
 
Norman Geschwind je razširil Wernickejeve raziskave in tako predstavil Wernicke-Geschwind 
model, ki ponazarja procesiranje slušno in vidno zaznanih informacij v levi hemisferi. 
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Slika 4: Ponovitev slišane (levo) in prebrane besede (desno) po Wernicke-Geschwind modelu (Bear, idr., 2007) 

 
Na sliki 4, na levi strani, je prikazan potek procesiranja slišane besede do njene ponovne 
izgovorjave. Ko glasovi besede dosežejo uho, slušni sistem procesira te glasove in nevrološki 
signali dosežejo slušni korteks. Glede na ta model glasovi še niso razumljeni, dokler ne 
dosežejo Wernickejevega področja. Da lahko besedo ponovimo, signali potujejo od 
Wernickejevega do Brocovega področja čez arkuatni fascikel (sveženj). V Brocovem predelu 
se besede predelajo v gibalne kode, ki so potrebne za izgovorjavo besede. Te kode 
nadaljujejo pot k bližnjemu motoričnemu korteksu, ki kontrolira gibanje ustnic, jezika … 
(Bear idr., 2007). 
V drugem primeru gre za procesiranje vidne informacije, ki jo sprejmemo preko čutila za vid. 
Vizualni signali potujejo naprej do angularnega girusa, kjer poteka transformacija teh 
signalov v obliko, ki spodbudil enak vzorec aktivnosti v Wernickejevem področju kot slišana 
informacija. Od tega področja potuje vidna informacija po enakih potek kot slišana 
informacija (Bear idr., 2007). 
Ta model ima tudi nekaj kritik, saj lahko vidna informacija doseže Brocovo področje brez 
ustavljanja v angularnem girusu in pretvarjanja signalov v psevdo-slušni odgovor. Model pa 
ne predstavlja drugih afazij, ki imajo različne simptome obeh naštetih afazij. Kljub temu da 
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ima model svoje negativne strani, pa se zaradi svoje enostavnosti in približne veljavnosti še 
vedno uporablja v medicini (prav tam). 
 
2.1.4.1.3 Palpa jezikovni model 
 
Afazija je motnja govora, ki nastane zaradi okvar možganov. Beseda afazija izhaja iz grške 
besede »phasis«, ki pomeni glas ali govor, predpona a- pa pomeni nasprotje (Žemva, 2008). 
Bolniki imajo težave pri vseh oblikah komunikacije: razumevanju govora, govorjenju, branju, 
pisanju in vedenju ob sporazumevanju z drugimi. Izvor možganske poškodbe je običajno 
motnja v prekrvavitvi. Takšno motnjo imenujemo tudi možganska kap, možganska krvavitev. 
Drugi razlogi za razvoj afazije so različne travme, kot so možganske poškodbe, ki lahko 
nastanejo zaradi (največkrat avtomobilskih) nesreč ali možganskega tumorja, vendar je 
možganska kap daleč najpogostejši razlog afazije, saj ima kar tretjina ljudi, ki preživi 
možgansko kap, težave pri govoru. Pri obsežnih poškodbah lahko pride do globalne afazije. 
Posledično imajo bolniki težave pri branju, pisanju, razumevanju in izražanju. Prav tako pa 
poznamo še Brocovo afazijo (motorična afazija, netekoča afazija) in Wernickejevo afazijo 
(senzorična afazija, tekoča afazija) (Žemva, 2008).  
PALPA (ang. Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia) je model, s 
katerim govorni in jezikovni terapevti ter klinični in kognitivni nevropsihologi ocenjujejo 
sposobnost procesiranja jezika pri posameznikih z afazijo. Cilj modela je identificirati 
funkcionalne in nefunkcionalne module bolnikov z afazijo in s tem pridobiti osnovne 
informacije, s katerimi bi pomagali pri oblikovanju načrta terapije oziroma zdravljenja. Model 
sloni na predpostavki, da možgansko procesiranje informacij poteka v različnih možganskih 
predelih in s tem ob poškodbi oslabijo le določeni predeli. PALPA model si prizadeva 
zagotoviti informacije o celovitosti teh modulov, da bi našli tiste, v katerih se zdi, da oseba z 
afazijo  deluje slabše, in tiste, kjer še naprej deluje normalno ali skoraj normalno. Model 
vsebuje 60 podtestov, ki so razdeljeni v 4 sklope. Med te spadajo: slušno procesiranje, branje 
in črkovanje, slikovna in besedna semantika in razumevanje povedi. Vsi štirje sklopi imajo 
podteste, ki ocenjujejo točno določeno področje. 
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Slika 5: PALPA model (Matarazzo, 2014) 
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2.1.4.2 Govor in jezik kot funkcija desne hemisfere 
 
Desna hemisfera je specializirana za percepcijo tridimenzionalnosti oziroma na spacialno 
percepcijo. Dokazano je, da lažje prerisujemo  risbe in urejamo kocke v zahtevano pozicijo z 
levo kot z desno roko. To pa je pokazatelj, da je desna hemisfera specializirana za omenjeno 
področje (Kiernan, 2005). 
Vendar ne smemo zanemariti pomembnosti desne hemisfere pri govoru in jeziku. 
Pomembnost slednje so znanstveniki raziskovali pri bolnikih z ločenima hemisferama 
oziroma pri bolnik s poškodbo kaloznega korpusa. Avtorji raziskav Banes, Gazzaniga in drugi 
(Bear, Connor, Paradiso, 2007)  domnevajo, da je desna hemisfera zmožna pisanja, četudi ne 
zmore govorjenja. Pri večini ljudi je branje, govorjenje in pisanje kontrolirano s strani leve 
hemisfere. Obstajajo pa tudi primeri pacientov z ločenima hemisferama, kjer je lahko pacient 
izgovoril besedo, ki jo je zaznal na desni strani vidnega polja, in ne napisal oziroma napisal in 
ne izgovoril besedo, ki jo je zaznal v levem delu vidnega polja. Četudi to ni pogosta situacija, 
nakazuje, da ne obstaja nujno samo ena stran možganov za vse vidike jezika.  
V prvih dveh letih so možgani otrok izredno gibljivi in prilagodljivi. V primeru, da je del 
možganov poškodovan, prevzame funkcijo drugi del možganov (Žniderič, 1993). Različni 
avtorji so v svojih delih navajali raziskave, ki so prikazovale, kako se je otrokom oziroma 
adolescentom povrnila zmožnost jezikovnega procesiranja in jezikovne produkcije po tem, ko 
so v zgodnjem otroštvu doživeli afazijo leve hemisfere. Ugotovili so, da otroci hitreje oziroma 
skoraj popolno okrevajo po poškodbi leve hemisfere. To pa je tudi dokaz, da lahko desna 
hemisfera prevzame določene funkcije jezika leve hemisfere in s tem pomaga k okrevanju 
(Hoff, 2005). 
Desna hemisfera je zelo pomembna za jezikovno prozodijo, ki predstavlja kombinacijo tonov, 
intonacije, ritma in poudarkov na posameznih besedah ali zlogih, ki predstavljajo misel, ki se 
prenaša. Ljudje s poškodbami desne hemisfere (ang. aprosodia) navadno govorijo z 
nenavadno govorno intonacijo (monotonost) in imajo težave s prepoznavanjem čustev v 
govoru. Slednji imajo tudi težave z razumevanjem šal, sarkazma in interpretiranjem metafor 
ter sledenju indirektnih vprašanj. Te težave nakazujejo, da je desna hemisfera vključena v 
pragmatični vidik jezika (razumevanje). Raziskave so pokazale, da se desna hemisfera aktivira 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

25  

ob semantičnem procesiranju (pomenoslovju) in pragmatiki, leva pa primarno pri skladnji 
(sintaksi). Ljudje z omenjeno poškodbo pa imajo težave tudi pri petju, igranju inštrumenta in  
čutenju glasbe. Bolniki z afazijo leve hemisfere in s tem z izgubo sposobnosti za govor pa 
imajo ohranjeno sposobnost za petje (Kiernan, 2005). 
Tudi Sacks (2011) je v svojem delu Musicophilia predstavil več primerov ljudi, katerim se je  
občutenje in dojemanje glasbe občutno spremenila po različnih možganskih boleznih ali 
poškodbah. Predstavil je primer bolnika z Alzheimerjevo boleznijo. Alzheimerjeva bolezen 
lahko napreduje tudi v težjo amnezijo in s tem izgubo govora. Ugotovitev, da kljub temu da 
se bolnik ne spomni ničesar in je bolj kot ne »v svojem svetu«, lahko prikliče v spomin pesmi, 
ki jih je pel v otroštvu in jih zapoje skupaj s svojo družino, napolnjen s čustvi in s tistim toplim 
pogledom. Prav tako se ob petju ritmično giblje in premika glavo, počaka med pavzami in 
pravilno vstopa v pesmi. 
 
2.1.4.3 Vloga malih možganov ter bazalnih ganglijev pri govoru 
 
Mali možgani, imenovani tudi »cerebellum«, ležijo v zadnji lobanjski kotanji pod velikimi 
možgani. Tako kot veliki možgani so tudi mali možgani razdeljeni na dve hemisferi in dva 
režnja. Vendar je, z razliko od velikih možganov, pri malih možganih leva stran povezana z 
levo stranjo telesa in desna z desno stranjo. Pomembnost malih možganov je velikokrat 
zasenčena s strani velikih možganov, vendar le-ti vsebujejo toliko nevronov kot obe 
hemisferi velikih možganov skupaj. Mali možgani so primarni center kontrole gibanja, ki pa 
ima obsežne povezave z velikimi možgani in hrbtenjačo. Vsa sporočila, ki pridejo po čutilnih 
živcih iz naših mišic, se v malih možganih uredijo in uskladijo, šele nato potujejo naprej v 
velike možgane. Usklajujejo torej mišično gibanje. Poleg tega so udeleženi tudi pri funkcijah, 
npr. sodelujejo pri višjih kognitivnih funkcijah, kot sta jezik in pozornost. Hkrati obstajajo že 
znanstvena ugibanja, da naj bi aktivno sodelovali pri učenju (Kiernan, 2005). 
Čeprav pomen in funkcijo bazalnih ganglijev raziskuje še danes, so že znane nekatere 
pomembne funkcije tega dela možganov. Ugotovili so, da informacije, izvirajoče iz 
možganske skorje, potujejo preko bazalnih ganglijev in se vrnejo preko talamusa do 
specifičnih področij frontalnega/čelnega režnja (Kiernan, 2005). 
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Poškodbe malih možganov in bazalnih ganglijev povzročijo spremembe pri motoričnem 
delovanju, kot so tremor (tresavica), togost, akinezija (nezmožnost izvajanja hotnih gibov) in 
dismetrija (težava odmerjanja velikosti giba). Vse te spremembe pa vplivajo tudi na 
delovanje govornega aparata. Znanstveniki ugotavljajo, da nastane veliko teh simptomov 
zaradi prekinitve povezave med bazalnimi gangliji, malimi možgani in možgansko skorjo, ki 
pa je vključena v kontrolo gibanja. Ena od teh bolezni je Parkinsonova bolezen. Bolniki imajo 
lahko težave tudi na govornem področju, natančneje pri dihanju med govorom, fonacijo, 
glasnostjo govora, artikulacijo in prozodijo ter ritmom. Druga bolezen, izmed mnogih, ki 
prizadene tudi govor, je Huntingtonova bolezen. Najvidnejši simptom Huntingtonove bolezni 
je horea, ki se pojavi pri okoli 90 % bolnikih. Za horeo so značilni nenadni, nekontrolirani gibi 
zgornjih in spodnjih okončin, obraza ali trupa. Horea se kaže pri govoru z moteno in 
neustrezno prozodijo. Prihaja do prozodičnega presežka (podaljšani intervali, neprimerna 
tišina, podaljšani in poudarjeni fonemi) ali do prozodičnega pomanjkanja (monotonost  v 
melodiji in glasnosti govora, zmanjšani poudarki, kratke fraze) (Bear idr., 2007).  
 
2.1.5 Fonološki razvoj in zavedanje 
 
Ozbič idr. (2014, str. 278) pravijo: «Otroci iz različnih jezikovnih skupin do svojega prvega leta 
podobno razvijajo fonološki sistem. Prvi znaki zaznavanja razlik med fonemi se pojavljajo pri 
šestem mesecu, pri prvem letu pa se ta zmožnost še poveča. Prvo leto je tudi prelomnica, ko 
otrok na osnovi pridobljenega znanja na fonološki, leksikalni in semantični ravni 
uporabi/izgovori prvo besedo, ki je po navadi sestavljena iz zgodnjih fonemov, ki so prisotni v 
vseh jezikih sveta in so zato nevtralni, neoznačeni.« Pravijo tudi, da se otrok uči s fonološkimi 
in izgovornimi izzivi, ki jih rešuje na svoj kreativen način (z izpuščanjem, nadomeščanjem 
popačenjem, poenostavljanjem itd. fonemov in zlogov). Fonološki procesi so torej tisti, s 
katerimi si otrok pomaga pri izgovorjavi glasov in kombinaciji glasov, ki so težje izgovorljivi in 
jih otrok tudi težje zazna. S fonološkimi procesi pa si jih otrok poenostavi. 
Pri fonološkem procesiranju gre torej za spretnost zvočne obdelave pri odsotnosti tiska. Je 
primarno avditivna/slušna spretnost prepoznavanja in razlikovanja glasovne strukture jezika. 
Fonološko procesiranje se v govorjenem/slišanem jeziku uporablja za kodiranje akustičnih 
signalov v bolj abstraktne reprezentacije zvoka (foneme). Eden od procesov fonološkega 
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procesiranja je na primer segmentacija (raz-členitev), pri katerem poslušalec loči govorjene 
zvoke od drugih neprekinjenih zvočnih signalov. Zaradi zmožnosti razlikovanja glasov pa se 
učimo pravil zaporedij in s tem tudi fonološkega zavedanja (Burton, 2001). 
Fonološko zavedanje je poskušalo opredeliti več avtorjev. Jerman (2000) pravi, da je 
fonološko zavedanje eden od ključnih elementov fonološkega procesiranja. Te operacije 
vključujejo informacije o glasovni strukturi jezika. Slednje pa so nujne za branje jezikov, ki 
temeljijo na alfabetskem principu in zahtevajo visoko stopnjo abstrakcije odnosov med 
grafemi in pomenom.  
D. Jelenc (1997) je fonološko zavedanje opredelila kot eno od ravni jezikovnega zavedanja, 
kot zavedanje odnosa med tiskano besedo in njeno glasovno reprezentacijo. Nanaša se na 
različne aktivnosti, ki povečujejo občutljivost posameznika za glasove in uporabo teh glasov v 
besedah. 
B. Jurišič (2001) pravi, da je »fonološko zavedanje najpogosteje označeno kot občutljivost 
posameznika oziroma njegovo zavedanje glasovne strukture besed lastnega jezika. To 
zavedanje ali občutljivost merimo z nalogami, v katerih mora otrok prepoznati, razločiti ali 
združiti posamezne glasove v besede. Na začetni ravni merimo fonološko zavedanje z 
nalogami, ki zahtevajo občutljivost za rimanje ali razločevanje (značilna naloga na tej ravni 
obsega prepoznavanje, katera od treh besed se začne ali konča z istim glasom kot dana 
beseda). Bolj zahtevne naloge fonološkega zavedanja so zahteve manipuliranja ali ločevanja 
oziroma razčlenjevanja glasov na posamezne besede (npr. otroci morajo ločeno izgovoriti 
prvi glas posamezne besede ali pa izgovoriti besedi brez posameznega glasu).«  
Fonološko zavedanje je torej razumevanje strukture govorjenega jezika, ki je sestavljen iz 
besed, slednje pa iz zlogov, rim in posameznih zvokov/fonemov. Fitzpatrick (1997) pravi, da 
je fonološko zavedanje »sposobnost poslušanja znotraj besede«. 
 
D.  Jelenc (1997) navaja dve temeljni prvini fonološkega zavedanja: 

1. Sposobnost akustično-fonemske diferenciacije: ta sposobnost otroku omogoči 
natančno razlikovanje glasov med seboj in v besednih parih.  

2. Sposobnost fonemske segmentacije: ta otroku omogoča, da slišano besedo razdeli na 
foneme ali zloge (sposobnost akustične analize besed). Razvije se po petem oziroma 
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šestem letu starosti. Pred razvojem te sposobnosti so otroci sposobni razdeliti besede 
na zloge. Ta sposobnost se ne razvije spontano, ampak se je morajo naučiti.  

 
Burton (2011) je zapisal, da se pri raziskavah možganov pri jezikovnem procesiranju 
osredotočijo predvsem na fonologijo zaradi njene pomembne vloge pri analizi glasov in nato 
povezovanja v višje strukture (besede). Raziskave si prizadevajo prikazati delovanje 
možganov med fonološkim procesiranjem. Odkrili so, da se med izvajanjem nalog, ki 
vključujejo zvoke in besede, povečata aktivnost spodnje vijuge čelnega (frontalnega) režnja 
in zadnje zgornje vijuge senčnega (temporalnega) režnja leve hemisfere (Burton, 2001). Torej 
je fonološkemu zaznavanju določena večinoma leva stranskost.  
Otroci začnejo razvijati fonološko zavedanje že v predšolskem času. Najprej zaznavajo 
posamezne besede, nato skupine zvokov, kot so zlogi in rime, in šele na koncu posamezne 
glasove oziroma foneme. Ta proces poteka skozi faze, ki se odvijajo v danem zaporedju: 
 

1. Predlingivistična faza (od 0 do 12 mesecev): pojavijo se artikularni glasovi, temu pa 
sledi doba bebljanja in prva beseda. 

2. Predprezentativna faza (od 12 do 18 mesecev): spremenljiva artikulacija prvih besed 
in osnovni gradniki večje enote (zlogi, besede). Izgovorjava posameznih glasov še ni 
pravilna ali pa je popolnoma odsotna, ker sistem za predstavljanje posameznega 
glasu še ni izgrajen. 

3. Reprezentativna fonologija (od 18 mesecev do 3 let): produkcija glasov je pravilna, 
artikulacija ustrezna. Otrok razvije fonološki proces, ki s prilagajanjem otrokovim 
sposobnostim artikulacije spreminja zvok na sistematičen način in z razvojem 
otrokove zmožnosti obvladovanja širokega spektra glasov postopoma upada. 

4. Fonološko izpopolnjevanje (od 4 do 7 let): otrok usvoji vse glasove jezika, prav tako 
tudi produkcijo večzložnih besed ter različna morfološka pravila (množina, pretekli 
čas …). Razvije se sposobnost rimanja. Začne se igrati z besedami. 

5. Napredna fonologija (od 7 do 12 let): skladno s kognitivnim razvojem in 
opismenjevanjem se razvija zavest o odnosu med grafemom in fonemom (povzeto po 
Rupar, 2006, 22‒23). 
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Otroci oziroma učenci s težavami fonološkega procesiranja težje zaznavajo in analizirajo 
foneme oziroma glasove govorjenega jezika. To se kaže z napačno produkcijo glasov ali 
napačnim zaznavanjem govorjenega jezika. Ker pa je fonološko procesiranje oziroma 
zavedanje tudi pomembna predstopnja branja in pisanja, lahko imajo učenci s slabšim 
fonološkim zavedanjem velike težave že pri črkovanju in kasneje tudi branju in pisanju, saj je 
fonološko procesiranje sposobnost videti ali slišati besedo, jo razčleniti na diskretne zvoke in 
nato povezati vsak zvok/fonem s črko, z zlogom, ki sestavlja besedo (My Dyslexia and 
Phonological Processing, b.d; Teachers Working with Students and Parents, b.d).  
 
Dobro fonološko zavedanje vključuje naslednje veščine (My Dyslexia and Phonological 
Processing, b.d; Teachers Working with Students and Parents, b.d): 

 sposobnost izolirati in razlikovati posamezne zvoke (beseda riba se začne z glasom 
/r/, beseda knjiga se začne z glasom /k/ ali beseda hiša se konča z glasom /a/); 

 sposobnost identifikacije fonemov (besede »miš«, »Miha« in »moj« se začnejo na 
glas /m/, medtem ko  se besedi »velik« in »voda«  začneta na glas /v /); 

 zmožnost kategorizirati podobne zvoke in prepoznati fonemske vzorce: to vključuje 
sposobnost prepoznavanja rimanih besed (oblak, snežak, korak ipd.) in sposobnost 
prepoznavanja podobnosti in razlik v skupini besed (besedi oblak in okno sta iz iste 
skupine besed, ker se obe začneta na glas /o/, vendar se ne rimata; ali poiskati 
besedo, ki ne spada v skupino); 

 sposobnost analize fonemov v besedi (beseda »roža« je narejena iz glasov /r/, /o/, 
/ž/, /a/): 

 sposobnost povezave posameznih glasov v besedo (glasovi /k/, /o/, /l/, /o/ sestavljajo 
besedo kolo); 

 sposobnost odvzemanja fonemov (izgovoriti besedo »kosa« brez  glasu /k/ in otrok 
reče »osa«, besedo »miš« brez glasu /š/ in otrok odgovori »mi«); 

 sposobnost manipuliranja s fonemi (če v besedi »kepa« glas /k/ zamenjamo z glasom 
/r/, dobimo besedo »repa«). 
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2.1.6 Spomin 
 
»Spominski sistem predstavlja osnovo delovanja mnogih kognitivnih funkcij, hkrati pa je tudi 
sam pomembno odvisen od delovanja drugih kognitivnih procesov« (Šešok, 2006). Šešok 
nadaljuje, da je spominjanje bistveno za zavedanje sebe, saj temelji na spominih iz 
preteklosti. S pomnjenjem že naučenih znanj in sposobnosti, ki jih imamo shranjene v 
spominu,  lahko posplošujemo in presojamo, upravljamo s časom, primerjamo preteklost s 
sedanjostjo, predvidevamo in načrtujemo prihodnost. Brez spominskih sposobnosti bi se na 
vsako situacijo odzvali, kot da smo se z njo srečali prvič. »Spomin je torej sposobnost 
shranjevati in ohranjati informacije ter jih v prihodnost, ko jih bomo potrebovali, obnoviti« 
(Šešok, 2006). Spomin pa je podvržen tudi spremembam, kot je pozabljanje.  
Pečjak (2001) predstavi različne vrste in delitve spomina. Poznamo tri vrste spomina, ki so 
del spominskega sistema in prehajajo iz enega v drugega: senzorni, kratkoročni in dolgoročni 
spomin. Pogoji za nemoteno spominsko delovanje so ohranjene pozornostne sposobnosti in 
sposobnosti učinkovitega procesiranja informacij.   

 
Slika 6: Osnovna shema spominskega sistema po Atkinson in Shriffin (v Šešok, 2006). 

 
S. Šešok (2006) je v članku predstavila zgoraj prikazano shemo spominskega sistema po 
Atkinsonu in Shrifffinu, ki sta razdelila vrste spomina glede na njihovo trajanje. Senzorni 
spomin traja le nekaj delcev sekunde, kratkoročni čas ima majhno zmogljivost kot tudi 
majhen časovni obseg ter dolgoročni spomin, ki ima neomejene zmogljivosti in neomejen 
časovni obseg. Tudi izginjanje oziroma zgubljanje informacij iz posameznega sistema je 
specifično. Informacije iz senzornega spomina hitro razpadejo. V kratkoročnem spominu jih 
zamenjajo novo pridobljene informacije. Iz dolgoročnega spomina pa lahko izginejo zaradi 
prepletanja starih in novih informacij oziroma tako imenovane interference. Iz dolgoročnega 
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spomina lahko izginjajo informacije tudi zaradi različnih poškodb spominskih sistemov ter s 
tem povzročijo nastanek anterogradnih in retrogradnih amnezij. 
SENZORNI SPOMIN 
Senzornemu spominu pravimo tudi trenutni spomin. Senzorni spomin je neposredna sled 
dražljaja, ki ga občutimo 1‒3 sekunde po draženju v enaki obliki kot zaznavo. Spomini, 
pridobljeni skozi različne senzorne poti, se shranjujejo ravno glede na slednje; vidni posebej, 
slušni posebej ipd. V tem času prepoznamo enostavne vzorce, vendar zaznano ne 
vključujemo v semantične kategorije. Zaznave še nimajo imena. Senzorni spomin zadržuje v 
kratkem času veliko količino informacij v senzorni shrambi. Registrirana informacija se lahko 
nadalje procesira v kratkoročni spomin ali pa hitro propade. K prehodu informacije iz 
senzornega spomina v kratkoročni spomin pripomore pozornost. (S. Šešok, 2006) 
KRATKOROČNI IN DELOVNI SPOMIN 
Pečjak (2001, str. 32) je zapisal, da »informacija iz okolja preide v senzorni spomin, kjer pa se 
obdrži le zelo kratek čas. Nato vstopi v kratkoročni spomin, v katerem se ji pridružijo 
ustrezne asociacije in gradivo iz dolgoročnega spomina. Napisani ali slišani zaznavi se 
pridružijo ime, pomen, asociacije in zavedanje. Zato kratkoročni spomin enačimo s tekočo 
zavestjo. Kratkoročni spomin je to, česar se v nekem času zavedamo, je posameznikov 
»sedanji čas«. Zato mu pravimo tudi delovni spomin. Iz njega izhajajo odločitve in miselni 
procesi ter sklep: Cogito ergo sum. (slo: Mislim, torej sem.)« Vendar S. Šešok (2006) poudarja 
razlike med delovnim in kratkoročnim spominom, saj kratkoročni spomin le zadržuje 
informacije, medtem ko delovni spomin z njimi tudi upravlja. V delovnem spominu se torej 
odvijajo spoznavni procesi, kot sta mišljenje in odločanje, nastajajo miselne strategije za 
reševanje problemov in snovanje odgovorov. Kot že ime pove, traja kratkoročni spomin le 
20‒40 sekund. Brez ponavljanja obsega le 7 enot. Z grupiranjem oziroma združevanjem enot 
lahko dobimo večje enote in si s tem zapomnimo več gradiva. Podaljšujemo ga s 
ponavljanjem. Vendar je lahko že manjši zunanji dražljaj vzrok, da pride do zamenjave in s 
tem do pozabljanja oziroma izginotja prve informacije iz spomina.  V kratkoročnem spominu 
dobijo senzorni dražljaji pomen, torej se jim pridruži semantična sestavina (Pečjak, 2001; 
Šešok, 2006). Kot je zapisal Pečjak (2001, str. 29), je krog »v senzornem spominu zgolj 
»okrogla zaznava«, v kratkoročnem pa ji damo ime krog«. 
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Packiam Alloway (2011) v svojem delu navaja raziskave, s katerimi so dokazali, da ima 
delovni spomin pomembno vlogo pri učenju jezika. Raziskovalci sklepajo tudi, da se je 
spominski sistem razvil z govorom. Šešok (2006) je predstavila model delovnega spomina 
Baddeleyja in Hitcha. Glavna komponenta delovnega spomina je osrednji izvršilni sistem, ki 
nadzoruje ostale podsisteme, kot so vidnoprostorska skicirka, fonološka zanka in epizodični 
medpomnilnik. Glavna naloga osrednjega izvršilnega sistema je, da usmerja pozornost na 
glavne informacije ter nepomembne potiska v ozadje. Prav tako skrbi tudi za koordinacijo 
izvajanja več nalog hkrati. S tem sta avtorja modela poudarila, da ne obstaja le enosmerna 
pot od kratkoročnega spomina k dolgoročnemu, temveč gre za veliko bolj zapletene procese. 
Prvi podsistem je fonološka zanka, ki je shramba za fonološki kratkoročni spomin in 
predstavlja sposobnost posameznika, da si zapomni določeno število slišanih informacij v 
kratkem času. Razdeljena je na dve komponenti, fonološko shrambo in artikulacijski 
kontrolni sistem, ki sta locirani v levi hemisferi. Fonološka shramba je pasivna shramba, ki 
hrani informacije v govorni obliki. Artikulacijski kontrolni sistem pa je aktiven proces, ki služi 
obnavljanju informacij v fonološki shrambi, branju in pretvarjanju informacij iz zunanjih virov 
v fonološki zapis. Tako si zapomnimo besede in številke v vidni obliki (če smo opismenjeni), 
informacija pa se nato pretvori v fonološki zapis (Šešok, 2006; Henry, 2012). S. Šešok (2006, 
str. 103) predstavi vlogo fonološke zanke s primerom iz vsakdanjega življenja: »Želimo si 
zapomniti telefonsko številko, napisano v telefonskem imeniku. Običajno »na tiho« 
preberemo številke, jih »slišimo« v glavi, nato pa ponavljamo zvoke številk v mislih, dokler ne 
pridemo do telefona.« 
Zapomnitev vidno pridobljenih informacij je zahtevnejša kot zapomnitev govorjenih/slišanih 
informacij. Slišane informacije gredo direktno v fonološko shrambo, medtem ko morajo 
vidno pridobljene informacije pred tem še preko artikulacijskega kontrolnega sistema. 
Osnovno trajanje in kapaciteto fonološkega kratkoročnega spomina lahko izboljšamo z 
verbalnimi ponovitvami. Za ohranitev informacij morajo slednje ostati aktivirane z glasnim 
ponavljanjem, notranjim govorom ali povezovanjem z že znanimi informacijami. Fonološka 
zanka igra ključno vlogo pri pridobivanju besedišča v zgodnjih letih otroštva. Lažje si 
zapomnimo glasove, ki so si fonološko manj podobni. Podobno je pri besedah. Težje si 
zapomnimo besede, ki zvenijo podobno, kot besede, ki so si različne. Podobnost po pomenu 
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nima velike vloge pri pomnjenju, kar potrjuje, da so verbalne informacije vkodirane v delovni 
spomin fonološko (Šešok, 2006; Henry, 2012).  
Baddeley in Gathercole (1993) sta predvidevala, da obstajata dve možni vključenosti 
delovnega spomina v proces govora. Prva možnost je, da ima delovni spomin pri izvedbi 
govora vlogo hranilnika. V delovnem spominu naj bi potekali izračuni za izvedbo in 
pretvarjanje informacij na vseh stopnjah načrtovanja govora (leksikalni, sintaktični in 
fonetični). V delovnem spominu pa je za to vlogo najbolj ustrezna fonološka zanka. Druga 
možnost je, da delovni spomin pripomore h kognitivnemu procesiranju, vključenem v 
načrtovanje in izvedbo govora (abstraktne predstave, sintaktične strukture). Hranilnik je 
nujen pri načrtovanju hitrega govora, vendar pri tem fonološka zanka nima vloge hranilnika. 
Obstaja pa vidik, ki govori v prid povezavi med fonološko zanko kot hranilniku in govorno 
produkcijo, saj je celotna poved shranjena pred njeno izgovarjavo. Shranjevanje je na ravni 
fonemov, saj se napake pojavijo prav na omenjeni ravni.  
Težave na področju artikulacije vplivajo tudi na težave v notranjem govoru, ki je del 
fonološke zanke. Posamezniki z dispraksijo, ki imajo težave na področju motoričnega 
planiranja, imajo težave tudi s fonološkim spominom. Ljudje z anartrijo, ki imajo težave s 
kontrolo govornih mišic, pa so dokaz, da je fonološka zanka del načrtovanja in ne govorne 
izvedbe, saj njihova fonološka zanka deluje popolnoma normalno (Baddeley in Gathercole, 
1993). 
Drugi podsistem delovnega spomina, ki nadzira osrednji izvršilni sistem, je vidnoprostorska 
skicirka. To je začasna shramba za vidnoprostorske informacije. Procesiranje 
vidnoprostorske informacije je predstavljanje poti od točke A do točke B, predstavljanje 
urejenosti določene sobe, mentalna vizualizacija zemljevida ipd.  
Zadnji podsistem je epizodični medpomnilnik, ki je shramba omejene zmogljivosti in 
integrira govorne ter vidnoprostorske informacije in druge, kot so semantične in glasbene, 
na podlagi predhodnega znanja. Ta shramba informacije povezuje v smiselne sklope (Šešok, 
2006). 
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DOLGOROČNI SPOMIN 
Ponavljanje predstavlja prehod informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Dolgoročni 
spomin delimo na proceduralni in deklarativni spomin. V proceduralnem spominu se hrani 
znanje o postopkih izvajanja določenih procesov (od gibalnih do kognitivnih veščin, kot sta 
uporaba besedišča in gramatična pravila). Slednji najprej zahteva načrtno učenje, načrten 
napor, kasneje pa doseže stopnjo avtomatizacije. V deklarativnem spominu se ohranjajo 
dejstva in podatki. Deklarativni spomin delimo na epizodični in semantični spomin. 
Epizodični spomin ohranja osebne izkušnje, povezane s konkretnim časom in krajem, drugi 
pa ohranja besedne in nebesedne simbole, pomene in splošno znanje. Slednjega največ 
pridobimo v šoli. Dolgoročni spomin torej ohranja celotno znanje in spretnosti, ki smo jih 
pridobili oziroma se jih naučili v življenju. Dolgoročni spomin propada zelo počasi. Nekateri 
spomini nikoli ne zapustijo spominskega skladišča. Tu so podatki, povezani v spominske 
oziroma semantične mreže. Čim močnejše so mreže, tem počasneje propadajo podatki 
(Kiernan, 2005; Šešok, 2006). 
 
2.1.7 Pozornost in koncentracija 
 
Človek v okolju zaznava mnogo dražljajev, vendar ne zmore zaznavati vseh stvari, ki ga 
obdajajo, zato se omeji le na nekatere. Slednje postanejo jasnejše, medtem ko se druge 
»omeglijo«; to nam omogoča pozornost. Obseg pozornosti je omejen. Ugotovljeno je, da je 
obseg pozornosti odvisen od vrste in razporeditve gradiva ter starosti. Majhni otroci zaznajo 
v desetinki sekunde le 2 ali 3 pike, medtem ko odrasli 7. Prav tako kot obseg je tudi trajanje 
pozornosti omejeno. Pozornost je močno odvisna od našega počutja, utrjenosti in vsebine 
gradiva. Pri opazovanju je vidna pozornost odvisna od premikanja oči od ene stvari k drugi. 
Prav tako niha tudi slušna pozornost. Občasno lahko določeni zvok slišimo čisto in jasno, 
nato pa se osredotočimo na nekaj drugega in slednjega preslišimo. Pozornost torej pogosto 
odvrnejo drugi dražljaji, ki jim pravimo distraktorji. Pozornost spremlja tudi značilno vedenje, 
ki pomaga pri boljši zaznavi okolja in dražljajev. Pri strahu so mišice napete, uči izbuljene, 
telo statično, dihanje globoko, prisotno je potenje. Spreminja se električna aktivnost 
možganov. Vse dejavnike, ki vplivajo na smer, trajanje in obseg pozornosti, delimo na 
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notranje in zunanje. Med zunanje prištevamo intenzivnost dražljajev, velikost, trajanje, vrsto 
in spremembe dražljajev, med notranje pa posameznikove motive in interese. Notranji 
dejavniki imajo močnejši vpliv na pozornost, saj je slednja trdnejša in učinkovitejša od 
pozornosti, ki jo usmerjajo le zunanji dražljaji (Musek, Pečjak, 2001). 
Horvat in L. Magajna (1989) sta predstavila raziskavo E. Gibson, ki je razvoj pozornosti 
razdelila na štiri stopnje: 

1. Od pasivne k aktivni obliki pozornosti oziroma od neprostovoljne k prostovoljni, 
namenski pozornosti. Otrok, pri katerem prevladuje pasivna oblika pozornosti, je 
odkrenljiv. Dražljaji iz okolja motijo njegovo prvotno dejavnost. Pri aktivni oziroma 
iskalni pozornosti pa jo otrok nadzira. Usmerjena je k otrokovim motivom ali 
namenom. Ta sposobnost je odločilnega pomena za šolsko obdobje.  

2. Od nesistematičnega k sistematičnemu iskanju. 2‒3 letni otroci se pri opazovanju 
osredotočijo le na del figure in je ne raziščejo sistematično. Posledično bodo imeli pri 
naslednjem srečanju z dotično figuro podobne težave. 

3. Od široke osredotočene pozornosti k selektivnemu izbiranju informacij. S starostjo 
postaja otrok sposoben osredotočanja na problem. Z razvojem postaja vedno bolj 
vešč sledenju le enemu dražljaju. 

4. Ignoriranje nebistvenih informacij. Sposobnost ignoriranja dražljajev je v današnjem 
svetu zelo pomembna. Osebe, ki nimajo razvite te sposobnosti, imajo velike težave 
pri osredotočanju na posamezno dejavnost ali problem. Na primer, pri delu domače 
naloge slišijo tudi vžig avtomobila, delovanje pralnega stroja, kašljanje v sosednji sobi 
ter svoje lastno dihanje ipd. Vsi dodatni dražljaji otežujejo osredotočanje na določeno 
dejavnost. Ta sposobnost se prav tako izboljšuje z razvojem in s starostjo. 
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2.2  Glasba 
 
»Music is part of being human.« (Oliver Sacks, 2011) 
Vseskozi so ljudje zaznavali različne vzorce zvokov, ritmov in vibracij. Že stari hindujski 
učenjaki in Kitajci ter stari Egipčani in Rimljani so poudarjali pomen glasbe. Eni so zagovarjali 
izvor sveta iz zvoka, drugi pa so imeli glasbo za temeljni element, ki vlada vesolju. Stari Grki 
so uporabljali glasbo tudi za zdravljenje in jo prištevali celo med štiri poglavitne naravoslovne 
veje, med katerimi so bile še aritmetika, geometrija in astronomija. Tudi Platon je v svojih 
delih zapisal pomen glasbe. Dejal je, da lahko z vrsto glasbe, ki jo bodo mladi poslušali, 
napove, v kakšni družbi bodo živeli (Habe, 2005). 
Glasba nas obdaja vse naše življenje. Od rojstva, ko nam je mama prepevala uspavanke, do 
ritmov in pesmi, ki smo se jih učili v šoli, in do glasbe, ki jo poslušamo na radiu v našem 
prostem času. Tako pasivno, že od rojstva, pridobivamo informacijo in izkušnje z glasbo. 
Podobno kot poteka učenje maternega jezika pri otroku, poteka tudi učenje oziroma 
pridobivanje zmožnosti razumevanja in spoštovanja glasbe njegovega okolja. Torej pasivno, 
brez načrtnega poučevanja (Thompson, 2009). 
Vsi zvoki, ki jih zaznavamo, se začnejo s širjenjem energije v okolje. Skoraj vse, kar lahko 
premika zračne molekule, lahko proizvaja zvok. Med njimi je lahko lahka sapa vetra, ki 
premakne na tisoče drevesnih listov, brenkanje na strune harfe ali udarjanje po bobnu (Bear, 
Connors in Paradiso, 2006; Siu-Lan Tan, Pfordresher in Harre, 2010). Vse te različne možnosti 
glasbe nam predstavljajo, kako lahko vsak posameznik različno dojema in zaznava glasbo 
(Patel, 2008). Pavel Mihelič (2012, str. 8) je v svojem delu Osnove glasbene teorije zapisal: 
»Glasba je urejena in oblikovna vrsta tonov, zvenov in šumov. Glasba je del vsakdanjosti. Kot 
zrak nevidna. Poslušamo jo z ušesi, čutimo jo z vsem telesom.« 
Amalietti (2011, str. 6) je zapisal: »Glasba je balzam za človeško dušo, z lepo pesmijo 
zapojeta v poslušalcu njegova notranja lepota in ubranost. Glasba ima torej nesporno veliko 
moč nad človekom, moč, ki vsaj tiste, ki v skrivnosti glasbe niso bili vpeljani, spominja na 
čarovnijo.« 
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2.2.1 Razvoj glasbenih sposobnosti 
 
V 20. stoletju so znanstveniki na različne načine raziskovali razvoj percepcije glasbe že pri 
plodovih in še posebej kasneje v prvih letih otrokovega življenja. Dokazali so, da plod sliši 
notranje zvoke, ki prihajajo iz materinega telesa, kot so dihanje, bitje srca, zvoke prebavil in 
druga, ter zunanje zvoke iz materinega vsakdanjega življenja, na primer zvonjenje telefona,  
glasbo, ki se vrti v okolici, avtomobile itd. Thompson (2009) je zapisal, da lahko plod prične s 
senzoričnim učenjem že v 20. tednu (gestacijske dobe), ko začnejo zoreti povezave med 
perifernimi senzornimi organi  in centralnim živčnim sistemom. Ob poslušanju glasbe se 
poveča otrokov srčni utrip, poveča pa se tudi njegova gibalna aktivnost. V zadnjem 
trimesečju lahko plod sliši, procesira in si zapomni glasbene vzorce (Tan idr., 2010; 
Thompson, 2009). V prenatalnem času plod zaznava boljše nizke tone, kar pa je ravno 
obratno kot kasneje v postnatalnem obdobju, ko so bolj občutljivi in lažje zaznajo višje 
frekvence tonov. Zato je dojenčkom še tako bolj všeč govor z močno poudarjeno prozodijo 
govora oziroma »infant directed speech« (Tan idr., 2010). Pri tem govoru se uporablja višja 
frekvenca in močnejši poudarki. Prav tako se oblikujejo enostavnejše povedi ter se zadnja 
beseda poudari z močnejšim poudarkom: »Poglej, kako lepa ROŽICA!« (Goswami, 2008). 
Sprejemanje dražljajev se po otrokovem rojstvu nadaljuje in z njim se veča tudi intenziteta 
le-teh. Opazimo lahko dve vrsti reakcij na različne zvoke. Otrok se lahko odziva na močne in 
nenadne zvoke z nezadovoljstvom, drugi določeni zvoki pa imajo tudi pomirjujoči vpliv.  
Otrok je najbolj občutljiv na glasbo od rojstva in do drugega leta starosti, zato mu moramo 
omogočiti, da pridobiva čim več različnih izkušenj (Pesek, 1997). 
Tan in idr. (2010) so z merjenjem časovnih razlik obračanja glave, pogledov in srčnega utripa 
tudi dokazali, da otroci, stari 3 dni, razlikujejo glas svoje matere od tujega glasu. Prav tako 
kot pri percepciji glasu, so tudi pri percepciji glasbe ugotovili, da novorojenčki raje poslušajo 
uspavanko, ki so jo pogosto slišali pred rojstvom, kot pa nepoznano uspavanko. Večje 
razlikovanje akustičnih dražljajev hkrati povečuje veselje in zanimanje za poslušanje glasbe 
ter za glasbeno izražanje. Štirimesečni otrok se enako hitro odziva na »našim ušesom« 
neprijetne intervale, kot pa odrasla oseba. Podobna občutljivost se kaže tudi na melodijo. 
Novorojenčki se ne odzivajo samo na izolirane tone, temveč sledijo osnovni liniji dvigajočih in 
padajočih se tonov v določeni melodiji. Šestmesečni otrok pa se že aktivno odziva na glasbo 
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in poskuša imitirati glasove z različnimi zlogi, na primer »la-la-la«. Postopoma pa se razvija 
tudi obseg kombinacij soglasnikov in samoglasnikov v zlogih sinhrono z razvojem govora. V 
tem obdobju otrok tudi že poskuša upoštevati slišano intonacijo. Raziskave so pokazale, da 5 
do 6 mesecev stari dojenčki že prepoznajo melodijo, četudi je bila transponirana, vse dokler 
je melodična linija ohranjena. Tako kot transponirane melodije lahko zaznajo tudi osnovni 
ritem, četudi je zaigran s spremenjeno hitrostjo (Tan idr., 2010). 
V prvem letu se razvijajo predvsem sposobnosti poslušanja glasbe, posnemanja le-te in 
lastno ustvarjanje glasbe. V tem času otrok še nima povsem razvitih pevskih organov. 
Prepevati lahko začne šele ob koncu drugega leta (Pesek, 1997). 
Gordon  (1984) je v svojem delu zapisal, da ima otrok, prav tako kot odrasla oseba, štiri vrste 
glasbenega besedišča. Med te spadajo poslušateljski, govorni (petje in gibanje), bralni in 
pisni. Najprej se razvija poslušateljski in določa meje sposobnosti drugih treh. V obdobju od 
rojstva pa do otrokovega občutka za tonalnost Gordon (1984) pravi, da ima glasbeno 
čebljanje enak pomen za glasbo, kot ga ima govorno čebljanje za govorni razvoj. Pesek 
(1997) opisuje, da imajo otroci na tej stopnji vsak svojo sintakso in ko se začno zavedati, da 
imajo drugi v njegovem okolju drugačno, začnejo preraščati obdobje glasbenega čebljanja. 
To se najpogosteje zgodi med petim in devetim letom, odvisno od pogostosti in intenzitete 
srečevanja z glasbo.  
Dve leti star otrok že lahko ponovi enostavne otroške melodije, vendar še ne dojame 
povezave med melodijo in besedilom. V tretjem letu je zmožen ponoviti dvotonski motiv. Ta 
zmožnost in število tonov ter intervalov narašča z razvojem. V tem obdobju otroci lažje 
ponovijo padajoče vzorce, v četrtem letu pa že tudi naraščajoče. Vse skozi se s poslušanjem 
razvija tudi sposobnost poustvarjanja glasbe. Pri vstopu v šolo je otrok že sposoben ustvariti 
svojo pesem in jo interpretirati. Prav tako se mu poveča obseg razlikovanja tonskih višin za 
kar 50 odstotkov. V četrtem razredu razlikujejo četrtine tonov. Harmonični posluh se pri 
večini otrok razvije šele po devetem letu starosti. Pred tem je popolnoma odsoten ali je 
prisoten le kot občutek bogatega zvoka (Siu-Lan Tan idr.,  2010). 
Glasbeni razvoj pa je hkrati povezan tudi z motoričnim razvojem, ki spodbuja otrokovo 
gibanje. Ločimo dve vrsti ritma. Prvi je primarni ritem, ki je v ospredju pri dojenčkih kot 
nagonski gibi, drugi pa je glasbeni ritem. Primarni ritem spodbuja razvoj glasbenega ritma. 
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Kot odgovor na melodične in ritmične elemente se prvi gibi na slišano glasbo pojavijo v 
prvem letu starosti. Raziskave so pokazale, da so bile motorične reakcije bolj intenzivne pri 
poslušanju klasične glasbe kot pa pri poslušanju glasbe z intenzivnejšimi ritmi (Moog, 1968 v 
Pesek, 1997). V času ritmičnega čebljanja si otrok pridobiva izkušnje o metrumu in tempu. 
Otrok preide to obdobje, ko ritmične vzorce izvaja relativno v enakem tempu. Sposobnost 
sinhronega glasbenega izražanja (ploskanje, plesanje ...) je redko opazna pred drugim letom 
starosti (Thompson, 2009; Tan idr., 2010). 
Otrokov glasbeni razvoj se razvija hkrati z njegovim celostnim razvojem. Peskova (1997) 
pravi, da  si otrok z glasbo razširja svoj emocionalni svet, dobi predstavo o naravi glasbe in jo 
podoživlja. Oblikuje svoje mnenje in s tem krepi in širi tudi svoj vrednostni sistem in vpogled 
v vrednostne sisteme drugih.  

Tabela 1: Potek razvoja glasbenih sposobnosti (v Božič, 2005 po Starc idr. 2004) 
FAZA STAROST FUNKCIJA MANIFESTACIJA 

 
 

FAZA POSLUŠANJA 
 
 

    

0‒1 mes. Reagiranje na zvok  
 1 mes. Reagiranje na zvok Umiritev pri poslušanju 
3 mes. Lociranje zvoka Obračanje glave proti 

izvoru zvoka 
 Razlikovanje slušnih 

dražljajev 
Večja občutljivost za tone, 

kot za govor 
4‒6 mes. Začetek aktivne recepcije 

glasbe 
Obračanje s celim telesom 

za zvokom, kazanje 
občutkov zadovoljstva, 

pozorno poslušanje 
    
 

FAZA MOTORIČNE 
REAKCIJE NA GLASBO 

6 mes Začetek glasbene 
imitacije 

Poskusi glasbene 
reprodukcije 

6‒9 mes.  Reprodukcija sprememb v 
višini ali ritmu 

    
 

FAZA PRVE GLASBENE 
RAKCIJE 

 

9 mes. Glasbeno brbljanje Poskusi glasbene 
reprodukcije 

12‒18 
mes. 

Povečanje števila 
motoričnih reakcij na 

glasbo 
Razne reakcije ugodja ali 

neugodja na različne vrste 
glasbe 

18 mes. Začetek usklajevanja  
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glasbe in gibanja 
    
 
 
 
 

FAZA PRAVE 
GLASBENE REAKCIJE 

 
 
 
 
 
 
 

18‒24 
mes. 

Spontano petje Petje (mali intervali), 
oponašanje teksta, 

posnemanje nekaj taktov 
melodije 

2‒3 leta Spontano petje in 
posnemanje znanih 

melodij 
Spontano petje in 

posnemanje znanih 
melodij 

3 leta Povečanje glasbenega 
interesa, povečanje 

usklajenosti gibanja ob 
glasbi, povečanje količine 

petja po glasbenem 
modelu na račun 

upadanja spontanega 
petja, uspešno 

posnemanje ritma in 
melodije pri 50 % otrok 

Pozorno poslušanje, 
koncentracija pri glasbenih 

dražljajih 

   
 

FAZA IMAGINATIVNE 
PESMI 

3‒4 leta Petje raznovrstnih pesmi, pogosto izmišljenih ali 
sestavljenih iz posameznih delov znanih pesmi, 

melodično so raziskujoče, ritmično skromne 
   
 

FAZA RAZVOJA RITMA 
5‒6 let Izboljšuje se sposobnost ritmične stabilnosti; težave: 

gibanja ne more prilagoditi spremembam ritma, 
napake v intervalih, nenamerno transponiranje v 

drugo tonaliteto, ne razlikuje še ritma in višine tonov 
   
 

FAZA STABILIZACIJE 
GLASBENIH 

SPOSOBNOSTI 

6‒9 let Hiter razvoj melodičnih in ritmičnih vidikov glasbenih 
sposobnosti; v skladu z razvojem pojmovanja (na 

kognitivnem področju) nastajajo tudi glasbeni pojmi: 
ritem, melodija, harmonija in pojmi o glasbenih 

oblikah; percepcija in razumevanje glasbe je 
poenostavljeno zaradi usvajanja pojmov: trajanje, 

tempo, takt, melodični premiki in tonaliteta 
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2.2.2 Elementi glasbe 
 
Vsak zvok ima več zaznavnih vidikov. Med njimi so frekvenca, glasnost, dolžina, barva zvoka 
in lokacija. Tempo, posamezne melodije in dinamika dajejo barvo glasbi in s tem gradijo 
harmonijo. Človeški um je zmožen razlikovanja vsakega od teh (Patel, 2008). 
Najpomembnejši glasbeni elementi pa so melodija, harmonija, frekvenca, barva zvoka in 
ritem (Mihelič, 2012). 
 
2.2.2.1 Višina ali frekvenca 
 
Višina oziroma frekvenca je najpomembnejši element zvoka. Frekvenca oblikuje osnovo 
melodije, harmonije in tonovskega načina. Ko poslušamo glasbo, zaznavamo frekvenco na 
vseh teh področjih oziroma elementih, kar nam omogoča multidimenzionalno zaznavanje 
strukture glasbe (Thompson, 2009). 
Patel (2008) je definiral frekvenco kot »tisto značilnost zvoka, ki omogoča, da umestimo zvok 
na lestvico od nižjih do višjih«. Mihelčič (2009) pa pravi, da višino tona zvena določi število 
nihajev na sekundo. Če so tresljaji (nihaji) enakomerni, nastanejo zvoki z določeno višino. Te 
zvoke imenujemo ton. Če pa so tresljaji neenakomerni, pa zvoki nimajo enakomerne višine. 
Slednje imenujemo šumi. Klasični klavir ima frekvenco zvokov med 27 Hz in 4200 Hz. 
Človeško uho pa lahko zaznava med 20 Hz in 20.000 Hz. Valovanje manjše hitrosti zaznamo 
kot nižje zvoke, valovanje večje hitrosti pa kot višje tone. Sposobnost zaznavanja višine tonov 
se razlikuje od posameznika do posameznika in upada s starostjo. Po tridesetem ali 
štiridesetem letu starosti lahko ljudje počasi začnejo izgubljati občutljivost za najvišje tone. 
Ta izguba sluha pa navadno ne vpliva na poslušanje glasbe, saj se frekvenca slednje giblje 
med 20 in 4000 Hz. Razpon človeškega glasu obsega približno štiri oktave (Siu-Lan Tan, 
2010). Frekvenca nam omogoča, da z njo sestavimo različne, zanimive in organizirane 
povezave zvokov, kot so intervali in akordi. V »vzhodnoevropski« zvrsti glasbe (klasična 
glasba) je vsaka oktava razdeljena na 12 enako velikih intervalov tako, da je vsaka naslednja 
frekvenca tona večja za 6 % od predhodnega. Ta razdalja je imenovana tudi polton. 
Navdušenje nad današnjo vzhodnoevropsko durovsko lestvico je izrazil že Pitagora v zapisu, 
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ki pravi, da ko strune s takšnim frekvenčnim razmerjem istočasno zaigrajo, nastane zvok, ki je 
harmoničen (Petel, 2008). 
 
2.2.2.2 Barva zvoka 
 
Barva zvoka, imenovana tudi kvaliteta zvoka, je ponavadi definirana kot tisti vidik zvoka, ki 
slednjega razlikuje od drugih zvokov z isto frekvenco, trajanjem in glasnostjo. Barva zvoka je 
torej specifična lastnost vsakega inštrumenta. Po barvi se razlikuje ton C1, ki ga zaigra klavir, 
od tona C1, ki ga zaigra flavta. Na barvo vpliva vrsta zvočila, ali je to les, struna ali kovina. 
Tako dobi vsak zven svoj poseben značaj. V petju pa se barva glasu spreminja glede na 
konfiguracijo in velikost govoril (Patel, 2008; Thompson, 2009; Mihelič, 2012). 
Patel (2008) je zapisal, da je barva zvoka skoraj enako pomembna kot frekvenca v glasbi, če 
pogledamo iz estetskega in čustvenega vidika.  
Tudi glas enega človeka se razlikuje od drugega. Čisti zvok, ki ga proizvede glasbena vilica, 
nastane z valom zvoka samo ene frekvence. Ta zvok Amalietti (2011) imenuje sinusni zvok. 
To je zvok brez stranskih nihanj in v naravni ne obstaja. Večina zvokov, ki pa jih proizvedejo 
inštrumenti in glas, so sestavljeni ne samo iz osnovne frekvence, ampak tudi iz njihovih 
alikvotnih tonov (Siu-Lan Tan, 2010). Mihelič (2012) je zapisal, da so alikvotni toni naravna 
vrsta tišjih tonov (z manjšo amplitudo), ki zvenijo hkrati z osnovnim tonom (z največjo 
amplitudo), ki mu dajejo barvo in polnost. Različne kombinacije alikvotnih tonov pa dajejo 
inštrumentu, poleg materiala, iz katerega je narejen, značilno barvo zvoka.  
Najpomembnejša zaznavna dimenzija pri barvi zvoka je svetlost zvoka. Inštrumenti, ki imajo 
večji obseg spektralne energije, so zaznani kot svetlejši kot pa tisti, ki imajo ožji obseg le-te. 
Med svetlejše spada npr. oboa (Habe, 2005). 
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2.2.2.3 Melodija 
 
Amalietti (2011, str. 209) pravi, da je melodija bistvo, srčika in duša glasbe in je tesno 
povezana s človeškim glasom, iz katerega izvira. 
Glasbeni vodnik (1998) navaja, da je melodija napev ali tema iz razpoznavnega in prijetnega 
sosledja tonov. Ta definicija poudarja, da je melodija zaznana kot celota, in ne kot posamezni 
ton z različno frekvenco. Melodija je torej oblikovano logično zaporedje tonov različne višine, 
ki so opredeljeni ritmično, metrično in jakostno (Mihelič, 2012). Četudi poslušalec zazna vsak 
ton melodije kot posamezni del, poslušalec le-te zaznava kot neko »rdečo nit«, ki traja skozi 
glasbeno delo. Prav melodija je navadno tisti element glasbe, ki se nam najprej vtisne v 
spomin. Melodija nosi glavno sporočilo skladbe in deluje kot komunikacijsko sredstvo med 
skladateljem in poslušalcem. Sestavljena je iz petih elementov. To so frekvenca, interval, 
kontura, harmonija in določen tonski način (dur, mol itd.). Čustva v glasbenem delu prenaša 
melodična kontura, ki ji lahko rečemo tudi oblika melodije (Amalietti, 2011). Dojenčki si 
zapomnijo novo melodijo oziroma smer intonacije prav tako dobro kot odrasli. Dokazano je, 
da ljudje, ki imajo težave z zaznavanjem intonacije v glasbi, imajo težave tudi pri zaznavanju 
intonacije pri jezikih. Takšne težave lahko nastanejo velikokrat zaradi poškodb možganov ali 
pa so lahko prisotne že od rojstva (Thompson, 2009; Sacks, 2011).  
 
2.2.2.4 Harmonija 
 
Definicija v Glasbenem vodniku (1998) pravi, da je harmonija »zvok, ki nastane s sočasnim 
zvenenjem dveh ali več tonov različne višine.« Harmonija pomeni tudi gibanje akordov 
(akord je sozven treh ali več različnih tonov) v prostoru.  
Harmoniji pravijo tudi note, ki zvenijo hkrati in podpirajo melodijo (Thompson, 2009). 
Harmonijo lahko sestavimo na dva načina. Kot prvo lahko dodamo spremljajočo melodijo, 
katere frekvenca je lahko višja ali nižja od glavne melodije, navadno v enakem ritmu. Kot 
drugo pa lahko sestavimo harmonijo iz pripadajočih akordov, ki jih igramo ob glavni melodiji 
(Thompson, 2009). 
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V srednjem veku je harmonija pomenila isto kot melodija, saj še niso poznali sozvočja več 
tonov različnih frekvenc. To glasbo imenujemo monofonija ali enoglasje.  Šele v 15. stoletju 
so začeli sozvočje treh različnih tonov različnih višin imenovati harmonija. Od takrat je ostal 
trozvok temeljni akord (klasične) harmonije (Mihelič, 2012). Ta vrsta glasbe se imenuje 
polifonija. Polifonija je združitev dveh ali več melodij v sočasno zvenenje. Vsaka zase je 
pomembna, ampak se sklada z drugima dvema. Harmonija ima skoraj vedno melodičen vidik, 
saj najvišje tone zaporednih akordov slišimo kot melodijo. Pri petih letih so otroci občutljivi 
in lahko zaznajo enakost in različnost tonovskih lestvic, ne pa še harmonije, ki je sestavljena 
iz tonike, dominante in subdominante nekega tonskega načina. Pri sedmih letih naj bi že 
večina otrok zaznavala tudi harmonijo v smislu bogatega zvoka, bolj analitično pa šele po 
devetem letu starosti. Odrasli poslušalci imajo izoblikovano harmonsko predstavo tudi, če 
harmonija ni prisotna (Habe, 2005; Thompson, 2009; Amalietti, 2011). 
Vsaka ubrana glasba je po svoje že harmonična. Tartini je bil eden prvih, ki je trdil, da je 
harmonija neposredno vgrajena v vsak ton zaradi temeljnih tonov (sinusni toni)  in njihovih 
spremljajočih alikvotnih tonov (Amalietti, 2011). 
 
2.2.2.5 Ritem, metrum, tempo 
 
Ritem je naravni pojav, ki nas spremlja že v prenatalnem času, kjer plod posluša ritmično 
bitje materinega srca, ter nas spremlja skozi vse naše življenje. Je eden izmed najbolj 
enostavnih glasbenih sposobnosti, ki se razvije zgodaj in lahko obstaja tudi pri odsotnosti 
drugih glasbenih sposobnosti (Thompson, 2009; Amalietti, 2011). 
Rojko (v Ozbič 1995) pravi, da je glasbeni prostor dvodimenzionalen. Prva dimenzija je 
vertikalna, kjer gre za višino in gibanje poteka v obe smeri. Druga pa je horizontalna, kjer 
poteka gibanje v eno smer in označuje časovno trajanje. K horizontalni dimenziji prišteva 
ritem, metrum in tempo. Tempo je hitrost izvajanja glasbe  in ne vpliva na ritem ali metrum.   
Habe (2005) je zapisala, da metrum predstavlja redne cikle poudarjenih in nepoudarjenih 
dob, ritem pa grupiranje not v okviru metrične skupine. Metrum je širši od ritma. Ritem in 
metrum imata lahko binarno ali ternarno delitev dobe. Binarna delitev daje občutek nihanja, 
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ternarna pa rotiranja. Poudarila je, da se naravni ritmi v človeku ali v njegovi okolici, kot so 
na primer hoja, bitje srca in sesanje novorojenčka, dogajajo v ritmu od 60 do 120 udarcev na 
minuto. Večina glasbe pa se prav tako izvaja v tem okviru. Tako naj bi bila glasba povezana z 
naravnim gibanjem. 
Orff (v Ozbič, 1995) pravi, da se osnove ritma opazijo že v drugem letu starosti. Ta ritem se 
imenuje praritem (neenakomerno udarjanje) in je osnova za razvoj pravega ritma. Prav tako 
navaja, da so raziskovalci proti koncu 19. stoletja odkrili tri vidike ritma. To so perceptivni, 
motorični in afektivni.  
Večina vsakdanjih dejavnosti najde svoj ritem. Ali je to sekanje drv ali pa hoja po pločniku. 
Patel (2008) in Amalietti (2011) sta mnenja, da je ritem periodično gibanje, menjavanje 
poudarjenih in nepoudarjenih enot, ki je bistveno za večino življenjskih pojavov in opravil.  
Mihelčič (2012) je zapisal, da je v glasbi osnovna dimenzija čas. Glasbo poslušamo v prostoru, 
odmerja pa jo čas. Časovni podatki glasbenega dogajanja določajo ritem, metrum in tempo. 
Ritem je zaporedno ponavljanje dveh ali več kontrastnih zvočnih elementov«. Ritem v ožjem 
pomeni menjavanje dolge in kratke dobe oziroma menjavanje teže naglasa (metrum) in 
hitrosti (tempo). »Tempo določa relativno in absolutno hitrost izvajanja osnovne ritmične 
enote.« (Mihelčič, 2012) Hitrost gibanja zvenov, šumov in vseh drugih zvočnih elementov je 
zelo pomembna. Uravnavanje hitrosti je nujnost, ki v glasbi izhaja iz naravne hitrosti 
menjavanja letnih časov, dnevov in noči, torej iz  narave. Pri gibanju se hitrost bitja srca 
poveča. Tako se tudi glasba prilagaja naravnemu pulziranju različno poudarjenih dob. Pulz je 
prilagojena hitrost posamezne skladbe. Hitrost merimo v časovnem razmerju ene minute. 
Hitrost izvajanja, hitrost ritmičnega zaporedja različno poudarjenih dob označimo z besedo 
tempo. (Mihelčič, 2012)  
Za Manasteriottijevo (v Ozbič, 1995) se razvit občutek za ritem kaže kot sposobnost 
zaznavanja in razumevanja časovnih razmerij, trajanja v glasbi. Slednja zagovarja, da obstaja 
pri vsakem normalno razvitem otroku. Na razvoj pa vpliva vzgoja. Najuspešnejše krepimo 
razvoj ritmičnih sposobnostmi z glasbenimi in govornimi igrami, z gibi in ritmiziranjem govora 
z ritmičnimi inštrumenti.   
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2.2.3 Percepcija in procesiranje glasbe 
 
Campbell (2000, str. 22) je zapisal:« Ko glasba prek ušesa doseže možgane, na organski ravni 
deluje na različne živčne strukture. Pravzaprav znanstvene raziskave danes dokazujejo, da je 
ta interakcija v tisočletjih pustila sled na človeški fiziologiji. Dejstvo, da v notranjem ušesu kar 
dve tretjini migetalk (tj. na tisoče drobnih dlačic, ki ležijo na ravni površini kot klavirske tipke) 
niha samo pri višjih »glasbenih« frekvencah (od 3000 do 20.000 Hertzev), daje slutiti, da so 
nekoč ljudje komunicirali predvsem s pesmijo oziroma zvokom.« Avtor še dodaja, da veliko 
prej, preden otrok razume pomen besede, ga očarajo ritmi in melodije ter druge glasbene 
lastnosti govora ljudi okoli njega. Campbell pravi, da razvoj govora in jezika ter glasbe poteka 
približno vzporedno, kljub temu da sta v možganih ločena, se vendar na določenih področjih 
dotikata drug drugega in pomembno sovplivata na razvoj obeh.  
Možgani predelujejo melodijo, harmonijo, ritem in barvo glasu v različnih možganskih 
regijah. Pri poslušanju glasbe in govora na slušalke (izmenjujoče), so EEG raziskave pokazale, 
da se pri govoru aktivira predvsem leva hemisfera, pri glasbi pa desna. Motte-Haber (1985) 
je mnenja, da če bi za kratek čas umetno ohromili desno polovico možganov, bi prizadete 
osebe izgubile sposobnost pevskega izražanja. Teza, da je v levi hemisferi področje, ki je 
odgovorno za govor, in v desni področje za glasbo, povsem ne drži. Možgani namreč delujejo 
veliko bolj zapleteno, saj se na primer slušne živčne proge križajo le deloma. Proge iz 
desnega ušesa ne vodijo le v levo hemisfero, temveč prehajajo informacije sočasno tudi v 
desno hemisfero ter obratno (Motte-Haber, 1985; Thompson, 2009; Sacks, 2011). 
Drugi dokazi, da je pri procesiranju glasbe vključena tudi leva hemisfera, so, da naj bi laični 
glasbeniki procesirali glasbo z desno hemisfero (čustva ob poslušanju), profesionalni 
glasbeniki pa z levo hemisfero (sistem). To sta dokazala tudi Bever in Chiarello (1974 v Patel, 
2008, in Thompson, 2009) pri svojih raziskavah. Slednje sta utemeljila z dejstvom, da je leva 
hemisfera bolj analitična. Sposobnost analize glasbe je ravno pri profesionalnih glasbenikih 
bolj razvita kot pri laičnih. Druga možnost je, da je desna hemisfera boljša pri procesiranju 
novih dražljajev ter leva pri procesiranju že dobro utrjenih rutin (Hoff, 2005; Siu-Lan Tan idr., 
2010). Jezik je za odraslo osebo dobro utrjena rutina, tako kot je glasba za profesionalnega 
glasbenika. 
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Sacks (2011) navaja rezultate raziskovalca Pascual-Leone iz harvardske univerze, ki je 
dokazal, kako hitro možgani reagirajo na glasbeni trening. Za test je uporabil petprstno 
igranje klavirja, s katerim je pokazal, da so spremembe na motoričnem korteksu vidne že v 
manj kot eni minuti glasbene vadbe. Meritve krvnega pretoka v različne možganske regije so 
pokazale povečano aktivnost bazalnih ganglijev in malih možganov, prav tako pa tudi 
različnih delov velikih možganov. Vse to pa je ponovil tudi z mentalno vadbo, pri kateri je 
dobil podobne rezultate.  
Tan idr. (2010) v svojem delu Psychology of Music navajajo raziskavo avtorjev  Levitin in 
Menon (2003), da je poslušanje nam »normalne« glasbe v primerjavi s poslušanjem 
»spačene« glasbe spodbudilo aktivacijo »pars orbitalis« regije, ki se nahaja v bližini 
Brocovega področja, ki pa je tradicionalno povezano s procesiranjem jezika. To ju je 
spodbudilo k novim pogledom, da naj bi Brocovo področje in druga bližnja področja bila 
odgovorna za procesiranje sintakse oziroma pravil jezika in hkrati tudi glasbe.  
Perry (1993) je v svojih raziskavah hemisferičnosti določenih funkcij trdil, da percepcija novih 
zvočnih sekvenc pri glasbeno izkušenih osebah, ki se osredotočijo na celotno melodijo, 
poteka v nedominantni hemisferi (za desničarja je to po navadi desna hemisfera). Te 
ugotovitve nakazujejo, da prepoznavanje melodije v primerjavi s prepoznavanjem 
sintaktičnih pravil poteka v različnih možganskih področjih. To pa se tudi ujema z 
ugotovitvijo, da je leva hemisfera osredotočena na majhne detajle (kot so zaporedja tonov), 
desna hemisfera pa je pomembna za procesiranje globalnih informacij (celotne melodije).  
Russell (1990) meni, da leva možganska hemisfera ni dominanta v tem smislu, da bi bila 
pomembnejša od desne, vendar zaradi poudarjanja sposobnosti, ki so povezane z njo, 
zavzema vodilen položaj v življenju. Avtor meni, da dajemo večji poudarek razumskemu 
mišljenju, sposobnostim verbalnega izražanja, gladkemu branju, manj pomembne pa se nam 
zdijo zmožnosti obvladovanja prostora, umetniško dojemanje, ustvarjalni procesi in 
intuitivno mišljenje, skratka sposobnosti, ki so pogosto povezane z desno hemisfero. Navaja 
primer šole v Združenih državah Amerike, ki je v svoj učni načrt vpeljala kar za polovico več 
ur, namenjenih umetnosti. Kasnejše raziskave so pokazale, da se je uspeh pri matematiki in 
drugih predmetih povečal, saj so z razvijanjem sposobnosti desne hemisfere pomagali tudi 
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sposobnostim, povezanim z levo možgansko hemisfero. Vsaka hemisfera namreč podpira in 
dopolnjuje dejavnosti druge.  
 

Tabela 2: Prikaz hemisferičnosti glasbenih funkcij (vir: Motte-Haber, 1990; Patel, 2008; Thompson, 2009) 
LEVA HEMISFERA DESNA HEMISFERA 
Občutljivost na ritmične vzorce in ritmično 
grupiranje 

Prepoznavanja, ohranitev in primerjava 
frekvence in tempa v melodiji, melodičnih 
frazah in zlogih  

Razločevanje in (re)produkcija ritma Zaznavanje stalnega tempa (udarcev) 
Branje notnih zapisov Zaznavanje melodije kot celote (da lahko 

zaznamo napake v celotni skladbi) 
Glasbeno izražanje v smislu pravil in 
postopkov 

Glasbeno izražanje (igranje, petje, 
nastopanje ...) kot izražanje glasbene zgodbe 

 Prepoznavanje  čustev v glasbi 
 Interpretacija poudarkov, intenzitete barve 

glasu, višine in identifikacija ter odzivanje na 
emocije v glasbi 

 
Vsekakor ne moremo trditi, da zaznavamo glasbo samo z eno možgansko hemisfero. Pri tem 
sta potrebni obe. Sacks (2011) je navedel veliko primerov ljudi, pri katerih je bilo vidno 
različno in skupno delovanje obeh hemisfer pri procesiranju glasbe. Eden izmed teh govori o 
profesionalnem glasbeniku, ki je doživel možgansko kap v levem temporalnem režnju. Pri 
gospodu so bile ohranjene spodobnosti zaznavanja in razločevanja tempa in melodije, ni pa 
zmogel diskriminacije in reprodukcije ritma.  
Patel (2008) zaključi, da specializacije možganskih struktur obstajajo, vendar si vse te 
strukture druga drugi pomagajo in med seboj sodelujejo, da lahko možgani celostno 
procesirajo različne informacije iz okolja. Poudari pa tudi, da je potrebno to področje še 
naprej raziskovati. 
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2.2.4 Povezava elementov glasbe ter govora in jezika 
 
Glasba in jezik sta sestavljena iz kompleksnih sekvenc, določenih v času. Oba uporabljamo 
kot načina komunikacije, sporočanja informacij, občutij, čustev, ki nas obdajajo v življenju, 
imata ritem, melodijo, sintakso oziroma pravila ter oba imata pomemben vpliv na naše 
občutenje, čustvovanje (Patel, 2008). 
Ritem najdemo tako v glasbi kot v jeziku. Pri obeh gre za sistematične vzorce, ki so določeni v 
času, poudarjeni in med seboj grupirani. Vendar pa obstaja tudi pomembna razlika, saj je 
znano, da jezik nima enakomernega ritma in s tem ni periodičnosti, ampak se med govorom 
stalno spreminja.  
Patel je v svojem predavanju (2008) predstavil raziskavo, kjer je primerjal angleščino in 
francoščino v ritmu in to prenesel na glasbo. Angleščina spada med jezike, ki jih imenujemo 
tudi »stress-timed« jeziki, kjer se merijo časovne razlike med posameznimi poudarki. 
Francoščina pa spada med tako imenovane »syllable-timed« jezike, kjer so poudarjeni zlogi 
in se meri časovni razmik med njimi, kar tudi daje ritem jeziku. S posebnim merskim 
indeksom »normalized Permise Variabilitiy Index« (Npvi) je izmeril razdalje med 
posameznimi poudarjenimi deli pri obeh jezikih. Ugotovil je, da ima angleščina močnejši 
indeks, da so razdalje med poudarki večje kot pri francoščini. Nato je z istim indeksom 
primerjal tudi dela francoskega in angleškega skladatelja, kjer so bile ugotovitve podobne. Iz 
tega izhajata dve teoriji o povezavi in vplivu jezika na glasbeni ritem in obratno: 

1. Tradicionalna teorija, ki zagovarja, da naj bi vpliv jezika na ritem v klasični glasbi 
izhajal iz ljudskih pesmi, katere teme oziroma melodije so si skladatelji izposodili in z 
njimi ustvarjali nova dela; ljudske pesmi so v večini napisane v ritmu jezika in s tem je 
značilen ritem jezika prešel tudi v klasično glasbo. 

2. Kognitivna teorija, ki pa pravi, da se ritma učimo že od otroštva naprej, saj je 
dokazano, da so že dojenčki občutljivi na ritem maternega jezika in ga ločijo od 
drugih; vsi se nevede učimo sintakse, glasov, semantike in prav tako ritma. Tako 
imajo tudi skladatelji ritem svojega jezika »v ušesih«, kar pa vpliva na njihov način 
skladanja. 
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Najdejo se lahko podobnosti med organizacijo barve zvoka pri inštrumentu in govoru. Patel 
(2008) je zapisal, da lahko izkušeni čelisti z različnimi tehnikami ustvarjajo različne barve 
zvoka na istem tonu. Torej je barva pri tem odvisna od lokacije udarca loka na strune. Tako je 
tudi barva zvoka pri govoru odvisna od lokacije in načina produkcije oziroma izgovorjave.  
Jezikovno prozodijo imenujejo tudi kot glasbeni aspekt govora, saj prozodija zajema melodijo 
govora, poudarke in ritem govora. Vsi ti elementu pa so prisotni tudi v glasbi. Obe, glasba in 
jezikovna prozodija, vsebujeta variacije v ritmu in tempu, razponu oziroma obsegu, višini, 
barvi glasu in poudarkih ter sta pomembni pri posredovanju pomena čustev in sintaktičnih 
struktur. Darwin in drugi so celo zagovarjali, da naj bi bili glasba in jezikovna prozodija 
filogenetsko povezani. Po Bolingerju (Thompson, 2009) naj bi obe izhajali iz predlingvistične 
uporabe višine (frekvence) zvokov za izražanje emocij. Raziskave so pokazale, da ljudje s 
poškodbo desne hemisfere »berejo« emocionalno komponento govora iz ritmičnih vzorcev 
govora, medtem ko ljudje s poškodbo leve hemisfere prepoznavajo čustva med govorom s 
poslušanjem višine oziroma frekvence govora. To dokazuje, da pri zdravih ljudeh poteka 
prepoznavanje čustev v jezikovni prozodiji z ritmom (leva hemisfera) in hkrati s frekvenco 
(desna hemisfera), enako kot pri glasbi. Tako Patel (2008) še posebej poudari, da je mnenja, 
da si glasba in jezik delita ključne oziroma bistvene povezave v možganih. 
Pri glasbi govorimo o glavni melodični liniji oziroma temi, ki poteka skozi vse glasbeno delo, 
pri jeziku pa to raje imenujemo intonacija. Z intonacijo lahko pomembno vplivamo na pomen 
povedi (trdilna oblika, vprašalna oblika, velelna oblika) (Petel, Peretz, 1997). Kot pravijo Tan, 
Pfordresher, Harre (2010), melodija nosi sporočilo govora. Ta pa je še posebej pomembna za 
dojenčke, saj govor z očitno rastočo in padajočo melodijo pritegne in ga lažje razume. Takšen 
govor imenujemo »Infant-directed speech« ali v dojenčka usmerjen govor. Padajoča in 
rastoča frekvenca melodije omenjenega jezika spodbudi dojenčke, da začnejo vokalizirati in 
se odzivati na govor. Frekvenca glasu se torej pojavlja tako pri govoru kot pri glasbi, vendar 
se pri govoru frekvenca hitreje spreminja kot pri glasbi. Pri glasbi pa je lahko njeno trajanje 
daljše.  
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2.2.5 Vplivi in uporaba glasbe 
 

Campbell (2000, str. 22) je zapisal:« Z glasbo, torej z ritmom, melodijo in vibracijo zvoka, se 
snov organizira – ustvarja se struktura v prostoru in času. Njeni učinki so jasni in merljivi, 
enako tudi njen vpliv na predmete in bitja.« 
Dr. Alfreda Tomatisa (Campbell, 2000) prištevamo k pionirjem v raziskavah vpliva zvoka na 
razvoj možganov.  Vendar so pomembnost glasbe in njenih učinkov poudarjali že v 
preteklosti. Z različnimi obrednimi plesi in pesmimi so starodavna ljudstva dosegala 
skrivnostna stanja telesa in duha. Tomatisu je s svojimi raziskavami v šestdesetih in 
sedemdesetih letih 20. stol. uspelo povzdigniti pomembnost glasbe in njenega vpliva na 
različne funkcije človeškega delovanja. To mu je uspelo z uporabo Mozartove glasbe in 
materinega glasu. Dokazal je, da poslušanje slednjih izboljša slušne in govorne sposobnosti, 
čustveno stabilnost in miselno prožnost. Še posebej pa se je pri tem ukvarjal z otroki z učnimi 
težavami in motnjo pozornosti. Njegovo teorijo so različni avtorji razširili in prišli do 
spoznanja, da Mozartova glasba izboljša tudi prostorsko predstavljivost in zavedanje, krepi 
bralne in jezikovne spretnosti pri otrocih, ki imajo redni glasbeni pouk, ter izboljša rezultate 
na testih učencev, ki pojejo ali igrajo na inštrumente. Glasba povečuje število nevronskih 
povezav, kar pa je tudi vzrok njenih različnih vplivov na naše telo in um. Otroke lahko uči 
dobrih učnih navad, pomaga pri razumevanju matematičnih konceptov ter pri lažjem 
pomnjenju dejstev. Pomaga pri delu v skupnosti, navezovanju stikov, pri vizualnem in 
slušnem pomnjenju, izražanju čustev in lajšanju stresa. Campbell (2000, str. 17) pravi, da je 
»v nasprotju z našo gensko dediščino, ki je nespremenjena, glasbeno dediščino mogoče 
razširiti.«   
 
2.2.5.1 Vpliv glasbe na motivacijo čustva in osebnost 
 
»Kdor poje, zlo ne misli.« (slovenski pregovor) 
Glasba se opredeljuje kot govorica čustev. Že v preteklosti so glasbo uporabljali kot 
motivacijsko sredstvo za vojake, za umirjanje živali in z njo vplivali na posameznikov 
temperament. Dandanes se glasba uporablja v različne terapevtske in izobraževalne 
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namene, pa tudi za povečanje prodaje v trgovinah, torej kot marketinško sredstvo, ter v 
druge namene (Habe, 2005). Jensen (2000) je zapisal, da glasba pomaga aktivirati možganska 
področja, ki so vključena pri razpoloženju, socialnih spretnostih, razvoju motivacije, 
kulturnem zavedanju, estetskemu čutu in samodisciplini. 
Večkrat slišimo, da glasba govori zgodbo, da ima pomen, da nas gane in nam prenese 
sporočila skladatelja. Virtuozi pisanja glasbe nam slednje predajajo z različnimi melodijami in 
spremljajočimi harmonijami. Te so sestavljene iz posameznih frekvenc različne višine in 
trajanja, ki so skupaj prepletene v melodično linijo, ki nas prevzame (Patel, 2008).  
Campbell (2000) pravi,  da ima glasba pozitiven učinek na splošno počutje, saj prekriva 
neprijetne zvoke in občutja, vpliva na dihanje, srčni utrip in krvni pritisk, zmanjšuje mišično 
napetost in izboljšuje telesne gibe ter koordinacijo, vpliva na telesno temperaturo, krepi 
imunski sistem, izboljšuje spomin in učenje ter na splošno poveča produktivnost. Glasba 
torej pomembno vpliva na razpoloženje. 
Največji vpliv imata tempo in tonski način, predvsem na osnovna čustva. Večina ljudi 
povezuje molovski način z žalostjo in durovski način z veseljem. Tako so udeleženci raziskav 
durovski način opisali z besedami veselje, svetloba, svetlo,  igrivo, zadovoljujoče, srečno in 
optimistično. Molovski način pa so opisali z besedami nemirno, čudno, dramatično, mistično, 
resno, depresivno in tragično. Razlikujejo se tudi intervali in čustva, ki jih izražajo. Veliki in 
čisti intervali spodbujajo veselje, majhni intervali pa žalost. Žalost poveča tudi počasen 
tempo. Strah pa predstavlja neenakomeren ritem, disonantni intervali, spremenljiv tempo in 
visoke frekvence. Tempo vpliva na ritem in obratno. Čim večja kot je hitrost, tem večji je 
občutek zgoščenosti poudarkov in s tem glasba spodbudi večje vzburjenje pri poslušalcu. 
Neenakomeren ritem izraža strah in zmedenost te predstavlja grožnjo, enakomeren pa 
vzbuja milejše in mirnejše občutke; torej pomirja, saj dobimo občutek stabilnosti (Motte-
Haber, 1990; Habe 2005; Thompson 2009). Rousseau (1768 v Motte-Haber, 1990) je v 
svojem delu Dictionnaire de musique nakazal povezavo med afektom in ritmično strukturo 
glasbe. Pravil je, da so občutki po svoji naravi ritmični. Kasneje je Clynes (1982 v Motte-
Haber, 1990, str. 40) dokazal, »da je mogoče čustva, namenjena sporazumevanju, upodobiti 
v vseh kulturah z enakim čustveno-ritmičnim in dinamičnim potekom«. Clynes prav tako 
poveže čustva s prostorsko komponento. Čustva je namreč mogoče doživeti tudi v odnosu 
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do telesa. Žalost se občuti kot težko, veselje pa lahkotno (poskakovanje »do neba«). Torej 
obstaja povezava med fizikalno-akustičnim pojavom in emocionalno naravo. 
Glasba ima tudi motivacijski in spodbujevalni učinek. To dobro izkoristijo skladatelji filmske 
glasbe, ki z vznemirjajočimi zvočnimi udarci in s ponavljanjem brez zaključka nakazujejo 
poudarjeno dobo, ki pa ne nastopi, ter s tem nepotešenim pričakovanjem vzbudijo 
pozornost. Ne samo ritem, tudi nekateri melodični vzorci spodbujajo pričakovanje in 
zanimanje. Med njih spada trikrat ponovljeni, v tercah vzdigujoči se zvok trobil. To se lepo 
sliši pri znani Beethovnovi 9. simfoniji oziroma Odi radosti (Motte-Haber, 1990).  
Tudi Sacks (2011) je v svojem delu Musicophilia predstavila več primerov ljudi, katerim se je  
občutenje in dojemanje glasbe občutno spremenila po različnih možganskih boleznih ali 
poškodbah. Predstavil je primer bolnika z Alzheimerjevo boleznijo. Alzheimerjeva bolezen 
lahko napreduje tudi v težjo amnezijo in s tem izgubo govora. Ugotovitev, da kljub temu, da 
se gospod ne spomni ničesar in je bolj kot ne "v svojem svetu", lahko prikliče v spomin 
pesmi, ki jih je pel v otroštvu in jih zapoje skupaj s svojo družino, napolnjen s čustvi in z istim 
toplim pogledom. Prav tako se ustrezno petju giblje in premika glavo, počaka med pavzami 
in pravilno vstopa v pesmi. 
 
2.2.5.2 Vpliv glasbe na učenje in spomin 
 
Campbell (2000) je mnenja, da glasba s povezovanjem zvoka, gibanja, govora ter z interakcijo 
z glasbeno komponento aktivira večji del možganov kot katerokoli drugo izobraževalno 
sredstvo.  
Mahler (1978) pravi, da ima poslušanje glasbe v ozadju pomembne pozitivne vplive na 
kognitivne sposobnosti in učenje. Da je glasba pri učenju pomembna, poudarjata dva 
pomembna faktorja. Prvi je, da glasba pri učenju poveča zbranost, pozornost in 
koncentracijo, kar pa omogoča boljšo in hitrejšo zapomnitev. Najboljša za miselno jasnost in 
zapomnitev je glasba, ki je melodično in ritmično jasna. Drugi faktor pa je, da glasba 
pozitivno vpliva na razpoloženje, kar pa tudi omogoča oziroma izboljša pomnjenje. Habe 
(2005) pravi, da je najboljša glasba za učenje klasična baročna glasba, glasba z naravnimi 
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šumi in sodobna meditativna glasba. Slednja mora imeti ustrezen ritem, med 50‒70 udarcev 
na minuto, da se možgansko valovanje umiri in pripomore k sproščanju, aktivaciji desne 
hemisfere in k pripravi le-te, da sprejme nove informacije in pomaga pri skladiščenju v 
dolgoročni spomin.  
Glasbeno izobraževanje spodbuja fonološko zavedanje in hkrati tudi spodbuja povezavo med 
fonemom in grafemom. Mehler (1978) je hkrati zapisal, da so bile sposobnosti branja in 
fonološkega zavedanja pomembno povezane tudi s sposobnostjo razlikovanja višine tonov. 
Raziskave na tem področju so tudi pokazale, da ima glasba pozitiven vpliv na besedno 
fluentnost in sposobnost vizualizacije, saj naj bi glasbeno izobraženi otroci dosegli vidno 
boljše rezultate na testih besedne fluentnosti.  Druge raziskave so pokazale, da sta tonalni 
spomin in sposobnost analize akordov pomembno povezana z bralnimi sposobnostmi pri 
otrocih na začetku šolanja.  Douglas in Willatts (v Habe, 2005) sta ugotovila, da ritmične 
sposobnosti bolje napovedujejo pismenost kot sposobnosti razlikovanja višine tonov. Prav 
tako pa so raziskave tudi pokazale, da glasba vpliva zelo motivacijsko na otroke, še posebej v 
predšolskem obdobju, in predvsem poveča motivacijo za branje in pisanje. 
Jensen (2000) in Thompson (2009) sta mnenja, da glasba vpliva na spomin na dva načina, 
tako da aktivira pozornost in multiple spominske poti. To stori z vsemi svojimi elementi in 
čustveno prvino, ki s svojo različnostjo pritegnejo našo pozornost.  
V raziskavi vpliva glasbe oziroma slušnih stimulov na spomin so Cahill, Prins, Weber in 
McGaugh (1994 v Habe, 2005) primerjali, kako na spomin vplivajo različni vidni in slušni 
stimuli. Tisti, ki so sprejemali vidne in slušne dražljaje hkrati, so imeli na testih boljše 
rezultate kot tisti, ki so sprejemali samo vidne dražljaje. Dokazali so, da glasba pozitivno 
vpliva na pomnjenje, saj tempo, melodija in harmonija prenašajo tudi semantične vsebine. 
To lahko tudi povežemo z lastnimi izkušnjami hitrosti zapomnitve besedila pesmi, ki si jo 
lahko prepevamo, v primerjavi z učenjem besedila v tišini ali z glasnim ponavljanjem. Pri 
pomnjenju besedila ali pesmi pomaga tudi ritmizacija besedila. 
Raziskave so pokazale, da si bolniki z Alzheimerjevo boleznijo zapomnijo več informacij, če so 
podane z glasbo oziroma v obliki petja.  To je lahko pogojeno z dejstvom, da ima glasbeni 
spomin močnejše spominske poti ali zaposluje multiple poti, ki so odporne proti izgubi 
spomina. Prav tako so podobno potrdile raziskave pri študentih in mlajših otrocih, da je 
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učenje in pomnjenje boljše, če je podkrepljeno z glasbo, ki se ujema z vsebino. V primeru 
mlajših otrok pa je najboljši rezultat v kombinaciji z gibanjem (Habe, 2005; Sacks 2011).  
Prav tako kot na spomin ima glasba pozitiven vpliv tudi na prostorske sposobnosti. Delovanje 
obeh lahko  pripišemo desni hemisferi, kar ju še bolj povezuje.  
V zgodovini, še posebej v 16. stoletju, so poudarjali matematični vidik glasbe. Melodija in 
ritem sta morala potekati po določenih pravilih. Glasba je torej tudi matematična in 
spodbuja matematične sposobnosti, saj je potrebno tudi v glasbi imeti dobro številsko 
predstavo (npr. ulomki), če želimo razumeti, kako deluje ritem. Za izvajanje glasbe 
potrebujemo tudi občutek za razmerja in ponavljanja, hkrati pa moramo imeti zelo dobro 
razvite tudi sposobnosti členjenja, povezovanja, vgrajevanja in druge sposobnosti. Tako 
različni raziskovalci trdijo, da učenje igranja inštrumenta oziroma splošno ukvarjanje z glasbo 
pozitivno vpliva na matematične sposobnosti (Mehler, 1978 ; Habe, 2005; Tan, 2010). 
Habe (2005) dobro povzame, da ima glasba pozitivne vplive na bralno-napisovalne 
sposobnosti, na verbalne in matematične, na sposobnosti uporabe simbolov ter na 
prostorske sposobnosti in splošno inteligentnost. Prav tako pa je pomemben faktor 
sproščenega in uspešnega učenja. 
 
2.2.5.3 Vpliv glasbe na fonološko zavedanje 

 
Kot že omenjeno, glasba spodbuja oziroma povečuje nevronske povezave v možganih in s 
tem spodbuja otrokove verbalne sposobnosti. 
Dege in Shwarzer (2011) navajata v svojem delu veliko avtorjev, ki so raziskovali vpliv glasbe 
na fonološko zavedanje. Na podlagi nevroloških dokazov, da si glasba in jezik delita veliko 
mehanizmov procesiranja, so ugotavljali vpliv glasbenih vaj na fonološko zavedanje. 
McMullen in Saffran (Dege in Shweizer, 2011) sta mnenja, da si glasba in jezik delita 
mehanizme za predelavo zvočnih informacij, še posebej v otroštvu. Posledično bi naj bile 
vidne povezave med zvočnimi elementi/fonemi in glasbenimi elementi/notami. Njuno 
teorijo podpirajo empirični dokazi, saj v prvih interakcijah med odraslimi in dojenčki odrasli 
uporabljajo dojenčkom primeren govor z veliko frekvenčnimi vzponi in padci. Ta govor se 
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opredeljuje tudi kot glasbeni govor. To pa je v skladu s predpostavko avtorjev Koelsch in 
Siebel (Dege in Shweizer, 2011), da v zgodnjem otroštvu možgani obdelujejo govor kot 
glasbo.  
Lamb in Gregory (Dege in Shweizer, 2011) sta s svojimi raziskavami želela  prikazati razmerje 
med glasbenim razvojem in sposobnostjo fonološkega zavedanja pri 4 in 5 let starih otrocih. 
Podala sta teorijo, da obstaja nek splošen odnos med glasbenimi sposobnostmi in 
fonološkim zavedanjem. V obeh starostnih skupinah sta dokazala, da je glasbeno učenje 
(petje, igranje glasbil) pripomoglo k razvoju fonološkega zavedanja. Avtorja sta zaključila, da 
si glasba in jezik delita slušne mehanizme, ki so potrebni za procesiranje glasbe in 
fonološkega zavedanja. Vendar več avtorjev poudarja, da je področje učinka glasbe na 
fonološko zavedanje potrebno še naprej raziskovati (Anvari, Trainor, Woodside, Levy, 2002; 
Dege, Shweizer, 2011). 
Dege in Shweizer (2011) sta naredila raziskavo vpliva glasbenega učenja na fonološko 
zavedanje pri 5 in 6 let starih otrocih. Pri raziskavi je sodelovalo 41 otrok. Kontrolna skupina 
je poleg treninga fonološkega zavedanja obiskovala športno delavnico, eksperimentalna 
skupina pa glasbeno. Otroci so imeli 20 tednov treninge fonološkega zavedanja in vsak dan 
tudi 10 minut dejavnosti s športom in z glasbo. Glasbeni program je vseboval skupno petje, 
skupno bobnanje, ritmične vaje, trening preprostega notnega zapisa, ples in seznanitev z 
intervali skozi igro. Trening fonološkega zavedanja je potekal po uveljavljenem programu, ki 
je bil zasnovan posebej za usposabljanje fonološkega ozaveščanja. Vseboval je vaje 
poslušanja, rimanja, prepoznavanja fonemov, zlogovanja  in uvedbo pojmov »beseda« in 
»stavek«. Športni trening pa je bil sestavljen iz vaj za ravnotežje, fizično moč, vzdržljivost, 
koordinacijo, fino-motorične sposobnosti, zaznavanje telesne sheme in sprostitev. Bile so 
upoštevane kontrolne spremenljivke, kot so starost, spol, inteligenčni kvocient, socialno-
ekonomski status ter predznanje fonološkega zavedanja,. Raziskava je pokazala pozitiven 
učinek glasbenega programa na razvoj fonološkega zavedanja. Predšolskim otrokom, ki so 
sodelovali v glasbenem programu, se je fonološko zavedanje bistveno povečalo v primerjavi 
s kontrolno skupino. Pozitiven učinek fonološkega programa lahko pripišemo obsežnemu 
treningu rimanja, razčlenjevanja in združevanja ter nasploh igram z besedami in fonemi. 
Učinki glasbenega programa na fonološko zavedanje predstavljajo posredne učinke 
usposabljanja. Ritmične vaje in kombinacije ritmov ter besedil v otroških pesmih so posredno 
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pripomogle k zavedanju in prepoznavanju rim, k segmentaciji in sposobnosti združevanja 
fonemov. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1  Opredelitev problema 
 
V diplomskem delu smo se osredotočili na raziskovanje pomembnih povezav med govorom 
in jezikom ter glasbo. Patel je (2008) izpostavil podobnosti in razlike med glasbo in jezikom. 
Zapisal je, da sta oba sestavljena iz kompleksnih sekvenc določenih v času in predstavljata 
način komunikacije. Oba imata ritem in melodijo, vsebujeta sintakso ali gramatiko ter 
vplivata na čustva. Tako različni avtorji (Russel, 1990; Zrimšek, 2003; Patel, 2008; Sacks, 
2011, idr.) poudarjajo pomen glasbe pri razvoju govora in jezika in s tem fonološkega 
zavedanja.  
Prav zaradi omenjenih dokazanih povezav in vplivov glasbe na razvoj govora in jezika smo se 
odločili sestaviti program vaj, ki bo z uporabo glasbenih elementov krepil posamezne veščine  
fonološkega zavedanja ter verbalni spomin. 
 
3.2   Namen oz. cilji 
 
Namen diplomskega dela je poudariti pomen vključevanja glasbe v šolske dejavnosti,  
analizirati in poiskati povezave oziroma preseke na področju elementov, procesiranja in 
percepcije govora in jezika ter glasbe, hkrati pa na podlagi ugotovitev in novih znanj izdelati 
predlog programa, ki bi z glasbenimi dejavnostmi krepil sposobnost fonološkega zavedanja in 
verbalnega spomina pri učencih prvih razredov devetletne osnovne šole.  
Cilj diplomske naloge je prikazati uporabnost glasbe pri učnem procesu in pripraviti program, 
ki bi prikazal možnost drugačnega načina poučevanja. 
Z akcijskim raziskovanjem želimo ugotoviti: 

1. Ali je možno pripraviti glasbene vaje oziroma dejavnosti za spodbujanje fonološkega 
zavedanja in verbalnega spomina, ki bodo uporabne v skupini in hkrati pri 
individualnih urah? 
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2. Ali je možno sestaviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bodo z razločevanjem 
višine in dolžine tonov ter zvokov krepile slušno pozornost in hkrati pripomogle k 
zavedanju dolžine besed? 

3. Ali je možno pripraviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bodo z ritmom spodbujale 
zlogovanje ter zavedanje prvega in zadnjega glasu? 

4. Ali je možno pripraviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, s katerimi bi z različnimi 
načini petja oziroma glasbeno artikulacijo (vezano, nevezano, kratko, s poudarki ali 
brez) spodbujali zavedanje zlogov ter posameznih glasov v besedi? 

5. Ali je možno sestaviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bi z ritmom, različno 
dinamiko in poudarki spodbujale sposobnost prepoznavanja rimanih besed in 
produkcijo rim? 

6. Ali je možno sestaviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bi z ritmizacijo posameznih 
glasov v besedi pripomogle k sposobnosti manipuliranja s fonemi? 

7. Ali je možno sestaviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bi z ritmom, melodijo, 
dinamiko in različno glasbeno artikulacijo krepile sposobnost pomnjenja besed in 
povedi ter njihove reprodukcije?  

8.  Ali sestavljene vaje oziroma dejavnosti za spodbujanje fonološkega zavedanja in 
verbalnega spomina s pomočjo glasbenih elementov pozitivno vplivajo na učenčevo 
počutje? 

 
3.3  Metodologija  
 
Izdelava diplomskega dela temelji na deskriptivni metodi, na nivoju opisovanja dejstev, 
odnosov, procesov brez vzročnega razlaganja, in pedagoški neeksperimentalni metodi. Z 
akcijskim raziskovanjem smo pripravili predlog programa, ki sloni na glasbenih elementih in  
hkrati spodbuja fonološko zavedanje in verbalni spomin pri otrocih v prvem razredu redne 
osnovne šole.  
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3.4  Inštrumentarij  
 
3.4.1 Primer ček liste in kriteriji za izpolnjevanje 
 
Uporabnost  vaj smo ocenjevali s pomočjo ček liste po spodaj naštetih kriterijih: 
1.  NAČIN:  
SKUPINSKO (SK): Vaja se lahko izvaja skupinsko, v kolikor so v vajo vključeni vsi učenci hkrati. 
INDIVIDUALNO (IN): Vaja se lahko izvaja individualno (npr. pri DSP urah), kjer otrok 
samostojno z učiteljevimi navodili usvaja ali utrjuje neko veščino oziroma znanje. Pri 
nekaterih vajah lahko učitelj sodeluje kot drugi igralec ter hkrati usmerja učenca.  
2. GLASBENI ELEMENTI: 
ZVOK, GLAS, TON (ZGT): Element je prisoten pri vajah brez prisotnosti melodije in harmonije 
in ob prisotnosti frekvence.  
FREKVENCA (FR): Element je prisoten ob elementih, kot so zvok, ton in glas, vendar pri stalni 
odsotnosti melodije (linija tonov različnih frekvenc) in harmonije. 
RITEM (RT): Element se v vajah pojavlja neodvisno od drugih glasbenih elementov.  
MELODIJA (ML): Element predstavlja linijo tonov različnih frekvenc, ki jih zaznavamo kot 
melodično linijo, torej eno celoto. Zato je pri vajah, kjer je prisoten element melodije, v 
večini primerih odsoten oz. izoliran element frekvence ter  zvoka, glasu in tona.  
HARMONIJA (HR): Element je prisoten pri vajah, kjer se uporabljajo avdio posnetki različnih 
skladb (prisotnost sozvočja različnih tonov).  
GLASBENA ARTIKULACIJA (GA): Element je odvisen od ritma, a ne obratno. Prisoten je 
neodvisno od melodije in harmonije.  
JAKOST, DINAMIKA (JD): Element je neodvisen od drugih elementov, vendar lahko spodbuja 
boljšo izraženost melodije ter glasbene artikulacije. 
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3. FONOLOŠKO ZAVEDANJE:  
SLUŠNA POZORNOST (SPZ): Osredotočenost na slušne dražljaje, razlikovanje zvokov ipd. 
SLUŠNO POMNJENJE (SPM): Pomnjenje verbalno podanih oziroma slušno sprejetih 
informacij. 
VERBALNI SPOMIN (VS): Pomnjenje besed, povedi. 
ZLOGOVANJE (ZLG): Deljenje besed na zloge. 
DOLŽINA ZVOKOV IN  BESED (DZB): Določanje dolžine zvokov in besed z zlogovanjem. 
PRVI IN ZADNJI GLAS (PVZ): Določanje prvega in zadnjega glasu v besedi. 
GLASKOVANJE (GLS): Razčlenjevanje besed na posamezne foneme. 
ZAVEDANJE RIM (ZR): Prepoznavanje rimanih besed. 
PRODUKCIJA RIM (PR): Samostojno ali usmerjeno kreiranje rimanih besed. 
MANIPULACIJA S FONEMI (MF): Odvzemanje ali dodajanje fonemov, odvzemanje ali 
dodajanje zlogov, spreminjanje vokalov ipd. 
4. DRUGO: 
PRIKLIC BESED (PB): Samostojen priklic besede v spomin in njegova izgovorjava. 
MENTALNA REPREZENTACIJA (MR): Predstavljivost pojmov (dogodka, situacije, glasbe, 
predmetov, lokacije, živali ipd.), ki so vključeni v določeno glasbeno aktivnost. 
TELESNA KOORDINACIJA (TK): Ustrezno gibanje po zahtevanem vzorcu.  
ČASOVNA ORIENTACIJA (ČO): Usklajeno gibanje v povezavi z ritmom ter nakazovanjem 
težke in lahke dobe. 
(GLASBENI) DIALOG: Prisoten pri vajah, ki zahtevajo odgovor. Pri teh vajah morata vedno 
sodelovati vsaj dva igralca. 
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3.4.2 Primer barometra počutja 
 
Barometer počutja so učenci reševali po vsaki izvedeni vaji. Učenci so morali pobarvati do 
kvadratka in kvadratek, ki ponazarja njihovo mnenje o posamezni vaji, ter s tem določiti 
svoje počutje. 
Legenda: 

 Rdeči obraz: Ni mi všeč 
 Rumeni obraz: Srednje všeč 
 Zeleni obraz: Všeč mi je 

Pred reševanjem smo učencem razložili pomen posameznih znakov ter se o njih pogovorili.  

 
Slika 7: Barometer počutja (avtorsko delo) 
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3.4.3 Predlog programa za spodbujanje fonološkega zavedanja in verbalnega 
spomina s pomočjo glasbenih aktivnosti 

 
SKLOP 1: SLUŠNA POZORNOST, RAZLOČEVANJE ZVOKOV 

Tabela 3: SKLOP 1: vaja 1 
SKLOP: 1 SLUŠNA POZORNOST, RAZLOČEVANJE ZVOKOV Zaporedna številka 

vaje: 1 
NASLOV: ZVOKI IN GLASOVI LASTNEGA TELESA TER OKOLICE  
VKLJUČENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, ton 
 Jakost/dinamika 

 
CILJI:  Učenec se umiri, osredotoči se na poslušanje okolice. 

 Prepozna glasove in zvoke iz okolice in vsakdana. 
 Slišane glasove in zvoke poimenuje. 
 Učenec prepozna, da v tišini sliši sebe, svoje dihanje. 
 Spozna pomembnost tišine za poslušanje. 
 Spozna, da vsaka stvar in gibanje povzročata zvoke in glasove. 
 Pravilno ponovi zaporedja glasov oziroma njihove izvore. 
 Zazna manjkajoči zvok in ga ponovi oziroma poimenuje njegov 

izvor. 
 

PRIPOMOČKI: Blazina, stol, zgoščenka s posnetimi glasovi  
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. JAZ IN OKOLICA: Učenci ležijo na blazinah. Učitelj jih z zgodbo o 

detektivu motivira k pozornemu poslušanju. 
Zgodba: «Detektiv Jaka je ugotovil, da se v njegovi šoli dogajajo čudne 
stvari. Odločil se je, da bo tej uganki prišel do dna, in ugotovil kaj je to. 
Poslal mi je pismo, v katerem prosi, da skupaj z vami poskusimo ugotoviti, 
kaj vse slišimo, ko smo čisto tiho, in mu naše ugotovitve sporočimo.« 
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»Sedimo in poslušamo, 
ležimo in poslušamo, 

Le kaj se dogaja? 
Ali kdo prihaja? 

Šššš! Pozorno poslušajmo 
in zvok prepoznajmo.« 

 
Učitelj usmeri učence k poslušanju okolice. Poslušajo 2 minuti, nato sledi 
pogovor in imenovanje glasov in zvokov, ki so jih slišali. Učeni lahko 
naštete glasove in zvoke tudi ponazorijo/imitirajo.  

 
2. ZVOKI IZ VSAKDANA: Učenci ležijo na blazinah. Učitelj jih motivira 

k pozornemu poslušanju. 
 

a) POSAMEZNI ZVOKI: Na avdio predvajalniku poslušamo 
posnete glasove živali, zvoke vozil in različnih predmetov iz 
našega vsakdana. Učitelj predvaja vsak zvok dvakrat. Po 
predvajanju posnetek ustavi ter povpraša učence po 
odgovoru. Učenci ponovijo zvok/glas ter navedejo izvor. 

b) SEKVENCE ZVOKOV: Učitelj predvaja sekvence zvokov in 
glasov. Začne s predvajanjem dveh. Težavnost stopnjuje z 
dodajanjem zvokov v eno sekvenco. Po predvajanju 
sekvence glasov in zvokov posnetek ustavi. Učenci ponovijo 
slišane glasove v pravilnem vrstnem redu. Če se zmotijo, 
učitelj še enkrat predvaja posnetek ter skupaj ugotovijo 
napako. Slišanim zvokom določijo izvor. 

c) MANJKAJOČI ZVOKI: Učitelj predvaja sekvenco zvokov in 
glasov.  Pri tem ob vsakem enkrat zaploskajo. Po 
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predvajanju imenujejo izvor zvokov, glasov. Pri ponovitvi 
predvaja sekvenco, kjer je eden od zvokov v sekvenci 
izpuščen. Na njegovem mestu je 5-sekundna pavza. Učenci 
pri slišanih zvokih zaploskajo, pri pavzi udarijo po kolenih. S 
tem določijo tudi časovno zaporedje glasov ter umestijo 
manjkajočega. Učenci poskušajo ugotoviti manjkajoči zvok 
oziroma glas. Slišanim zvokom določijo izvor. 

 
OPOMBE: Vsak učenec ima prostor, kjer se lahko usede ali uleže ter umiri. Učitelj 

lahko glasove izvaja tudi sam ali poišče in uporabi druge. 
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Tabela 4: SKLOP 1: vaja 2 
SKLOP: 1 SLUŠNA POZORNOST, RAZLOČEVANJE ZVOKOV Zaporedna številka 

vaje: 2 
NASLOV: PIŠČANČJE SKRIVALNICE (LOKACIJA ZVOKOV) 
VKLJUČENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, ton 
 Frekvenca 
 Melodija 
 Ritem 

CILJI: 
 
 

 Učenec pozorno posluša ter pravilno določi lokacijo zvoka. 
 Učenec se zaveda pomembnosti tišine za poslušanje. 
 Učenec si zapomni ritmični in melodični potek vprašanj in odgovorov. 
 Učenec pravilno vstopa v glasbeni dialog. 

PRIPOMOČKI: Blazina, žoga, pregrinjalo 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. DETEKTIV: Učenci miže sedijo v krogu ali vrsti/koloni (lahko tudi 

ležijo). Igra se lahko izvaja na prostem (npr. šolsko igrišče, travnik 
ipd.). Učitelj se tiho sprehaja okoli kroga.  Med sprehajanjem lahko 
spreminja oddaljenost od kroga. Učitelj enkrat udari po bobnu ali 
drugih ritmičnih predmetih, učenci s prstom nakažejo smer izvora 
zvoka. Učiteljevo vlogo lahko igra tudi učenec.  
 

2. PIŠČANČJE SKRIVALNICE: Učenci sedijo v krogu. Učitelj vrže žogo 
učencu in s tem določi, kdo gre prvi v krog. Določeni učenec se uleže 
na blazino na sredino kroga. Učitelj ga pokrije s pregrinjalom čez oči. 
Za tem z metom žoge določi učenca, ki bo imitiral piščanca. Med tem 
drugi učenci v tišini sedijo v krogu (ali ležijo, če jim to bolj ustreza in 
so s tem bolj sproščeni). Določeni učenec si sam izbere prostor v 
učilnici. Ležeči učenec zapoje: «Pi pi, kje si ti?« Lahko mu pomaga 
cela skupina. Učenec, ki imitira žival iz izbranega prostora, se pri tem 
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ne premika. Ležeči učenec pozorno posluša in z gibom roke nakaže 
lokacijo »živali« ter zapoje: «Pi pi, tam si ti!« Če je odgovor pravilen, 
vsi skupaj odgovorimo: «Bravo, bravo! To je skrivališče pravo!« V 
primeru, da otrok ne odgovori pravilno, mu skupaj zapojemo: « Ne, 
ne! To pa ne! Nekje drugje nahaja se!« Ko ležeči učenec ugotovi, je 
na vrsti, da prevzame vlogo piščanca (imitatorja). Naslednjega v 
krogu določi met žoge.  

 
Slika 8: Notni zapis igre piščančje skrivalnice (avtorsko delo) 

OPOMBE: Za imitiranje se lahko uporabijo tudi različne slike živali, ki jih imitatorji 
vlečejo ter nato imitirajo njihove glasove. Tako postane igra še zanimivejša, 
saj poslušalec ne ve, katero žival bo iskal. V tem primeru se lahko za petje 
uporabljajo ista besedila ali po želji poiščejo druga na določeno melodijo, ki 
jo učenci že poznajo.  
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Tabela 5: SKLOP 1: vaja 3 
SKLOP: 1 SLUŠNA POZORNOST, RAZLOČEVANJE ZVOKOV Zaporedna številka 

vaje: 3 
NASLOV: PREPOZNAVANJE VIŠINE TONOV 
VKLJUČENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Ton 
 Frekvenca 
 Melodija 
 Ritem 

CILJI:  Učenec loči med visokimi in nizkimi toni. 
 Učenec se ustrezno giblje glede na slišane tone. 
 Učenec sledi zaporedju tonov in jih med sabo ustrezno razlikuje po 

višini (si zapomni predhodni ton in ga primerja s slišanim). 
 Učenec loči med naraščajočo, padajočo in enakomerno tonsko linijo. 

PRIPOMOČKI: Inštrument (ksilofon, klavir, piščal … po izbiri učitelja) 
VSEBINA IN 
POTEK: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. DAN IN NOČ: Vajo pričnemo s kazanjem visokih in nizkih tonov tako, 

da učitelj igra dva izmenjujoča se tona. Učenci dvignejo roko pri 
visokem tonu, pri nizkem jo spustijo. Ko učenci usvojijo gib in jih 
povežejo s tonoma različnih višin, učitelj doda tone drugih frekvenc.  
Vajo nadgradimo z gibanjem celotnega telesa. Učenci pozorno 
poslušajo izvedene (zaigrane) zvoke. Ob visokih tonih stojijo, ob nizkih 
počepnejo. Igra se lahko igra na izpadanje, kot dan in noč. Razlikovati  
morajo slišani ton od prejšnjega slišanega tona (po višini). 
 

2. MEDVED IN PTIČKA: Učitelj izvaja sekvence naraščajočih ali padajočih 
tonov. Predlagamo petje zvočnih zdrsov (glisandov), pri katerih se 
naraščajoče ali padajoče linije lažje zaznajo. K petju lahko vključimo 
zgodbo o medvedu in ptički. Ptička živi na vrhu lestve, medved na 
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dnu. Ko zapojemo naraščajoči glisando, gre medved na obisk k ptički 
in obratno. Naloga učencev je, da z barvico ali flomastrom rišejo črte 
po lestvi navzgor ali navzdol (kot slišijo melodično linijo). List je 
prilepljen na steno v višini, primerni njihovi velikosti. 
 

  
Slika 10: Podloga za risanje naraščajočih in padajočih melodičnih linij ter učenčev izdelek (levo ‒ avtorsko delo, desno ‒ izdelek učenca) 

 
 

3. NOGOMETNA TEKMA: Učitelj pripoveduje zgodbo o nogometni 
tekmi. Ob posameznih besedah ponazorijo naraščajočo ali padajočo 
melodično linijo. Učitelj pred tem učence že seznani z različnimi 
melodičnimi linijami, ki se bodo uporabljale v zgodbi. Zgodba se lahko 
pripoveduje večkrat, pri tem se lahko melodične linije uporabljajo 
poljubno. 
 
 
 

Slika 9: Notni zapis igre medved in ptička (avtorsko delo) 
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Zgodba: «Predstavljajmo si, da smo na velikem nogometnem stadionu. Kaj 
vidimo? Kakšen je? Kje sedimo? Ogledali si bomo nogometno tekmo med 
nogometnima kluboma Olimipija in Maribor (poljubno). Za koga navijaš? 
(Povpraša vsakega posebej.)  
Tekma se je začela. Vsi navdušeno gledamo in navijamo, kdaj bodo naši 
igralci zadeli gol. In kar naenkrat … napadalec teče, poda žogo, preigrava 
nasprotnika in tik pred golom močno brcne. Žoga poleti naravnost v … 
(premor) goooooool! In vsi zakričimo: «Wooooopa!« (naraščajoča melodična 
linija ter z rokama spredaj zamahnemo od spodaj navzgor). Dekleta zakričijo: 
«Super!« (visoka melodična linija), fantje dodajo: «Bravo!« (nizka melodična 
linija). Tekma se napeto nadaljuje. Učenec (povemo ime enega učenca, ki 
sodeluje pri igri) glasno zakriči: «Kam pa tečeš? Kam pa tečeš?« (naraščajoča 
melodična linija). Takrat pa se zgodi. Nasprotnikov igralec zadane gol. In vsi 
žalostni vzkliknemo: «Buuuuuu! Škoda za ta zadnji gol!« (padajoča melodična 
linija). Toda igre še ni konec. Naši igralci zberejo vse moči in tik pred koncem 
… Učenec (ime učenca) zakriči: «Dajmo gol!« In res … naš najboljši napadalec 
spretno steče proti golu in v zadnji minuti tekme zabije goooooool: 
«Woooooopa!«, se sliši po stadionu.  
Na koncu tekme smo tako veseli, da je naša ekipa zmagala, da naredimo še 
veliki mehiški val (naraščajoča in padajoča melodična linija, roke pred sabo 
dvignemo do glave in spustimo ob telo).« 
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Slika 11: Notni zapis igre nogometna tekma (avtorsko delo) 

 
OPOMBE: / 
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Tabela 6: SKLOP 1: vaja 4 
SKLOP: 1 SLUŠNA POZORNOST, RAZLOČEVANJE ZVOKOV Zaporedna številka 

vaje: 4 
NASLOV: PREPOZNAVANJE DOLŽINE ZVOKOV IN BESED 
VKLJUČENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, ton 
 Frekvenca 
 Ritem 
 Melodija 
 Harmonija 
 Glasbena artikulacija 
 Jakost/dinamika 

 
CILJI:  Učenec se ob glasbi prosto giblje po razredu ter čuti ritem in tempo 

skladbe.  
 Učenec je pozoren na dolžino zvokov ter to izraža z ustreznim 

gibanjem po razredu. 
 Učenec loči dolžino slišanih zvokov (krajše, daljše). 
 Učenec je zmožen vizualizacije dolžine zvokov (riše dolžine zvokov z 

različno dolgimi linijami, korakanje). 
 Učenec slušno razlikuje dolžine besed (skozi melodijo in govor). 

 
PRIPOMOČKI: Blazine, avdio posnetek glasov, zvokov in skladb 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. PLES: Učitelj vrti poljubno glasbo; ko jo ustavi, se ustavijo tudi 

učenci. Med predvajanjem glasbe se lahko prosto premikajo 
oziroma plešejo po razredu. Učitelj izmenjujoče predvaja kratke in 
daljše glasbene sekvence. 

Predlog:  W. A. Mozart ‒ Simfonija št. 40 
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2. IZ OKOLJA: Učitelj predvaja zvoke iz okolja (pralni stroj, piskanje ob 
vzvratni vožnji …). Učenci po poslušanju ugotavljajo, ali gre za daljši 
ali krajši zvok. Učitelj lahko zvoke izvaja tudi sam. Dolžino zvokov 
ponazorimo z raztezanjem rok. 
Predlagamo zvok centrifuge, rešilca, vžig avtomobila, pok balona, 
klik računalniške miške in podobne zvoke, s katerimi se učenci 
srečujejo v svojem vsakdanu.  
Predlog: Učenci lahko dolžine slišanih zvokov rišejo.  
 

3. KORAKANJE: Učitelj igra ali poje posamezne tone. Učenci stojijo in 
se glede na dolžino tona sprehajajo (korakajo) od stene do stene. 
Dobro je, da je prostor omejen (stene), saj lahko s tem lažje 
ponazorimo dolžino.  

 
Slika 12: Notni zapis igre korakanje (avtorsko delo) 

 
4. VOJAKI: Učitelj nadaljuje z izvajanjem različno dolgih tonov in ob 

tem ritmično udarja na boben ter nakazuje dobe oziroma 
posamezne korake (vojaško korakanje).  

 
5. SO‒MI: Učitelj pri petju spreminja ton (predlagamo osnovna tona 

g1 in e1)  in pri tem poimenuje solmizacijska tona (SO‒MI, ki 
predstavljata tudi nebesedo) poljubno dolgo. Pri tem en 

Slika 13: Notni zapis igre vojaki (avtorsko delo) 
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solmizacijski zlog predstavlja eno dobo. Dobo predstavimo s 
kazanjem gibov za solmizacijska tona e1 (stegnjena dlan ob bradi) in 
g1 (stegnjena dlan ob čelu).  Ob petju lahko tudi korakamo.  

 
6. PETJE BESEDE: Učitelj poje besede po zlogih. Pri tem za vsak zlog 

zamenja ton. Predlagamo osnovna tona g1 in e1. Učitelj še vedno 
ponazarja ritem in dobo s kazanjem znakov določenih solmizacijskih 
tonov (beri podvajo 5) ter korakanjem. Učenci morajo biti pri tem 
pozorni na menjavanje zlogov in tonov. S prehojeno dolžino 
ugotavljamo dolžino besed. Besede naj bodo različno dolge/zložne. 
Predlog: začnemo z zlogovanjem njihovih imen. 
Pri tej vaji še ne poudarjamo zlogov, jih le ozaveščamo skozi petje in 
ritem.  

 
Slika 15: Notni zapis igre petje besed (avtorsko delo) 

Primer besed: 
KRAVA MAMA ZOBOZDRAVNIK 
VAZA MIŠ SLADOLED 
KRT KOLESAR PIKAPOLONICA 
  

OPOMBE: Učitelj si lahko poljubno izbere besede oziroma predlaga naštevanje 
različnih podpomenk. Vaje številka 3, 4, 5 in 6 lahko vodijo tudi učenci.  

Slika 14: Notni zapis igre SO-MI (avtorsko delo) 
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SKLOP 2: RITEM, RITMIZIRANJE IN ZLOGOVANJE 
Tabela 7: SKLOP 2: vaja 1 

SKLOP: 2 RITEM, RITMIZIRANJE IN ZLOGOVANJE Zaporedna številka 
vaje: 1 

NASLOV: GIBANJE V RITMU, ZAZANAVA POUDARKOV 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas, ton 
 Ritem 
 Melodija 
 Harmonija 
 Glasbena artikulacija 

 
 
CILJI: 
 
 
 
 
 

 Učenec se prosto gibalno izraža ob glasbi. 
 Učenec zazna in izvaja osnovni glasbeni utrip ob pozornem 

poslušanju glasbe ‒ primerno usklajuje gibanje z glasbo (valček, 
polka, baročni ples …). 

 Učenec ohranja enakomeren osnovni glasbeni utrip v premorih med 
glasbenim posnetkom. 

 Učenec udarja na prve/poudarjene dobe močneje kot na ostale. 
 Učenec enakomerno ritmično recitira izštevanke in poudarja prve 

dobe ter s tem nakazuje in izvaja osnovni glasbeni utrip ob petju in 
ritmičnih izrekih. 

 Učenec enakomerno izvaja ritmični vzorec z izreko besed.  
 

PRIPOMOČKI: Posnetek skladb iz različnih obdobij, ritmični inštrumenti 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. ZMEŠANI PLES: Učitelj predvaja glasbo iz različnih obdobij. Naloga 

učencev je, da se gibljejo ob slišani glasbi. Učitelj skupaj z njimi 
zapleše in jih spodbuja, da poslušajo glasbo in s tem ritem in tempo. 
Ob drugem poslušanju poskušajo ujeti ritem s ploskanjem, 
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udarjanjem po kolenih, tapkanjem po trebuhu, glavi, tleskanjem s 
prsti ipd.  Najprej poslušajo vsako skladbo posebej. Učitelj med 
predvajanjem posamezne skladbe posnetek ustavi in z učenci 
nadaljuje z izvajanjem osnovnega ritmičnega/glasbenega utripa. 
Nato učitelj predvaja združene posnetke, kjer se skladbe hitreje 
izmenjujejo. Učenci morajo hitreje zaznati spremenjen ritem in 
tempo ter se gibati glede na glasbo. 
S korakanjem nakazujejo ritem skladbe, ki jo poslušajo. Pri tem 
spoznavajo binarno in ternarno delitev dobe. Ritem nakazujejo tako, 
da za prvo dobo dvignejo nogo višje in močneje udarijo ob tla, kot 
ostale dobe. 
 

2. PRVA/TEŽKA DOBA: Skupaj z učenci pojemo pesem, ki jo že poznajo. 
Učenci predlagajo pesem. Ob petju nakazujejo osnovni ritem s 
ploskanjem, tleskanjem, udarjanjem po kolenih, korakanjem ipd. Za 
ritmizacijo lahko uporabljajo ritmične inštrumente.  
Predlog: pesmi lahko izbiramo glede na tematske sklope, npr. letne 
čase. 
Jesen: Živali v jeseni 
Zima: Zima, zima bela 
Pomlad: Zvončki in trobentice 
Poletje: Barčica 
Ta vaja se lahko izvede tudi kot ples v krogu, kjer se vsi držijo za roke,      
pojejo in vrtijo v desno. Pri tem močneje udarijo ob tla na vsako prvo 
dobo. 
 

3. RITMIČNO ZAPOREDJE: Učitelj spodbudi učence, da naštejejo čim 
več različnih šolskih predmetov, iger z žogo, domače živali ipd. Nato 
te besede izgovarjajo skupaj, s tem da med vsako izgovorjavo besede 
dvakrat plosknejo, tlesknejo ipd. Vzorec izrekanja lahko učitelj sam 
spremeni. Prav tako lahko učenci podajo svojo zamisel.  
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Vaja je primerna tudi za razvoj boljšega priklica besed. 
Primer vmesnih gibov lahko predlagajo tudi učenci.  

 
  

 
  

 
  

Pes   Krava   Kokoš   
 

Slika 16: Prikaz ritmiziranja z naštevanjem samostalnikov 
 

4. IZŠTEVANKE: Prepoznavanje poudarkov in ritmične izreke 
nadaljujejo z recitiranjem izštevank. Učitelj najprej sam recitira, nato 
spodbudi učence, da ponovijo. Izštevanke z ritmizacijo lahko 
ponavljamo po posameznih verzih. 
Učitelj ponazori vožnjo vlaka. Pri tem najprej ponazori korakanje na 
mestu. Učenci ponavljajo, da usvojijo ritem in tempo. Nato se začne 
počasno premikanje po prostoru. Učenci se pridružijo koloni in z 
močnim udarcem poudarijo prvo dobo (ČU-ha-pu-ha).  Učitelj 
ritmično recitira izštevanko Čuha puha. Temneje obarvane 
zloge/besede posebej poudari z močnim udarcem ob tla. Učenci za 
njim ponavljajo. 
Igra se nadaljuje v krogu. Eden izmed učencev stoji na sredini kroga, 
se vrti v desno in s kazalcem na dobo pokaže na osebo pred sabo. 
Vrti se v desno smer v ritmu. Ostali se držijo za roke in še vedno v 
ritmu ter s poudarki korakajo ter recitirajo izštevanko. Tisti, na 
katerega učenec v krogu pokaže na zadnjo dobo, je naslednji v krogu 
(glavna lokomotiva). Sproti se lahko spreminja tudi tempo izreke.  
 

ČU-HA-PU-HA VLAK DRVI 
KAM SE MU TAKO MUDI? 

ČUHA PUHA VLAK DRVI 
ČUHA PUHA VEN GREŠ TI! 
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Drugi primeri izštevank (ponarodela): 

AN BAN 
PET PODGAN, 

ŠTIRI MIŠI, 
V UH ME PIŠI, 

VIJA- VAJA VEN 

 
TI BOŠ MAČKA, 
JAZ BOM MIŠ. 

JAZ BOM BEŽAL, 
TI LOVIŠ. 

 

Slika 17: Notni zapis izštevanke Čuha puha ( avtorsko delo) 

Slika 18: Notni zapis izštevanke An ban (avtorsko delo) 
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Slika 19: Notni zapis izštevanke Ti boš mačka (avtorsko delo) 

 
OPOMBE: Učitelj lahko sam izbere posnetke iz različnih obdobij. Pomembno je, da se 

učenci srečajo z različno glasbo in s tem z različnim ritmom in tempom. 
Prav tako lahko učitelj sam izbere tudi pesmi in izštevanke ter težavnost 
prilagodi posameznikom.  
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Tabela 8: SKLOP 2: vaja 2 
SKLOP: 2 RITEM, RITMIZIRANJE IN ZLOGOVANJE Zaporedna številka 

vaje: 2 
NASLOV: REPRODUKCIJA  
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas, ton 
 Ritem 
 Glasbena artikulacija 

 
 
CILJI: 

 Učenci zaznajo slišani ritem. 
 Učenci pozorno poslušajo in ponovijo prikazan ritem z naravnimi 

inštrumenti in malimi ritmičnimi inštrumenti. 
 Učenci si zapomnijo predstavljen ritmični vzorec in ga ponovijo. 
 Učenci zaznajo tišino in čutijo pavzo kot ritmično dobo. 
 Učenec ritmično recitira besedilo. 

 
PRIPOMOČKI: Mali ritmični inštrumenti, avdio posnetek živalskih glasov 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. ŽIVALSKO GIBANJE: Učitelj spodbudi učence, da prikažejo gibanje 

različnih živali (medveda, miši, žabe, psa …). Lahko jih spomni na 
glasove živali iz vaje 1, prvi sklop. Eden od učencev se giblje, drugi 
gibanje ponazorijo z ritmičnimi udarci (ploskanjem, tleskanjem, 
udarjanjem ob tla …). Ob imitaciji živali učitelj udarja na dobe. Nato 
spodbudi učence, da ob imitaciji živali tudi sami ritmizirajo.  
 

2. RITMIZACIJA: Učitelj jih spodbudi, da s ploskanjem ponavljajo različne 
ritmične vzorce. Pri tem jih lahko motivira, da poiščejo živali, ki bi se 
lahko na podoben način gibale (počasi, hitro, poskočno …). Ritmične 
vzorce najprej usvojijo s ploskanjem, tleskanjem, udarjanjem po 
kolenih, nato pa preidejo na uporabo ritmičnih inštrumentov ter 
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ritmično izgovarjanje zloga »TA«. Na koncu jih spodbudi, da se uležejo 
in ponovijo ritmične vzorce tudi z dihanjem. 
 

 
Slika 20: Notni zapis igre ritmizacija (avtorsko delo) 

 
3. PRIJATELJI: Učitelj pripoveduje ritmično zgodbo o živalih, ki se 

sprehajajo po gozdu. Vsako gibanje živali prikaže z ritmičnim vzorcem, 
ki ga otroci ponovijo.  
Pri prvem pripovedovanju samo ritmično ponazorimo gibanje (brez 
besedila), učenci ponavljajo. Nato jim posebej predstavimo ritem z 
besedilom in ponovimo celo zgodbo, kjer se ob ritmizaciji izgovarja 
tudi besedilo. Ritmični zapisi posameznih izrekov se nahajajo pod 
zgodbo.  
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ZGODBA z navodili (avtorsko delo): «Debeli črno-rjavi medved se je nekega 
poletnega dne sprehajal po gozdu (učitelj počasi koraka na dobo in vsako 
dobo ponazori še s ploskom, učenci mu sledijo). Počutil se je osamljenega in 
si je srčno želel družbe. Odločil se je, da poišče še druge gozdne živali. 
Medved je hodil in hodil (ponovijo gibanje), se oziral naokoli, a vseeno ni 
srečal nikogar. Naenkrat pa zasliši tanek zvok iz grmička: «Zajček skače hop, 
hop!« (učitelj nakaže ritmično gibanje, učenci mu sledijo). Medved se ves 
vesel odpravi k grmičku, pozdravi zajčka in ga povabi, da se mu pridruži na 
sprehodu. Tako sta medved in zajček skupaj odšla iskat prijatelje (ponovijo 
gibanje medveda in zajčka). Dolgo sta hodila čez širne travnike in gozdove, ko 
sta naenkrat zaslišala zvito hihitanje: «Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hiii, hiii.« (učitelj 
ponazori hihitanje na ritmični vzorec »lisice tatice«, učenci ponovijo). 
Začudila sta se, saj nista vedela, kdo bi to bil, zato sta še bolj pozorno 
prisluhnila (učitelj ponovi ritmični vzorec, učenci ponovijo). »Že vem«, je 
vzkliknil zajček, »to je zvita lisica tatica!« »Povabiva jo zraven«, je zabrundal 
medved. In tako so vsi trije odšli iskat še druge prijatelje. Na trati so slišali 
prelepo petje. Bile se ptičke siničke, ki so veselo prepevale (učitelj ponazori z 
ritmizacijo in s petjem visokega tona). Ptičke siničke so z veseljem sprejele 
povabilo na poletni sprehod. In vsi skupaj so se odpravili naprej. Čez nekaj 
časa jim je postalo res zelo vroče. Odločili so se, da se gredo osvežit v vodo. A 
kaj, ko so se izgubili. »Joooj«, so vzklikali, »kaj pa zdaj?«. Še sreča, da jim je 
nasproti priskakljala žaba (učitelj ponazori poskoke, učenci ponovijo). »Kam 
pa kam prijatelji?« jih je vprašala, »ste se izgubili?« »Ja, žabica. Prosim 
pomagaj nam do vode, da se ohladimo. Res nam je vroče!« je bila zvito 
prijazna lisica. In žabica je vse odpeljala do vode (ponovijo vse ritmične 
vzorce po vrsti). Po poti žabica ponosno zakvaka: «Žaba rega kvak, kvak, reši 
vas zagat, kvak!« 
Ko se je medved zvečer utrujen vrnil domov, je bil vesel, da je našel nove 
prijatelje in se ne bo počutil več tako osamljenega.«  
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Slika 21: Notni zapis igre prijatelji (avtorsko delo). 

 
OPOMBE: Učitelj lahko ritmične vzorce prilagaja sposobnostim učencev. 
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Tabela 9: SKLOP 2: vaja 3 
SKLOP: 2 RITEM, RITMIZIRANJE IN ZLOGOVANJE  Zaporedna številka vaje: 

3 
NASLOV: Hikari, dikari, de!  
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas, ton 
 Ritem 
 Glasbena artikulacija 
 Jakost/dinamika 
  

 
CILJI: 

 Učenec ritmično recitira besedilo in si pri tem zapomni besede in 
nebesede. 

 Učenec zazna zlog znotraj besede. 
 Učenec z ritmom in s ploskanjem nakazuje zloge. 
 Učenec se pravilno vključuje v glasbeni dialog. 

 
PRIPOMOČKI: / 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. HIKARI, DIKARI, DE: Učenci sedijo v krogu. Učitelj hodi okoli kroga. 

Ustavi se pri določenem učencu in zapoje: «Hikari, dikari, de! Povej 
nam svoje ime!« Učenec odgovori, npr.: «Jaka.« Vsi skupaj zlogujejo 
ime. Pomagajo si s tleskanjem, ploskanjem, z udarjanjem ob tla ipd. 
Ime lahko ponovimo večkrat z različnim prikazom ritma. Učitelj 
nadaljuje (šepetaje): «Hikari, dikari, de! Šepetajmo to ime!« Skupaj 
zašepetajo ime v zlogih, brez ritmiziranja (ponazarjamo tišino). 
Učitelj nadaljuje, dokler ne pridejo na vrsto vsi učenci.  
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Slika 22: Notni zapis igre hikari, dikari, de (avtorsko delo) 

 
Učitelj lahko igro nadgradi z različnimi vprašanji, na primer: 

»Hikari, dikari, daš! Kaj najraje imaš?« 
»Hikari, dikari daš!  Tiho šepetaš!« 

 
»Hikari, dikari, dej! Priimek zdaj povej!« 
»Hikari, dikari, dej! Ponovi vse od prej!« 

 

 
Slika 23: Notni zapis igre hikari, dikari, daš/dej (avtorsko delo) 

OPOMBE: Igra je primerna za spoznavanje. Vodenje igre oziroma spraševanje lahko 
prevzamejo tudi učenci. 
Ritmizirajo lahko z malimi ritmičnimi inštrumenti (odločitev je učiteljeva). 
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SKLOP 3: OBČUTLJIVOST NA PRVE IN ZADNJE GLASOVE V BESEDI 
Tabela 10: SKLOP 3: vaja 1 

SKLOP: 3 OBČUTLJIVOST NA PRVE IN ZADNJE GLASOVE V 
BESEDI 

Zaporedna številka vaje: 
1 

NASLOV: RAZNOLIKOST GLASOV 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zlog, glas, ton 
 Ritem 
 Frekvenca 
 Glasbena artikulacija  

 
CILJI:  Učenec v pravilnem ritmu izraža posamezni glas. 

 Učenec loči med glasovi, katere lahko izvajamo dlje časa (pojemo, 
vlečemo) in katerih ne moremo.  

 Učenec pozorno posluša in pravilno ponovi sekvenco glasov. 
 Učenec glaskuje enostavne dvozložne besede in svoje ime. 

 
PRIPOMOČKI: Kocka z živalmi  
VSEBINA IN 
POTEK: 

1. KOCKANJE: Učitelj predstavi kocko, na kateri so narisane živali. Vsako 
žival si posebej ogledajo. Učitelj prikaže glasove, povezane s posameznimi 
živalmi: 

 »zzz« predstavlja muho (izvajamo na višjih frekvencah); 
 »sss« predstavlja kačo; 
 »rrr« predstavlja tigra (zapojemo naraščajočo in padajočo 

linijo frekvenc, kot renčanje); 
 »i-i-i-i« predstavlja miš (glas zapojemo prekinjeno, kratko, na 

višijih frekvencah); 
 »u-uuu« predstavlja sovo (zapojemo na višjih frekvencah); 
 »mmm« predstavlja kravo (zapojemo naraščajočo in padajočo 

linijo frekvenc). 
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Učenci mečejo kocko in glede na prikazano žival ponavljajo določene ritmične 
vzorce glasov (lahko na dva prikazana načina). Nato vsak posamezni učenec 
predstavi glas in drugi za njim ponovijo. Za spodbujanje predstavljivosti lahko 
učenci gibanje določenih živali tudi prikažejo.  
Vaja ponovimo z razliko, da učenci ob oponašanju oglašanja živali dvakrat 
zaploskajo in s tem ritmično omejijo dolžino zvoka. 

 
Slika 24: Notni zapis igre kockanje ‒ samo glasovi (avtorsko delo) 

 
Tretja ponovitev lahko vsebuje tudi sprotno imenovanje živali, kot je prikazano 
na sliki št. 25. 

 
Slika 25: Notni zapis igre kockanje ‒ glasovi z imenovanjem živali (avtorsko delo) 
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2. KRATKI IN DOLGI GLASOVI: Učitelj ritmično izvaja posamezne glasove. 
Najprej kratke, nato dolge in povezane. Učenci ponavljajo vsi skupaj, nato 
vsak posamezno. Skupaj z učenci ugotavlja, katere lahko vežemo in katerih 
ne moremo. Učitelj nadaljuje z izvajanjem sekvenc različnih glasov. Učenci 
za njim ponavljajo. Nato glasove poveže v zloge: «P-i« je »pi«. Glasove 
spreminja za vsakega učenca posebej. 

 
Slika 26: Notni zapis igre kratki in dolgi glasovi (avtorsko delo) 

 

 
Slika 27: Notni zapis igre kratki in dolgi glasovi ‒ sekvence glasov (avtorsko delo). 

 

 
Slika 28: Notni zapis igre kratki in dolgi glasovi - povezovanje glasov (avtorsko delo). 
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3. UGANI!: Vsak učenec glaskuje svoje ime. Na primer: Ana, /a/-/n/-
/a/; Peter, /p/-/e/-/t/-/e/-/r/. Pri tem pazi, da se ob izreki glasov ne 
uporablja polglasnik /Ə/. Vsak učenec pove nekaj o sebi tako, da 
najprej pove poved in zadnjo besedo glaskuje, kot na primer: «Ime mi 
je /A/-/n/-/a/.« (druge: «Rad/a imam …, moja najljubša barva je … 
ipd.). Poved pove sosedu. Slednji imenuje zadnjo slišano besedo. 
Težavnost besed se postopoma povečuje. 

 
Slika 29: Notni zapis igre ugani imena (avtorsko delo) 

 
 OPOMBE: / 
 
 
 
 
 
 
  

Slika 30: Notni zapis  igre ugani dvozložne besede (avtorsko delo) 
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Tabela 11: SKLOP 3: vaja 2 
SKLOP: 3 OBČUTLJIVOST NA POSAMEZNE ZLOGE IN GLASOVE 

V BESEDI 
Zaporedna številka 

vaje: 2 
NASLOV: PRVI GLAS 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas, ton 
 Frekvenca 
 Ritem 
 Jakost/dinamika 

 
 
CILJI: 

 Učenec s poudarkom nakaže prvo dobo v taktu. 
 Učenec ritmično poudari prvi glas v besedi. 
 Učenec ritmično podaljša prvi glas v besedi. 
 Učenec z ritmizacijo loči prvi glas od ostale besede.  
 Učenec pozorno posluša in zazna prvi glas v besedi. 

 
PRIPOMOČKI: Ritmični inštrumenti 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. JUTRANJA OPRAVILA: Učitelj pripoveduje zgodbo. 

Zgodba z navodili v oklepaju (avtorsko delo): «Zjutraj vstanemo in zazehamo: 
aaaaaa (zehanje, pretegovanje). Nato v kopalnici odpremo vodo: šššššš 
(odpiranje vodne pipe), si umijemo zobe z električno zobno ščetko: rrrrrr 
(umivanje zob), pojemo zajtrk: mmmmmm (kroženje po trebuhu); na poti v 
šolo nam spusti zračnica: sssssss (dlani razpremo izpred ust v obe smeri).« 

 
Slika 31: Notni zapis igre jutranja opravila (avtorsko delo) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

91  

 
Učitelj še enkrat pripoveduje zgodbo, učenci ploskajo in vlečejo 
glasove, kot je prikazano na sliki št. 31, prva dva takta.  
Nato ponovimo zgodbo. Tokrat dolgim glasovom dodamo besede. Prvi 
glasovi se vlečejo tri dobe (trije udarci), s tem da sedaj glasovom sledi 
nadaljevanje besede, kot prikazuje slika št. 31, tretji in četrti takt.  

Zgodba z navodili v oklepaju (avtorsko delo): »Zjutraj vstanemo, zazehamo in 
pokličemo: aaaaaaaata! (zehanje pretegovanje).  Nato v kopalnici odpremo 
vodo: šššššššprica! (odpiranje vodne pipe), si umijemo zobe z električno 
zobno ščetko: rrrrrrrropota (umivanje zob), za zajtrk pojemo: mmmmmaslo 
(kroženje po trebuhu), na poti v šolo nam spusti zračnica: sssssssmola (dlani 
razpremo izpred ust v obe smeri).« Nadaljevanje besed ni potrebno ritmično 
izgovarjati. 

Vajo lahko po potrebi večkrat ponovimo. 
Izvzamemo le besede s podaljšanimi prvimi glasovi in jih ponovimo. Še 
vedno ritmično podaljšujemo prvi glas. Izvzete besede zlogovno 
ritmično ustrezno ponovijo ter pri vsakem posebej imenujejo prvi 
slišani glas.  
 

2. PODALJŠAN PRVI GLAS: Nalogo nadaljujemo kot pri podvaji 1. Najprej 
si izberemo prvi glas. Pri tej podvaji na eno dobo izrečemo tri glasove 
(triola), kot je prikazano na sliki št. 32. Nato poiščemo besedo na dani 
glas. Pozorni smo na poudarke. Učenci lahko sami predlagajo prvi glas 
in najdejo ustrezno besedo. 
 

 
Slika 32: Notni zapis igre podaljšan prvi glas (avtorsko delo) 
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Nalogo nadgradimo ter jo izvajamo podobno kot predhodno vajo z 
razliko, da med izreko glasu in preostalimi besedami izvedemo eno 
dobo pavze. Nato spodbudimo učence, da besedo povedo v celoti. 
Uporabimo lahko spodaj navedene predlagane besede  ali si izmislimo 
druge.  

 
Slika 33: Notni zapis igre podaljšan prvi glas ‒ pavza (avtorsko delo) 

 
Nato nadaljujemo z ritmičnim podaljševanjem prvih glasov drugih 
besed. Predlagamo naštevanje različnih podpomenk, kar pripomore 
tudi k širjenju besednega zaklada in priklicu besed. 

 
Predlog besed: 

hiša, hrošč sova, slika vlak, veter 
kapa, krokodil balon, brat jajce, jutro 
pomlad, ptica figa, frača torta, trak 
zebra, zlato šapa, šport doma, dlan 
gozd, glava cvet, copat žaba, žival 

 
 

OPOMBE: / 
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Tabela 12: SKLOP 3: vaja 3 
SKLOP: 3 OBČUTLJIVOST NA POSAMEZNE ZLOGE IN GLASOVE V 

BESEDI 
Zaporedna številka 

vaje: 3 
NASLOV: ZADNJI GLAS 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas, ton 
 Frekvenca 
 Ritem 
 Melodija 
 Glasbena artikulacija 
 Jakost, dinamika 
 

 
CILJI: 

 Učenec z ritmom in poudarkom nakaže prvo dobo. 
 Učenec ritmično poudari prvi in zadnji glas v besedi. 
 Učenec ritmično podaljša prvi in zadnji glas v besedi. 
 Učenec pozorno posluša in zazna prvi in zadnji glas v besedi. 

PRIPOMOČKI: Slike 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. POŠTAR: Učitelj predstavi pesem in učence spodbudi, da se mu pridružijo pri 

izvajanju le-te: 
Ta-daaaaa, ta-daaaaa! 

Pošto peljaaaa! 
Se mi mudiiiiii, 
vsi dol s potiiiii! 

Mimo drvimmmm, 
vedno hitimmmm! 

Če ne greš preččččč, 
te ne bo večččč! 
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Ko učenci pesmico znajo, učitelj podaljšanemu zadnjemu glasu doda dva 
udarca. Vsi skupaj še enkrat izvajajo pesem. 
Nato učitelj spodbudi otroke, da poimenujejo zadnji glas. Dodamo še nove 
besede. Pri vsaki besedi uporabljamo isti ritmični vzorec in podaljšujemo 
zadnjo črko v zlogu.  

 
Slika 34: Notni zapis igre poštar (avtorsko delo) 

 
 

2. PODALJŠAN ZADNJI GLAS: V nadaljevanju uporabljamo različne slike 
predmetov. Vsak učenec izvleče po eno sliko in jo najprej zloguje z ritmizacijo 
(ploskanje na zlog). Nato učitelj pokaže ritmično in melodično podaljševanje 
zadnjega glasu. Učenec ponovi.  Podaljševanje poteka po modelu iz podvaje 
1 (poštar). Po večkratnem ponavljanju učenci samostojno poskusijo ritmično 
in melodično podaljšati zadnji glas. Besede lahko učitelj izbira poljubno, 
primerno učenčevim sposobnostim. 
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Slika 35: Predlog slik (avtorsko delo) 

 
 
 

OPOMBE: Ritmizirajo lahko tudi z malimi ritmičnimi inštrumenti. Na podano melodijo se lahko 
prepevajo tudi druga besedila ugank, izštevank, pesmi ipd. 
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Tabela 13: SKLOP 3: vaja 4 
SKLOP: 3 OBČUTLJIVOST NA POSAMEZNE ZLOGE IN 

GLASOVE V BESEDI 
Zaporedna številka 

vaje: 4 
NASLOV: PRVI IN ZADNJI GLAS 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Melodija 
 Ritem 
 Glasbena artikulacija 
 Jakost/dinamika 

CILJI:  Učenec si zapomni besedilo in melodijo pesmi. 
 Učenec se ustrezno vključuje v glasbeni dvogovor. 
 Učenec glasno in s poudarkom izreče (zapoje) prvi glas. 
 Učenec prepozna prvi glas in ga vključi v besedilo pesmi. 

PRIPOMOČKI:        / 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. PRVI GLAS: Pesem je sestavljena iz dveh kitic. Prvo kitico poje učitelj 

ali učenec, ki sprašuje (pesem se poje počasi s poudarki na 
posameznih zlogih): 

Kateri je  taprvi glas, 
ki ga slišiš, ki ga slišiš? 

Kateri je taprvi glas v besedi /R/oža? 
(Pri tem močno poudari prvi glas.) 

Drugo kitico poje učenec oziroma tisti, ki odgovarja na vprašanje: 
/R/ je tisti prvi glas, 

ki ga slišim, ki ga slišim! 
/R/ je tisti prvi glas v besedi /R/oža. 
(Pri tem močno poudari izrečen glas.) 
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Slika 36: Notni zapis pesmi Prvi glas (besedilo: avtorsko delo; melodija: angleška ljudska My fair lady) 
 

2. ZADNJI GLAS: Pesem je sestavljena iz dveh kitic. Prvo kitico poje učitelj 
ali učenec, ki sprašuje (pesem se poje počasi s poudarki na 
posameznih zlogih): 
 

Kateri je tazadnji glas, 
ki ga slišiš, ki ga slišiš? 

Kateri je tazadnji glas v besedi kro/F/? 
(Pri tem močno poudari zadnji glas.) 

Drugo kitico poje učenec oziroma tisti, ki odgovarja na vprašanje: 
/F/ je tisti  zadnji glas, 

ki ga slišim, ki ga slišim! 
/F/ je tisti zadnji glas v besedi kro/F/. 

(Pri tem močno poudari izrečen glas.) 
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Slika 37: Notni zapis pesmi Zadnji glas (besedilo: avtorsko delo; melodija: angleška ljudska My fair lady) 

 
Učitelj lahko pri tej igri uporablja tudi slike in pri tem uri še priklic informacij. 
Učencu, ki sprašuje, pokaže slike predmeta, živali ipd. Slednji to uporabi v 
pesmi.  
 

OPOMBE: Učitelj si lahko izmisli gibanje s petjem. S tem spodbujamo tudi koordinacijo 
telesa, telesno shemo, grobo in finomotoriko ter zavedanje telesa znotraj časa 
(ritem v glasbi) ter prostora. 
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SKLOP 4: PREPOZNAVANJE RIMANIH BESED IN PRODUKCIJA RIM 
Tabela 14: SKLOP 4: vaja 1 

SKLOP: 4 PREPOZNAVANJE RIMANIH BESED IN PRODUKCIJA 
RIM 

Zaporedna številka vaje: 1 

NASLOV: ZADNJI ZLOG 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Ritem 
 Glasbena artikulacija (poudarki) 

 
CILJI:  Učenec prepozna predmet, pojem na sliki in ga pravilno poimenuje. 

 Učenec predmet, stvar pravilno ritmično zloguje. 
 Učenec zazna zadnji glas in ga še enkrat ponovi s poudarkom. 
 Učenec poišče ujemajočo sliko, ki se rima z njegovo izbrano sliko.  

 
PRIPOMOČKI: Košara, slike 
VSEBINA IN 
POTEK: 

1. SNE-ŽAK-ŽAK: Učenci sedijo v krogu. Medtem ko igra glasba, si 
podajajo košaro. Ko se glasba ustavi, učenec, ki drži košaro, izvleče sliko 
in glasno zloguje besede z ritmizacijo, na primer besedo sne-žak. Zloge 
nakazuje s ploskanjem, zadnjega pa prikaže z udarcem po kolenih. 
Skupaj ponovimo celo besedo in zadnji zlog ponovimo skupaj s 
ploskanjem, npr. sne-žak-žak. Zatem poiščemo sliko na tabli, ki bi se 
rimala z besedo snežak, tako da ponavljamo besede na glas in pri tem 
ploskamo in udarjamo ob kolena. Poiščemo besedo, ki se rima na 
snežak, npr. o-blak. Skupaj še enkrat izrečemo obe besedi z ritmizacijo in 
brez. Nadaljuje učenec, ki je našel rimo.  
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Slika 38: Notni zapis igre sne-žak-žak (avtorsko delo) 

 
Primeri rim: 

SNEŽAK - OBLAK ZVEZEK - ZREZEK 
HRUŠKA - BUŠKA LOPATA - KRAVATA 
TRAVA - KRAVA RAMA - JAMA 
MAČKA  - TAČKA KOŠARA - KITARA 
KAČA - FRAČA KUŽA - LUŽA 
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Slika 39: Primeri rim v slikah (avtorsko delo) 

2. »ŠŠŠŠ« ZLOGOVANJE: Učitelj predstavi slike iz vaje številka 1. Skupaj še 
enkrat vse poimenujejo in zlogujejo vsako besedo posebej.  
Vsak učenec nato povleče po eno sliko in zloguje, vendar vse zloge razen 
zadnjega šepeta. Zadnjega izreče glasno. Pri tem uporablja enaka zvočila 
kor pri vaji 1.  
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Slika 40: Notni zapis igre »šššš« zlogovanje (avtorsko delo) 

 
3. SKRIVNO ZLOGOVANJE: Učitelj pokaže vajo z mentalno reprezentacijo 
zlogov tako, da pokaže sliko in si nato v mislih izgovori zloge, razen 
zadnjega. Tega izgovori glasno. Pri tej vaji uporabljajo enaka ritmična 
zvočila in ritmične vzorce, kot pri prejšnjih nalogah.  

 

 
Slika 41: Notni zapis igre skrivno zlogovanje (avtorsko delo) 

 
OPOMBE: Slike si lahko učitelj izbere in pripravi sam. 
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Tabela 15: SKLOP 4: vaja 2 
SKLOP: 4 PREPOZNAVANJE RIMANIH BESED IN 

PRODUKCIJA RIM 
Zaporedna številka vaje: 

2 
NASLOV: GLASBENO RIMANJE 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Ritem 
 Frekvenca 
 Glasbena artikulacija  
 Jakost (dinamika) 

 
CILJI:  Učenec zazna zadnji zlog v rimanih besedah. 

 Učenec poveže višji ton, glasnost in poudarek z rimanim zlogom. 
 Učenec pravilno nadaljuje poved z rimano besedo.  

 
PRIPOMOČKI 5 slik (odgovori ugank) 
VSEBINA IN 
POTEK: 1. ZIMSKA: Učitelj pripoveduje kratko zgodbo. Pri tem zadnje besede 

zapoje (zadnji zlog na višjem tonu, uporablja tona e1 in g1). 
Pripoveduje počasi in pred zadnjimi besedami rahlo obstoji ter dá s 
tem učencem možnost, da dokončajo poved.  
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Slika 42: Zapis igre zimska (avtorsko delo) 
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Učitelj še enkrat pripoveduje zgodbo, tiho in napeto. Pri rimani 
besedi narašča z dinamiko in zadnji zlog zapoje glasno s poudarkom. 
V drugem verzu pred zadnjo besedo obstoji in počaka nadaljevanje 
učencev, ki poiščejo rimano besedo in jo zapojejo z ustrezno 
dinamiko in s poudarkom.  

 
2. RITMIČNI ZLOGI: Učitelj in učenci skupaj ritmizirajo samo rimane 

besede, tako da udarijo na zadnji zlog in ga s tem še posebej 
poudarijo. Po ritmizaciji dveh besed učenci imenujejo zadnji rimani 
zlog, ki se ponavlja v obeh besedah. V primerih enozložnih besed 
ritmizirajo močno vezano in povežejo tona brez prekinitve. 

 

Slika 43: Notni zapis igre pojemo zloge (avtorsko delo) 
 

 
3. UGANKE: Učitelj predstavi več slik, ki predstavljajo rešitve ugank. 

Nato na isti način, kot pri podvaji 1, pripoveduje uganke. Pri tem 
pazi, da uporablja jakostne razlike v zadnji besedi ter še posebej 
poudari zloge z odsekanim (staccato) petjem zlogov pred rimanimi 
zlogi, ki jih ritmično podaljša in zapoje na višjem tonu. Drugi verz 
uganke pripoveduje, vendar se pri zadnji besedi ustavi in spodbudi 
otroke, da jo poiščejo sami. V primeru, da ne zmorejo, jim lahko 
pomaga s prvimi zlogi, rimane pa poskušajo ugotoviti sami, glede na 
rimane zloge iz prvega verza.  
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Primeri ugank: 

Če na njej ležimo, 
prej ko slej zaspimo. 
(Odgovor: postelja) 

 
Slika 44: Notni zapis uganke Postelja (avtorsko delo) 

 
Ko bolan boš, mama s tabo k njemu bo zavila,  

da te pregleda in da predpiše ti zdravila. 
(Odgovor: zdravnik) 

Slika 45: Notni zapis uganke Sladoled (avtorsko delo) 
 

V votlem piškotu mrzle kepice tičijo, 
če ne ližeš jih ves čas, se ti raztopijo. 

(Odgovor: sladoled) 

Slika 46: Notni zapis uganke Smreka/Jelka (avtorsko delo) 
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Drugi primeri ugank: 

Iglice ima in zelena je vso zimo, 
v decembru jo z obeski, z lučkami krasimo. 

(Odgovor: smreka, jelka) 
 

Kadar sračje gnezdo tvoje je lasišče,  
tale stvar z zobmi rešitev zanj poišče. 

(Odgovor: glavnik) 
 

OPOMBE: Učitelj lahko v nadaljevanju izbira pesmi poljubno in jih obravnava na enak 
način, z delnim pripovedovanjem ter različnimi frekvencami v zadnji rimani 
besedi. 
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Tabela 16: SKLOP 4: vaja 3 
SKLOP: 4 PREPOZNAVANJE RIMANIH BESED IN 

PRODUKCIJA RIM 
Zaporedna številka 

vaje: 3 
NASLOV: PRODUKCIJA RIM 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Melodija 
 Glasbena artikulacija (poudarki)  
 Jakost/dinamika 
 Ritem 

 
CILJI:  Učenec zazna zadnji zlog besede ter poišče ustrezno rimo. 

 Učenec si zapomni melodijo pesmi z besedilom ter sproti išče 
ustrezne rime. 

 Učenec upošteva jakost oziroma dinamiko pesmi ter s tem poudari 
rimane besede. 

 
PRIPOMOČKI: / 
VSEBINA IN 
POTEK: 

1. IŠČEMO RIME: Učitelj predstavi pesem Iščemo rime. Učence najprej  
nauči melodijo z besedilom. Nato skupaj s prepevanjem pesmi iščejo 
rime danim besedam. 
Primer vaje: Skupaj zapojejo: »Na kaj se rima kuža, kuža, kuža? Kuža 
rima se na …« Učenci dodajo besedo. Učitelj ali učenci si lahko prvo 
dvozložno besedo izberejo poljubno. Prvi in zadnji del pesmi se 
zapoje ob začetku in koncu vaje. Vmes se ponavlja vprašanje in 
odgovor z različnimi rimanimi besedami. 
Najprej lahko besede dodaja učitelj. Pri prvih poizkusih si lahko 
pomagajo s slikami iz vaje 1.  
Učenci lahko nato sami predlagajo prvo besedo in v parih pojejo 
pesem. Prvi zapoje vprašanje, drugi odgovor. 
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Slika 47: Notni zapis pesmi Iščemo rime (avtorsko delo) 

 
OPOMBE: / 
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Tabela 17: SKLOP 4: vaja 4 
SKLOP: 4 PREPOZNAVANJE RIMANIH BESED IN 

PRODUKCIJA RIM 
Zaporedna številka 

vaje: 4 
NASLOV: PRODUKCIJA RIM (težje) 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Melodija 
 Ritem 
 Frekvenca 
 Glasbena artikulacija (poudarki)  

 
CILJI:  Učenec si zapomni besedilo in melodijo pesmi. 

 Učenec pravilno zloguje podane besede s slikami. 
 Učenec pravilno nadaljuje poved z rimano besedo.  

 
PRIPOMOČKI: Slike 
VSEBINA IN 
POTEK: 
 
 
 
 
skladnja 

1. LISICA TATICA: Učitelj začne s pripovedovanjem zgodbe. 
Zgodba: «Živela je lisica, ki rada je počela vse, kar si ji ukazal, a le če se je 
rimalo. Vse živali v gozdu so se čudile njeni prijaznosti, saj lisice ne slovijo 
ravno po tem, da so prijazne, ampak bolj zvite.  
Vse živali v gozdu so se spraševale, kdo je ta mala, zvita lisica in kaj rada dela. 
Na vprašanje je vedno odgovorila, vendar samo z eno besedo. Drugo besedo 
so morale živali poiskati same. Ampak vsaka beseda ni bila prava. Besede so 
se morale rimati, drugače lisica ni želela več odgovarjati in se je skrila v svoj 
brlog. Nihče pa si tega ni želel, zato so živali poprosile za pomoč nas, da jim 
pomagamo iskati pravilne besede. Jim bomo pomagali? Seveda! Pa dajmo!«                            

Tole mala zvita je lisica. 
Kaj pa ona rada ima? 
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Slika 48: Notni zapis pesmi Lisica tatica (avtorsko delo) 

 
Možni odgovori pri pesmi Lisica tatica: 

Sonček – bombonček Kačo ‒ fračo 

Mačko – tačko  Vas ‒ nas 

 
Slika 49: Notni zapis odgovorov pri pesmi Lisica tatica (avtorsko delo) 

 
Igra se konča z verzom: 
Tole mala, zvita je lisica. 

Kaj pa ona rada ima? 
VAS – NAS (pokažemo z rokami) 

 
OPOMBE: Učitelj lahko poljubno poišče rimane besede ter nadaljuje z igro. Razred se 

lahko polepi s slikami gozdnih živali in s tem pričara še boljše vzdušje.  
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 SKLOP 5: MANIPULACIJA S FONEMI 
Tabela 18: SKLOP 5: vaja 1 

SKLOP: 5 MANIPULACIJA S FONEMI Zaporedna številka vaje: 
1 

NASLOV: PETJE VOKALOV 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas, ton 
 Ritem 
 Frekvenca 

 
CILJI:  Učenci spoznajo, da lahko vokale oziroma samoglasnike vlečemo in 

pojemo na različnih frekvencah.  
 Učenci s spreminjanjem frekvence ločijo zloge v besedi.  
 Učenci zamenjajo vokale v besedi in pri tem kažejo ustrezne gibe. 

 
PRIPOMOČKI: / 
VSEBINA IN 
POTEK: 

1. SKRIVNI ZNAKI: Učitelj predstavi gibe za posamezne vokale. Učenci 
nato ponovijo gibe. Učitelj poljubno izreka vokale (poje na enem tonu), 
učenci menjavajo ter ustrezno kažejo gibe za posamezne glasove. 
 

 
Slika 50: Prikaz gibov za posamezne glasove (avtorsko delo) 
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Primer poljubnega zaporedja vokalov: 
 /A/, /I/, /E/, /U/, /O/, /I/, /E/, /U/, /A/, /O/… 

Učitelj nato začne s petjem zlogov. Učenci še vedno kažejo znake 
slišanih vokalov.  

Primer poljubnih zlogov: 
/P-A/, /O-G/, /I-F/, /E-P/, /R-U/… 
Učitelj nadaljuje s petjem dvozložnih besed in nebesed, ki imajo enake vokale. 
Učenci pojejo z njim. Petje poteka z menjavanjem frekvence na dveh tonih (g1 
in e1, menjavanje tonov kot pri sklopu 1, vaja 4, podvaja 5). Pri tem dvakrat 
pokažejo isti gib za določeni vokal. 

 
Primer besed: MAMA, KOLO, GAGA, RAMA, KIVI, KUKU, RELE … 

 
Slika 51: Notni zapis igre skrivni znaki (avtorsko delo) 

 
2. ČRKOVNA ZMEDA: Učitelj pripoveduje zgodbo Črkovna zmeda. S tem 

učence motivira k spreminjanju vokalov v besedah ter produkciji 
nebesed. 

Zgodba (avtorsko delo): «Na nebu se je stemnilo. Začel je pihati grozen, 
močan veter. Pihal je tako močno, da je odprlo velika okna stare knjižnice, 
pretreslo knjige na policah in jih pometalo po tleh. Knjižničar se je od strahu 
skril pod mizo. Ko je hudi vihar minil, se je ves tresoč in bled odločil 
pospravljati zmedo in kaos v knjižnici. Na tleh so ležale zmečkane, odprte 
knjige. Nekaterim je vihar iztrgal strani, ki so sedaj ležale vse naokoli. Začel je 
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pobirati manjkajoče, iztrgane strani, ko je kar naenkrat obstal kot vkopan. Ni 
mogel verjeti svojim očem. Vse je bilo pomešano, čisto vse. Tudi črke! 
Knjižničar ni vedel, katera stran gre h kateri knjigi, saj je bilo vse pomešano! 
Glasno je bral: … » 
 
Učitelj spodbudi učence, da imenujejo različne dvozložne nebesede. Nato jih 
vsi skupaj prikažemo z gibi.  
Primeri poljubnih dvozložnih nebesed: MAHI, KIPA, GUNO, LAFE, GADI, NEMA 
ipd. 
Nadaljujemo z besedami, ki so jih pred tem kazali. V vseh besedah spremenijo 
vokale v enakega, npr. /U/. Pri tem poteka petje po prikazanem notnem zapisu 
pri podvaji 1. 

 
Slika 52: Notni zapis igre črkovna zmeda (avtorsko delo). 

 
3. JOJ, TA VIHAR!: Učitelj nadaljuje oziroma opomni otroke na zgodbo iz 

podvaje 2 ter jim prebere dvozložne besede, ki imajo različne vokale. 
Spodbudi jih, da vokale spremenijo tako, da nebesedam najdejo 
ustrezno besedo ter s tem ugotovijo, katere besede je našel knjižničar. 
Petje besed poteka po enakem notnem zapisu kot pri podvaji 2. 
 

Primer parov dvozložnih besed in nebesed: MAMU/MAMA, LONA/LUNA, 
VADA/VODA, KOLU/KOLO ipd.  
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Slika 53: Notni zapis igre joj, ta vihar! - dvozložne besede (avtorsko delo) 

 
Učitelj nadgradi vajo s podajanjem večzložnih besed in nebesed, katerim 
učenci spreminjajo vokale v določenega. 
Primer poljubnih večzložnih besed in nebesed z različnimi vokali: KOLESA, 
TORTICA, GOKIPU, TELEFON, RILORA, HAKUFONIPA, PIKAPOLONICA, 
ZOBOZDRAVNIK, KILOGRAM, RAČUNALNIK … 
Slika 50: Notni zapis igre joj, ta vihar! (večzložne besede); (avtorsko delo) 

 
Slika 54: Notni zapis igre joj, ta vihar! ‒ večzložne besede (avtorsko delo) 

 
OPOMBE: Učitelj izbiro besed prilagaja sposobnostim učencev.  
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Tabela 19: SKLOP 5: vaja 2 
SKLOP: 5 MANIPULACIJA S FONEMI Zaporedna številka vaje: 

2 
NASLOV: MANIPULACIJA 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas, ton 
 Ritem 
 Melodija 
 Glasbena artikulacija 
 Jakost/dinamika 
 

CILJI:  Učenec ritmično podaljša prvi glas za dve dobi ter ga imenuje. 
 Učenec pravilno glaskuje določene besede. 
 Učenec ustrezno odvzema prvi glas besede ter izgovori preostali del 

besede. 
 Učenec pravilno odvzame in dodaja novi fonem. 
 Učenec  imenuje besede brez prvega glasu in novonastalo besedo. 

PRIPOMOČKI: / 
VSEBINA IN 
POTEK: 

 
1. POSKOKI: Učitelj pokaže odsekano (staccato) glaskovanje enostavnih 

dvozložnih besed. Pri tem izmenično poskakuje na obeh nogah.  
Primer poljubnih dvozložnih besed: MIHA, RIBA, ŽABA, LUNA, ZIMA …  

2. KRADEMO ČRKE: Učitelj najprej ponovi vajo podaljševanja prvih glasov 
z dvema udarcema/dobama. Uporablja besede iz podvaje 1. Na 
primer, besedo KOLO najprej glasno, odsekano (staccato) glaskuje, 
nato prvi glas izreče šepetajoče in ostale glasno. Pri naslednjem 
poskusu motivira učence, da si prvi glas med izgovorjavo le 
predstavljajo. Povpraša jih, katera beseda nastane. Vse to ritmično 
izrekajo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

117  

 
 

 
Slika 55: Notni zapis igre krademo črke (avtorsko delo) 

 
3. ČAROBNE BESEDE: Učitelj predstavi pesem Čarobne besede. Učenci 

skupaj z njim pojejo.  
 

 
Slika 56: Notni zapis pesmi Čarobne besede (avtorsko delo) 

 
Predlog drugih parov besed: krava ‒ trava, lonec ‒ konec, žiga ‒ figa, koža ‒ 
roža, hiša ‒ Miša, zima ‒ kima … 
 

Učitelj nato predstavi »čarobne« besede, katerim z ritmizacijo odvzamemo 
prvi glas, dodamo drugega, določenega in nastane nova beseda. 
Ritmizirajo tako, da med prvi glas in ostale glasove vstavijo pavzo. Nato še 
posebej poudarijo prvi glas, druge izrečejo tiše. Predlagamo uporabo 
besed, ki smo jih prepevali s pesmico. 
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Slika 57: Notni zapis igre čarobne besede ‒ ritem (avtorsko delo) 

 
Naloga postane zanimivejša, če besedi spremenimo glas najprej z ritmizacijo, 
nato pa nastali besedi uporabimo tudi v pesmici Čarobne besede. 

OPOMBE: Učitelj poljubno izbira pare besed. Predlagamo najprej uporabo dvozložnih 
besed, nato težjih, večzložnih.   
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Tabela 20: SKLOP 5: vaja 3 
SKLOP: 5 MANIPULACIJA S FONEMI Zaporedna številka 

vaje: 3 
NASLOV: ENAČENJE FONEMOV 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Ritem 
 Melodija 
 

CILJI:  Učenec zamenja vokale v besedi in pri tem kaže ustrezne gibe. 
 Učenec poje določeno pesem ter pri tem uporablja le določen vokal. 
 Učenec pravilno ritmično izgovarja besedo s spremenjenimi vokali.  

 
PRIPOMOČKI: / 
VSEBINA IN 
POTEK: 

1. MUHA: Učitelj najprej ponovi vajo 1, kjer se enačijo vokali 
posameznih besed z menjavanjem frekvence zlogom in z ritmizacijo. 
Nato predstavi pesem Priletela muha na zid ter skupaj z učenci 
zapoje prvo kitico. Nato vsi pokažejo gib za vokal /E/ ter pojejo 
pesem tako, da vse vokale zamenjajo z vokalom /E/. Če je potrebno, 
lahko besedilo pesmi tudi najprej ritmizirajo. 

Priletela muha na zid, 
muha na zid, muha na zid. 

Priletela muha na zid, 
muha na zid. 

Kaj boš ti muha brez trebuha, 
kaj boš ti muha brez trebuha? 
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Preletele mehe ne zed, 

mehe ne zed, mehe ne zed. 
Preletele mehe ne zed, 

mehe ne zed. 
Kej beš te mehe brez trebehe, 
kej beš te mehe brez trebehe? 

  
Pesem se nadaljuje tako, da uporabi vokale /A/, /E/, /I/, /O/ in /U/. 
 

 
Slika 58: Notni zapis pesmi Muha (ljudska) 

 
OPOMBE: Predlagamo petje drugih, enostavnih otroških pesmi, ki jih učenci že 

poznajo, kot so: 
Ringa, ringa, raja, Čuk se je oženil, Kuža pazi … 
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SKLOP 6: Pomnjenje in reprodukcija besed in povedi, besedni spomin 
 

Tabela 21: SKLOP 6: vaja 1 
SKLOP: 6 POMENJENJE IN REPRODUKCIJA BESED IN POVEDI, 

BESEDNI SPOMIN 
Zaporedna številka 

vaje: 1 
NASLOV: RITMIZACIJA NEBESED 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas, ton 
 Frekvenca 
 Ritem 
 Glasbena artikulacija 
 Jakost/dinamika 

 
CILJI:  Učenec si sam izmisli nebesede. 

 Učenec razdeli nebesede na zloge in jih ritmično ponavlja. 
 Učenec si zapomni povezane nebesede z ritmičnim izrekom. 
 Učenec pravilno artikulira nebesede. 

 
PRIPOMOČKI: Ritmični inštrumenti 
VSEBINA IN 
POTEK: 

1. SANJSKA KITAJŠČINA: Učitelj spodbudi učence z zgodbo. 
Zgodba (avtorsko delo): »Nekega večera se je Luka, kot vsak drug večer, 
odpravil spat. Z rokami je trdno ovil svojo najljubšo plišasto igračo, kužka 
Pikija.  Hitro ga je zajel spanec. Kar naenkrat je nekaj močno počilo in Luka se 
je v hipu zbudil. Odločil se je, da gre pogledat. Pod roko je prijel prijatelja 
Pikija, saj se je z njim počutil pogumnejšega, ter odkorakal do vrat svoje sobe 
in jih previdno odprl. Od daleč je zaslišal čudne glasove. Približal se je vratom, 
za katerimi je slišal ropotanje. Previdno je odprl vrata igralnice in zagledal … 
zagledal omaro, stol, vojaka, medvedka, pikasto žogo, avtomobilčke, bager, 
lopato, domine … Zagledal je prav vse igrače, ki so poskakovale po sobi, se 
igrale, smejale in pogovarjale. Luka jih ni razumel prav nič. Govorile so v 
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smešnem jeziku, ki ni bil podoben niti kitajščini. Kar naenkrat so vse obstale, 
saj so tudi one zagledale Luko, ki je s široko odprtimi očmi in usti stal med 
vrati. Začele so tiho šepetati v svojem jeziku. Luka se je opogumil in jih 
povprašal, kako to, da se premikajo in govorijo. Predmeti in igrače so začele 
vse v eno govoriti. A Luka jih še vedno ni razumel čisto nič. Nato je pomislil, 
da bi tudi on poskusil govoriti smešne besede. Poskusil je: 
»Šlakmanorapikfaliticija nekromatikelaminu …« (učitelj si izmišljuje krajše in 
daljše besede). In res … razumeli so. In tako se je začela najboljša noč, saj se 
je igral, pogovarjal in smejal s svojimi igračami. Kar naenkrat pa je na polici 
nad mizo zagledal uro, ki se mu je sladko zasmejala in začela zvoniti: 
»Driiiiiiiiiiiiiiiin, driiiiiiiiiiiiiiiiiin!« 
Luka je počasi odprl oči in videl, da spet leži v svoji postelji. Takoj je vesel 
skočil iz postelje in hitel pripovedovat svojo dogodivščino mami. Mama se je 
le nasmehnila in mu povedala, da je verjetno sanjal. A Luka ni želel verjeti. 
Zvečer je komaj čakal, da pojde spet spat in sreča svoje prijatelje. Mislite, da 
jih je?« 
Učitelj vpraša učence po besedah, ki bi jih oni uporabljali, če bi se morali 
pogovarjati v izmišljenem jeziku.  Učenci si v nadaljevanju sami izmišljujejo 
besede. Učitelj jih spodbudi, da izmišljene besede ritmično zlogujejo in 
ponavljajo. Besedo lahko tudi zlogujejo s petjem vokalov in menjavanjem 
frekvence (g1 in e1) kot pri sklopu 1, vaja 4, podvaja 5. Vsak učenec si izmisli 
eno besedo in jo zloguje. Drugi za njim skupaj ponovijo.  
 

2. ANDRELE PANDRELE: Učitelj predstavi ljudsko pesem Andrele 
pandrele. Spomni jih na zgodbo Sanjska kitajščina in jim pove, da se 
bodo učili pesmico v izmišljenem jeziku. Nato po posameznih verzih 
(če je potrebno besedah) ritmično zloguje. Pomaga si lahko tudi z vajo 
menjavanja tonov g1 in e1 pri zlogovanju (sklop 1, vaja 4, podvaja 5). 
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Andrele pandrele, 

piku žene, 
one mone, 
ošlerlajha, 

eviderlajha, 
pika poka, 
pink-ponk, 
tide tonk. 

 

 
Slika 59: Notni zapis pesmi Andrele pandrele (ljudska, zapis: avtorsko delo) 

 
Vajo nadaljuje z ritmiziranjem in s poudarki na prvih dobah ali z jakostnimi 
spremembami (glasno na prvih dobah in tiho na ostalih). 

 
Slika 60: Notni zapis pesmi Andrele pandrele s poudarki (ljudska, zapis: avtorsko delo) 

OPOMBE: / 
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Tabela 22: SKLOP 6: vaja 2 
SKLOP: 6 POMENJENJE IN REPRODUKCIJA BESED IN 

POVEDI, BESEDNI SPOMIN 
Zaporedna številka 

vaje: 2 
NASLOV: PETJE NEBESED 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Zvok, glas,  ton 
 Ritem 
 Melodija 
 Glasbena artikulacija 
 Jakost/dinamika 

 
CILJI:  Učenec razdeli nebesede na zloge in jih ritmično ponavlja. 

 Učenec si zapomni povezane nebesede z ritmičnim izrekom. 
 Učenec s petjem pravilno artikulira nebesede. 
 Učene si s petjem zapomni nebesede. 

 
PRIPOMOČKI: / 
VSEBINA IN 
POTEK: 

1. EN TEN TENERA: Učitelj najprej zapoje pesem En ten tenera. Učence 
motivira, da udarjajo na ritmične inštrumente (na dobo) ter 
poskušajo peti pesem. 

Nato predstavi daljše besede iz pesmi, najprej posamezno. Učenci z 
ritmičnim zlogovanjem vadijo pravilno izreko. Preide na ponavljanje 
povezanih besed oziroma celotnega verza. Ritem povežejo z melodijo. 
Učitelj tempo prilagaja sposobnostim učencev. Predlagamo počasen začetni 
tempo in sprotno naraščanje slednjega. 

En ten tenera, bum čin kalvara, 
kalvarina bundačina, bundačina kalvara, 
 kalvarina bundačina, bundačina kalvara. 
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Ekate pekate cukate me, 
fibe fabe domine, 

ektum pektum kufer štuc, 
kvinte kvante fingo puc. 

En ten tenera, bum čin kalvara, 
kalvarina bundačina, bundačina kalvara, 
kalvarina bundačina, bundačina kalvara. 

Fingo puc! 

 
Slika 61: Notni zapis pesmi En ten tenera (ljudska, zapis: avtorsko delo) 

 
OPOMBE: / 
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Tabela 23: SKLOP 6: vaja 3 
SKLOP: 6 POMENJENJE IN REPRODUKCIJA BESED IN POVEDI, 

BESEDNI SPOMIN 
Zaporedna številka 

vaje: 3 
NASLOV: PETJE S PLESOM 
UPORABLJENI 
GLASBENI 
ELEMENTI: 

 Ritem 
 Melodija 
 Glasbena artikulacija 

 
CILJI:  Učenec razdeli besede na zloge ter jih ritmično ponavlja. 

 Učenec poveže gib z besedo. 
 Učenec pravilno ponovi celoten verz z melodijo in ritmom. 
 Učenec pravilno artikulira besede. 

 
PRIPOMOČKI: / 
VSEBINA IN 
POTEK: 

GRADIMO PRIJATELJSTVO: Učitelj zapoje in pokaže gibe ob pesmi Gradimo 
prijateljstvo (ponarodela). Nato predstavi besedilo z ritmizacijo in gibi. Gibi so 
prikazani na videoposnetku 1 (glej opombo). Ritmizirajo po verzih in počasi 
dodajo melodijo.  

Sem jaz, sem jaz, 
sem jaz gradim prijateljstvo. 

Sem jaz, sem jaz, 
sem jaz gradim prijateljstvo. 

Na, na, na, 
pojdi kamorkoli, pojdi vsepovsod, 

a v svojem srcu gradi si prijateljstvo. 
Pojdi kamorkoli, pojdi vsepovsod, 

a v svojem srcu gradi si prijateljstvo. 
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Si ti, si ti,  

si ti gradiš prijateljstvo. (2x) 
(se ponovi) 

Mi vsi, mi vsi,  
mi vsi gradimo prijateljstvo. (2x)  

(se ponovi) 
 

 
Slika 62: Notni zapis pesmi Gradimo prijateljstvo (ritem); (ponarodela, zapis: avtorsko delo) 
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Slika 63: Notni zapis pesmi Gradimo prijateljstvo (ponarodela, zapis: avtorsko delo) 

 
OPOMBE: Videoposnetek 1  

VIR: Vsi nastopajoči - GRADIM PRIJATELJSTVO, ki je dostopen na spletni strani 
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=sHNMOEw7v48, pridobljeno 
dne 7. 3. 2016) 
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3.5  Raziskovalni vzorec 
 
V empirični del diplomske naloge smo vključili 7 otrok prvega razreda redne osnovne šole, 
pri katerih se je izkazalo, da imajo težave pri fonološkem zavedanju. Stari so od 6 do 7 let. 
Med njimi je 5 dečkov in 2 deklici. V skupini smo izvedli 10 srečanj, pri katerih smo uporabili 
izdelane vaje za izboljšanje fonološkega zavedanja in verbalnega spomina z glasbenimi 
aktivnostmi. Vse vaje smo preizkusili tudi v individualni situaciji z učencem, ki ima odločbo in 
težave pri fonološkem zavedanju in verbalnem spominu. Numerus vključenih otrok je 8 (N=8) 
 
3.6  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 
Primernost programa smo preverili v skupini 7 učencev prvega razreda OŠ Savsko naselje. 
Načrtovali smo izvedbo 10 šolskih ur, vendar se je zaradi obsega in količine vaj izkazala 
potreba po povečanju ur. Skupno smo izvedli 16 šolskih ur. Prav tako smo vaje izvajali tudi 
pri individualnih urah z otrokom z odločbo. Ure v skupini so potekale vsako sredo, 4. šolsko 
uro, ter vsak četrtek, 2. šolsko uro, v individualni učni situaciji.  Pri urah je sodelovala tudi 
glasbena pedagoginja ga. Tjaša Bizjak, ki je pomagala pri izvajanju vaj, kar je omogočilo lažje 
opazovanje ter sprotno evalvacijo.  
Na raziskovalna vprašanja smo odgovarjali tako, da smo v času izvajanja programa s pomočjo 
opazovanja in uporabe ček liste evalvirali in sproti izboljševali posamezne vaje programa. Ček 
liste posameznih sklopov smo prikazali tabelarično in opisno.  
Na zadnje, osmo zastavljeno vprašanje smo odgovorili z barometrom počutja, prirejenim za 
mlajše otroke, ki so ga učenci izpolnjevali po vsaki končani uri. Podatke, pridobljene pri 8. 
vprašanju, smo prikazali opisno. 
Pri preverjanju ustreznosti vaj smo se osredotočili na:  

 primernost/razumljivost navodil in vsebine;  
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 težavnost, ki smo jo razdelili na dve stopnji (lažja, težja), ter odločitev utemeljili s 
številom hkrati zahtevanih dejavnosti. Vaje, ki spadajo pod lažje, vsebujejo eno do 
dve vrsti aktivnosti, ter pri težjih tri ali več aktivnosti;  

 aktivnost učencev, ki smo jo razdelili na dva načina: 
1. način:  

a) vsak učenec se igra posamezno (počaka, da pride na vrsto); 
b) vsak učenec se igra posamezno, vendar ostali sledijo ter se ob pravilnem času 

vključijo v skupinski dialog/igro; 
c) vključeni so vsi učenci hkrati. 

2. način:  
a) fizična aktivnost, 
b) miselna aktivnost. 

 
 odzive učencev, ki smo jih zapisovali ter jih upoštevali pri preoblikovanju vaj, ter na 

počutje, izraženo z reševanjem barometra počutja po vsaki končani vaji.  
 
3.7  Rezultati in interpretacija 
3.7.1 SKLOP 1: SLUŠNA POZORNOST, RAZLOČEVANJE ZVOKOV 
 
Pri prvi šolski uri (individualno in skupinsko) smo preverjali ustreznost vaj prvega sklopa, ki 
temelji na slušni pozornosti in je pomemben del fonološkega zavedanja.  
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Tabela 24: Uporabnost vaj in vključeni elementi posameznih vaj sklopa 1 
NAČIN GLASBENI ELEMETNI FONOLOŠKO ZAVEDANJE DRUGO 

  SK IN   GT FR RT ML HR GA JD SPZ SPM VS ZLG DZB PZG GLA ZR PR MF PB MR TK ČO GD 

1. SKLOP 

VAJA 1:  Zvoki, glasovi                                                 
1. Jaz in okolica X X X          X X X                 X X       
2. Zvoki iz vsakdana X X X         X X X                 X X      
VAJA 2: Lokacija                                                  
1. Detektiv X X X      X X           X X   
2. Piščančje skrivalnice X X X X X X      X X X  X               X X   X 
VAJA 3: Višina                                                  
1. Dan in noč X X X X           X X                   X X     
2. Medved in ptička X X X X           X X                   X X     
3. Nogometna tekma X X X X X  X       X X X X               X X   X 
VAJA 4: Dolžina                                                 
1. Ples X X   X X X X X X       X             X X X   
2. Iz okolja X X X          X X     X           X X X X   
3. Korakanje X X X            X X     X             X X    
4. Vojaki X X X  X     X   X X     X             X X X   
5. SO-MI  X X X X X        X X    X             X X X   
6. Petje besed X X X X X         X X X X X           X X X X   
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Tabela 25: Tabelarična analiza vaj sklopa 1 
NAČIN ALI VKLJUČENI ELEMENTI ŠTEVILO VAJ MAX. 13 

NAČIN  
SKUPINSKO 13 

INDIVIDUALNO 13 
GLASBENI ELEMENTI  

ZVOK, TON, GLAS 12 
FREKVENCA 6 

RITEM 6 
MELODIJA 3 

HARMONIJA 1 
GLASBENA ARTIKULACIJA  2 

JAKOST, DINAMIKA 4 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE  

SLUŠNA POZORNOST 13 
SLUŠNO POMNJENJE 11 
VERBALNI SPOMIN 3 

ZLOGOVANJE 3 
DOLŽINA ZVOKOV IN  BESED 6 

PRVI IN ZADNJI GLAS 0 
GLASKOVANJE 0 

ZAZNAVANJE RIME 0 
PRODUKCIJA RIME 0 

MANIPULACIJA S FONEMI 0 
DRUGO  

PRIKLIC BESED 4 
MENTALNA REPREZENTACIJA 13 

TELESNA KOORDINACIJA 11 
ČASOVNA ORIENTACIJA 5 

GLASBENI DIALOG, INTERAKCIJA 2 
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Opisna analiza vaj 1. sklopa: 
VAJA 1: ZVOKI, GLASOVI 
Obe podvaji (Jaz in okolica, Zvoki iz vsakdana) temeljita na poslušanju zvokov, ki so učencu že 
poznani. Pri podvaji 1 (Jaz in okolica) je prisoten tudi element jakosti/dinamike, saj so zvoki iz 
okolja različno glasni (bližina, moč, vrsta …). Vaja 1 uri slušno pozornost in slušni spomin. Pri 
obeh podvajah se spodbuja otrokova mentalna reprezentacija, saj si mora izvore slišanih 
glasov in zvokov predstavljati. Prav tako pa se uri tudi priklic besede, saj mora učenec 
poimenovati izvor glasov oziroma zvokov. 
Odzivi učencev: 
Vaja 1, podvaja 1 (Jaz in okolica) je manj zahtevna in zato primerna za vmesno umirjanje in 
razvijanje motivacije za delo, uvod v učno uro ipd. Učenci so sodelovali in tiho poslušali 
okolico. Razumeli so navodila in vsebino vaje. Odgovorili so na vprašanje, kaj slišijo. Izrazili so 
navdušenje in željo po nadaljevanju. Razumeli so navodila ter jim ustrezno sledili. Težavnost 
vaje se stopnjuje s prehodom poslušanja okolice na poslušanje lastnega telesa, dihanja. 
Učenci so potrebovali več časa, da so pozornost usmerili v svoje telo in nato izrazili, kar so 
slišali. V igro so vključeni vsi učenci hkrati. Podvaja je fizično manj aktivna, zahteva pa visoko 
stopnjo miselne aktivnosti.  
Podvaja 2 (Zvoki iz vsakdana) stopnjuje težavnost. Zahteva večjo miselno aktivnost, 
predvsem pri pomnjenju sekvenc slišanih zvokov in imenovanju izvorov, zato spada med 
zahtevnejše naloge. Ugotovili smo, da morajo biti posneti glasovi krajši (do 5 sekund), saj je 
predolgo poslušanje preusmerilo učenčevo pozornost in s tem je bil prvotni namen (slušna 
pozornost in pomnjenje zvokov) izgubljen. Pri prvem poizkusu so pravilno imenovali dva 
glasova. Sekvence treh glasov so pravilno imenovali občasno. Pri poimenovanju pa so si 
zapomnili le prvega ali zadnjega. Najtežja različica vaje, kjer morajo poimenovati manjkajoči 
zvok, je predstavljal težavo pri pomnjenju zaporedja glasov, ki je pri tej nalogi ključen. Ob 
izvajanju te vaje smo ugotovili, da bo lažje, če dodamo še ritmični prikaz. Dodali smo plosk in 
udarec po kolenih. Najprej so učenci poslušali sekvenco vseh glasov, nato pa sekvenco z 
manjkajočim glasom. Pri tem smo pri prvem poslušanju na vsak zvok enkrat zaploskali, pri 
drugi sekvenci pa pri manjkajočem zvoku udarili po kolenih. Prav tako smo v avdio posnetke 
na položaj manjkajočega zvoka dodali 5-sekundne pavze. S tem je učenec lažje zaznal položaj 
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manjkajočega zvoka ter ga povezal s sekvenco vseh zvokov. Vaja zahteva večkratno 
ponovitev. Težavnost podvaje se primerno stopnjuje. Predlagane podvaje se lahko uporabijo 
ločeno in s tem prilagodijo sposobnostim učencem. V vajo so vključeni vsi učenci hkrati. Prav 
tako pa lahko odgovor pove vsak učenec posamezno, drugi pa pri tem sodelujejo s 
poslušanjem.  
Celotno vajo 1 (Zvoki, glasovi) smo izvedli tudi v individualni situaciji. Preverili smo po starem 
in novem načinu, ki smo ga prilagodili in oblikovali glede na odzive v skupini. Rezultati so bili 
podobni. Učenec je največ težav imel s pomnjenjem sekvenc, kar pa se je s predvajanjem 
spremenjenih avdioposnetkov rahlo izboljšalo. Vaja 1 zahteva tišino in pozorno poslušanje. 
Pri tej vaji so se učenci umirili. Zvoki različnih živali so jih motivirali in navdušili. Izrazili so 
željo po nadaljevanju.  
 
VAJA 2: LOKACIJA 
Vaja 2 (Lokacija) je sestavljena iz dveh podvaj (Detektiv in Piščančje skrivalnice). Pri podvaji 1 
(Detektiv) sta prisotna zvok ter jakost/dinamika, saj se učitelj s prehajanjem lahko poljubno 
približuje (poveča jakost) ali oddaljuje (zmanjša jakost) od skupine oziroma kroga, v katerem 
sedijo učenci. Omenjena podvaja spodbuja predvsem slušno pozornost, mentalno 
reprezentacijo in z njo povezano telesno koordinacijo.  
Podvaja 2 (Piščančje skrivalnice) vsebuje tudi melodijo in ritem. Ritem in melodija nista 
pomembna pri prepoznavanju lokacije, vendar si pri omenjeni vaji morajo učenci zapomniti z 
melodijo in ritmom povezano besedilo, kar spodbuja verbalni spomin, posredno tudi 
zlogovanje, saj pesem z melodijo in ritmom izraža vsak zlog posebej v zapeti besedi oziroma 
povedi. Pri oponašanju piščancev pa se pojavita tudi elementa zvok in frekvenca, ki sta 
temeljna glasbena elementa pri podvaji 2. Učenec, ki leži in ima zaprte oči, si mora 
predstavljati prostor ter s poslušanjem določiti lokacijo »piščančka«. To pa spodbuja 
povezavo med mentalno reprezentacijo in telesno koordinacijo. Prisoten glasbeni dialog 
spodbuja učence, da pozorno sledijo dogajanju in pravilno, v pravem vrstnem redu, vstopajo 
v glasbeni pogovor.  
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Odzivi učencev: 
Vaja 2 je primerna za skupinsko delo ali delo v paru dveh učencev. Uporabi se lahko tudi v 
individualni učni situaciji v primeru, da je učitelj drugi igralec. Vseeno pa priporočamo vsaj 
dva udeležena učenca. S tem ima učitelj še vedno pregled nad igro in možnost usmerjanja 
igre in učenja. Vajo 2 (Lokacija) smo izvajali v večjem prostoru, igralnici, kjer so učenci ležali 
na blazinah (obrnjeni v enako smer). Učenci so potrebovali večkratno ponovitev vsebine 
podvaje 2 zaradi večjega obsega besedila in melodije ter točno določenih odzivov.  Pri prvi 
predstavitvi in razlagi pravil podvaje 2, prvem poskusu igre, smo ugotovili, da je podvaja 
zaradi ritma in melodije ter besedila, ki si ga mora učenec zapomniti, težja. Prav tako zahteva 
pomnjenje glasbenega dialoga. Torej so si morali učenci zapomniti ustrezno vprašanje in 
situaciji pripadajoči odgovor. V ta namen smo pripravili podvajo 1 (Detektiv), ki se 
osredotoča samo na prepoznavanje lokacije zvokov, ki jih proizvaja učitelj. Učenci so lažje 
razumeli vsebino podvaje, kar pa je pozitivno vplivalo tudi na razumevanje vsebine in pravil 
podvaje 2. Težavnost in fizična aktivnost podvaje 1 sta nižji. Podvaja 2 zahteva večjo miselno 
aktivnost. Učenci so bili pri obeh podvajah močno motivirani. Vsi so želeli odigrati vlogo 
»piščančka« in se »skrivati« po igralnici. Učenci so izrazili željo po večkratni ponovitvi vaje.  
Hitro so spoznali in si zapomnili potek igre ter sodelovali pri skupinskem odgovarjanju.  
 
VAJA 3: VIŠINA 
Vaja 3 (Višina) je sestavljena iz treh podvaj. Vse podvaje (Dan in noč, Medved in ptica, 
Nogometna tekma) vsebujejo zvok, ton in glas ter frekvenco. Pri podvaji 3 (Nogometna 
tekma) sta vključena melodija in ritem, ki posredno urita zlogovanje, ter za poudarjanje 
višine glasov tudi različna jakost/dinamika. Pri prvih dveh podvajah (Dan in noč, Medved in 
ptica) se spodbuja slušna pozornost in slušno pomnjenje. Učenec mora razlikovati različne 
višine zvokov, tonov ter jih med seboj razlikovati. S tem si mora zapomniti prejšnji slišani ton 
in ga primerjati s trenutno slišanim. Omenjeni vaji spodbujata mentalno reprezentacijo, 
razvoj domišljije in zaradi zahtevanega gibanja ob določanju višine tonov tudi telesno 
koordinacijo. Podvaja 3 (Nogometna tekma) spodbuja poleg slušne pozornosti in slušnega 
pomnjenja tudi verbalni spomin, saj si morajo učenci z različno frekvenco in ritmom 
zapomniti besede in povedi, ki jih dodajajo v manjkajoče dele zgodbe, ki jo pripoveduje 
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učitelj. Posredno se s frekvenco in ritmom uri tudi zlogovanje. Vaja spodbuja mentalno 
reprezentacijo in telesno koordinacijo. Sposobnost sledenja in pravilnega vključevanja v igro 
pa spodbuja zahtevani (glasbeni) dialog. 
Odzivi učencev: 
Težavnost vaje 3 se postopoma stopnjuje. V igro so vključeni vsi učenci hkrati. Igro je mogoče 
igrati tudi pri individualnem pouku. Pri podvaji 1 (Dan in noč) učenci s pozornim poslušanjem 
ločijo dva tona po frekvenci oziroma višini. Na začetku izvajanja podvaje smo opazili težave 
pri ločevanju višine tonov ter povezovanju z ustreznim gibom. Zaradi omenjene ugotovitve 
smo pričeli s petjem dveh tonov in nato postopoma dodajati ostale. Učenci so fizično in 
miselno visoko aktivni.  
Pri podvaji 2 (Medved in ptica) smo za boljšo predstavljivost višine izdelali sliko, podlogo, na 
katero so učenci risali črte po navodilu. Med izvajanjem smo ugotovili, da lažje zaznajo 
naraščajočo in padajočo frekvenčno linijo, če pojemo povezane tonske linije, melodične 
zdrse (lat. glissando). Opazili smo, da so učenci težje povezali naraščajočo linijo s plezanjem 
po lestvi, zato smo za boljšo predstavljivost dodali risbi medveda in ptičke ter si izmislili 
zgodbo. Medved živi na tleh, v jami, ptička na drevesu. Tako so si lažje predstavljali, kako gre 
medved od tal po lestvi navzgor na obisk k ptički ter obratno.  
Podvaja 3 (Nogometna tekma) zahteva od učencev pozorno poslušanje in razumevanje 
zgodbe, izvajanje zvokov oziroma petje melodije, pomnjenje besed in izvajanje gibov zato 
spada med težje vaje, kjer je fizična in miselna aktivnost učencev višja. Med prvim 
pripovedovanjem smo morali sproti predstavljati gibe in zvoke oziroma melodijo ter 
besedila. Pri drugem poskusu so učenci izrazili svoje ideje, ki smo jih lahko vključili v 
pripoved.  Njihovo sodelovanje je bilo samostojnejše. Učenci so bili visoko motivirani, saj jih 
je pritegnila aktualna tema ter razgibanost podvaje.  
 
VAJA 4: DOLŽINA 
Vaja 4 (Dolžina) je sestavljena iz 6 podvaj (Ples, Iz okolja, Korakanje, Vojaki, SO-MI, Petje 
besed). Podvaja 1 (Ples) je uvod v zaznavanje dolžine zvoka, saj se učenci gibljejo ob slišani 
glasbi, ob tišini pa stojijo pri miru. Pri tem se predvajajo različno dolge sekvence predlagane 
skladbe. Pri podvaji 1 (Ples) se spodbuja slušna pozornost ter zavedanje dolžine zvoka. Prav 
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tako tudi mentalna reprezentacija, telesna koordinacija in časovna orientacija. S plesom 
spodbujamo prosto zaznavanje glasbe in telesno oziroma gibalno izražanje.  
Pri podvajah 2 in 3 (Iz okolja in Korakanje) se uporablja element zvok, ton brez ritmiziranja. 
Spodbuja se slušna pozornost, slušno pomnjenje ter zavedanje dolžine zvoka. Posredno tudi 
mentalna reprezentacija in telesna koordinacija, s tem da se pri podvaji 2 (Iz okolja) spodbuja 
tudi priklic besed, saj morajo učenci poimenovati izvor slišanega zvoka.  
Podvaja 4 (Vojaki) vsebuje ton ali glas, ritem in glasbeno artikulacijo. Izvaja se podobno kot 
podvaja 3 (Korakanje), vendar se pri podvaji 4 (Vojaki) koraka na ritmično poudarjeno dobo. 
Vsak korak predstavlja eno dobo. Pri tem se spodbuja slušno pozornost, slušno pomnjenje, 
dolžino besed, mentalno reprezentacijo, telesno koordinacijo ter časovno orientacijo. 
Podvaja 5 (SO-MI) vsebuje glas, frekvenco (menjavanja dveh tonov) in ritem. Spodbuja 
slušno pozornost, slušno pomnjenje in zavedanje dolžine zvoka. Prav tako se uri mentalna 
reprezentacija, telesna koordinacija ter časovna orientacija.  
Podvaja 6 (Petje besed) je nadgradnja podvaje 5 (SO-MI), kjer se namesto solmizacijskih 
zlogov na dveh različnih frekvencah menjavajo zlogi besed. Uporabljeni so glasbeni elementi, 
kot so glas ali ton, frekvenca in ritem. Z njimi spodbujamo slušno pozornost, slušno 
pomnjenje, posredno pa tudi verbalni spomin, zlogovanje ter zavedanje dolžine zvoka in 
besed. Prav tako se uri priklic besed, mentalna reprezentacija, telesna koordinacija ter 
časovna orientacija.   
 Odzivi učencev: 
Težavnost vaje 4 (Dolžina) postopno narašča. Podvaja 1 (Ples) je na učence vplivala 
sproščujoče. Prosto so se gibali in izražali s plesom. Vaja deluje kot dobra začetna motivacija 
v učno uro, saj so učenci z zanimanjem sodelovali pri kasnejših vajah. Uporabili smo jo tudi 
kot vmesno dejavnost za sproščanje z gibanjem med drugimi, miselno zahtevnejšimi vajami. 
Podvaja 2 (Iz okolja) temelji na slušni pozornosti. Učenci morajo ločiti daljše in krajše zvoke. 
Vaja je miselno manj zahtevna. Učenci so fizično manj aktivni, zato je vaja primerna za 
umirjanje ali uvodno motivacijo ter sproščanje. Učenci so z zanimanjem poslušali zvoke ter 
ugotavljali njihov izvor ter trajanje. Trajanje so določali z raztezanjem rok.  
Podvaje 3, 4 in 5 so vsebinsko povezane, njihova težavnost se stopnjuje. Pri podvaji 3 
(Korakanje) smo ugotovili, da mora biti prostor za korakanje omejen, ker lahko s tem lažje 
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odmerimo dolžino. Kot rezultat korakanja pri podvaji 3 so bile neenotne dolžine, kar so 
opazili tudi učenci.  
Zaradi omenjene ugotovitve smo oblikovali podvaji 4 in 5. Pri podvaji 4 (Vojaki) smo na zvok 
ali ton skupno istočasno korakali in s tem ponazarjali dobe. Učenec je izpostavil, da je to bolj 
pravilno in da vsi slišimo enako dolg ton ter da mora biti posledično tudi enako dolga 
razdalja. Pri podvaji 5 (SO-MI) smo h korakanju dodali petje dveh solmizacijskih zlogov. 
Učencem smo pokazali giba ob petju tonov (določen gib za solmizacijska tona). Izkazalo se je, 
da so si dvodobne ali tridobne zvoke zapomnili, dolžino daljšega izmenjavanja tonov pa niso 
več znali oceniti, zato smo k petju in h gibanju rok dodali že poznano korakanje od stene do 
stene. S tem so lažje ocenili dolžino. Podvaja 5 (Petje besed) je nastala kot nadaljevanje 
podvaj 3‒5. H gibanju rok in korakanju smo dodali petje besed. Učenci so najprej besedo 
razdelili na zloge z menjavanjem dveh tonov (g1 in e1) in nato pokazali dolžino še s 
korakanjem ter štetjem korakov oziroma zlogov. Vaja 3 spada med težje naloge, saj zahteva 
veliko telesne koordinacije, miselne aktivnosti oziroma mentalne reprezentacije. Učenci so 
fizično in miselno visoko aktivni. Vključeni so lahko vsi učenci hkrati ali vsak posamezno, zato 
je primerna tudi za individualno delo. Progresivnost oziroma postopno naraščajoča težavnost 
poteka naravno, tako so učenci lažje razumeli navodila in vsebino naloge.  
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3.7.2 SKLOP 2: RITEM, RITMIZIRANJE IN ZLOGOVANJE 
 
V drugem sklopu smo se osredotočili na razvijanje občutka za ritem ter zaznavanje zlogov oziroma zlogovanje.  

Tabela 26: Uporabnost vaj sklopa 2 
NAČIN GLASBENI ELEMETNI FONOLOŠKO ZAVEDANJE DRUGO 

  SK IN   ZGT FR RT ML HR GA JD SPZ SPO VS ZLG DZB PZG GLA ZR PR MF PB MR TK ČO GD 

2. SKLOP 

VAJA 1: Zaznava ritma                                                 
1. Zmešani ples X X   X X X X  X                    X X X   
2. Prva/težka doba X X    X X    X  X X X X              X X X   
3. Ritmično zaporedje X X X   X         X X X               X X X X   
4. Izštevanke X X X  X     X  X X X X              X X X   
VAJA 2: Reprodukcija                                                 
1. Živalsko gibanje X X    X     X   X                     X X X   
2. Ritmizacija X X X   X     X   X X                   X X X   
3. Prijatelji X X X   X     X  X X X X               X X X X 
VAJA 3: Hikari, dikari, de!                                                 
1. Hikari, dikari, de! X X X   X     X X X X X X            X X  X X X 
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Tabela 27: Tabelarična analiza vaj sklopa 2 
NAČIN ALI VKLJUČENI ELEMENTI ŠTEVILO VAJ MAX. 8  

NAČIN  
INDIVIDUALNO 8 

SKUPINSKO 8 
GLASBENI ELEMENTI  

ZVOK, TON, GLAS 5 
FREKVENCA 0 

RITEM 8 
MELODIJA 2 

HARMONIJA 1 
GLASBENA ARTIKULACIJA  7 

JAKOST, DINAMIKA 1 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE  

SLUŠNA POZORNOST 8 
SLUŠNO POMNJENJE 6 
VERBALNI SPOMIN 5 

ZLOGOVANJE 4 
DOLŽINA ZVOKOV IN BESED 0 

PRVI IN ZADNJI GLAS 0 
GLASKOVANJE 0 

ZAZNAVANJE RIME 0 
PRODUKCIJA RIME 0 

MANIPULACIJA S FONEMI 0 
DRUGO  

PRIKLIC BESED 2 
MENTALNA REPREZENTACIJA 8 

TELESNA KOORDINACIJA 8 
ČASOVNA ORIENTACIJA 8 

GLASBENI DIALOG, INTERAKCIJA 2 
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Opisna analiza vaj 2. sklopa: 
VAJA 1: ZAZNAVA RITMA 
Vaja 1 (Zaznavanje ritma) vsebuje 4 podvaje (Zmešani ples, Prva/težka doba, Ritmično 
zaporedje in Izštevanke). Podvaja 1 (Zmešani ples) vsebuje ritem, melodijo, harmonijo ter 
glasbeno artikulacijo. Učenci se pri omenjeni vaji izražajo z gibom, kar spodbuja slušno 
pozornost in občutljivost na ritem ter poudarke, telesno koordinacijo, mentalno 
reprezentacijo in časovno orientacijo. Prav tako je vaja dobra za sproščanje in potrebno 
gibanje med delom.  
Podvaja 2 (Prva/težka doba) vsebuje ritem, melodijo in glasbeno artikulacijo. Pri tej vaji 
učenci skupaj z učiteljem prepevajo poznano pesem ter ob tem ritmizirajo s telesom ali 
ritmičnimi inštrumenti. Podvaja spodbuja slušno pozornost, slušno pomnjenje, posredno tudi 
verbalni spomin in zlogovanje, prav tako pa mentalno reprezentacijo, telesno koordinacijo 
ter časovno orientacijo.  
Podvaja 3 (Ritmično zaporedje) vsebuje glas in ritem. Pri tej igri se ritmično imenujejo 
določene podpomenke. Spodbuja se slušna pozornost, slušno pomnjenje in verbalni spomin. 
Posredno se z naštevanjem besed spodbuja tudi priklic besed in mentalna reprezentacija  ter 
z različnim telesnim ritmiziranjem tudi telesna koordinacija in časovno orientacija.  
Pri podvaji 4 (Izštevanke) sodelujejo glas, ritem in glasbena artikulacija. Vaja spodbuja razvoj 
slušnega spomina, slušnega pomnjenja, verbalnega spomina in zlogovanja, saj učenci 
ritmizirajo na dano besedilo. Prav tako z ritmizacijo pripomore k boljši telesni koordinaciji, 
časovni orientaciji in mentalni reprezentaciji.  
 Odzivi učencev: 
Težavnost podvaje 1 (Zmešani ples) postopoma narašča. Še vedno pa je njena težavnost 
nizka, saj se učenci prosto gibljejo glede na ritem slišane skladbe. Podvaja je učence 
motivirala in jim nudila ustrezno gibanje med delom. Prav tako so se ob njej sprostili in 
zabavali. Učenci so razumeli navodila in vsebino vaje. Med pavzami so obstali in oponašali 
kipe, kar je naredilo vajo še zabavnejšo. Po preizkusu vaje smo dodali še drugo poslušanje, 
kjer smo ob koncu vsake skladbe še naprej s telesom (korakanjem ali ploskanjem) nadaljevali 
ritem skladbe. Eden izmed učencev je predlagal, da bi skladbe poslušali neprekinjeno, kar je 
povečalo težavnost podvaje, saj so morali hitreje ugotoviti ritem in tempo skladbe ter svoje 
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gibanje ustrezno prilagoditi. Pred tem so skladbe že dvakrat poslušali in jih poznali. Ugotovili 
smo, da pri tem niso imeli težav. Na začetku skladbe so se gibali še previdnejše, nato pa 
postali bolj samozavestni in močneje izražali gibe. V podvajo so vključeni vsi učenci hkrati. 
Fizična aktivnost učencev pri podvaji 1 (Zmešani ples) je zaradi gibanja visoka, zato po tej 
podvaji predlagamo uporabo vaje, ki manj aktivira telo.  Podvaja se lahko izvaja individualno 
ali skupinsko.  
Podvaja 2 (Prva/težka doba) predstavlja nadaljevanje podvaje 1. Pri podvaji 2 morajo učenci 
peti skladbo in hkrati udarjati na dobo s ploskanjem ali korakanjem. Med petjem smo 
ugotovili, da je potrebno učence pri tem močneje povezati v skupino, saj se je opazilo 
počasno zmanjševanje pozornosti zaradi dolgotrajnega, enakomernega ploskanja. Preizkusili 
smo petje v krogu, kjer smo se držali za roke. Odziv učencev je bil boljši, bili so bolj zavzeti in 
pri tem pazili na ustrezno korakanje. Učenci so brez težav razumeli navodila in vsebino 
podvaje. Težavnost podvaje je nizka, če prepevamo dobro usvojeno pesem. V primeru, da 
pojemo pesem, ki še ni dodobra usvojena, zahteva podvaja več miselne aktivnosti in 
koordinacije. V igri sodelujejo vsi učenci hkrati. Fizična in miselna aktivnost učencev je 
visoka, saj je vključeno petje z ustreznim gibanjem. Podvaja je primerna tudi za individualno 
delo, vendar pri tem spremenimo ples v krogu v ples v koloni, kjer se držimo za eno roko. 
Podvaja 3 (Ritmično zaporedje) je igra, kjer so učenci telesno manj aktivni, vendar je njena 
težavnost višja, saj morajo usvojiti ritmični vzorec ter priklicati ustrezno podpomenko, ki jo 
bodo naštevali. Pri tem so morali biti pozorni na besede drugih učencev, da se slednje niso 
ponavljaje. Učenci so razumeli navodila in vsebino podvaje. Hitro so prevzeli iniciativo ter 
predlagali nadpomenke, ritmične vzorce in načine prikazovanja le-teh. Igra je skupinska, 
vendar morajo učenci nastopati posamezno. Učenci morajo poslušati drug drugega in se 
pravilno vključiti v igro. Podvajo lahko izvajamo tudi v individualni učni situaciji, kjer je 
izmenjavanje in naštevanje hitrejše.  
Težavnost podvaje 4 (Izštevanke) se postopoma stopnjuje. Najprej smo v koloni oponašali 
vožnjo vlaka ter na prvi zlog močneje udarili ob tla. Dejavnost je učence motivirala za 
nadaljnjo učenje besedila izštevanke. Glede na dejstvo, da smo učencem predstavili še 
nepoznane izštevanke, smo jih učili po verzih skupaj z ritmizacijo po zlogih (s korakanjem kot 
je opisano pred  tem). Ugotovili smo, da bi vajo izvajali lažje, če bi izštevanko že poznali, 
vendar se je izkazalo, da so si učenci besedilo izštevanke z ritmizacijo hitro zapomnili. 
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Posledično smo na idejo učenca, ki je med dejavnostjo začel kazati s prstom na učence, 
nadaljevali igro v krogu. Eden izmed učencev je stal v krogu in na zlog in dobo s prstom kazal 
na vsakega učenca posebej. Drugi so jasno izgovarjali besedilo ter posredno urili zlogovanje z 
izgovarjanjem zlogov na vsako dobo. Vsak učenec, ki je bil izbran, je nadaljeval igro v krogu. 
Težavnost vaje je visoka, saj si morajo učenci zapomniti besedilo ter ga ustrezno ritmično 
razdeliti na zloge. Vključeni so vsi učenci hkrati. Aktivnost učencev je visoka. Igra se lahko 
izvaja tudi v individualni situaciji, kjer vsak posameznik enkrat glasno izšteva ter izmenjujoče 
kaže na posameznika.  
 
VAJA 2: REPRODUKCIJA 
Vaja 2 (Reprodukcija) vsebuje 3 podvaje (Živalsko gibanje, Ritmizacija in Prijatelji). Podvaja 1 
(Živalsko gibanje) in podvaja 2 (Ritmizacija) vsebujeta ritem in glasbeno artikulacijo. Obe 
spodbujata slušno pozornost. Prav tako tudi mentalno reprezentacijo, telesno koordinacijo 
in časovno orientacijo. Podvaja 2 (Ritmizacija) vsebuje tudi zvok, ki ga proizvajamo z 
ritmizacijo, izgovarjanjem zlogov. Spodbuja tudi razvoj slušnega pomnjenja, saj si morajo 
učenci zapomniti ritmično zaporedje ter ga ponoviti. Podvaja 3 (Prijatelji) vsebuje glas, ritem 
in glasbeno artikulacijo. Z zgodbo, glasbenim dialogom spodbuja mentalno reprezentacijo, 
slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin in posredno z ritmizacijo tudi zlogovanje. Z 
različnim gibanjem ob ritmu uri tudi telesno koordinacijo ter časovno orientacijo.  
Odzivi učencev: 
Težavnost vaje 2 se ustrezno postopoma povečuje. Pri podvaji 1 (Živalsko gibanje) so učenci 
razumeli navodila in vsebino igre. Vključeni so vsi učenci hkrati, vendar je možno vajo 
prilagajati in naenkrat izpostaviti posameznega učenca, ki prikaže gibanje, ostali slednje 
ponovijo. Učenci so pri omenjeni podvaji visoko gibalno aktivni. Vajo je možno uporabiti tudi 
v individualni situaciji. Učenci so bili motivirani in so z veseljem sodelovali. Glede na reakcije 
nismo pri podvaji 1 spreminjali ničesar.  
Podvaja 2 (Ritmizacija) spada med fizično manj aktivne vaje, vendar ja zato bolj zahtevna na 
miselni ravni, ker si morajo učenci zapomniti ritmični vzorec. Najprej smo vzorce ponavljali 
skupno, vendar smo hitro ugotovili, da so sposobnosti učencev na tem področju različne, 
zato smo vajo izvajali najprej individualno z vsakim učencem posebej nato pa še skupinsko, 
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tako da so udarjali vsi skupaj. To je omogočilo individualiziranje ritmičnih postopkov tako, da 
smo začetno zahtevnost prilagodili vsakemu posamezniku ter jo postopoma stopnjevali. 
Učence je motivirala kasnejša uporaba malih ritmičnih inštrumentov, s katerimi smo ponovili 
ritmične vzorce individualno ter skupinsko. Uporaba podvaje 2 je možna tudi pri 
individualnem pouku, kjer ni potrebno spreminjati vsebine in poteka podvaje.  
Podvaja 3 (Prijatelji) zahteva dobro pripravljenost učitelja. Učitelj mora pripovedovati zgodbo 
na pamet ter pri tem na ustreznih delih vključiti zapisane ritmične vzorce. Podvaja 3 je 
učence motivirala, saj so pozorno poslušali še njim nepoznano zgodbo. Ugotovili smo, da se 
njihova pozornost in motivacija za sodelovanje ni pomanjšala tudi pri drugem 
pripovedovanju, saj so morali slediti vsebini zgodbe, da so se lahko pravilno vključili v potek 
zgodbe, in ponazoriti pravilen ritmični vzorec.  
Pri podvaji 4 sodelujejo vsi učenci hkrati. Možna pa je tudi individualizacija, kjer vsak učenec 
posebej prikaže določen ritmični vzorec in se s tem vključi v pripoved. To lahko storimo tako, 
da vsakemu učencu določimo po eno vlogo živali. Učenci so pri tem fizično in miselno visoko 
aktivni, saj zahteva vaja pozorno poslušanje, vsebinsko sledenje zgodbi ter ustrezno gibanje. 
Učenci so z zanimanjem sodelovali pri igri in izrazili zadovoljstvo. Podvajo smo dvakrat 
ponovili. Ob drugi ponovitvi so učenci k ritmičnem izražanju dodali še ustrezno živalsko 
gibanje. Podvajo lahko izvajamo tudi v individualni učni situaciji. 
 
VAJA 3: HIKARI, DIKARI, DE! 
Vaja 3 (Hikari, dikari, de!)  vsebuje ritem, glasbeno artikulacijo ter različno jakost, s katerimi 
spodbujamo slušno pozornost, slušno pomnjenje, verbalni spomin in zlogovanje. Učenci se 
morajo sproti spomniti odgovora na vprašanje ter hkrati slediti ritmizaciji in pri tem 
sodelovati. Odgovor ritmično zlogujejo. S tem vaja uri priklic besed, mentalno reprezentacijo, 
telesno koordinacijo in časovno orientacijo. Prisoten je tudi glasbeni dvogovor, ki učence še 
posebej spodbuja, da so pozorni in se pravilno vključujejo v dvogovor. 
Odzivi učencev: 
Pri podvaji 1 (Hikari, dikari, de!) smo otrokom najprej predstavili besedilo s pravilno ritmično 
izreko. Navodila igre so učenci hitro usvojili. Za razumevanje besedila pa so bile potrebne tri 
ponovitve. Nato smo dodali udarec na dobo. S tem je težavnost vaje naraščala. Vaja zahteva 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

145  

pomnjenje besedila s pravilnim ritmom in koordinacijo telesnih gibov ter priklic besed, 
katere morajo tudi zlogovati. Zaradi vsega naštetega spada med težje naloge.  Vaja hkrati 
vključuje vse učence ter izpostavlja posameznika. Učenci so morali slediti odgovorom 
posameznika, da so lahko nadaljevali z igro. Slednje je spodbudilo, da so bili visoko miselno 
aktivni, z dodano telesno ritmizacijo pa tudi fizično. Učence so nebesede nasmejale ter 
motivirale k delu. Zaradi pozitivnega odziva smo dodali še dve kitici, s katerimi lahko 
nadaljujemo vajo zlogovanja. Vaja je spodbudila učence, da so sami dodali vprašanja. Čeprav 
njihova vprašanja metrumsko niso bila pravilna, so z lastnimi idejami popestrili vajo ter sami 
nadaljevali s treningom zlogovanja. Vajo lahko brez sprememb uporabljamo tudi v 
individualni situaciji. 
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3.7.3 SKLOP 3: OBČUTLJIVOST NA PRVE IN ZADNJE GLASOVE V BESEDI 
 

V tretjem sklopu smo se osredotočili na razvijanje občutka za prvi in zadnji glas v besedi.  
Tabela 28: Uporabnost vaj sklopa 3 

NAČIN GLASBENI ELEMETNI FONOLOŠKO ZAVEDANJE DRUGO 
SK IN   GT FR RT ML HR GA JAD SPZ SPO VS ZLG DZB PZG GLA ZR PR MF PB MR TK ČO GD 

3. SKLOP 

VAJA 1: Raznolikost glasov                                                 
1. Kockanje X X X X X        X X                X X   X   
2. Kratki in dolgi glasovi X X X X  X     X  X X     X            X   X   
3. Ugani! X X X X  X     X   X X X       X      X X X   X  
VAJA 2: Prvi glas                                                 
1. Jutranja opravila X X X X X        X X X    X         X X X X   
2. Podaljšan prvi glas X X X   X       X X X X    X       X X X X X   
VAJA 3: Zadnji glas                                                 
1. Podaljšan zadnji glas X X X X X     X   X X X X   X          X X X X   
2. Poštar X X   X X    X X  X X X X  X          X X X   
VAJA 4: Prvi in zadnji glas                                                 
1. Prvi glas X X    X X   X  X X X X   X          X X X X  X 
2. Zadnji glas X X    X X   X  X X X X   X          X X X X X  
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Tabela 29: Tabelarična analiza vaj sklopa 3 
NAČIN ALI VKLJUČENI ELEMENTI ŠTEVILO VAJ MAX. 9 

NAČIN  
INDIVIDUALNO 9 

SKUPINSKO 9 
GLASBENI ELEMENTI  

ZVOK, TON, GLAS 6 
FREKVENCA 5 

RITEM 9 
MELODIJA 3 

HARMONIJA 0 
GLASBENA ARTIKULACIJA  6 

JAKOST, DINAMIKA 2 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE  

SLUŠNA POZORNOST 9 
SLUŠNO POMNJENJE 9 
VERBALNI SPOMIN 7 

ZLOGOVANJE 4 
DOLŽINA ZVOKOV IN BESED 1 

PRVI IN ZADNJI GLAS 6 
GLASKOVANJE 1 

ZAZNAVANJE RIME 0 
PRODUKCIJA RIME 0 

MANIPULACIJA S FONEMI 2 
DRUGO  

PRIKLIC BESED 7 
MENTALNA REPREZENTACIJA 9 

TELESNA KOORDINACIJA 6 
ČASOVNA ORIENTACIJA 9 

GLASBENI DIALOG, INTERAKCIJA 2 
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Opisna analiza vaj 3. sklopa : 
VAJA 1: RAZNOLIKOST GLASOV 
Vaja 1 (Raznolikost glasov) je sestavljena iz treh podvaj (Kockanje, Kratki in dolgi glasovi, 
Ugani!). Podvaja 1 (Kockanje) vsebuje glas, frekvenco in ritem. Spodbuja slušno pozornost in 
pomnjenje, priklic besed, mentalno reprezentacijo in časovno orientacijo. Vaja preko 
imitacije živalskih glasov spodbuja zaznavanje posameznih glasov ter posredno prikazuje  
dolge in kratke glasove (glasovi, ki se lahko podaljšajo, in glasovi, ki jih ne moremo 
podaljšati).  
Podvaja 2 (Kratki in dolgi glasovi) in podvaja 3 (Ugani!) sta sestavljeni iz glasbenih elementov, 
kot so glas, frekvenca, ritem in glasbena artikulacija. Obe podvaji spodbujata razvoj boljše 
slušne pozornosti in pomnjenja, mentalne reprezentacije in časovne orientacije. Podvaja 2 
(Kratki in dolgi glasovi) z ritmizacijo glasov spodbuja zavedanje dolžine glasov, podvaja 3 
(Ugani!) pa z imenovanjem, analizo in sintezo besed posredno spodbuja tudi glaskovanje, 
manipulacijo s fonemi ter priklic besed.  
 Odzivi učencev:  
Težavnost vaje 1 postopno narašča od prve podvaje naprej. Pri podvaji 1 (Kockanje) smo za 
motivacijo vpeljali kocko, na kateri je bilo pripetih 6 slik različnih živali. Delo je potekalo v 
krogu. Vsak izmed učencev je vrgel kocko ter ponovil glas, ki smo ga povezali s posamezno 
živaljo. Nato so glas ponovili vsi učenci skupaj. Podvaja  deluje motivirajoče in je uporabna 
kot uvod v težje podvaje vaje 1. Težavnost vaje je nizka. Vključeni so lahko vsi učenci hkrati 
ali individualno. Podvaja se lahko individualizira ter s tem prilagodi sposobnostim 
posameznika. Aktivnost učencev je nizka, ponavljajo slišani glas ter mečejo kocko. Podvaji 1 
smo zaradi nizke težavnosti in manjše zanimivosti dodali še drugi način izvedbe, kjer poleg 
ritmičnega izražanja glasov izrečejo še ime živali ter to ime zlogujejo. Pri tem učitelj ploska na 
dobo. Učencem podvaja ni predstavljala težav. Sami so prevzeli ritmizacijo ter skupaj z 
izražanjem tudi ploskali.  
Podvaja 2 (Kratki in dolgi glasovi) je sestavljena tako, da učence skozi delo privede do 
spoznanja, da lahko nekatere glasove vlečemo, drugih ne. Učenci so razumeli navodila in 
vsebino, kjer so morali ponavljati ritmične vzorce za učiteljem ter si pri tem zapomniti 
sekvenco izrečenih glasov. Opazili smo različne sposobnosti ritmiziranja ter pomnjenja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

149  

Podvaja omogoča individualizacijo glede na sposobnosti posameznika. Učenci so pri podvaji 
2 fizično manj aktivni, zato priporočamo po končani podvaji uporabo vaje, ki spodbuja fizično 
aktivnost. V podvajo smo vključili vse učence hkrati ter tudi  individualno. Težavnost podvaje 
2 narašča, saj je zadnji del sestavljen iz povezovanja glasov. Učenci so imeli nekaj težav, zato 
so bile potrebne večkratne ponovitve.  
Podvaja 3 (Ugani!) nadaljuje povezovanje glasov iz podvaje 2. Podvaja 3 je učence bolj 
motivirala, kar so izrazili tudi z barometrom počutja, ki bo za vse vaje predstavljen na koncu 
analize. Težavnost podvaje je visoka, saj morajo glaskovati nadaljevanje povedi ali sestaviti 
glaskovano zadnjo besedo v povedi. Pri podvaji so sodelovali vsi učenci hkrati. Učenci so po 
nekaj opravljenih krogih, kjer so vsi glaskovali zadnje besede v povedi ter povezovali 
sosedove, pričeli sestavljati svoje povedi, kot so: «Moja najljubša žival/sladkarija je …«, »Rad 
imam …«, kar je povečalo njihovo motivacijo za igro ter težavnost igre, saj so si sami izbirali 
večzložne besede (nogomet, dinozaver …). Fizična aktivnost pri podvaje 3 je nizka, medtem 
ko zahteva večjo miselno aktivnost. Vajo 1 (Raznolikost glasov) lahko v celotni in njeni 
nespremenjeni obliki uporabljamo tudi pri individualnem pouku.  
 
VAJA 2: PRVI GLAS 
Vaja 2 (Prvi glas) je sestavljena iz dveh podvaj (Jutranja opravila, Podaljšan prvi glas). Obe 
podvaji sta sestavljeni iz glasu in ritma. Prva podvaja (Jutranja opravila) vsebuje še frekvenco, 
druga podvaja pa jakost/dinamiko. Obe igri spodbujata razvoj slušne pozornosti in 
pomnjenja, verbalnega spomina ter zavedanje in prepoznavanje prvega glasu v besedi. 
Druga podvaja (Podaljšan prvi glas) posredno vsebuje tudi vajo manipulacije s fonemi. Prav 
tako obe podvaji spodbujata razvoj hitrejšega priklica besed, boljše mentalne reprezentacije, 
telesne koordinacije in časovne orientacije. 
Odzivi učencev: 
Težavnost vaje 2 postopoma narašča. Podvaja 1 (Jutranja opravila) deluje kot uvod učenju 
prvega glasu. Učenci so zgodbo z zanimanjem poslušali. Pri tem so bili fizično manj aktivni. 
Pri drugi pripovedi so sodelovali s trikratnim ploskom na podaljšan glas. Pri tretji pripovedi 
pa smo dodali besede poleg že uvedenega tridobnega ploskanja pri prvem glasu. Učenci so 
sami izrazili ugotovitev, da se »črka« podaljša na začetku (njihov izraz). Podvaja je delovala 
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zelo motivirajoče, saj so sami začeli iskati besede na podaljšane glasove iz zgodbe. Pri tem so 
še vedno trikrat zaploskali. Težavnost podvaje je nizka, vendar so jo z prevzemom vodenja in 
podajanja svojih lastnih idej povečali ter s tem naredili zanimivejšo. Vključeni so lahko vsi 
učenci hkrati ali vsak posamezno. Vsebina in težavnost se lahko prilagaja sposobnostim 
vsakega posameznika. Aktivnost učencev je nizka, vendar se je z njihovim prevzemom 
vodenja in podajanja idej povečala njihova miselna aktivnost.  
Podvaja 2 (Podaljšan prvi glas) je težja, saj zahteva ritmizacijo s priklicem besed. Učenci so 
imeli nekaj težav z ritmizacijo triole, vendar so jo usvojili s postopnim počasnim učenjem. 
Težavnost narašča z vpeljano pavzo med prvim glasom in besedo. Pri tej vaji sta imela večje 
težave učenca, katerih ritmične sposobnosti so manjše, vendar smo vajo individualizirali, 
jima večkrat prikazali postopek, ki sta ga nato usvojila. Vaja je fizično manj zahtevna, zato je 
bilo vidno, da so učenci po koncu potrebovali gibanje. V vajo so lahko vključeni vsi učenci 
hkrati ali posamezno, torej jo lahko uporabimo tudi v individualni učni situaciji.  
 
VAJA 3: ZADNJI GLAS 
Vaja 3 (Zadnji glas) vsebuje dve podvaji (Poštar, Podaljšan zadnji glas). Podvaja 1 (Poštar) 
vsebuje ritem, melodijo ter glasbeno artikulacijo oziroma poudarjene in nepoudarjene dobe. 
Zaradi slednjih je prisotna tudi različna jakost oziroma dinamika. Podvaja 2 (Podaljšan zadnji 
glas) vsebuje glas, frekvenco ter ritem, s katerim podaljšuje zapeti zadnji glas.  Obe podvaji 
spodbujata razvoj slušne pozornosti in slušnega pomnjenja, verbalnega spomina, zlogovanja 
ter zavedanja in prepoznavanja zadnjega glasu. Obe spodbujata tudi mentalno 
reprezentacijo, telesno koordinacijo ter časovno orientacijo. S podvajo 2 (Podaljšan zadnji 
glas) urimo tudi priklic besed. 
Odzivi učencev: 
Težavnost vaje 3 postopoma narašča. Podvaja 1 (Poštar) je sestavljena podobno kot podvaja 
1 vaje 2, saj z zgodbo deluje kot uvod v zaznavanje zadnjega glasu. Takšno je le prvo 
pripovedovanje, saj nato njena težavnost narašča. Z ritmom, melodijo in s poudarki izrazimo 
zlog ter glas. Učenci so pozorno poslušali glasbeno pripoved ter na koncu ugotovili, katero 
osebo smo opisovali. Glede na to, da smo uporabili še nepoznano besedilo, smo učence učili 
po verzih, kjer so pri zadnjem glasu dvakrat zaploskali. Nato so imenovali zadnji slišani, 
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podaljšani glas. Učenci so manj fizično aktivni, vendar si morajo z ritmom in melodijo 
zapomniti besedilo. Po prepevanju posameznih verzov so pravilno odgovorili na vprašanje, 
kateri glas slišimo na koncu. Sami so ga ponovili. Pri tem smo jih spodbudili, da so dvakrat 
zaploskali. Na enak način (menjavanje frekvence na zadnjem zlogu in poudarek na zadnjem 
glasu) smo poskusili »prepevati« tudi izštevanko Čuha puha, ki so jo učenci že poznali. 
Najprej smo jo recitirali, nato pa skupno prepeli po verzih. Pri tem smo tridobni ritem 
spremenili v dvodobnega, glede na metrum izštevanke. Ugotovili smo, da se lahko predlog 
vaje uporablja tudi pri drugih pesmih, izštevankah, ugankah ipd. Učenci so nato poskusili 
sami. Izbrali so si besedilo ter ga melodično in ritmično prepeli. Nekateri so imeli težave z 
ritmom. Slednjim smo na začetku pomagali, nato pa so ustvarjali sami. Podvaja 1 (Poštar) 
ima nizko zahtevnost, vendar z dodanimi idejami učencev narašča. Podvajo je mogoče 
prilagajati sposobnostim posameznikov. V podvajo so lahko vključeni vsi učenci hkrati ali 
vsak individualno, torej se lahko uporablja tudi pri individualnem pouku.  
Pri podvaji 2 podaljšujemo zadnje glasove posameznim besedam. Učenci so zaradi že 
poznanega načina podaljševanja glasov iz podvaje 1 to lažje razumeli in so imeli manj težav s 
podaljševanjem besed. Fizična aktivnost učencev je nizka, vendar podvaja zahteva visoko 
miselno aktivnost. Najprej smo jo izvajali skupinsko, nato posamezno, torej je primerna tudi 
za delo v individualni učni situaciji.   
 
VAJA 4: PRVI IN ZADNJI GLAS 
Vaja 4 (Prvi in zadnji glas) vsebuje dve podvaji (Prvi glas in Zadnji glas), ki vsaka posebej urita 
določen glas. Sestavljeni sta iz enake melodije in ritma ter podobnega besedila. Torej obe 
vsebujeta melodijo, ritem in glasbeno artikulacijo. Spodbujata razvoj slušne pozornosti in 
pomnjenja, verbalnega spomina, zlogovanja ter zavedanje in prepoznavanje prvega in 
zadnjega glasu v besedi. Prav tako spodbujata razvoj hitrejšega priklica besed, boljše 
mentalne reprezentacije in časovne orientacije. Podvaji spodbujata interakcijo ter sledenje in 
pravilno vključevanje s sodelovanjem v glasbenem dialogu. 
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Odzivi učencev: 
Vaja 4 (Prvi in zadnji glas) je delovala zelo motivirajoče. Učenci so razumeli navodila in 
vsebine vaje. Besedilo smo se učili s petjem melodije po verzih. Težavnost vaje je, dokler ne 
usvojijo besedila in melodije, višja, nato pa se zmanjša, saj je njihova naloga, da pozorno 
prisluhnejo in zaznajo prvi ali zadnji glas v besedi. Učenec, ki sprašuje, si mora hitro izmisliti 
besedo na dani glas. To je učencem na začetku predstavljalo težave, zato smo nalogo 
prilagodili tako, da smo pred tem določili glas in skupaj poiskali besedo. Po nekajkratnih 
ponovitvah smo določanje glasu izpustili in se igrali igro po predstavljenih pravilih. Za 
izvedbo vaje sta potrebna vsaj dva igralca. Možno jo je izvajati tudi v individualni situaciji, 
vendar mora pri tem učitelj prevzeti eno od napisanih vlog. Učenci so bili pri vaji fizično manj 
aktivni. Zaradi dobrih odzivov učencev vaje nismo spreminjali. Prilagodili smo le začetno 
učenje besedila ter zaradi različnih sposobnosti učencev pri priklicu besed pomagali pri izbiri 
besede.  
Glede na to, da imata podvaji enako melodije in ritem ter podobno besedilo, se je pokazal 
problem pri ločevanju podvaj, zato predlagamo na začetku, da se vaji uporabljata ločeno.  
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3.7.4 SKLOP 4: PREPOZNAVANJE RIMANIH BESED IN PRODUKCIJA RIM 
 
V četrtem sklopu smo se osredotočili na razvijanje občutka za zadnji zlog in s tem rimo. Nekatere vaje so namenjene zaznavanju in 
prepoznavanju rim, druge produkciji rim.   

Tabela 30: Prikaz uporabnosti vaj sklopa 4 
NAČIN GLASBENI ELEMETNI FONOLOŠKO ZAVEDANJE DRUGO 

  SK IN  ZGT FR RT MEL HR GA JAD SPZ SPO VS ZLG DZB PZG GLA ZR PR MF PB MR TK ČO GD 

4. SKLOP 

VAJA 1: Zadnji zlog                                                 
1. Sne-žak-žak! X X X   X     X  X X X X      X     X X  X X   
2. "ŠŠŠŠ" zlogovanje X X X   X     X  X X X X      X     X X X X   
3. Skrivno zlogovanje X X X   X     X  X X X X      X     X X X X   
VAJA 2: Glasbeno rimanje                                                 
1. Zimska  X X X X X     X X X X X         X X   X  X  X  
2. Ritmični zlogi X X X  X      X  X X X X      X X   X  X X X   
3. Uganke X X X X X     X X X X X X      X X   X X  X  
VAJA 3: Produkcija rim                                                 
1. Iščemo rime X X    X X   X  X X X X       X X   X X X X X 
VAJA 4: Iskanje rim                                                 
1. Lisica tatica X X X X  X X   X   X X X X       X X   X X   X X 
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Tabela 31: Tabelarična analiza vaj sklopa 4 
NAČIN ALI VKLJUČENI ELEMENTI ŠTEVILO VAJ MAX. 8 

NAČIN  
INDIVIDUALNO 8 

SKUPINSKO 8 
GLASBENI ELEMENTI  

ZVOK, TON, GLAS 8 
FREKVENCA 3 

RITEM 8 
MELODIJA 2 

HARMONIJA 0 
GLASBENA ARTIKULACIJA  8 

JAKOST, DINAMIKA 2 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE  

SLUŠNA POZORNOST 8 
SLUŠNO POMNJENJE 8 
VERBALNI SPOMIN 8 

ZLOGOVANJE 7 
DOLŽINA ZVOKOV IN BESED 0 

PRVI IN ZADNJI GLAS 0 
GLASKOVANJE 0 

ZAZNAVANJE RIME 8 
PRODUKCIJA RIME 5 

MANIPULACIJA S FONEMI 0 
DRUGO  

PRIKLIC BESED 8 
MENTALNA REPREZENTACIJA 8 

TELESNA KOORDINACIJA 5 
ČASOVNA ORIENTACIJA 8 

GLASBENI DIALOG, INTERAKCIJA 2 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

155  

Opisna analiza vaj 4. sklopa: 
VAJA 1: ZADNJI ZLOG 
Vaja 1 (ZADNJI ZLOG) je sestavljena iz treh podvaj (Sne-žak-žak!, »Šššš« zlogovanje, Skrivno 
zlogovanje). Vse podvaje vsebujejo glas, ritem in glasbeno artikulacijo, s katerimi 
spodbujamo zaznavo zadnjega zloga v besedi.  Spodbujajo slušno pozornost in pomnjenje, 
verbalni spomin, zlogovanje ter zavedanje zadnjega rimanega zloga. Prav tako se z njimi 
spodbuja priklic besed, mentalna reprezentacija, telesna koordinacija in časovna orientacija.  
Odzivi učencev: 
Težavnost vaje 1 narašča od podvaje do podvaje. Podvaja 1 (Sne-žak-žak!) poudarja zadnji 
zlog. Pri tem učenci niso imeli težav. Razumeli so navodila in vsebino podvaje. Težavnost 
podvaje je nizka. Vključeni so lahko vsi učenci hkrati ali vsak posamezno. Vajo lahko 
individualiziramo in s tem prilagajamo sposobnostim posameznih učencev. Učenci so pri 
omenjeni podvaji fizično manj aktivni. Hitro so ujeli ritem ploskanja in udarjanja po kolenih. 
Nekaj težav smo opazili pri zaznavanju zadnjega zloga, zato smo naprej zlogovali samo s 
ploskanjem in v drugo s spremembo giba na zadnjem zlogu.  
Podvaja 2 (»Šššš« zlogovanje) poteka na isti način kot podvaja 1 z razliko, da vse zloge, razen 
zadnjega, izrečemo šepetajoče, zadnjega pa glasno. Težavnost se stopnjuje s podvajo 3 
(Skrivno zlogovanje), kjer si zloge govorimo v mislih in na glas izrečemo le zadnjega. Prav 
tako se pri podvaji 2 in podvaji 3 uporablja enak način ritmiziranja kot pri podvaji 1.  
Pri vaji 1 (Zadnji zlog) so lahko vključeni vsi učenci hkrati ali individualno. Pri tem so drugi 
učenci aktivni in sledijo poteku igre. Fizična aktivnost učencev je nižja, vendar je potrebno 
veliko miselne aktivnosti, predvsem pri podvajah 2 in 3, kjer si je potrebno predstavljati 
zloge. Vajo lahko izvajamo tudi v individualni učni situaciji. Glede na odzive učencev vaje ni 
bilo potrebno spreminjati.  
 
VAJA 2: GLASBENO RIMANJE 
Vaja 2 (Glasbeno rimanje) je sestavljena iz treh podvaj (Zimska, Ritmični zlogi, Uganke). 
Podvaja 1 (Zimska) vsebuje glas, frekvenco, ritem, glasbeno artikulacijo in jakost oziroma 
dinamiko, s katerimi pojemo zadnjo besedo in še posebej poudarimo zadnji rimani zlog. 
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Spodbuja slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin, zlogovanje in zaznavo rim. 
Posredno spodbuja priklic besed, mentalno reprezentacijo in časovno orientacijo.  
Podvaja 2 (Ritmični zlogi) z glasom, ritmom, glasbeno artikulacijo in različno jakostjo oziroma 
dinamiko spodbuja slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin, zlogovanje ter 
zavedanje in produkcijo rim. Posredno spodbuja enake sposobnosti kot podvaja 1 ter telesno 
koordinacijo.  
Podvaja 3 (Uganke) vsebujejo glas, frekvenco, ritem. Z njimi spodbuja slušno pozornost in 
pomnjenje, zlogovanje ter zaznavo in produkcijo rim. Spodbuja tudi priklic besed, mentalno 
reprezentacijo in časovno orientacijo. 
 Odzivi učencev: 
Pri podvaji 1 (Zimska) so učenci pozorno poslušali učiteljevo pripovedovanje zgodbe. 
Razumeli so navodila in vsebino vaje. Težavnost vaje narašča, vendar je še vedno nizka, saj 
zahteva pozorno poslušanje in ponavljanje že slišanih besed. V podvajo so vključeni vsi 
učenci hkrati, pri drugi ponovitvi pa so lahko tudi vsak posamezno. Pri tem so učenci fizično 
manj aktivni. Učenci so pravilno zaznali poudarek na zadnjem zlogu ter ga ponovili. Občasno 
so potrebovali usmerjanje k zadnjemu zlogu, zato smo k poustvarjanju dodali še različno 
dinamiko, kar se je izkazalo kot dobro, saj so učenci hitreje prepoznali zadnji zlog. Zaradi 
lažjega prepoznavanja rime v enozložnih besedah smo pomembni samoglasnik podaljšali ter 
ga izvajali povezano s petjem zvočnega zdrsa oziroma glissanda. Naloga učencev pri drugi 
ponovitvi je bila, da sami nadaljujejo zgodbo in dodajo ustrezno besedo. Učenci so 
samoiniciativno dodajali besede s petjem na dveh tonih.  
Pri individualni uri je učenec samostojno poiskal rimani besedi, ki jih je že poznal (krava, 
trava), ter jih zapel. Pravilno je poimenoval del besede, ki se ponavlja. Podvaja je primerna 
tudi za delo v individualni učni situaciji.  
Pri podvaji 2 (Ritmični zlogi) smo iskali rime z ritmičnimi poudarki. Podvaja se je izkazala kot 
težja, saj ni bilo prisotne izrazitejše melodične spremembe, temveč je bila ritmizacija in s tem 
vlečenje samoglasnikov bolj podobna govoru. Učenci so potrebovali več ponovitev. Navodila 
in vsebino podvaje so razumeli. Učenci so pri tem fizično manj aktivni. Vključeni so lahko vsi 
učenci hkrati ali vsak posamezno, torej je vaja primerna tudi za individualni pouk. Na začetku 
so učenci iskali rime s pomočjo slik, ki smo jih uporabili pri vaji 1 istega sklopa. Po večkratni 
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ponovitvi (ob različnem času) smo opazili več samoiniciativnosti, ko so začeli iskati svoje, še 
neimenovane rime. Največkrat so bile to rime iz imen.  
Podvaja 3 (Uganke) poteka podobno kot podvaja 1 (Zimska), vendar se pri tej podvaji 
uporablja tudi odsekano petje oziroma staccato, s katerim odvzamemo pomembnost zlogom 
pred zadnjim, zadnjega pa poudarimo z naraščajočo dinamiko in daljšim izvajanjem. Učenci 
so potek in vsebino že poznali. Motivirale so jih slike, ki so predstavljale rešitve ugank. Na 
koncu vaje sta dva dečka izrazila željo, da sama predstavita rimani besedi. Uporabila sta že 
poznane. Pri tem  sta uporabila vzorec petja iz podvaje ter poudarila zadnji zlog. Pravilno sta 
odgovorila tudi na vprašanje, kateri del besede se ponavlja. Pri podvaji tri so aktivni vsi 
učenci hkrati ali vsak posamezno. Učenci so pri tem fizično manj aktivni, vendar zahteva 
visoko miselno aktivnost. Podvaja se lahko izvaja tudi pri individualnem pouku.  
 
VAJA 3: PRODUKCIJA RIM 
Vaja 3 (Produkcija rim) vsebuje eno podvajo (Iščemo rime). Z ritmom, melodijo in glasbeno 
artikulacijo spodbuja slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin, zlogovanje ter 
zaznavo in produkcijo rim. Prav tako uri priklic besed mentalno reprezentacijo, telesno 
koordinacijo in časovno orientacijo. Podvaja spodbuja tudi interakcijo ter sledenje in pravilno 
vključevanje z zahtevanim glasbenim dialogom. 
Odziv učencev: 
Učenci so razumeli navodila in vsebino vaje. Sami so povedali, da morajo iskati besede, kjer 
je »zadnji del enak« (njihove besede). Najprej so podali nekaj že poznanih primerov. Nato 
smo jim predstavili melodijo in besedilo pesmi. Slednje smo vsaj trikrat ponovili z različnimi 
rimami. Iskanje rim s petjem jih je zelo motiviralo, saj so želeli slednje početi individualno. V 
pesem so vstavljali že poznane besede, vendar so poiskali pravilne pare. Učencu, ki se ni 
spomnil rimanih besed, smo pomagali s slikami iz vaje 1, podvaje 1. Najprej je poiskal par, 
nato pa smo skupaj zapeli. Težavnost vaje se lahko stopnjuje s tem, da učenci iščejo nove 
rime. Prav tako od njih zahteva pomnjenje besedila, ritma in melodije. Vključeni so lahko vsi 
učenci hkrati ali individualno. Fizična aktivnost učencev je pri tej vaji nižja, vendar od njih 
zahteva visoko miselno aktivnost. Vaja deluje visoko motivirajoče. 
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VAJA 4: ISKANJE RIM  
Vaja 4 (Iskanje rim) vsebuje eno podvajo (Lisica tatica). Vaja je sestavljena iz glasov, 
frekvence, ritma, melodije in glasbene artikulacije, ki pripomorejo k boljši produkciji rim. Z 
omenjeno vajo spodbujamo slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin, zlogovanje ter 
zavedanje in produkcijo rim. Prav tako se uri priklic besed, mentalna reprezentacija in 
časovna orientacija. Z glasbenim dialogom pa pripomoremo k treningu sledenja in vsebinsko 
pravilnega vključevanja v igro.  
Odzivi učencev: 
Vaja 4 predstavlja nadaljevanje vaje 3. Je težja, saj zahteva iskanje rim v določenem sklonu. 
Pri tem so imeli učenci kar nekaj težav. Vendar jim je pomagalo besedilo pesmi, ki z 
vprašanjem pripelje do pravilnega odgovora. Na začetku smo si pomagali s slikami iz vaje 1, 
podvaje 1. Učenci so sami ugotovili, da se nekatere besede ne rimajo več. Raziskovanje in 
ugotavljanje, katere so te, jih je še bolj motiviralo za delo. V vajo so lahko vključeni vsi učenci 
hkrati ali pa posamezno, zato je primerna tudi za delo v individualni učni situaciji. Fizična 
aktivnost učencev je nizka. Učenci so bili po tej vaji utrujeni, zato priporočamo nadaljevanje 
dela s fizično bolj aktivno vajo, pri kateri se lahko gibljejo in hkrati spočijejo.  
Glede na odzive učencev vaj iz sklopa 4 nismo vsebinsko spreminjali.  
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3.7.5 SKLOP 5: MANIPULACIJA S FONEMI 
 
V petem sklopu smo se osredotočili na razvijanje sposobnosti manipuliranja s fonemi.  

Tabela 32: Prikaz uporabnosti vaj sklopa 5 
NAČIN GLASBENI ELEMETNI FONOLOŠKO ZAVEDANJE DRUGO 

  SK IN   GT FR RT ML HR GA JAD SPZ SPO VS ZLG DB PZG GLA ZR PR MF PB MR TK ČO GD 

5. SKLOP 

VAJA 1: Petje vokalov                                                 
1. Skrivni znaki X X X X X        X X  X       X      X    X X    
2. Črkovna zmeda X X X X X        X X X X           X X X X    
3. Joj, ta vihar! X X X X X        X X X X           X X X X    
VAJA 2: Manipulacija                                                  
1. Poskoki X X X  X     X X  X X X     X     X X X X X   
2. Krademo črke X X X  X     X  X X X X      X     X X X  X   
3. Čarobne besede X X X  X X    X X  X X X  X    X     X X X  X   
VAJA 3: Enačenje fonemov                                                 
1. Muha X X    X X     X X X X            X   X  X X   
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Tabela 33: Tabelarična analiza vaj sklopa 5 
NAČIN ALI VKLJUČENI ELEMENTI ŠTEVILO VAJ MAX. 7 

NAČIN  
INDIVIDUALNO 7 

SKUPINSKO 7 
GLASBENI ELEMENTI  

ZVOK, TON, GLAS 6 
FREKVENCA 3 

RITEM 4 
MELODIJA 2 

HARMONIJA 0 
GLASBENA ARTIKULACIJA  3 

JAKOST, DINAMIKA 2 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE  

SLUŠNA POZORNOST 7 
SLUŠNO POMNJENJE 7 
VERBALNI SPOMIN 7 

ZLOGOVANJE 4 
DOLŽINA ZVOKOV IN BESED 0 

PRVI IN ZADNJI GLAS 0 
GLASKOVANJE 4 

ZAZNAVANJE RIME 0 
PRODUKCIJA RIME 0 

MANIPULACIJA S FONEMI 7 
DRUGO  

PRIKLIC BESED 5 
MENTALNA REPREZENTACIJA 7 

TELESNA KOORDINACIJA 5 
ČASOVNA ORIENTACIJA 3 

GLASBENI DIALOG 0 
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Opisna analiza: 
VAJA 1: PETJE VOKALOV 
Vaja 1 (Petje vokalov) je sestavljena iz 3 podvaj (Skrivni znaki, Črkovna zmeda in Joj, ta 
vihar!). Vse podvaje vsebujejo glas, frekvenco in ritem. Spodbujajo slušno pozornost, 
pomnjenje, verbalni spomin ter sposobnost manipulacije s fonemi. Z vsemi podvajami 
spodbujamo tudi mentalno reprezentacijo ter telesno koordinacijo. Podvaja 1 (Skrivni znaki), 
poleg vse naštetih, uri tudi glaskovanje. Podvaji 2 (Črkovna zmeda) in 3 (Joj, ta vihar!) pa 
urita tudi zlogovanje in priklic besed. 
Odzivi učencev:  
Učenci so razumeli navodila ter vsebino vaje. Težavnost vaje ustrezno narašča. Podvaja 1 
(Skrivni znaki) je z gibi delovala motivirajoče. Njena težavnost je nizka, saj se kaže le en zlog 
na enkrat ali pa dvozložna beseda z enakima vokaloma. V delo so bili vključeni vsi učenci 
hkrati. Posamezniki so izrazili željo, da predstavijo gibe zlogov samostojno. Podvaja se lahko 
izvaja tudi individualno. Pri vseh podvajah vaje 1 so učenci s kazanjem gibov fizično aktivni. 
Učenci niso imeli težav pri pomnjenju gibov, saj so nekatere že poznali. Preizkusili smo se 
tudi v hitrostnem kazanju znakov. Učenci so pri vaji izražali vidno veselje in interes.  
Podvaja 2 (Črkovna zmeda) je učence motivirala z zgodbo. Samostojno so tvorili različne 
nebesede. Najprej smo vse besede zlogovali, nato pa prešli h kazanju gibov skupaj s petjem.  
Pri tem smo hitrost kazanja in petja besed najprej upočasnili in kasneje pospešili.  
Podvaja 3 (Joj, ta vihar!) je najtežja vaja, saj morajo iz nebesed s spreminjanjem vokalov 
sestaviti smiselne besede. Pri sestavljanju večzložnih besed so imeli določeni učence večje 
težave, zato smo posameznim učencem podvajo individualizirali. Celotna vaja se lahko 
uporablja v skupini ali individualno. Učenci so fizično in miselno aktivni. Razumeli so navodila 
in vsebino vaje, zato nismo ničesar spreminjali.  
 VAJA 2: MANIPULACIJA 
Vaja 2 (Manipulacija) vsebuje 3 podvaje (Poskoki, Krademo črke, Čarobne besede). Podvaja 1  
(Poskoki) in podvaja 2 (Krademo črke) z glasom, ritmom, glasbeno artikulacijo in jakostjo 
oziroma dinamiko spodbujata slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin, glaskovanje 
in manipulacijo s fonemi. Posredno tudi priklic besed, mentalno reprezentacijo in časovno 
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orientacijo. Podvaja 1 (Poskoki) z gibi uri še telesno koordinacijo. Podvaja 3 (Čarobne besed) 
pa najprej z glasom, ritmom, glasbeno artikulacijo in jakostjo oziroma dinamiko, v drugem 
delu pa tudi z melodijo, uri slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin, zlogovanje, 
glaskovanje in manipulacijo s fonemi. Prav tako tudi priklic besed, mentalno reprezentacijo 
in časovno orientacijo. 
Odzivi učencev: 
Težavnost vaje ustrezno narašča. Učenci so razumeli navodila in vsebino vaje. Podvaja 1 
(Poskoki) predstavlja uvod v vajo, vendar kljub temu zahteva visoko fizično in miselno 
aktivnost, saj morajo učenci lažje dvozložne besede glaskovati. Posamezni glas morajo 
povezati s posameznim skokom. Nekaterim učencem je to predstavljalo večje težave, zato 
smo začeli najprej s posameznimi zlogi. Ugotovili smo torej, da se lahko vajo individualizira 
sposobnostim vsakega posameznika ter s tem težavnost postopoma stopnjujemo. V podvajo 
so lahko vključeni vsi učenci hkrati ali posamezno.  
Podvaja 2 (Krademo črke) zahteva manj fizične aktivnosti. Učenci so razumeli njeno vsebino, 
vendar so imeli kar nekaj težav pri izvajanju. Vajo smo individualizirali posameznikom, torej 
se lahko izvaja tudi v individualni učni situaciji. Ugotovili smo, da je vaja dolgotrajna in da jo 
je potrebno večkrat ponoviti.  
Podvaja 3 (Čarobne besede) se začne s prepevanjem pesmi, kar je učence motiviralo. Iz 
besedila pesmi so ugotovili, da bomo besede spreminjali. Prav tako kot podvaja 2 je tudi 
podvaja 3 za učence težja. Razumeli so potek in vsebino vaje, vendar je bilo vidno, da 
potrebuje več ponovitev in rednega treninga. Sami so ugotovili, da če spremenimo eno 
»črko, se spremeni cela beseda« (njihov izraz). Zaradi težavnosti vaje smo najprej spremenili 
prvi glas z ritmizacijo, nato pa besedi uporabili tudi v pesmi. Spremenjen potek je podvajo 
naredil zanimivejšo. Predlagamo postopno uporabo vaje. 
 
VAJA 3: ENAČENJE FONEMOV 
Vaja 3 (Enačenje fonemov) vsebuje eno podvajo (Muha). Slednja z ritmom in melodijo 
spodbuja slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin, zlogovanje in manipulacijo s 
fonemi. Poleg naštetih pa še mentalno reprezentacijo, časovno orientacijo in telesno 
koordinacijo, saj morajo učenci usklajevati gibe glede na tempo pesmi in zloge v besedah.  
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Odzivi učencev: 
Najprej smo učence naučili osnovne melodije in besedila. Slednje smo večkrat ponavljali pri 
različnih urah. Obnovili smo gibe za posamezne glasove. Vsak učenec si je izbral po en glas 
ter pokazal gib. Pri predstavitvi pesmi s spremenjenim vokalom so se učenci zabavali in 
izrazili interes po sodelovanju. Razumeli so potek in vsebino vaje. Težavnost vaje je (po 
naučeni pesmi) nizka, vendar so bile v začetku občasno prisotne napake. Zaradi slednjih smo 
začetnemu petju znižali hitrost in poudarili gibe. Učenci so lahko med petjem opazovali drug 
drugega. Tako so lahko vedno videli znak vokala, kar jim je bilo v pomoč pri izgovorjavi 
nastalih nebesed. Vključeni so lahko vsi učenci hkrati ali vsak posamezno, kar so tudi želeli.  
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3.7.6 SKLOP 6: POMNJENJE IN PRODUKCIJA BESED IN POVEDI, BESEDNI SPOMIN 
 
V šestem sklopu smo se osredotočili na razvijanje verbalnega spomina oziroma na pomnjenje in reprodukcijo besed ter povedi.  

Tabela 34: Prikaz uporabnosti vaj sklopa 
NAČIN GLASBENI ELEMETNI FONOLOŠKO ZAVEDANJE DRUGO 

  SK IN  ZGT FR RT ML HR GA JAD SPZ SPO VS ZLG DZB PZG GLA ZR PR MF PB MR TK ČO GD 

6. SKLOP 

VAJA 1:  Ritmizacija  nebesed                                                 
1. Sanjska kitajščina X X X X         X X X X             X X X    
2. Andrele pandrele X X X X X     X X X X X X              X  X   
VAJA 2: Petje nebesed                                                 
1. En ten tenera X X X  X X   X  X X X X X              X   X   
VAJA 3: Petje s plesom                                                 
1. Gradimo prijateljstvo X X X   X X   X  X X X X              X X  X   
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Tabela 35: Tabelarična analiza vaj sklopa 6 
NAČIN ALI VKLJUČENI ELEMENTI ŠTEVILO VAJ MAX. 4 

NAČIN  
INDIVIDUALNO 4 

SKUPINSKO 4 
GLASBENI ELEMENTI  

ZVOK, TON, GLAS 4 
FREKVENCA 2 

RITEM 3 
MELODIJA 2 

HARMONIJA 0 
GLASBENA ARTIKULACIJA  3 

JAKOST, DINAMIKA 2 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE  

SLUŠNA POZORNOST 4 
SLUŠNO POMNJENJE 4 
VERBALNI SPOMIN 4 

ZLOGOVANJE 4 
DOLŽINA BESED 0 

PRVI IN ZADNJI GLAS 0 
GLASKOVANJE 0 

ZAZNAVANJE RIME 0 
PRODUKCIJA RIME 0 

MANIPULACIJA S FONEMI 0 
DRUGO  

PRIKLIC BESED 1 
MENTALNA REPREZENTACIJA 4 

TELESNA KOORDINACIJA 2 
ČASOVNA ORIENTACIJA 3 

GLASBENI DIALOG, INTERAKCIJA 0 
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Opisna analiza: 
VAJA 1: RITMIZACIJA NEBESED 
Vaja 1 (Ritmizacija nebesed) je sestavljena iz dveh podvaj (Sanjska kitajščina in Andrele 
pandrele). Podvaja 1 (Sanjska kitajščina) z glasom in s frekvenco spodbuja slušno pozornost 
in pomnjenje, verbalni spomin in zlogovanje. Prav tako tudi priklic besed, mentalno 
reprezentacijo in v primeru kazanja zlogov (kot pri sklopu 1, vaja 4, podvaja 5) tudi telesno 
koordinacijo.  
Podvaja 2 (Andrele pandrele) vsebuje glas in ritem ter v primeru petja zlogov tudi frekvenco. 
Poleg naštetih vsebuje še glasbeno artikulacijo in jakost oziroma dinamiko. Podvaja spodbuja 
slušno pozornost in pomnjenje, verbalni spomin in zlogovanje, posredno pa tudi mentalno 
reprezentacijo in časovno orientacijo. 
 Odzivi učencev: 
Težavnost vaje 1 (Ritmizacija nebesed) postopoma narašča. Podvaja 1 motivira učence z 
zgodbo. Učenci so razumeli zgodbo ter ob koncu izrazili svoje mnenje in ideje z naštevanjem 
različnih nebesed. Učenci so med navajanjem svojih idej izražali veselje in se smejali. Nekaj 
težav jim je predstavljalo zlogovanje predvsem pri izmišljenih besedah, kjer je bilo spetih več 
soglasnikov skupaj. S podanim natančnejšim navodilom so usvojili potek in nadaljevali z igro. 
Podvaja 2 (Andrele pandrele) je težja, saj so si morali zapomniti točno določeno besedilo. 
Učili smo jih po posameznih  verzih. Podvaja je dolgotrajna, zato smo jo izvajali v več sklopih 
in ponavljali pri nadaljnjih urah. Učenec, ki ima težave s pomnjenjem besed, si je, po 
predstavljenem načinu s petjem, v nadaljevanju s tem pomagal sam. Po drugi ponovitvi smo 
vpeljali ritmizacijo s poudarki in z različnimi jakostmi. Slednje se je izkazalo kot boljše, saj so 
si hitreje zapomnili dva nova verza. Podvajo lahko izvajamo postopoma in s tem dvigujemo 
njeno težavnost. Vključeni so vsi učenci hkrati ali posamezno. Učenci so fizično manj aktivni. 
Podvaja zahteva visoko miselno aktivnost. Podvajo smo uspešno izvedli tudi pri individualni 
uri. 
VAJA 2: PETJE NEBESED 
Vaja 2 (Petje nebesed) vsebuje eno podvajo (En ten tenera). Podvaja z glasom (v primeru 
ritmizacije), melodijo, ritmom, glasbeno artikulacijo in jakostjo oziroma dinamiko spodbuja 
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slušno pozornost in slušni spomin, verbalni spomin ter zlogovanje. Prav tako tudi  mentalno 
reprezentacijo in časovno orientacijo.  
Odzivi učencev: 
Vaja spada med težje naloge, saj zahteva pomnjenje besedila z melodijo in ritmom. Učenci so 
razumeli potek vaje ter njeno vsebino. Pesem smo učence učili z melodijo po posameznih 
delih. Učenci so imeli največ težav z izgovorjavo posameznih besed. Slednje smo predstavili 
ritmično, posamezno. Učence je komičnost nebesed motivirala. Med igro so se smejali in 
zabavali. Prav tako kot podvaja 2 vaje 1 tudi ta vaja zahteva večkratno ponovitev ob različnih 
priložnostih. Po koncu vaje je učenec izrazil željo, da bi sam sestavil pesem iz nebesed, kar je 
povzročilo val idej. Skupaj smo sestavili kratko besedilo(dva verza)  in si izmislili melodijo. 
Slednjo so hitro usvojili in jo večkrat prepeli. Učenka je samoiniciativno obrazložila pomen 
pesmi, kar je spodbudilo uporabo domišljije tudi drugim učencem. Vaja je dinamična in se 
lahko uporabi na različne načine. V vajo so vključeni vsi učenci hkrati ali posamezno. Miselna 
aktivnost učencev je visoka.  
 VAJA 3: PETJE S PLESOM 
Vaja 3 (Petje s plesom) vsebuje eno podvajo (Gradimo prijateljstvo). Podvaja z glasom (v 
primeru ritmizacije), melodijo, ritmom in glasbeno artikulacijo spodbuja slušno pozornost in 
slušno pomnjenje, verbalni spomin ter zlogovanje. Učenci morajo povezati besedilo z 
ustreznim gibom ter vse to narediti v pravilnem zaporedju in ritmu, kar spodbuja tudi 
mentalno reprezentacijo, časovno orientacijo in telesno koordinacijo.  
Odzivi učencev: 
Vajo 3 sestavlja pesem Gradimo prijateljstvo. Učenci so razumeli navodila ter vsebino naloge. 
Nekateri učenci so pesem že poznali, vendar so povedali, da se besedila ne spomnijo dobro. 
Že med prvim petjem so se vključili z gibi. Nato smo besedilo prve kitice recitirali (z ritmom) 
in prikazovali ustrezne gibe. Pesem smo se učili po posameznih kiticah ter jih večkrat 
ponovili. Vključeni so bili vsi učenci hkrati. Vajo smo izvedli tudi pri individualni uri ter 
ugotovili, da je primerna za uporabo v individualni učni situaciji. Fizična in miselna aktivnost 
učencev je pri omenjeni vaji visoka.  
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3.7.7 Raziskovalna vprašanja in odgovori 
 
Vprašanje 1: Ali je možno pripraviti glasbene vaje oziroma dejavnosti za spodbujanje 
fonološkega zavedanja in verbalnega spomina, ki bodo uporabne v skupini in hkrati pri 
individualnih urah? 
Odgovor 1: Vaje smo preizkusili v skupinski in individualni učni situaciji. Ugotovili smo, da so 
vse vaje primerne za uporabo v skupini in individualno. Nekatere vaje, kot je podvaja 2 vaje 2 
(Piščančje skrivalnice) v prvem sklopu, je sestavljena tako, da zahteva individualno 
izpostavljanje učenca, ki vodi igro, in učenca, ki odgovarja. Prav tako je prisotna skupina in ob 
določenih situacijah reagira s petjem točno določenega besedila. V primeru igre v 
individualni situaciji mora učitelj prevzeti vlogo enega od igralcev ter hkrati usmerjati igro, 
kar pa lahko kvaliteto igre poslabša, saj se v primeru vloge »piščančka« večkrat oglasi in s 
tem olajša delo učencu, ki mora določiti lokacijo zvoka. Vseeno pa je igro mogoče izvajati. 
Vse vaje je možno prilagajati tako, da so uporabne v skupinski in individualni situaciji brez 
spreminjanja vsebine in poteka igre oziroma vaje, vendar se lahko s tem pri določenih vajah 
kvaliteta in težavnost igre spremenita.  
 Na vprašanja 2‒7 smo odgovorili v skupnem odgovoru. 
Vprašanje 2: Ali je možno sestaviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bodo z 
razločevanjem višine in dolžine tonov ter zvokov krepile slušno pozornost in hkrati 
pripomogle k zavedanju dolžine besed? 
Vprašanje 3: Ali je možno pripraviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bodo z ritmom 
spodbujale zlogovanje ter zavedanje prvega in zadnjega glasu? 
Vprašanje 4: Ali je možno pripraviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, s katerimi bi z 
različnimi načini petja oziroma glasbeno artikulacijo (vezano, nevezano, kratko, s poudarki ali 
brez) spodbujali zavedanje zlogov ter posameznih glasov v besedi? 
Vprašanje 5: Ali je možno sestaviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bi z ritmom, različno 
dinamiko in poudarki spodbujale sposobnost prepoznavanja rimanih besed in produkcijo 
rim? 
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Vprašanje 6: Ali je možno sestaviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bi z ritmizacijo 
posameznih glasov v besedi pripomogle k sposobnosti manipuliranja s fonemi? 
Vprašanje 7: Ali je možno sestaviti glasbene vaje oziroma dejavnosti, ki bi z ritmom, 
melodijo, dinamiko in različno glasbeno artikulacijo krepile sposobnost pomnjenja besed in 
povedi ter njihove reprodukcije?  
Odgovor na vprašanja 2‒7: Na vsa zastavljena vprašanja od 2 do 7 lahko odgovorimo 
pritrdilno. Skozi proces izdelave, preverjanja in evalvacije posameznih vaj smo ugotovili, da je 
zelo težko ločiti posamezne elemente glasbe enega od drugega. Kot pri govoru se pri glasbi 
elementi med seboj prelivajo, dopolnjujejo, zato lahko pri različnih vajah, katerim prvotni 
namen je urjenje določene sposobnosti fonološkega zavedanja, posredno urimo tudi drugo 
znanje. Na primer, pri vaji rimanja, kjer se osredotočamo na zadnji zlog, se uri tudi 
zlogovanje, pri vaji manipulacije s fonemi se uri tudi glaskovanje itd. Pri večini vaj pa se 
posredno uri tudi slušna pozornost, slušno pomnjenje in verbalni spomin.  
 
Vprašanje 8: Ali sestavljene vaje oziroma dejavnosti za spodbujanje fonološkega zavedanja 
in verbalnega spomina s pomočjo glasbenih elementov pozitivno vplivajo na učenčevo 
počutje? 
 
Odgovor 8: Da bi lahko odgovorili na vprašanje 8, smo ob koncu vsake ure učence prosili, da 
rešijo barometer počutja. V začetku izdelave diplomske naloge smo načrtovali 10 šolskih ur, 
vendar se je med delom izkazala potreba po večjem številu izvedenih ur. Vsega skupaj smo 
jih izvedli 16. Vsi učenci so v štirinajstih primerih pobarvali vse do vrha, kar je pomenilo 
njihovo zadovoljstvo in dobro počutje. Po vsaki uri smo jih tudi povprašali za mnenje. Kot 
odgovor se je velikokrat ponavljalo, da jim je všeč, ker se igramo, pojemo in plešemo. Prav 
tako so pogosto izpostavljali posamezne vaje, ki so jim bile najbolj všeč.  
Pri uri, kjer smo obravnavali dolge in kratke glasove, povezovanje slednjih ter prvi in zadnji 
glas, sta dva učenca označila srednje dobro počutje. Slednje sta utemeljila s tem, da nismo 
plesali in peli. Pri omenjenih vajah sta imela učenca največ težav, kar je prav tako lahko vzrok 
njunemu mnenju.  
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Na splošno lahko zaključim, da je bil program učencem všeč, bili so motivirani, veseli in 
razigrani. Kazali so pozitivna čustva ter zadovoljstvo, kar nam daje pritrdilni odgovor na 8. 
vprašanje.  
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4 ZAKLJUČEK 
Tako kot govor, je tudi glasba prirojena vsakemu človeku ter mu nudi komunikacijo s 
soljudmi in okoljem na najpristnejši način. Torej imata glasba in govor veliko skupnega. Vsi 
njuni elementi se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Prav zaradi tega lahko glasbena 
govorica pripomore k celovitejšemu razvoju človeka in ima nanj poseben vpliva. Priznani 
slovenski skladatelj Lojze Lebič pravi: «Malo je učnih predmetov, ki lahko dajejo sosednjim 
področjem pri pedagoškem delu toliko vzpodbud kot prav glasba. Imenujte mi šolski 
predmet (razen materinščine), ki otroka, ko zapusti dnevni pouk, tako neizbežno spremlja 
kot zvok in glasba.« (Kert, 2014, str. 224) 
Prav zaradi tega smo si v diplomski nalogi zadali cilj izdelati predlog programa za spodbujanje 
fonološkega zavedanja in verbalnega spomina z glasbenimi aktivnostmi. Na podlagi odzivov  
učencev, ki so bili vključeni v skupino, smo evalvirali in sproti izboljševali program. Ugotovili 
smo, da lahko vse glasbene elemente vključimo v proces učenja fonološkega zavedanja in 
razvijanja verbalnega spomina. Skozi proces sestavljanja in evalvacije vaj smo prišli do 
zaključka, da lahko uporabimo različne glasbene elemente ter da jih med seboj ne moremo 
ločiti, saj se kot pri jeziku tudi v glasbi med seboj prelivajo in dopolnjujejo.  
Učenci so pri vajah zavzeto in motivirano sodelovali ter izražali pozitivna čustva. Po pogovoru 
so povedali, da jim je najbolj všeč, ker smo se pri vajah igrali, plesali in peli.  
Sestavljeno gradivo ni dokončno. Med samo evalvacijo smo večkrat prišli do ugotovitve, da 
bi lahko sestavili še dodatne, različne vaje ter da bi lahko že sestavljene še spreminjali. 
Predlog programa se lahko med izvajanjem prilagaja sposobnostim učencem ter metodiki 
poučevanja učitelja. Prav tako se lahko delno prilagaja tudi vsebina vaj. Vaje se lahko izvajajo 
tudi v individualni učni situaciji. Učitelj si lahko izbere posamezno vajo ter jo uporabi v 
različnih delih učnega procesa; kot uvodno motivacijo, pridobivanje znanja ali ponavljanje že 
usvojene učne snovi.  
Za nadaljnje raziskave bi bilo dobro preveriti uporabnost programa tudi v osnovni šoli s 
prilagojenim programom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja za otroke z 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Prav tako bi bilo zanimivo raziskovati 
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učinkovitost programa z raziskovanjem začetnega in končnega znanja učencev, ki bi bili 
vključeni v program.   
  
 
 
 
  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

173  

5 LITERATURA 
Amalietti, P. (2011). Sodobna glasbena teorija. Ljubljana: Amalietti & Amalietti. 
Anvari, S., Trainor, L., Woodside, J., Levy, B. (2002). Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in preschool children. Pridobljeno s http://www.artsedsearch.org/summaries/relations-among-musical-skills-phonological-processing-and-early-reading-ability-in-preschool-children. 
Bear, M. F., Connors, B. W., Paradiso, M. A. (2007). Neuroscience: Exploring the Brain. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins. 
Boutsen, F. (2003). Prosody: The Music of Language and Speech. Pridobljeno s  http://www.asha.org/Publications/leader/2003/030304/030304f.htm. 
Božič, A. (2007). Povezanost glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih. V Psihološka obzorja 16 (1), 39-52. Pridobljeno s http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2007_1/bozic.pdf 
Burton, M. W. (2001).  The role of inferiorfrontal cortex in phonological processing. Pridobljeno s http://www.museunacional.ufrj.br/labcoglin/Poeppel_Burton.pdf. 
Chomsky, N. (1989). Znanje jezika: O naravi, izviru in rabi jezika. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Darwin, C. (1951). Izvor človeka.  Ljubljana: Slovenski knjižni zavod. 
Dege, F., Shweizer, G. (2011). The Effect of a Music Program on Phonological Awareness in Preschoolers. Pridobljeno s http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3121007/. 
Deliege, I., Sloboda, J. (1997). Perception and Cognition of Music. East Sussex: Psychology Press.  
Denac, O. (2002). Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Fitzpatrick, J. (1997). Phonemic Awareness: Playing With Sounds to Strenghten Beginning Reading Skills. Cypress: Creative Teaching Press. 
Gathercole, S. E. & Baddeley, A. D. (1993). Working Memory and Language. Hove, England: Lawrence Erlbaum Associates Ltd. 
Golubović, S. (2007). Fonološki poremečaji. Beograd: Društvo defektologa Srbije. 
Gordon, E. (1984). Learning Sequences in Music. Chicago:G.I.A. Pubilications Inc. 
Harley, T. A. (1995). The psychology of language. East Sussex: Psychology Press. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

174  

Henry, L. (2012). The Develpoment of Working Memory in Children. London: Sage Publishing. 
Hočevar Boltežar, I. (2008). Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
Honing, H. (2009). Musical Cognition: A Sience of Listening. London: Transaction Publisher. 
Horvat, L., Magajna, L. (1989). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 
Jelenc, D. (1997). Pomen fonološkega zavedanja za začetno branje in pisanje otrok s posebnimi potrebami. V Uresničevanje integracije v praksi: Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (str.288-296). Ljubljana: Center Kontura d.o.o.  
Jensen, E. (2000). Music with the brain in mind. San Dieo: The Brain Store. 
Jerman, J. (2000). Ugotavljanje razvoja fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih (Doktorska disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 
Jurišič, B. (2001). Ugotavljanje zgodnjih bralnih zmožnosti otrok pred vstopom v šolo (Doktorska disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
Kert, J. (ur). (2014). Lojze Lebič; Od blizu in daleč II. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan. 
Kiernan, J., A. (2005). Barr’s The Human nervous system: ananatomical viewpoint. Baltimore: Lippincott Williams & Williams. 
Lenneberg, E., H. (1969). New directions in the study of language. Cambridge: M.I.T.  
Levc, S., (2014). Liba, laca, lak: Kako pomagamo otroku do  boljšega govora. Ljubljana: Samozaložba. 
Mahler, E. (1978). Music for Learning. Pridobljeno s http://eric.ed.gov/?id=ED158543. 
Matarazzo, M. (2014). PALPA – Phycholinguistic assessments of language processing in aphasia. Pridobljeno s https://milogomemima.wordpress.com/2014/09/02/palpa-phycholinguistic-assessments-of-language-processing-in-aphasia/ 
Mihelič, P. (2012). Osnove glasbene teorije. Ljubljana: DZS. 
Morin, A. (2014). The difference Between Speech-Lanuage Disorders and Attention Issues. Pridobljeno s https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/getting-started/what-you-need-to-know/the-difference-between-speech-language-disorders-and-attention-issues. 
Motte-Haber, H. (1990). Psihologija glasbe. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 
Musek, J., Pečjak, V. (2001). Psihologija. Ljubljana: Educy. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

175  

My Dyslexia and Phonological Processing. (b.d.). Pridobljeno s https://www.ghotit.com/2009/05/dyslexia-phonological-processing/. 
Nooteboom, S. (b.d.). The Prosody of Speech: Melody and Rhythm. Pridobljeno s http://www.utdallas.edu/~assmann/hcs6367/nooteboom97.pdf. 
Omerza, Z. (1970). Uporabna fonetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 
Ozbič, M., Kogovšek, D., Novšak Brce, J., Bernhardt, M. B., Stemberger, J., Muznik, M., in Marin, A. (2014). Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok: epenteza. V T. Devjak (ur.), Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi (str. 277‒305). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
Ozbič, M. (1995). Gibalno-ritmična sposobnost in razvojna konstruktivna dispraksija: Ali je slaba ritmična sposobnost dispraktični pojav? (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
Packiam Alloway, T. (2011). Improving Working Memory: Supporting Students' Learning. London: Sage Publications Ltd 
Patel, A. D. (1997). Is music autonmous from language? A neuropsychological appraisal. V: Perception and Cognition of Music. East Sussex: Psychology Press. 
Patel, A. D. (2008). Music, Language and the Brain. Oxford: Oxford Universtiy Press. 
Patel, A.D. (2008a). Music and the Brain: The Music of Language and the Language of Music [video]. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=2oMvtw4aeEY. 
Pečjak, V. (2001). Učenje, spomin, mišljenje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 
Pesek, A. (1997). Otroci v svetu glasbe. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 
Piaget, J. (2010). The language and thought of the child. London: Routhledge. 
Powell, T. (2007). Poškodbe glave: praktični vodnik. Nottingham: Headway National Head Injuries Association. 
Rudy, L., J. (2016). Autistic Speech and Prosody. Pridobljeno s https://www.verywell.com/autistic-speech-and-prosody-259883 
Rupar, T. (2006). Bralne spretnosti učencev prvega razreda osnovne šole (Magisterska naloga). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 
Saussure, de F. (1997). Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij. 
Shneck, D., J., Berger, D., S., (2006). The Music Effect: Music Psychology and Clinical Applications. London: Jessica Kingsley Publishers. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Ana Berložnik; diplomsko delo 
 

176  

Siu-Lan Tan, P., Pfordresher, R., Harre (2010). Psychology of music. East Sussex: Psychology Press. 
Skinner, B., F. (1969). Nauka i ljudsko ponašanje. Cetinje: Obod. 
Sloboda, J. A. (1997). The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music. Oxford: Oxford Universtiy Press. 
Stemmer, B., Whitaker, H. A. (1998). Handbook of Neurolinguistics. San Diego: Academic Press. 
Šešok, S. (2006). Spomin ‒ kaj to je in kako deluje?. V Zdravniški vestnik, 75(2), 101‒104. 
Teachers Working with Students and Parents. (b.d.). Pridobljeno s http://www.etfo.ca/Multimedia/Webcasts/SpecialEducation/Pages/Phonological%20Processing.aspx. 
Thompson, W. F. (2009). Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music. Oxford: Oxford University Press. 
Trehearne, M. P. (b.d.). Comprehensive literacy resource for kindergarten teachers. Pridobljeno s https://www.hand2mind.com/pdf/kindergarten/chapter_2.pdf. 
Unuk, D. (2003). Zlog v slovenskem jeziku. Ljubljana: Rokus. 
Vigotsky, L. V. (2010). Mišljenje in govor. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
Zrimšek, N. (2003). Začetno opismenjevanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  
Žemva, N. (2008). Afazija, kaj je to? Pridobljeno s http://www.sinapsa.org/rm/poljudno.php?id=51 
Žnidarič, D. (1993). Otrokov govor. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. 
 

 


