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Če zaupaš vase,
tudi ko drugi dvomijo o tebi,
če lahko sanjaš,
ne da bi te sanje obvladale,
če znaš sprejeti
uspehe in neuspehe,
če te ne morejo prizadeti
prijatelji in neprijatelji,
če te imajo vsi radi,
pa ne preveč,
če se znaš lotevati nalog
ustvarjalno in z zanosom,
če zmoreš vse to
in če imaš otroke iskreno rad,
si več od človeka –
ti si vzgojitelj.
Iz zbirke Tatjane Šumnik: Povej mi pesmico (Šumnik, 1998, str.11)
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POVZETEK
Glavni namen diplomske naloge je proučiti pogostost vključevanja pesmi in
glasbenih pravljic Janeza Bitenca v glasbene dejavnosti vrtca ter razumevanje
njihovih sporočil. Zanimalo me je, ali se poleg del Janeza Bitenca v vrtcu izvajajo
tudi glasbena dela sodobnih skladateljev.
V teoretičnem delu sem se najprej posvetila življenjepisu in opusu Janeza Bitenca.
Raziskovala sem tudi, kako otroku približati glasbo in ustrezno pesniško literaturo
ter kako mu jo posredovati.
Ker se danes v vrtcih pojavlja vse več popevk, sem opisala tudi, kako ohraniti
pesmi, ki so primerne za otrokovo starost in preprečiti petje popevk ter drugih za
otroke neprimernih pesmi. V teoretičnem delu sem se osredotočila na glasbeno
pravljico. Opisala sem pomen glasbene pravljice za otroka v metodičnem
kontekstu. V tem okviru sem predstavila glasbene pravljice Janeza Bitenca in
njegove zbirke del.
V empiričnem delu naloge je predstavljena glasbena pravljica Luna gre na pot, ki
vključuje pesmi skladatelja Janeza Bitenca, ki se smiselno navezujejo na vsebino
glasbene pravljice.

V nadaljevanju predstavljam izsledke raziskave, v kateri sem ugotavljala pogostost
vključevanja pesmi in glasbenih pravljic Janeza Bitenca pri glasbenih dejavnostih v
vrtcu s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojitelje. Ugotovila sem, da vzgojitelji
pri petju v vrtcu poleg navedenega avtorja vključujejo tudi ponarodele pesmi in
dela sodobnejših avtorjev.

Ključne besede:
predšolsko obdobje, glasbena vzgoja, skladatelj Janez Bitenc, glasbene pravljice.

ABSTRACT
The main object of the present final thesis was to examine how often preschool
educators incorporate poems and fairy tales by Janez Bitenc into music activities
and how are they understood. Moreover, the work examines if also other modern
authors of children poems and fairy tales are incorporated.

In the theoretical part the life and work of Janez Bitenc are presented. Moreover,
ways on how to bring children closer to music and appropriate poetry and on how
to present them to children are investigated.

Due to the fact that more and more popular songs appear in preschool, the thesis
describes ways on how to preserve songs that are age appropriate and prevent the
singing of popular songs and other types of songs which are not appropriate for
preschool children.
The second part of the theoretical part focuses on music fairy tale. The importance
of a fairy tale for a child from the methodological point of view is described.
Furthermore, musical fairy tales by Janez Bitenc and his collections of poems are
listed.

In the empirical part of the thesis the musical fairy tale Luna gre na pot is
presented incorporating poems by Janez Bitenc, the lyrics of which relate to the
musical fairy tale.
Furthermore, findings of the research, in which the frequency of incorporating
poems and musical fairy tales by Janez Bitenc was analysed, are presented. The
research was carried out using a survey questionnaire for preschool educators and
shows that preschool educators besides traditional songs and poems by the above
mentioned author also incorporate poems by more recent authors.

Key words:
preschool period, musical education, composer Janez Bitenc, music fairy
tales.
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1 UVOD
Vsi vemo, da ima glasba moč, da nas nagovori tudi, če ne razumemo njenega
besedila. Ob njej se lahko smejimo, se razjočemo, pomaga nam pri sproščanju,
spodbuja našo kreativnost, pripravi nas do plesa, lahko pa nas celo uspava.
Z glasbo lahko starši in vzgojitelji spodbujamo otrokov čustveni, razumski in
socialni razvoj. To kažejo tudi rezultati raziskave B. Sicherl Kafol (2000) in O.
Denac (2002), ki pravijo, da glasba pomaga razvijati in oblikovati otrokovo
domišljijo, ustvarjalnost, pozitivna čustva, socialne odnose ter učenje motoričnih
spretnosti.
Nekaj tako preprostega, kot so pesem, zvok in različni ritmi na preprostih tolkalih
lahko pripomorejo, da je naša vzgoja otrok bolj zanimiva, bolj učinkovita,
predvsem pa topla in prisrčna. Prav zato sem se odločila, da si za diplomsko
nalogo izberem skladatelja, glasbenega pedagoga, pesnika in pisatelja Janeza
Bitenca, ki je z glasbo naredil velik vtis na otroke vseh generacij. Veliko njegovih
otroških pesmic je postalo ponarodelih, saj jih pozna veliko otrok po vseh vrtcih v
Sloveniji. Najbrž ni odraslega ali otroka, ki ne bi poznal pesmic: Kuža pazi,
Metuljček cekinček, Naša četica koraka, Račka plavačka … Poleg teh pesmic so
zelo znane tudi njegove glasbene pravljice.
Ker sem želela podrobneje spoznati življenje Janeza Bitenca in njegova dela, sem
v teoretičnem delu predstavila njegovo življenje in delo. V nadaljevanju naloge
sem predstavila značilnosti pravljic, še posebej glasbenih. Z glasbeno pravljico
namreč vse postane bolj resnično, saj se z raznimi instrumenti da zelo nazorno
ponazoriti oziroma približati katerokoli žival, rastlino, predmet ali počutje
(veselje, žalost …).
Glasba mi veliko pomeni in dela v vrtcu si brez nje ne morem predstavljati, saj kot
je rekel Janez Bitenc »če je moje delo pripomoglo k vedrejšemu, srečnejšemu
otroštvu naših otrok, če sem obogatil njihova srca in jih s tem popeljal na
plemenitejšo življenjsko pot, je to zame največji uspeh in najlepše plačilo.« (J. M.
1992, str. 72‒ 73).
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2 ŽIVLJENJE IN DELO JANEZA BITENCA (1925‒
2005)
Skladatelj, glasbeni pedagog, pesnik in pisatelj Janez Bitenc se je rodil 25.
oktobra 1925 v Ljubljani. Večino svojih del je posvetil otrokom. Veselje do
glasbe je bila popotnica, ki jo je prejel že doma od svojih staršev (Rustja, 2001).
Glasbene vzgoje, ki je bila pomembna za njegovo glasbeno delo, je bil deležen
prek staršev. Oče je bil namreč amaterski glasbenik. Igral je violino in bil med
ustanovitelji železničarske glasbene šole. Učil ga je glasbeno teorijo, vodil je
otroški pevski zbor, v katerem je prepeval tudi Janez. Ker se je v družini poleg
očeta z glasbo ukvarjala tudi mama, igrala je namreč klavir, je glasba zanj že zelo
zgodaj postala vrednota (Planjšek, 2001).
Po končani gimnaziji se je vpisal na glasbeno akademijo v Ljubljani, kjer je leta
1952 diplomiral na Oddelku za glasbeno zgodovino. V študentskih letih je bil
zaposlen na Radiu Ljubljana, kjer je ustanovil radijski otroški zbor in leta 1956
postal urednik mladinskih in radijskih glasbenih oddaj. Njegova želja po
neposrednem stiku z otroki, ga je pripeljala na Osnovno šolo Dravlje, kjer je eno
šolsko leto poučeval glasbeno vzgojo. Tu je na željo otrok nastala njegova prva
pesmica z naslovom Trobentica in zvonček:
»Tra, ra, ra, trobentica trobi,
cin, cin, cin, pa zvonček cinglja.
Sončece veselo se smeje,
'sem že tu!' z neba šepeta.«
(M. Voglar, 1993, str. 66).
Kot ravnatelj Glasbene šole Franca Šturma je v njenem okviru vodil tudi glasbeni
vrtec. Dirigiral je številnim zborom, številne otroke po vrtcih in šolah v Sloveniji
in zamejstvu pa je razveseljeval s svojimi nastopi in glasbenimi pravljicami. Ker
je že od nekdaj imel željo po ustvarjanju otroških pesmi in pravljic je kasneje v
življenju ustvaril je več kot štiristo petdeset pesmi in okoli šestdeset glasbenih
pravljic. Pravi: »da je zelo malo slovenskih ljudskih pesmi, primernih za otroke.
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Malo pa je tudi takih, ki otroku sežejo v srce. Poleg tega imajo pesmi velik
razpon, da se otrok muči in napenja glasilke ter izgublja veselje do petja.« (Rustja,
2001, str. 10)
Za nastanek njegovih pesmi so bili zaslužni otroci iz različnih vrtcev, ki so mu
dajali ideje o tematiki v pesmih. Tako je nastalo veliko pesmi o živalih in naravi.
Začele so nastajati pesmi Kuža pazi; Hi, konjiček; Naša četica koraka; Glejte našo
račko in druge. Pesmi so bile vedre in preproste, zato so jih otroci takoj vzljubili
in jih radi prepevali.
Janez Bitenc je v svojih zbirkah otroških pesmi prepletal različne tematike o
naravi (Pesem o pomladi in ptičkih; Kje je luna), živalih (Hi, konjiček; Glejte
našo račko; Poglejte ga lisjaka!), bivanjski tematiki (Kam barčica, kam; Take
božične), vojni tematiki (Kurirčki) ali doživljajskem svetu. Mednje spadajo:
JURČEK POJE (Ljubljana, 1943)
NAŠA ČETICA KORAKA (Ljubljana, 1960)
CICIBAN POJE (Ljubljana, 1976)
PESMI O ZIMI IN DEDKU MRAZU (Maribor, 1973)
GLEJTE NAŠO RAČKO (Maribor, 1981)
HI, KONJIČEK (Maribor, 1981)
PESEM O POMLADI IN PTIČKIH (Maribor, 1982)
KJE JE LUNA (Ljubljana, 1983a)
KURIRČKI (Maribor, 1983b)
MEDVEDKI (Trst, 1983c)
NAŠA ČETICA KORAKA (Trst, 1983d)
SONCE SE SMEJE (Trst, 1985)
DRUŽINSKO PETJE (Ljubljana, 1986)
KAM BARČICA, KAM (Trst, 1987a)
TELEFONSKE ZGODBE IZ MESTA TUTUKAJ (Ljubljana, 1987b)
MEDVEDKI NA SEMNJU (Ljubljana, 1993)
POGLEJTE GA LISJAKA! (Ljubljana, 1996)
PESMICE O SREČI (Ljubljana, 1996)
MEDVEDEK SLADKOSNEDEK (Ljubljana, 1997)
PREPEVALNICA (Medvode, 1999)
PESMI O ANGELCIH (Celje, 2003)
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CICIBAN POJE (Ljubljana, 2005)
NAŠA ČETICA KORAKA (Ljubljana, 2005)
KUŽA PAZI (Ljubljana, 2006a)
PISANI KLOBUČEK (Ljubljana, 2006b)
V AFRIKO (Ljubljana, 2006c)
VRTILJAK (Ljubljana, 2008)
MAVRICA (Ljubljana, 2008)

Kasneje je ugotovil, da lahko s pravljico predstavi pesem, ki gre tako neprimerno
hitreje v uho, zato je začel pisati še glasbene pravljice. (Plajnšek, 2001).
Bitenčevo pomembnejše prozno delo je Nona: spomini na otroštvo, kjer opisuje
vse najlepše spomine, ki jih je preživel v otroštvu. Umrl je 4. Februarja 2005 v
Ljubljani.
Janez Bitenc bo ostal eden najpomembnejših glasbenih ustvarjalcev za otroke pri
nas, saj je avtor številnih ponarodelih pesmi (Kuža pazi, Ringa raja, Naša četica
koraka in številne druge) in pomemben avtor glasbenih pravljic ter otroških
slikanic (Bitenc, 2003a).
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3 GLASBA V VRTCU
Glasba spremlja človeka na njegovi življenjski poti pri pomembnih dogodkih ‒
od rojstva do smrti, od jutra do noči, za vsa dejanja, vsa hotenja in vsa
razpoloženja. Kljub velikemu pomenu, ki ga ima glasba v življenju posameznika
in družbe, se moramo zavedati, da se je odnos do glasbene vzgoje v zadnjih letih
močno spremenil. Nekoč so ljudje prepevali pesmi ob ognjišču in si tako krajšali
čas. Danes tovrstno prepevanje slišimo le redko, saj so pesmi nadomestili sodobni
mediji in tehnologija: televizije, radio, računalniki, ki povzročajo pasiven odnos
do glasbenih dejavnosti in zapostavljanje pomena otrokovega estetskega razvoja
(Denac, 2012).

3.1 POMEN GLASBE V VRTCU
M. Voglar pravi: »Z glasbeno vzgojo prispevamo k vsestranskemu oblikovanju in
kultiviranju osebnosti. S petjem, poslušanjem glasbe in muziciranjem ne vplivamo
samo na glasbeni razvoj, temveč na splošni estetski razvoj, posredno pa vplivamo
tudi na otrokov umski, moralni ter telesni razvoj« (str. 10). Otrok ob glasbi ali
skladbi doživlja lahko radost, veselje, navdušenje, telesno ugodje ali vsebino.
Glasba otroke pomirja, tolaži, pospešuje socialne stike, jih čustveno bogati in
plemeniti. Povezuje jih s tistimi, ki glasbo posredujejo. Otroku omogoča, da je
ustvarjalen, saj glasba sprošča in buri njegovo domišljijo (Voglar, 1980). Glasba
lajša stres, spodbuja jezikovni razvoj in izboljšuje otrokove motorične sposobnosti
(Hribar, 2009).
Vsak, ki poje, sliši svoj glas kot delček skupnega zvoka. Pesem je stkana iz samih
posameznih glasov, zveni pa kot nedeljiva celota. K oblikovanju otroškega
kolektiva prispevajo tudi priprave na skupne nastope in prireditve. Posameznik pri
takšnih skupnih manifestacijah utrjuje samozavest in zaupanje vase. Glasbene
dejavnosti vključujejo tudi gibanje otrok. Otroci se ob petju pesmi in ob
poslušanju glasbe večkrat gibajo. Tako z glasbenimi dejavnostmi neposredno
vplivamo na otrokov aktivni telesni razvoj, razvoj gibanja, njegovo gibčnost in
spretnost. Pri petju se otroci med seboj prepoznavajo po glasovih, prepoznajo
5

instrumente po njihovi zvočni barvi, prepoznajo pesem po njeni melodiji ali ritmu.
Otroci pri glasbenih dejavnostih razločujejo zvoke po barvi, dolžini, jakosti in
višini. S petjem pesmi pospešujemo razvoj govora, saj pripomore k bolj tekočemu
govoru (Denac, 2002). V skupini, kjer vzgojitelj rad poje, bodo radi peli tudi
otroci. Pomembno je, kako otroku pesem predstavimo. Če opazimo njegovo
veselje do petja ga moramo k temu spodbujati. Ne smemo ga zasmehovati, če
opazimo, da otrok ne pozna dobro besedila oziroma, če njegovo petje ni tonsko
natančno (Jakelj, 2006). Otrok ima rad, da mu pesem poje tisti, ki ga pozna in na
katerega je čustveno navezan. Žive izvedbe pesmi ne more nadomestiti noben
zvočni posnetek. Odrasli si zato vselej prizadevamo za intonančno pravilno in
doživeto petje, saj otrok posnema tudi način, interpretacijo in celo barvo glasu
(Borota, 2013).
Če otrok rad posluša glasbo, potem nas ob različnih priložnostih nagovarja in
prosi, da mu kaj zapojemo, zaigramo ali predvajamo. Da bomo ohranili veselje do
glasbe, otroka nikoli ne silimo k poslušanju. Otrok že v predšolskem obdobju
eksperimentira, raziskuje zvoke različnih barv, glasnosti, trajanja, višine,
ustvarjanja na glasbila in si pridobiva prve izkušnje na področju poslušanja
glasbe. Otrok lahko posluša vokalno, instrumentalno ali vokalno-instrumentalno
glasbo. S poslušanjem glasbe vplivamo na čustveni razvoj, na razvoj estetske
kulture in glasbenih sposobnosti (Denac, 2010). Otroku dovolimo, da si sam izbira
glasbo za poslušanje. Kadar posluša, ga ne motimo. Če otrok zna poslušati glasbo,
potem pozorno posluša celotno glasbeno delo in ne samo začetek. Otrok ve, da je
za zbrano poslušanje potrebna tišina. Z otrokom se lahko igramo različne igre s
poslušanjem zvokov v naravi ali prostoru (Borota, 2013).
»Če imaš glasbo dovolj rad, potem boš kar naenkrat začutil, da te ima tudi ona
rada. Ko ti bo hudo, te bo glasba prijateljsko potolažila; ko boš vesel, se bo
veselila in šalila s teboj; ko se ti bo junačilo, boš z njo še dosti bolj junaški; ko
boš samoten, te bo mehko pobožala kot mati in te zamotila s svojimi pravljicami iz
glasbenih svetov. Verjemi, biti ljubitelj glasbe – to je sreča!« (Voglar, 1984, str. 9)
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3.2 OSNOVNI CILJI PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE

Z glasbeno vzgojo otroku zbujamo, razvijamo in oblikujemo veselje do glasbe,
željo po njenem poslušanju, željo po petju ter igranju na male instrumente. Z
glasbenimi dejavnostmi razvijamo pazljivo poslušanje, čut za ritem in melodični
posluh, razlikujemo zvoke po barvi, jakosti, višini ter trajanju. Ob glasbi otroka
spodbujamo tudi h gibanju in igri ter s tem razvijamo motorične spretnosti,
jezikovno komunikacijo in socialno vedenje. S poslušanjem, izvajanjem in
ustvarjanjem glasbenih vsebin torej ne vplivamo samo na glasbeni razvoj, temveč
tudi na splošni estetski, moralni in intelektualni razvoj otrokove osebnosti (Denac,
2002).

3.3 IZBOR GLASBENE LITERATURE
Da bi odrasli razumeli, kaj otroku pomeni prikupna pesem, se moramo temeljito
vživeti v otrokov svet. Ko se otrok pesem nauči, se čustveno vživi v besedilo.
Skozi melodijo izraža to na poseben način, poln miline. Ko otrok poje o živalih ali
stvareh, o katerih poje pesem, se vanje vživi, kot bi bile zanj žive. Živali in stvari
postanejo njegovi prijatelji in znanci, ki v trenutku soustvarjajo okolje in o katerih
govori, kakor bi se vse godilo v resnici. Takšno vzdušje lahko seveda posreduje le
otrokovi razvojni stopnji primerno, razumljivo besedilo in njegovim pevskim
zmogljivostim primerna melodija (Bitenc, 2005a).

Janez Bitenc meni »Tisti, ki znajo čustvovati, hrepeneti in ljubiti – otroci prav
gotovo – preprosta pesem veliko pomeni!« (Šutej - Adamič, 1995. str. 6)
Besedilo pesmi mora biti preprosto, po možnosti z vzgojno vsebino, ki jo bo znal
vzgojitelj povezati v pravljični pogovor z otroki in jim posredovati sporočilo
pesmi. V takšni obliki ga bo otrok sprejel nadvse živo, spomnil se bo nanj
vsakokrat, ko bo zapel pesmico. Besedilo pesmice mora vzgojitelj povedati otroku
doživeto in razločno. Počasi naj pesem nato za vzgojiteljem ponavljajo tudi otroci
in kaj hitro bodo znali besedilo sami. Pri izbiri pesmi moramo paziti na primerno
dolžino in na prenatrpanost z nerazumljivimi besedami.
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Melodija naj bo tako enostavna kot besedilo. V starosti otroka od treh do sedem
let naj obsegajo pesmi od tri do šest oziroma sedem tonov obsega. Kar je več, je
škodljivo pretiravanje, saj ima za ves nadaljnji otrokov pevski in govorni razvoj
nepopravljivo škodo. Poleg tega, da je zelo škodljivo za pevski organ, otrok tudi
nima nobenega užitka pri petju, prav tako mi ne uživamo pri poslušanju zelo
visokih piskajočih tonov ali obratno pri zelo nizkih tonih (Bitenc, 2005).

V otroštvu ima velik vpliv mamino prepevanje uspavank dojenčku in kasneje
malčku. Dokler otrok ne zna sam presoditi, katera glasba je zanj primerna, ne
potrebuje nobenih radijskih postaj ali zvočnih posnetkov, ampak mu raje sami
prepevajmo otroške pesmi. Popevke ali razne narodno-zabavne napeve v vrtec
prinašajo malo večji otroci (4–6 let). Najprimerneje je, da otroka med petjem
popevke čim bolj neopazno preusmerimo h kakšni drugi ustreznejši pesmi ali
sploh h kakšni drugi privlačni dejavnosti. Če se otroci starejše skupine želijo
namerno uveljavljati s popevanjem popevk, potem jim obrazložimo, da za otroka
ni vse tisto, kar je za odrasle. Kot ne more otrok za v vrtec obuti očetovih in
maminih čevljev, tako tudi ne more peti istih pesmi kot odrasli. Otrokom tako
ponudimo čim več ritmično razgibanih pesmi s privlačnimi besedili. Lahko pa se
obrnemo tudi na starše in jim obrazložimo, kaj na otrokov glasbeni razvoj ugodno
in kaj neugodno vpliva in tako pomagajo, da svojih otrok ne navdušujejo za
takšno glasbo oziroma da jih ne učijo peti popevk in narodno-zabavnih napevov.
Med vožnjo v avtu jim namesto popevk predvajajmo glasbo, ki je primerna
njihovi starosti (Voglar, 1973).
Otroci še že v vrtcu srečujejo s komercialno glasbo, popevkami. V medijih in v
javnih prostorih prevladuje komercialna glasba za odrasle, ciljno usmerjenih
glasbenih oddaj za otroke pa je izredno malo in še te so mnogokrat na programu
takrat, ko so starši v službi, otroci pa v vrtcu ali šoli. V skladbah prevladuje petje
v modnem popevkarskem slogu ob spremljavi elektronskih in elektroakustičnih
instrumentov. Studijski posnetki otroke navajajo na dovršene izvedbe, brez
kakšnih vidnejših spodrsljajev in napak, ki se pojavljajo pri izvajanju glasbe »v
živo«. M. Voglar (1984) pravi: »Otrok želi in potrebuje živo glasbo in živo
besedo. Pojte mu pesmi in svoje izmišljarije! Igrajte mu na instrumente, vsaj na
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tiste najenostavnejše, ki ste jih zanj kupili, naredili, zelo vam bo hvaležen. Živa
glasba in glasba s trakov naj živita skupaj, otrok potrebuje obe! Tudi za besede, ki
povezujejo glasbo na trakovih, velja, da so le slab nadomestek za vaše žive
besede. Potrudite se in poskušajte glasbena dela in poslušanje otroku približati
tudi s svojimi besedami. Z živo besedo boste tako napeljali, da si bo otrok želel
isto glasbeno delo poslušati po večkrat, kar je zelo pomembno za notranje dejavno
celovito poslušanje glasbe« (str. 25).

3.4 POSREDOVANJE NOVE PESMI
Pesem je za predšolskega otroka prva glasba, zato mu jo moramo posredovati na
čim bolj zanimiv in dinamičen način. Otrok se mora vanjo čustveno vživeti, da bo
v njem vzbudila navdušenje in tako postala otrokova vsakdanja potreba (Voglar,
1973).
Petje je za najmlajše otroke zaradi še nerazvitega posluha najtežja in najbolj
zapletena glasbena dejavnost. Otrok se mora namreč naučiti, kako naj pri petju
uporablja glas, mora si zapomniti in izgovarjati besedilo pesmi ter obnavljati njen
ritem in melodijo. (Manasteriotti, 1983).
Že v prvih mesecih naj bo otrok deležen začetne glasbene vzgoje, vendar s
prijetnimi zvoki v primerno tihem okolju. Že takrat naj veselo brca in maha ob
materinem petju, zaspi naj ob enakomernem ritmu uspavanke. Potem sledijo
ritmične telovadbe z nogami in rokami. Kasneje otroku ponudimo njegov prvi
glasbeni instrument ‒ ropotuljico, ki pa ne sme biti preglasna.
S pesmijo lahko otroka potolažimo, ko ga ščipa po trebuhu ali ko ga mučijo prvi
zobje …
Med prvim in drugim letom začne otrok sam intenzivno poslušati in izvabljati
zvoke in tone iz predmetov in z njimi eksperimentirati (zvončki, ropotuljice).
Proti koncu drugega leta je marsikateri otrok že sposoben proizvajati glasbene
tone, zloge in peti najpreprostejše melodije. Na tej stopnji je pomembno, da
otrokom posredujemo v večji meri vokalno glasbo, predvsem tisto, ki vsebuje
besedila, katera otrok že razume. Otroci naj pesmi velikokrat ponavljajo, njihov
repertoar naj ne bo preobsežen. V tej starosti otroci še ne zmorejo intonacijsko
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peti. V tem času se razvije glasbeno čebljanje. Starši naj otroke spodbujajo k
spontanemu petju brez harmoničnih spremljav, saj veliko tonskih višin otroke
zmede.
S tremi leti mnogi otroci že posnemajo takt in melodijo. Čim večkrat slišijo to, kar
imajo radi, tem ljubše jim je in tem lepše je zanje. Všeč jim je, če zraven petja
zaigramo še na kak instrument. Pri petju večinoma zaostajajo ali pa pojejo
napačno besedilo (Pesek, 1997).
Pri štirih letih otrok z veseljem zapoje to, kar zna. Njegovo petje je že precej
natančno, čeprav intonacijsko še vedno ne točno. Zanj so še vedno pomembne
pesmi, pri katerih se veliko ponavlja (Pesek, 1998).
Predšolski otrok zmore torej že vse štiri glasbene dejavnosti: zmore peti, igrati na
instrumente, poslušati glasbo in jo sam ustvarjati. Zahtevnejše pesmi lahko otroci
pojejo od desetega leta naprej, seveda pa so tudi izjeme. Za otroke, stare pet, šest
let je primerno petje pesmi s šestimi, sedmimi toni. Bitenčeve pesmi so pisane v
zelo ozkem tonskem obsegu. Mnoge njegove pesmi so postale ponarodele
(Svetina, 1996).
Čim mlajši je otrok, toliko bolj gotovo bo doživljanje glasbe izražal tudi navzven
z vidnim premikanjem telesa. Ko otrok dorašča, postopoma opušča gibanje, ki ga
navdihuje glasba. Odrasli pa povsem zatajijo to svojo zmožnost, še predvsem tisti,
bolj navznoter obrnjeni, se sramujejo, da bi svoje intimno doživljanje postavljali
na ogled. Odrasli sicer gojijo družabne folklorne plese ob glasbi, vendar to ni več
svobodno izražanje doživljanja glasbe, temveč dogovorjeno in od zunaj določeno
gibanje na glasbo (Bitenc, 2005a).
Otrokov interes za glasbene dejavnosti lahko vzbudimo z različnimi sredstvi.
Poleg predvajanja glasbe po radijskem aparatu lahko za motivacijo uporabimo
lutko, s katero otroka popeljemo v zgodbico. Otroku lahko za začetek postavimo
uganko, mu predstavimo zgodbo ob slikah, pričnemo razgovor z domiselno
napovedjo ali pa poskrbimo za novo razporeditev opreme v prostoru (Voglar,
1973).
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Pri izbiri glasbe pazimo, da izbiramo glasbo, ki pri otrocih vzbuja vedro
razpoloženje. Otroke privlačijo dela, ki pri otrocih vzbujajo različna razpoloženja
(veselje, žalost, strah, presenečenje …) ali dela, ki so vsebinsko zanimiva. Tudi
izrazito ritmična glasbena dela, ki otroke spodbujajo k prepevanju melodije, so
otroku zanimiva. To pa nikakor ne pomeni, da moramo odrasli izbirati samo
takšna glasbena dela, ki so za nas ritmično ali melodično enostavna. Otrok pri
poslušanju glasbe doživlja in zaznava zvočne kontraste v glasbi (tiho-glasno,
počasi-hitro, dolgo-kratko, visoko-nizko, navzgor-navzdol) in izraža navdušenje
nad različnimi zvočnimi dražljaji. Vzgojitelj naj izbira glasbena dela iz vseh
zgodovinskih obdobij, hkrati pa naj posebno pozornost posveti tudi sodobni glasbi
(Denac, 2010).
Preden se odločimo za pesem, jo najprej ocenimo kot celoto. Pesem mora
ustrezati estetskim merilom, otrokovim interesom, željam in zmožnostim. Ko
izbiramo pesem, bodimo pozorni na to, ali otrokom omogoča, da se ob njej lahko
gibljejo. Po vsebini izbiramo pesmi glede na letni čas, z njimi spremljamo
družbena dogajanja in dogajanja v svojem najožjem okolju. Nikoli ne smemo
izbrati pesmi, katerih besedilo otroci poznajo že v drugačni uglasbitvi! Za otroka
je besedilo in melodija celota. Pesem mora biti všeč tudi vzgojitelju, le tako jo bo
zmogla dovolj prepričljivo in iskreno posredovati otrokom in otroke zanjo
navdušiti (Voglar, 1973).
M. Voglar (1973) pravi: »Otroci morajo pesem slišati kot celoto. Ko otrokom
pesem prvič posredujemo, nikakor ne smemo besedila in melodije izvajati ločeno.
Otroci morajo pesem doživeti. Pomembno je, da otrokom pesem brezhibno
zapojemo. Pesem moramo zapeti v tisti višini, v kateri jo bodo peli nato otroci.
Pesem moramo posredovati njeni vsebini primerno, sproščeno in doživeto« (str.
90).

Vzgojitelj, ki ga otroci poznajo in imajo radi, je za predšolskega otroka nedvomno
najprimernejši posredovalec vokalne ter instrumentalne glasbe. Otroku je
neposredna, živa instrumentalna izvedba bližja tudi zato, ker ga pritegne že sam
instrument in izvajalčevo podoživljanje.

11

Pri poslušanju vokalne in instrumentalne glasbe imajo tehnični posredniki
sekundarno vlogo, pri poslušanju orkestralne glasbe pa primarno. V mlajši skupini
tehničnih posrednikov skoraj ne uporabljamo. Izjemoma predvajamo otrokom že
znane pesmi in skladbice. Malo pogosteje lahko zvočne posnetke uporabljamo v
srednji in starejši skupini, vendar mora biti tudi v teh dveh skupinah poslušanje
glasbe usmerjeno v poslušanje žive glasbe. Glasbenega posnetka ne smemo
vključiti takrat, kadar glasbe ne bomo pozorno poslušali na primer v času
jutranjega zbiranja otrok, ko je v prostoru že brez tega dovolj ali celo preveč
glasno. Tako namreč otroke navajamo, da glasbo sprejemajo kot nekaj
postranskega, nekaj, kar je najbolje preslišati (Voglar, 1973).
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4 PRAVLJICA
Pravljica je po Leksikonu Cankarjeve založbe (1988,str. 831) opredeljena, kot
»krajša pripoved v prozi, lahko pa tudi v verzih, zasnovana predvsem na
domišljiji; dogajanja ne postavlja v določen čas in prostor, ukinja veljavo naravnih
zakonov, v ospredje postavlja fantastiko in čudežnost, uveljavlja preprosto etiko
dobrega in zlega«.
Pravljice so umetniško delo. Otrok se vživi v nastopajoče junake, ter tako verjame
v dogajanje oziroma verjame le čustveno, z distanco. »Pravljice vedo več, kot
mislijo, da vedo. Prav zato so tudi pravljice izmišljene, neverjetne zgodbe – a
obenem človeško globoko izkušene in resnične. In večno mlade.« (Goljevšček
1991, str. 190)

4.1 POMEN PRAVLJICE ZA OTROKA
Otrok se v domišljiji poskuša enačiti s pravljičnimi junaki, pa čeprav samo za
trenutek. Ta pozitivna čustva mu bogatijo otroštvo, dajejo veselje ter zadovoljijo
njegovi vedoželjnosti. Tako ob vsakokratnem poslušanju pravljice odkrije nove
odnose med svojimi izkušnjami in tudi njegovo besedno izražanje postane
bogatejše. Ob vsem tem se nauči doživljati značilen vrednostni odnos do stvari,
okolja, oseb in dogodkov, spozna, kaj je prijetnost in neprijetnost, privlačnost in
neprivlačnost. Pravljica vzburi otroško domišljijo. Otrok se lahko boji raznih
živali, teme, raznih naravnih pojavov (blisk, grom). V pravljici odkriva njegovo
samozaupanje in vero v dobroto narave. Pravljica ima za otroka tudi
psihoterapevtsko vrednost. Otrok pravljico intenzivno doživlja, jo močno
čustveno sprejema in je tako njegova najljubša literarna zvrst, še posebej, če mu jo
doživeto pripovedujemo. Pravljica mu omogoča, da postane sam del pravljice. Za
otroka je zagotovilo, da dobro premaga zlo. Pravljica otroka neposredno vzgaja,
saj v njej otrok spozna življenjske vrednote, težave in odnose med ljudmi. Nauči
se strpnosti, spoštovanja do drugačnosti, ter pomena igre in dela. V pravljicah
spozna poštenost, zavist, krivico, revščino, dobroto, ljubezen, sovraštvo, pogum
(Milčinski in Pogačnik - Toličič, 1992).
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Razvojno obdobje, v katerem otroci sprejemajo pravljice, je označeno kot čarobno
življenjsko obdobje, ko sta otrokov in pravljični način dojemanja vzporedna: ni
jasne ločnice med čudežnim in realnim, otrok resničnost dojema povezano s
svojimi željami in potrebami, ne pa po njenih resničnih razsežnostih. Pravljice
razvijajo otrokovo spoznanje in čustvovanje, mu pomagajo urediti njegovo
notranjo zmedo, mu ponujajo konflikte in ga tako osvobajajo psihičnih napetosti.
Otrok v pravljici uživa, sodeluje, se čustveno identificira z junakom, a pravljice ne
podaljšuje v resničnost. Izjemna vrednost pravljic je v tem, da odkrivajo otroško
domišljijsko razsežnost, ki je sami ne bi mogli odkriti. Ko jih zabavajo, jim nudijo
domišljijsko in čustveno ugodje, jih obveščajo o njih samih in s tem spodbujajo
razvoj osebnosti. Pravljice otroku sporočajo, da je boj s težavami za človeka
neizbežen. Toda, če se človek z neomajno in vztrajno voljo sooča z
nepričakovanimi in nepravičnimi tegobami in obvlada ovire, je na koncu
zmagovalec. To je boj med dobrim in zlim. V pravljici po hudem vedno zmaga
dobro. To spoznanje otrok simbolno odnese tudi v življenje in si s tem na njemu
razumljiv način pridobiva znanje za moralno obnašanje. (Goljevšek, 1991).
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5 GLASBENA PRAVLJICA
Glasbena pravljica je tista pravljica, v kateri nam glasba pripoveduje, opisuje, širi
in poglablja doživljanje ter bogati misli in čustva, ki jih je otroku vzbudila z
besedami izražena vsebina.
Glasbeno pravljico pišejo skladatelji in je pretežno instrumentalna. Za glasbeno
pravljico izberemo tako pravljično vsebino, ki besedi in glasbi omogoča
enakopravno izpovedovanje. Besedna vsebina je najpogosteje oblikovana kot
pripovedna literarna oblika, ki temelji na domišljijskih dogodkih in junakih
(Borota, 2013).
Ko pripovedovanje pravljice povežemo s poslušanjem glasbe se srečamo z
glasbeno pravljico, pri kateri se otrok ob pripovedovanju pravljice nauči še pesem.
Pripoved vsebuje glasbo, ritem, ponavljanje besed in zvočnost jezika. Pesem se
lahko večkrat ponovi, na koncu pa je tudi zapisana z notami (Voglar, 1973).

Najbolj znana pravljica je pravljica ruskega skladatelja Sergeja Prokofijeva z
naslovom Peter in volk. V zgodbo je skladatelj vsakemu junaku izbral glasbo in
oblikoval glasbeni motiv. Godala predstavljajo dečka Petra, rogovi strašnega
volka, fagot godrnjavega dedka, pihala pogumnega lovca, klarinet mačko, oboa
raco in flavta ptico.
V slovenskem prostoru nam je umetnost glasbene pravljice najbolj približala
skladateljica in pedagoginja Mira Voglar. Njene najbolj poznane glasbene
pravljice so: Gradič, Živali pri babici zimi, Živalski karneval, Papirnati čolniček
(Borota, 2013).
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5.1 DELEŽ GLASBE V GLASBENIH PRAVLJICAH
Delež glasbe je lahko pri glasbenih pravljicah različen. Delež glasbe je v glasbeni
pravljici majhen, ko med pripovedovanjem dogajanje le popestri ali dopolni. To
pomeni, da v pripovedovanje vključimo eno ali dve znani ali neznani otroški
pesmici. V pripovedovanje lahko vključimo tudi razna glasbila, s katerimi zvočno
napovemo npr. prihod živali ali popestrimo vzdušje. (tamburin, boben, palčke…)
Delež glasbe je lahko z besedilom enakovreden, to pomeni, da besedila skoraj
toliko kot glasbe. Glede na pomen ter razmerje med glasbo in besedo zato ločimo
glasbeno pravljico in pravljico z glasbo.

Slovenski skladatelj in pedagog Janez Bitenc je napisal veliko glasbenih pravljic,
katerih namen je učenje novih pesmi ali pa utrjevanje pesemskega repertoarja, ki
so ga otroci osvojili v daljšem obdobju. Vsaka pesem se namreč v zgodbi ponovi
od pet- do osemkrat. Najbolj znan je njegov Slonček Jakonček, poleg te pa
poznamo še Tri muce, Potoček, Hruška debeluška, Čudežne škarjice in še mnoge
druge (Borota, 2013).

5.2 METODIČNI PRISTOP V GLASBENI PRAVLJICI

M. Voglar (1973) meni, da lahko glasbeno pravljico oblikujemo sami. Meni, da je
treba najprej izbrati pravljico, ki je preprosta, razumljiva, vsebuje veliko
ponavljajočih se situacij, nima veliko besedila in dogajanja. Najprimerneje je, da v
pravljici nastopajo živali ali osebe, za katere lahko najdemo ustrezne skladbice.
Največkrat uporabimo skladbice, ki jih otroci že poznajo, saj bodo pravljici lažje
sledili. To je še posebej koristno takrat, ko je v glasbeni pravljici veliko skladbic.

Glasbeno pravljico posredujemo kot celoto, s tem da predhodno poskrbimo, da
imamo vsa potrebna glasbila, ki jih potrebujemo na dosegu rok. Med
pripovedovanjem pazimo, da sta besedilo in glasba ločena, saj tako dosežemo, da
otroci poslušajo enakovredno glasbo in besedilo. Skladbice, ki predstavljajo
glavne junake, zaigramo, ko se ti v pravljici pojavijo prvič. Otroci med vsakim
poslušanjem glasbene pravljice doživijo niz čustev – od veselja, žalosti in strahu
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do socialnih in moralnih ter estetskih zadovoljitev. Čustva pri otrocih prevladujejo
nad voljo in razumom, zato pazimo pri izbiri vsebine pravljice ter metodah.
Glasbene pravljice, ki so čustveno privlačne, so za otroka zelo zanimive.
Pripovedovanje pravljic z diapozitivi in diafilmi je posebno doživetje za otroke,
saj med pripovedovanjem sedijo v temi. Zraven je zelo dobrodošla glasbena
spremljava, pozorni pa moramo biti na to, da glasbe in besedila ne izvajamo
sočasno, saj bi v nasprotnem primeru lahko zmotili njihovo zbranost. Predvajanje
pravljice z diafilmom je lažje izvedljivo z več vzgojitelji, saj takrat lahko glasbo
izvajamo izza zaslona. V nasprotnem primeru pa moramo glasbene instrumente
razvrstiti okoli diaprojektorja. Pojemo lahko znane in neznane pesmi z ustreznim
besedilom. Glasbeno spremljavo lahko tudi posnamemo in jo predvajamo
tehnično ter natančno. Tako posredovanje je lahko zelo naporno, saj moramo
hkrati delati z diaprojektorjem, tekoče pripovedovati in predvajati posneto
spremljavo. (Voglar 1973).

5.3 DRAMATIZACIJA GLASBENIH PRAVLJIC
Pravljice, ki smo jih otrokom že posredovali lahko obogatimo tudi z
dramatizacijo. Za otroke je še posebej zanimiva takrat, ko jo spremlja glasba. Pri
pripovedovanju običajnih pravljic lahko dramatizacijo popestrimo z izvajanjem že
znanih skladbic ali pesmic ter jih povežemo z gibanjem. Pesmi lahko pojejo vsi,
ali pa samo otroci, ki v pravljici igrajo glavne junake. Pravljico lahko predstavijo
tudi staršem na raznih prireditvah ali pa drugim otrokom iz vrtca (Voglar, 1973).
M. Voglar (1973) opisuje tri načine spremljave, ki so značilni za dramatizacijo.
Instrumentalna spremljava je lahko spontana, premišljena in urejena ali
izoblikovana. Pri spontani instrumentalni spremljavi se vzgojitelj in otroci
prepustijo ustvarjanju in tako nastane lahko neponovljiva spremljava. Pri
premišljeni in urejeni spremljavi otroci skupaj z vzgojiteljem iščejo skupno
primerno spremljavo za določene junake v pravljici. Med vsemi predlogi izberejo
najustreznejšega. Že izoblikovano spremljavo pa si lahko vzgojitelj domisli že
vnaprej. V tem primeru je otrokova ustvarjalnost omejena.
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5.4 GLASBENE PRAVLJICE JANEZA BITENCA
Janez Bitenc je poleg številnih pesmi za otroke napisal tudi okrog sto pravljic.
Njegove pravljice imajo blago vsebino, v njih ni pretepanja, napetih situacij,
akcije. Vsebina je všeč ne samo otrokom, ampak tudi staršem. Za njegove
pravljice je značilno, da je poleg samega besedila v pravljicah prisotna tudi
glasbena spremljava. To so lahkotne pesmice, ki se navezujejo na vsebino in se
prek cele pravljice večkrat ponovijo. Ker pa so glasbene pravljice, je pravljicam
dodan tudi notni zapis. Bitenčev glavni cilj pri pisanju glasbenih pravljic je bil, da
se otroci spontano naučijo novo pesmico, ki je vpletena v pravljico, saj to otroka
pripelje do večje sproščenosti in vživetosti v vsebino. Otrok namreč z veliko
globljimi čustvi zapoje tisto pesmico, ki jo doživi skupaj z vsebino pravljice, kot
pa pesmico, ki se jo je naučil na pamet (Svetina, 1996).
Glasbene pravljice Janeza Bitenca so zbrane v zbirkah ali pa so izdane
samostojno. Večina njegovih pravljic je uprizorjenih na kasetah in zgoščenkah. Te
zbirke so:

TRI MUCE IN DRUGE GLASBENE PRAVLJICE (Ljubljana, 1986)
TRIJE PETELINČKI; JAKČEV KLOBUČEK (Maribor, 1987)
DOLGIN NA ZVEZDI; SREBRNI GUMBEK (Maribor, 1987)
TELEFON V MESTU TUTUKAJ (Ljubljana, 1987)
SLONČEK JAKONČEK (Ljubljana, 1988)
VRTNICA NA GREDI (Maribor, 1990)
ŠEST KUŽKOV (Maribor, 1990)
KJE JE MIŠKA (Maribor, 1990)
LUNA GRE NA POT (Maribor, 1990)
LESENI PTIČEK IN DRUGE GLASBENE PRAVLJICE (Ljubljana, 1991)
POLŽJA SVATBA (Kamnik, 1992)
VELIKAN GORJAN (Ljubljana, 1992)
MEDVEDKI NA SEMNJU (Maribor, 1993)
O ZAJČKU, KI JE IZGUBIL KLJUČEK (Maribor, 1993)
ŠTIRJE GODCI (Maribor, 1993)
BOŽIČNA ZGODBA (Maribor, 1994)
OBLAČEK POSTOPAČEK (Maribor, 1995)
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ZLATI KAMENČKI (Maribor, 1995)
SPOMINČICA (Maribor, 1995)
TRIJE MUCINI KLOBUČKI (Maribor, 1995)
ZMAJ LAKOTAJ (Ljubljana, 1998)
MEDVEDKA META, MEDVED JAKA IN ČARODEJNO OGLEDALO
(Ljubljana, 2001)
MUCKA ČIRIBUCKA (Maribor, 2001)
PRAVLJICE O ZELENEM, RUMENEM IN BELEM ZAJČKU (Gorica, 2001)
ZLATA HIŠICA (Celovec, 2003)
LUČKA (Ljubljana, 2004)
KOVAČKA, KI KUJETA ČAS; PALČEK MIHEC KAŠOPIHEC (Kranj, 2004)
MEDVEDKI (Ljubljana, 2004)
O PALČKU ČOPKU IN ČUDEŽNI SKRINJI (Kranj, 2004)
O MUCKI MONIKI IN ZVEZDICI LUČKI; ŽABEC KUKEC (Maribor, 2005)
Temeljna oblika Bitenčevih pravljic se naslanja na model klasične umetne
pravljice: od tega modela prevzema nedoločen čas in kraj dogajanja. Bitenc je v
svojih pravljicah uvajal tudi elemente novejših pravljičnih vzorcev. Pisal je
pripovedi s človeškimi ali živalskimi liki, pravljice o oživljenih predmetih ali
poosebljenih naravnih pojavih. Besedila Bitenčevih pravljic niso zapletena, saj so
namenjena mlajšim poslušalcem. Toda zmeraj so domišljijsko iskriva, dogajalno
razgibana, s svojo prisrčnostjo in optimističnim razpletom dajejo manjšemu
otroku občutek čustvene varnosti, v sklepu vsake pravljice pa tiči kanček
pomenljivega

življenjskega

spoznanja

s

preprosto

razvidnim

moralnim

sporočilom (Kobe, 1987).

Vsaka Bitenčeva pesem je nekaj posebnega, saj bi ji težko kaj dodali ali odvzeli.
Pri nastajanju besedila je izhajal skladatelj vedno izhajal iz otroškega doživljanja.
V vsako pesem je dodal neko glasbeno sporočilo. Ob poslušanju njegovih pesmi
se zavemo pomanjkljivosti današnjega hitrega in površnega načina življenja.
Skozi Bitenčeve besede in pesmi otroci spoznavajo človeške nevrline, ki jih Janez
Bitenc vedno zna obrniti v dobro ali pa jih s pravimi vrlinami preprečiti oziroma
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spremeniti. V pravljičnem svetu se to pač lahko dogaja, ni pa rečeno, da se v
otroškem ne more (Velkavrh, J. 2008).

5.4.1 DOLGIN NA ZVEZDI
Pravljica govori o fantu Lukcu, ki je imel polno skrinjo igrač, s katerimi se ni več
želel igrati. Igrače se nekega dne odločijo, da odidejo s ptico Zlatico na zvezdo
Zvezdanko, kamor gredo vse zavržene igrače. Sanje pa Lukca nekega dne izučijo,
da začne spet pospravljati svoje igrače.
Sporočilo zgodbe je, da ničesar ne smemo zavreči, saj ima vsaka stvar
neprecenljivo vrednost. Pomembno je, da zna vsak otrok ceniti svoje igrače, ter
jih za seboj pospraviti, ko jih ne potrebuje več. Obenem pa želi pisatelj opozoriti
na prenasičenost današnjega časa z materialnimi dobrinami, ko imajo otroci
preveč igrač. Zato bi bilo bolje, če bi starši svojim otrokom kupili manj igrač in bi
tako otrok posledično znal stvari bolj ceniti in jih čuvati kot največji zaklad
(Bitenc, 1992).

5.4.2 O ZELENEM, RUMENEM IN BELEM ZAJČKU
Pravljica govori o zelenem, rumenem zajčku, ki sta se vedno bahala pred drugimi,
da je njuna hiška najlepša, najbolj urejena. Ko pa so nekega dne prišle na obisk
živali iz gozda: polž, jež, veverica, lisica, srna in medved, so na koncu ugotovile,
da je beli zajček najbolj priden, čeprav se nič ne hvali in širokousti. Na koncu so
mu živali za nagrado prinesle košarico detelje in korenja.
Na glasbeno prisrčen način je otrokom predstavljena prednost pridnosti in
marljivosti pred velikimi usti, polnimi hvale. V krogu živalic otrok spozna
človeške vrline in slabosti.
O Zelenem, rumenem in belem zajčku je pravljica o lastni hvali, ki se pod mizo
valja (Bitenc, 2001b).
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5.4.3 JAKČEV KLOBUČEK
Jakec je bil možiček pritlikave rasti. Njegov dom je bila prašna deželna cesta,
kolovozi in vaške poti. Hodil je po vaseh in s svojim čarobnim klobukom zabaval
ljudi. Vedno, ko si ga je nadel na glavo, so se mu vsi smejali, mu ploskali in se
veselili, ko pa je Jakec klobuk snel, so postali vsi žalostni in so Jakca prosili naj še
poje, igra in jih zabava. Nekega dne pa je Jakcu klobuk odpihnil vihar. Iskal ga je,
vendar ga ni našel. Ljudje so ga začeli zapostavljati, se mu smejati in se ga
izogibati. Med iskanjem je obupan prosil luno naj mu ga pomaga najti. Luna mu
je z veseljem priskočila na pomoč in mu pokazala pot do klobuka. Našel ga je pri
velikem drevesu med vejami. V njem je bilo ptičje gnezdo z mladimi ptički. Jakec
je bil presrečen da je našel svoj klobuček. Spet je začel prepevati in zabavati ljudi.
V tej pravljici pisatelj opozarja, da videz ni pomemben, ampak so pomembne
dobre lastnosti in vrline, ki jih ima človek (Bitenc, 1992).

5.4.4 KOVAČKA, KI KUJETA ČAS
Pravljica pripoveduje o dveh kovačkih, ki sta živela v uri na zvoniku. Nekega dne
sta se odločila, da bosta odšla na potep in, da ne bosta več opravljala svojega dela.
Poslovila sta se od kazalcev, števil in od zvončka, ter odšla v mesto. Med
potepanjem sta opazila, da je zaradi njunega odhoda iz ure v mestu vse narobe.
Frizer ni odprl salona, slaščičarki so se zažgale slaščice, ker jih je prepozno vzela
iz pečice, gostilničarju pa se je zažgala pečenka. Kmalu sta ugotovila, kako ju
ljudje potrebujejo, saj nihče ni imel lastne ure. Odločila sta se, da se vrneta nazaj v
uro, kjer bosta še naprej opravljala svoje delo.
Pravljica govori pomenu časa ter o tem, kako smo danes vsi odvisni od ure.
Pisatelj poudarja tudi vrednoto dela. Kovačka sta dokaz, da je v življenju potrebno
vztrajati in nadaljevati svoje delo, čeprav je včasih težko ali te ne veseli.
Pomembno je, da človek nikoli ne obupa in bo le tako prišel do svojega cilja.
Obenem pa se moramo zavedati, da je marsikdo odvisen od nas in našega dela
(Bitenc, 2001a).
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5.4.5 SPOMINČICA
Pravljica pripoveduje o družini, ki nikoli ni živela v izobilju. Prišlo pa je leto
neznanske revščine. Junakinja pravljice je Veronika, ki se spoprime z revščino in
hoče pomagati svoji družini. Pomladi hodi nabirat spominčice in jih začne
prodajati na trgu, da bi s tem prinesla domov nekaj denarja. Le redko kdo je opazil
žalost v njenih očeh. Zato je začela prepevati pesmico o spominčicah in tako je
privabila okrog sebe množico ljudi. Vsak dan je prodala celo košaro spominčic in
domov nosila denar. Kmalu pa je spominčic zmanjkalo. Nekega dne je na trg
pripeljal kralj, ki je opazil Veroniko in od nje kupil šopek spominčic za kraljico. V
zameno ji je podaril zlatnik, Veronika pa je z njim rešila družino pred revščino.
Medtem pa se je na dvoru kralju rodila vnukinja. Kraljična ni vedela, kako bi ji
dala ime, zato se je kralj odločil, da bo ime izbralo ljudstvo. Izbrali so ime
Spominčica. Ker je bilo to ime kralju znano, je naročil kočijažu naj poišče to
deklico, ki je predlagala to ime in ji izroči mošnjo zlatnikov (Bitenc, 1995a).

5.4.6 O ŽABCU KUKCU
Pravljica govori o žabcu Kukcu, ki je bil velik ljubitelj pesmic. Rad je zahajal k
vaškemu godcu Feliksu, ki ga je naučil vedno kakšno novo pesmico. To pa ni bilo
všeč očetu, saj mu je vedno očital, da iz njega ne bo nič, saj ne zna niti dobro
plavati, ne skakati v vodo, ne loviti mušic. Zato ga je nekega dne napodil od hiše.
Kukec se je s kitaro zatekel k vaškemu godcu, ki mu je pomagal uspeti na njegovi
glasbeni poti. Potoval je po širnem svetu, a kljub slavi, ki jo je doživel, ni pozabil
na dom in svoje domače.
Pravljica o žabcu kukcu je zgodba o uspehu. Žabec nam je tako za zgled, da če
nekaj delamo s srcem, pridnostjo in vztrajnostjo lahko v življenju dosežemo
marsikatere cilje (Bitenc, 2005b).
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5.4.7 ZMAJ
Peter je naredil zmaja in mu naročil, naj s pomočjo vetra odnese pismo Soncu.
Med potjo se je zmaj zaradi utrujenosti odpočil na oblakih. Oblaki so bili
radovedni, kaj je Peter napisal v pismu, zmaj pa jim je povedal, da se tujih pisem
ne odpira. Po dolgem potovanju je zmaj le prišel do Sonca in mu izročil Petrovo
pismo, v katerem je pisalo, zakaj sonce ne sije več v njihove kraje. Otroci se zato
nočejo več igrati, rožice nič več ne rastejo, vse umira. Sonce pa je Petru
odgovorilo, da Zemlje ne more več ogrevati, ker je preveč onesnažena, saj je na
tleh preveč smeti. Peter se je tako skupaj z otroki odločil počistiti vse odpadke in
sonce je spet veselo posijalo.
Pisatelj nam s pravljico sporoča, da se ljudje niti ne zavedamo, kako
onesnažujemo našo okolico. Pomembno je, da skrbimo za čisto okolje, prav tako
pa moramo skrb za čisto naravo prenašati tudi na naše otroke (Bitenc, 1992).

5.4.8 ZLATI KAMENČKI
Pravljica pripoveduje o miški Sladkosnedki, ki bi dala cel kolobar sira za eno
samo liziko. Mama ji je dala sedem belih kamenčkov, da bi si z njimi lahko kupila
liziko. V prodajalnah pa so v zameno želeli le zlate kamenčke. Po pomoč se je
odpravila k dedku Vsevedu, ki ji je povedal, da bo morala preplezati sedem gora,
da bo prišla do palčkov, ki imajo zlate kamenčke. Po dolgi poti je končno prišla
do njih, v zameno pa jim je za zlate kamenčke morala splesti sedem koškov iz
vrbovih vejic. Ko je prišla domov, si je z zlatimi kamenčki kupila cel koš lizik.
Sporočilo pravljice je, da je naš trud in pogum vedno poplačan, tako kot je bila
miška zbogato nagrajena za svojo vztrajnost (Bitenc, 1995b).
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5.4.9 ŠTIRJE GODCI
Zgodba opisuje fanta Bineta, ki je šel po svetu služit kruh. Nekega dne se je
ustavil pred hišo, v kateri je živela babica s papagajem Kokijem, ki je zelo rad
poslušal pesem o štirih godcih. Za popotnico mu je dala štiri kose kruha. Na poti
je Bine spoznal štiri godce, ki so s pesmijo razveseljevali ljudi. S svojim igranjem
so si našli delo. Na konsu pravljice Bine izve, da je babici poginil Koki, zato se je
odločil, da boso vsi godci odšli k njej na obisk ter ji nesli nekaj daril, med drugim
tudi novega Kokija.
Pisatelj želi s pravljico sporočiti, da za srečo ni potrebno veliko besed. Motiv je
širjenje dobre volje in pesmi med ljudi (Bitenc, 1993).

5.4.10 LUČKA
Pravljica pripoveduje o punčki Lučki, ki se je zelo bala teme. Nekega dne je
babica hudo zbolela. Mama ji je naročila, naj ji odnese večerjo. Lučki na poti do
babice pomagajo premagati strah pred temo luna in zvezde, ki ji pojejo in
razsvetljujejo pot. Lučka srečno prispe k babici in tako premaga strah pred temo.
Sporočilo pravljice je, da lahko vsak premaga strah, potrebna sta le volja in
pogum (Bitenc, 2004).

5.4.11 SLONČEK JAKONČEK
Pravljica pripoveduje o slončku Jakončku. Mama ga je imela neznansko rada in
ga zagovarjala v vsem, oče pa zaradi njegove neposlušnosti in razvajenosti ni bil
preveč zadovoljen z njim. Nekega dne je mama naročila slončku Jakončku, naj
gre na obisk k teti Mici in stricu Fricu. Ker pa mame ni ubogal in je šel svojo pot,
so ga ujeli lovci in ga obdržali v cirkusu.
Zgodba nam sporoča, da moramo ubogati svoje starše, drugače se nam lahko kaj
hudega zgodi, kot se je ubogemu slončku. Staršem pa je pravljica lahko v poduk,
da morajo otrokom čim prej omogočiti, da se osamosvojijo. Svet obstaja namreč
tudi izven meja doma (Bitenc, 1992).
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5.4.12 TINKO POLOVINKO
Nekoč je živel fant Tinko Polovinko, ki je delal vse na pol. Oblekel je le pol
majice, oblekel eno hlačnico, obul samo en čevelj, umil pol obraza, še risbico je
narisal na pol. Nekega dne si je Tinko zaželel mucka, vendar mu ga starši niso
dovolili, saj so se bali, da ne bi skrbel zanjo. Ko je mama nekega dne slišala
pogovor med Tinkom in mucko in opazila, da se je Tinko spremenil, mu je za
nagrado spekla palačinke in kupila mucko.
Pisatelj nam želi sporočiti, da je vse v življenju treba narediti do konca, ne na pol.
Sporoča nam tudi to, da nam živali ali naše uresničene želje pomagajo, da se
spremenimo in postanemo boljši (Bitenc, 1992).

5.4.13 ZAJČEK KAZIMIRČEK
Pravljica pripoveduje o zajčku Kazimirčku, ki je bil edini sin v družini s petimi
sestricami. Mama ga je vseskozi razvajala in mu namesto triperesnih deteljic
prinašala vedno samo štiriperesne deteljice. Druge hrame namreč ni hotel, dokler
ni oče mami prepovedal, da mu prinaša hrano in je zato zajček od vsega
razočaranja pričel jesti vse.
Zgodba o zajčku Kazimirčku je tipičen prikaz razvajenega otroka, ki je navajen
dobiti vse, kar si zaželi. Vendar, ko enkrat nekaj izgubiš, začneš ceniti to, kar prej
nisi znal. Tako je tudi pri odraslih, dokler imamo vsega na pretek se ne
obremenjujemo z ničemer in samo izbiramo med najboljšim, ko pa druge izbire
ni, vzameš tudi tisto, kar drugače ne bi (Bitenc, 1992).

5.4.14 TRIJE PETELINČKI
Pravljica pripoveduje o treh petelinčkih, ki so se naveličali življenja doma in
odšli v svet. Prišli so do cirkusa, kjer so se bahali s svojim lepim perjem in
njihovo pesmico, dokler jim cirkuška papiga iz zavisti ni populila vsega perja in
so se morali osramočeni vrniti domov, kjer so si kasneje ustvarili družine.
Pisatelj v pravljici opozarja na zavist, ki je pogosto prisotna pri ljudeh. Hkrati želi
poudariti, da nikoli ne smemo človeka soditi po zunanjosti ter, da se mora vsak v
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mladosti »zdivjati«, preden se odloči za družino in začne ceniti lepoto in toplino
doma (Bitenc 1992).

5.4.15 SREBRNI GUMBEK
Pravljica pripoveduje o srebrnem gumbku, ki je v trgovini z drugimi gumbki tičal
na polici v leseni škatli. Nekega dne je v trgovino prišel krojač, ki je želel kupiti
vse srebrne gumbe za suknjiče godbenikov. Medtem ko so si nekateri gumbki
želeli v svet, srebrn gumbek nikakor ni želel oditi. Na vse možne načine se je
otepal krojačka, da ga ne bi prišil na suknjič. Ko ga je nekega dne le uspel prišiti
se je godbeniku iztrgal iz suknjiča in padel v njegov inštrument. Godbenik je
prosil ženo naj mu prišije drug gumb. Ko je srebrn gumbek to slišal, mu je bilo
takoj žal, zato je godbeniku obljubil, da se bo poboljšal.
Sporočilo zgodbe je, da vsakemu neprimernemu vedenju sledi kazen. Pisatelj želi
sporočiti, da ne moremo vedno ostati doma pri starših, ampak moramo odrasti in
postati samostojni (Bitenc, 1992).
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6 EMPIRIČNI DEL
6.1 GLABENA PRAVJICA: LUNA GRE NA POT (JANEZ
BITENC)
Za uprizoritev Bitenčeve glasbene pravljice Luna gre na pot sem se odločila, ker
govori o prijateljstvu. Prijateljstva se namreč začnejo spletati že zelo zgodaj med
prijatelji doma in v vrtcu. Prijatelji pa si morajo med seboj vedno pomagati tudi,
ko je nekdo izmed njih v stiski. Tako v zgodbi sonce, zvezde in oblaki pomagajo
luni, da se ji ne bodo na Zemlji posmehovali. Luna je tudi tipičen prikaz ženske,
ki je rada uglajena in rada sliši lepo besedo oziroma poklon.
Poleg Bitenčeve pesmi Luna gre na pot, ki se v originalni izvedbi pojavlja v
glasbeni pravljici, sem dodala zraven še nekatere druge Bitenčeve spremljave
skladbic, ki se ritmično ali tematsko ujemajo na določen del besedila.
Glasbeno pravljico sem predstavila otrokom iz kobariškega vrtca. Pravljica je
primerna za vse starosti ‒ od najmlajših do predšolskih. Da so se v pravljico še
lažje vživeli, sem določene izseke tudi tematsko likovno uprizorila na plakatih.
Glasbeno spremljavo sem izvajala na sintesajzer. Otroci so pesem Luna gre na pot
hitro usvojili. Na koncu smo jo zapeli še vsi skupaj.
Načinov, kako otroku predstavimo glasbeno pravljico, je več:
‒ zgodbo preberemo in zapojemo;
‒ preberemo, zapojemo, spremljamo z glasbeno spremljavo;
‒ predvajamo na CD-predvajalniku;
‒ pripovedujemo ob slikah na projektorju, episkopu … in zraven pojemo ali
spremljamo;
‒ lahko jo izvajamo v originalni izvedbi;
‒ lahko že obstoječemu besedilu dodamo glasbo drugih avtorjev ali avtorja
zgodbe, lahko pa si spremljavo izmislimo sami.
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JANEZ BITENC: LUNA GRE NA POT

»Drrrrr…« se je oglasila budilka, in luna, ki se ji to noč ne da na pot, si pomane
oči, zazeha in reče: »oh ti nočni sprehodi. Kdaj jih bo konec? Nikdar se ne morem
naspati.« Obrne se na drugo stran in spet jo premaga spanec.

»Luna, luna!« zasliši v polsnu. »Luna na pot moraš!« Klicalo je sonce, ki se je
odpravljalo spat. Luna se udari po čelu in zastoka: »O, joj, sem že zamudila, kaj
bo pa zdaj?« Plane iz postelje in še preden se odpravi na pot, kot vsakokrat zapoje
tudi nocoj:
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»Glejte jo, kakšna je nocoj luna!« so se hihitale zvezdice, prve, ki jih je luna
srečala na poti.
»Kako je zaspana!« reče prva. »In kako je krmežljava!« se oglasi druga, tretja pa
se namrdne: »Pa svečke ji kapljajo z nosa. Ali se je sploh umila?« Vsaka od
zvezdic je imela kakšno pripombo.

Luna jih ni slišala in je svojo pesmico še enkrat zapela:
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»Poje lepo!« so se zedinile zvezdice. »A kaj,« rečejo nato, »lepo petje še ne
odtehta umazanije. Naj ji povemo, kakšna je, ali naj gre svojo pot?« Ene so bile za
to, da naj kar gre, saj tega nihče še opazil ne bo, druge pa so menile drugače: »Se
bo že našel kdo, ki bo s prstom kazal za njo, češ: Glej jo, umazanko. Če ne drug,
pa tisti učeni zvezdogledi z zemlje. Ti vidijo vse, kar se dogaja, pri nas na nebu.«
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Že so hotele opozoriti luno in ji povedati, da naj takšna ne gre na pot, ko se oglasi
ena, ki je imela med vsemi zvezdicami najbolj tanko uho:
»Pst, pssst… ne prepirajte se!« je šepnila. »Že slišim zvezdoglede, ki se razburjajo
na zemlji. Poslušajte!«
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»Tako umazane in zanemarjene lune še svoj živi dan nisem videl. Bom že sporočil
drugim zvezdogledom, naj bodo pozorni na to in naj si v svoje knjige napišejo
vsako najmanjšo lunino pomanjkljivost. Tudi to, da je nocoj zamudila …«
»Naj torej pustimo, da se bodo iz naše prijateljice norčevali na zemlji?«
»Ne, ne, to pa ne!« so se zedinile zvezdice in zapele luni:

»Saj res, umiti sem se pozabila! Zvezdice, zvezdice, brž mi prinesite posodo.
Oblak Dežjak, ti pa mi jo napolni z dežnimi kapljicami!«

Vse se je zgodilo tako, kot je naročila luna. Zvezde so ji prinesle posodo, oblak
Dežjak pa jo je napolnil z dežnimi kapljicami. Luna se je čof, čof, čof umivala, da
je škropilo vse naokrog in so kapljice padale celo na zemljo. Ljudje, ki so gledali
v nebo, so rekli: »Narobe svet, z jasnega neba dežuje!«
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Luna pa se je tedaj umita in čista že pomikala dalje po svoji poti in pela:

In tako je priplavala do druge skupine zvezdic.
»Dober večer, luna« so jo pozdravile. Ko pa so si jo pobliže ogledale, so se
začudile: »kakšna pa je nocoj naša luna?« Luna jih sliši in vpraša: »Kakšna pa
sem?«

»Joj! Počesati sem se pozabila. Zvezde, zvezdice, prinesite mi brž srebrn glavnik,
ki je za ogledalom!« je naročila luna. Zvezde ji prinesejo glavnik in luna si naredi
imenitno pričesko. Zvezde ji zaploskajo in vzkliknejo: »Prekrasna si!«
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Zvezdogled z zemlje, ki je kukal skozi daljnogled, se je čudil: »Kaj je nocoj z
luno. Ves čas se že obotavlja, zdaj pa se smeje na vsa usta?«
Zvezdogled je učenjak, učenjakom pa še malo niso mar pričeske, zato si ni znal
odgovoriti, čemu se luna smeje. V svojo beležnico pa je napisal: »Natanko ob
dvajseti uri, šest minut in tri sekunde se je luna na ves glas zasmejala.«
Pustimo zdaj zvezdoglede in poglejmo, kaj je z našo luno. Umita in počesana se
pomika po svoji poti in poje:

Luna se sreča s tretjo skupino zvezd.
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»Kako lepa je nocoj!« so šepetale in si jo ogledovale z vseh strani. Ena med
zvezdami, ki ji nikdar nič ne uide, pa je zaklicala sestricam: »No, ali ne uganete,
kaj luni nocoj manjka?« Zvezde so obkrožile luno z vseh strani, a opazile niso nič
posebnega. »Ja, uhane si je pozabila natakniti. Ti jo narede še veliko lepšo!« je
rekla, druge zvezdice pa so prikimale: »Saj res, uhanov nima nocoj. Na to jo
moramo opozoriti.«

Luna se pogleda v zrcalo in se takoj spomni: »Uhane sem si pozabila natakniti,
zlate uhane! Zvezde, zvezdice prinesite mi, prosim, uhane. Če se ne motim, so na
moji posteljni omarici!«
Zvezde so šle, pretaknile vsak kotiček, uhanov pa niso našle.
»Kdo je videl moje uhane?« je zaklicala v noč, a je ostala brez odgovora.
»Kdo je videl moje uhaneeeee?« zakliče še enkrat.
»Jaz, luna!« se oglasi najmanjša od zvezdic, ki so jo klicali Lučka.
»Na okensko polico si jih odložila, pa sem se bala, da ti jih kdo ne bo vzel. Zato
sem jih spravila. Na, luna, tu so!«
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Ko si jih je luna vtikala v uhlja, je poljubila zvezdico Lučko. Rekla ji je: »Tega ti
nikdar ne bom pozabila!«
Učenjak z daljnogledom je opazil, da se je luna nasmehnila in spet je pisal v svojo
beležnico: »Ob dvajseti uri, štirinajst minut in sedem sekund se je luna že drugič
nasmejala.«
Medtem pa se je luna s svojo pesmico pomikala dalje:

»Glejte jo, našo lepotico!« vzklikne nova skupina zvezd. »Kot iz škatlice je« jo
hvali ena. »Ali kot iz pravljice!« pomisli druga. »Morda kaj praznuje?« se
sprašuje tretja. Četrta pa reče in nagajivo pomežikne: »Kaj pa, če nima kakšnega
ljubčka?«
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»Hi, hi, hi, hi!« so se zahihitale. »Škoda, da nima nocoj tistega lepega, žametnega
klobučka, ki ji tako pristoji« so rekle. »Kaj, ko bi ji namignile?«

»Zdaj pa res ne vem, kaj mi še manjka!«
»Žametni klobuček, luna, tisti, veš, rdeči z žametnim trakom!«
»Aha, klobuček! Pa mi ga prinesite. Mislim, da je v predalu omare na levi strani!«
Zvezde so pretaknile vso sobo, preiskale vse predale, klobučka pa nikjer.
»Ni ga, nikjer ga ni!« so zaklicale luni. Luna pa je vprašala: »Hej, kdo ima moj
klobuček z žametnim trakom?« »Jaz!« se oglasi lep, od luninega sijaja osvetljen
oblak.
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»Nikar mi ne zameri! Sposodil sem si ga in si ga posadil na glavo. Tako mi je bil
všeč. Na ga!«
Priplaval je k luni in ji ga posadil na glavo.
Zdaj je bila luna res kot nevesta.
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Spet se je nasmejala in spet je njen smehljaj ujel daljnogled učenjaka z zemlje. Ni
in ni mogel razumeti, kaj se nocoj dogaja z luno. Poklical je druge zvezdoglede:
»Ste tudi vi videli, da se luna smeje? In zakaj se smeje? Kaj pravite?« Odgovorili
so mu:
»Opazil si samo njen smeh. Tega pa nisi videl, da se je umila, počesala, si
nataknila uhane in na glavo posadila rdeč klobuček z žametnim trakom? Zato se je
smejala, ker je lepa. Vse gospodične in gospe hočejo biti lepe in kadar se
pogledajo v zrcalo ali če vedo, da jih kdo gleda, se vselej prijazno nasmehnejo!«
»A tako!« reče učenjak in si vse vestno, kot se učenjakom spodobi, zapiše v svoje
knjige.
Luna pa se je zdaj brez postanka smehljaje pomikala po svoji nebesni poti in pela,
z njo pa zvezdice, njene nočne spremljevalke (Bitenc, 1990).
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6.2 OPREDELITEV PROBLEMA
Glasbena vzgoja kot pomemben sestavni del estetske in umetnostne vzgoje
zagotavlja temelje za skladen in uravnotežen osebnostni razvoj (Priročnik h
kurikulu za vrtce, 2001). Raziskave B. Sicherl Kafol (2000) in O. Denac (2002)
dokazujejo vpliv glasbene vzgoje na razvoj celostne osebnosti otrok, ne samo na
glasbeni razvoj otroka, temveč tudi na razvoj interesa, pozitivnih čustev, socialnih
odnosov, pozornosti in motoričnih spretnosti. O. Denac (1999) pravi, »da
glasbena vzgoja v mali šoli in prvem razredu ni utemeljena v estetskih izhodiščih,
ne ustreza optimalnim ciljem celostnega razvoja otrokove osebnosti, ne upošteva
sodobnih pedagoških in psiholoških zahtev« (str. 171). Prav zaradi tega sem z
raziskavo želela ugotoviti, ali obstoječa vzgojno-izobraževalna praksa pri glasbeni
vzgoji ustreza optimalnim ciljem celostnega in uravnoteženega razvoja
predšolskih otrok. Ker je pesnik in skladatelj Janez Bitenc naredil velik vtis na
otroke vseh generacij in ker je veliko njegovih otroških pesmi postalo
ponarodelih, saj jih pozna veliko otrok po vseh vrtcih v Sloveniji, sem se odločila,
da v raziskavo vključim pogostost pojavljanja njegovih pesmi in glasbenih
pravljic po vrtcih na Primorskem. Obenem želim ugotoviti tudi, v kolikšni meri
sodobni avtorji vplivajo na pogostost pojavljanja ponarodelih, že uveljavljenih
pesmi starejših avtorjev.

6.3 CILJI RAZISKOVANJA
1. Ugotoviti pogostost pojavljanja pesmi in glasbenih pravljic skladatelja
Janeza Bitenca po vrtcih na Primorskem.
2. Ugotoviti, ali besedila pesmi in glasbenih pravljic nosijo moralna
sporočila.
3. Ugotoviti, ali vzgojitelji poleg pesmi in glasbenih pravljic Janeza Bitenca
izvajajo tudi druga dela sodobnejših avtorjev in v kolikšni meri?
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6.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE
Hipoteza 1: Vzgojitelji otrokom v vrtcu pogosto (3-krat tedensko) prepevajo
pesmi Janeza Bitenca in pripovedujejo njegove pravljice.
Hipoteza 2: Besedila pravljic in pesmi Janeza Bitenca nosijo moralna sporočila.
Hipoteza 3: Vzgojitelji vključujejo dela sodobnejših avtorjev v manjši meri kot
glasbena dela Janeza Bitenca (pesmi in glasbene pravljice).

6.5 RAZISKOVALNA METODA
6.5.1 VZOREC
V raziskavo so bili vključeni vzgojitelji in vzgojiteljice iz enainosemdesetih
primorskih vrtcev iz različnih starostnih skupin (1–6 let).

6.5.2 PRIPOMOČKI
V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki je vključeval pet vprašanj
zaprtega tipa, eno vprašanje odprtega tipa in šest vprašanj pol odprtega tipa.

6.5.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV
V enainosemdesetih vrtcih na Primorskem sem vzgojiteljem/vzgojiteljicam
razdelila anketne vprašalnike. Izpolnjene vrnjene ankete sem analizirala in
rezultate prikazala v tabelah.

6.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA
VPRAŠALNIKA
Z anketnim vprašalnikom, ki sem ga razdelila vzgojiteljem/vzgojiteljicam iz
enainosemdesetih vrtcev na Primorskem, sem želela ugotoviti pogostost
vključenosti pesmi in pravljic Janeza Bitenca v glasbenih dejavnostih po vrtcih.
Odločila sem se za tehniko ankete, zaradi velike fleksibilnosti vprašanj, možnosti
uporabe zaprtega, odprtega in pol odprtega tipa vprašanj. Podatke sem zbirala 15
dni. Vzgojiteljem/vzgojiteljicam sem ponudila več možnih odgovorov, z
možnostjo samostojnega odgovora. Anketa je bila anonimna.
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Tabela 1: Igranje na instrument
Ali igrate instrument?

Št. oseb

%

DA

137

68,50 %

NE

63

31,50 %

Iz tabele 1 je razvidno, da 137 oseb (68,50%) igra vsaj en instrument, 63 oseb
(31,50%) pa ne igra nobenega instrumenta.

Tabela 2: Vključevanje glasbe v vrtcu
Kdaj v vrtcu vključujete glasbo?

Št. oseb

%

Praznovanje rojstnega dne

155

77,50 %

Uspavanje otrok

146

73,00 %

Med otroško igro

131

65,50 %

Drugo (med sprehodom, plesom, telovadbo)

110

55,00 %

Raziskava je pokazala, da anketiranci v svoje delo radi vključujejo glasbo. Največ
jo vključujejo med praznovanjem rojstnih dni (77,50%), pri uspavanju otrok
(73%), med otroško igro (65,50%), sprehodom, plesom in telovadbo (55%).

Tabela 3: Vključevanje pesmi in glasbenih pravljic Janeza Bitenca v vrtcu
Ali v glasbene dejavnosti v vrtcu vključujete Št. oseb

%

pesmi in glasbene pravljice Janeza Bitenca?
DA

198

99,00 %

NE

2

1,00 %

Iz tabele 3 je razvidno, da velika večina (99,0 %) v vrtcu vključuje pesmi
Janeza Bitenca, 2 anketiranca pa Bitenčevih pesmi ne izvajata.
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Tabela 4: Otroška Bitenčeva pesem
Na katero otroško pesmico najprej pomislite, ko Št. oseb

%

slišite ime Janez Bitenc?
Kuža pazi

107

44,96 %

Metuljek cekinček

38

15,98 %

Naša četica

20

8,40 %

Zajček dolgoušček

10

4,20 %

Ciciban in potoček

6

2,52 %

Slonček Jakonček

3

1,26 %

Kje je luna

3

1,26 %

Dedek mraz

6

2,52 %

Drugo (Tika taka, Tri muce, Pomladna…)

38

15,96 %

Nobena

7

2,94 %

Raziskava je pokazala, da sta najbolj znani pesmi, ki se jih anketiranci spomnijo
ob omembi imena Janez Bitenc, Kuža pazi, ki se jo je spomnilo 107 anketirancev
(44,96 %) in Metuljček cekinček , ki se jo je spomnilo 38 anketirancev (15,98 %).
Sledijo jima še pesmi Naša četica (8,40 %), Zajček dolgoušček (4,20 %) in
Ciciban in potoček s 6 anketiranci (2,52 %). Ostalih 38 anketirancev (15,96 %) je
omenilo tudi ostale Bitenčeve pesmi, ki sem jih združila v skupino Drugo. Mednje
sodijo: Tika taka, Tri muce, Pomladna … 7 anketirancev (2,94 %) pa se ob imenu
Janez Bitenc ni spomnilo nobene pesmi.
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Tabela 5: Najpogosteje izvajane Bitenčeve pesmi
Katere Bitenčeve pesmi pri svojem delu najpogosteje

Št. oseb

%

Kuža pazi

158

19,95 %

Zajček dolgoušček

129

16,29 %

Metuljček cekinček

136

17,17 %

Ciciban in potoček

48

6,06 %

Naša četica koraka

141

17,80 %

Dedek mraz

127

16,04 %

Drugo (Z avtobusom k teti, Pomladna…)

53

6,69 %

izvajate?

Rezultati so pokazali, da anketiranci pri svojem delu največkrat izvajajo pesem
Kuža pazi (19,95 %), malo manj pesem Naša četica koraka (17,80 %) in
Metuljček cekinček (17,17 %), sledijo pa jim pesmi Zajček dolgoušček (16,29 %)
in Dedek mraz (16,04 %). 6,69 % anketirancev uporablja ostale Bitenčeve pesmi
(Z avtobusom k teti, Pomladna …), najmanj pa vključujejo pesem Ciciban in
Potoček (6,69 %).

Tabela 6: Najpogosteje izvajane glasbene pravljice
Katere glasbene pravljice Janeza Bitenca pri Št. oseb

%

svojem delu najpogosteje izvajate?
Tri muce in druge glasbene pravljice

139

42,38 %

Slonček Jakonček

57

17,38 %

Tinko Polovinko

62

18,90 %

Medvedka Meta, medved Jaka in čarodejno ogledalo 1

0,30 %

O zajčku, ki je izgubil ključek

44

13,42 %

Drugo

25

7,62 %

Iz tabele 6 je razvidno, da anketiranci pri glasbenih dejavnostih najpogosteje
izvajajo glasbeno pravljico Tri muce (42,38 %), nato glasbeno pravljico Tinko
Polovinko (18,90 %) in Slonček Jakonček (17,38 %). Le en anketiranec (0,30 %)
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je obkrožil odgovor Medvedka Meta. Medved Jaka in čarodejno ogledalo.
Petindvajset anketirancev (7,62 %) je obkrožilo odgovor Drugo. Omenjene so bile
pravljice: Tinkin dežnik, Zgodbica o potočku, Leseni ptiček, Luna gre na pot,
Maškare … Deset anketirancev (2,5 %) je odgovorilo, da Bitenčevih pesmi pri
svojem delu še nikoli niso uporabljali.

Tabela 7: Vključevanje pesmi Janeza Bitenca v glasbene dejavnosti
Kako pogosto izvajate Bitenčeve pesmi v Št. oseb

%

vrtcu?
Ne izvajam

2

0,95 %

Vsaj 1-krat tedensko

114

54,03 %

Od 1-krat do 2-krat mesečno

50

23,69 %

Manj kot 5-krat v letu

10

4,74 %

Drugo (priložnostno)

35

16,59 %

Velika večina anketirancev v svoje delo vključuje pesmi in pravljice Janeza
Bitenca. Več kot polovica pri svojem delu Bitenčeva dela uporablja vsaj 1-krat
tedensko, dobra četrtina jih uporablja od 1-krat do 2-krat mesečno. Nekateri le
priložnostno, manjšina pa jih uporablja oziroma izvaja manj kot 5-krat v letu. Le
priložnostno, manjšina pa jih uporablja oziroma izvaja manj kot 5-krat v letu. Le
0,95 % anketiranih Bitenčevih pesmi v vrtcu ne izvaja.

Rezultati kažejo, da lahko svojo hipotezo 1, v katri sem predpostavljala, da
vzgojitelji otrokom v vrtcu pogosto, (3-krat tedensko) prepevajo pesmi Janeza
Bitenca in pripovedujejo njegove pravljice, potrdim.
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Tabela 8: Bitenčeve pesmi in glasbene pravljice nosijo moralno sporočilo
Se strinjate, da Bitenčeve pesmi in glasbene pravljice Št. oseb

%

nosijo moralno sporočilo?
DA

199

99,50 %

NE

1

0,50 %

Iz tabele 8 je razvidno, da se kar 99,50 % anketiranih strinja, da Bitenčeve pesmi
nosijo moralno sporočilo in le 0,50 % se s tem ne strinja.

Rezultati kažejo, da lahko svojo hipotezo 2, v kateri sem predpostavljala, da
besedila pravljic in pesmi Janeza Bitenca nosijo moralna sporočila, potrdim.

Tabela 9: Poseganje po novejših pesmicah drugih avtorjev
Ali raje posegate po novejših pesmicah drugih Št. oseb

%

avtorjev?
DA

56

28,0 %

NE

121

60,5 %

Uporabljam kombinacijo

23

11,5 %

Iz tabele 9 je razvidno, da kar 60,5 % anketiranih raje uporablja starejše znane
avtorje. 28 % anketiranih raje posega po novejših avtorjih, 11,5 % anketiranih pa
uporablja kombinacijo starejših in novejših avtorjev. Med razloge, zakaj ne
posegajo po novejših avtorjih, so nekateri zapisali, da zato, ker spoštujejo ljudsko
izročilo, oziroma zato, ker jih imajo otroci radi.
Nekaj anketiranih je odgovorilo, da posegajo raje po pesmih novejših avtorjev,
ker se stare izpojejo in nove niso zlajnane. Ostali (11,5 %) pa v svoje delo
vključujejo stare in nove avtorje, odvisno od situacije oziroma teme. Pozorni so
predvsem na primerno in poučno vsebino.
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Avtorji, ki jih vzgojitelji/vzgojiteljice še uporabljajo pri glasbenih dejavnostih:
‒ Mira Voglar 17 (8,5 %)

Aldo Kumar 1 (0,5 %)

‒ Jana Olivieri 2 (1 %)

Maja Kokol 1 (0,5 %)

‒ Sten Vilar 6 (3 %)

Čarovnik Grega 1 (0,5 %)

‒ Tomaž Habe 4 (2 %)

Mojca in Kaličopko 1 (0,5 %)

‒ Romana Krajnčan 6 (3 %)

Melita Osojnik 1 (0,5 %)

‒ Lenčka Kupper 2 (1 %)

Neca Falk 1 (0,5 %)

‒ Ambrož Čopi 3 (1,5 %)

Janez Kuhar 1 (0,5 %)

‒ Anja Štefan 2 (1 %)

Svetlana Makarovič 2 (1 %)

Rezultati kažejo, da lahko svojo hipotezo 3, v kateri sem predpostavljala, da
vzgojitelji vključujejo dela sodobnejših avtorjev v manjši meri kot glasbena dela
Janeza Bitenca (pesmi in glasbene pravljice), potrdim.

Tabela 10: Glasbena pravljica
Ste kdaj sami napisali glasbeno pravljico?

Št. oseb

%

DA

88

44,00 %

NE

112

56,00 %

Tabela 10 prikazuje, da je glasbeno pravljico napisalo le 44,0% anketiranih, 56 %
anketiranih pa glasbene pravljice ni nikoli napisalo.
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Tabela 11: Oblikovanje glasbene pravljice
Kakšen je bil vaš delež pri oblikovanju glasbene Št. oseb

%

pravljice?
Lastno besedilo in glasba

23

23,47

Obstoječemu besedilu sem prispeval/-a lastno

33

33,67%

Obstoječi glasbi sem dodal/-a lastno besedilo

31

31,63 %

Drugo (vsebini sem dodal/-a glasbo drugih

11

11,23 %

glasbo

avtorjev)

Od 88 anketirancev (44 %), ki so na vprašanje odgovorili, da so v življenju že
kdaj napisali glasbeno pravljico, jih je 33 (33,67 %) odgovorilo, da so
obstoječemu besedilu priredili lastno glasbo. Takoj za njimi je 31 anketirancev
(31,63 %) odgovorilo, da so obstoječi glasbi dodali svoje besedilo. 23 anketiranih
(23,47 %) je napisalo svoje besedilo in glasbo, 11 anketirancev (11,23 %) je
odgovorilo, da so vsebini dodali glasbo drugih avtorjev.

Tabela 12: Predstavitev glasbene pravljice
Kako otroku predstavite glasbeno pravljico?

Št. oseb

%

Avdio/video posnetek

85

33,86 %

V živo

166

66,14 %

Pri predstavitvi glasbene pravljice otrokom večina anketiranih zagovarja živo
pripovedovanje, tretjina pa otrokom raje predstavi glasbeno pravljico prek
avdio/video posnetka.
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7 ZAKLJUČEK
V zgodnjem otroštvu ima glasba pri vzgoji otrok neprecenljivo vrednost, saj
vpliva na
miselni in duhovni razvoj otroka, spodbuja ustvarjalnost ter domišljijo, sprošča in
pomirja, otroka spodbuja k telesnemu gibanju ter izražanju in mu predstavlja
veliko veselje.
Tako kot ima glasba velik vpliv na otroka, je za razvoj predšolske glasbene vzgoje
odgovoren tudi skladatelj, glasbeni pedagog, pesnik in pisatelj Janez Bitenc, ki
sodi med najpomembnejše glasbene ustvarjalce za otroke pri nas. Napisal je
mnogo pesmi in glasbenih pravljic za otroke, ki še danes odmevajo po vrtcih po
Sloveniji in so že skoraj ponarodele. Bil je velik zagovornik večjega pomena
glasbene vzgoje v vrtcih in v zgodnji fazi osnovne šole.
Glavni namen raziskave je bil proučiti pogostost vključevanja pesmi in glasbenih
pravljic
Janeza Bitenca v glasbene dejavnosti vrtca ter razumevanje njegovih sporočil s
pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojitelje.
Rezultati empirične raziskave so pokazali, da vzgojitelji otrokom v vrtcu pogosto
prepevajo pesmi Janeza Bitenca in pripovedujejo njegove pravljice (povprečno od
1-krat tedensko do 2-krat mesečno). Vzgojitelji glasbo največkrat vključujejo med
praznovanjem rojstnih dni, pri uspavanju otrok, med otroško igro, sprehodom,
plesom in telovadbo. Večina anketiranih prisega na starejše avtorje, saj spoštujejo
ljudsko izročilo, poleg tega pa imajo otroci njihove pesmi radi. Le slaba tretjina
raje posega po sodobnejših avtorjih, saj menijo, da se stare pesmi izpojejo in nove
niso zlajnane. Manjšina anketiranih uporablja kombinacijo obeh. Velika večina
vzgojiteljev se strinja, da Bitenčeve pesmi in pravljice nosijo moralna sporočila.
Pri posredovanju glasbene pravljice večina vzgojiteljev zagovarja živo
pripovedovanje, tretjina pa otrokom glasbeno pravljico raje predstavi prek
avdio/video posnetka. Z rezultati raziskave sem zadovoljna, saj sem ugotovila, da
vzgojitelji pri glasbenih dejavnostih v vrtcu kljub veliki izbiri pesmi sodobnejših
avtorjev, še vedno izvajajo tudi glasbena dela starejših avtorjev.
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Menim, da je glasbo v vrtcu treba ohranjati ‒ tako pesmi starejših kot tudi
sodobnejših avtorjev. S poslušanjem ali izvajanjem pesmi in glasbenih pravljic
namreč prispevamo k večji kakovosti glasbene vzgoje, boljši komunikaciji in
bogatenju otroške domišljije.
»V vrtcu in šoli naj postane glasba del življenja učne skupine, vir veselja,
vrednota, del vzgoje in izobraževanja za najširši glasbeni razvoj otrok« (Denac,
2002, str. 142).
Naj zaključim z delom pesmi pevke Anite Kralj z naslovom Glasba je kot
mavrica:
»Saj glasba je veselje vseh ljudi,
je mavrica, ki veže vse stvari,
bogastvo je, ki vedno obdari,
svetloba jutranja je sreča naših dni.

Saj glasba je veselje vseh ljudi,
je mavrica, ki veže vse stvari,
je upanje za mnoge temne dni,
živeti nas uči, naj glasba le zveni« (Kralj,2003)
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PRILOGA:
Spoštovani,
sem Irena Melinc, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani – smer Predšolska
vzgoja. Za svojo diplomsko nalogo z naslovom Pesmi in glasbene pravljice Janeza
Bitenca raziskujem uporabo pesmi in glasbenih pravljic v vrtcih na Primorskem.
Z anketo želim ugotoviti pogostost pojavljanja »ponarodelih« Bitenčevih pesmi in
glasbenih pravljic v vrtcih oziroma ali so le-te izpodrinile modernejše pesmi
mlajših avtorjev.
Vaše mnenje in podatki o načinu dela mi bodo v veliko pomoč pri izdelavi
diplomske naloge, zato vas vljudno prosim, da izpolnite anketo in mi jo vrnete
najkasneje do 15. aprila.
Vprašalnik je anonimen in namenjen samo raziskavi diplomske naloge.
Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem za sodelovanje!

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DIPLOMSKO NALOGO
Prosim, obkrožite odgovor, ki po vašem mnenju najbolj ustreza danemu
vprašanju. Če niste popolnoma prepričani, obkrožite najbližji odgovor, za
katerega mislite, da ustreza ali prosto odgovorite na vprašanje.

1. Ali igrate instrument?
a.) DA
b.) NE
2. Kdaj v vrtcu vključujete glasbo?
a.) Pri praznovanju rojstnih dni
b.) Pri uspavanju otrok
c. Med otroško igro
e.) Drugo __________________________________
3. Ali v glasbene dejavnosti v vrtcu vključujete pesmi in glasbene pravljice
Janeza Bitenca?
a.) DA
b.) NE
4. Na katero otroško pesmico najprej pomislite, ko slišite ime Janez Bitenc?
___________________________________________
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5. Katere Bitenčeve pesmice pri svojem delu v vrtcu najpogosteje uporabljate?
a.) Kuža pazi
b.) Zajček dolgoušček
c.) Metuljček cekinček
d.) Ciciban in potoček
e.) Naša četica koraka
f.) Dedek Mraz (Siva kučma)
g.) Drugo ____________________________

6. Katere glasbene pravljice Janeza Bitenca ste do sedaj pri svojem delu
najpogosteje
a.) Tri muce in druge glasbene pravljice
b.) Slonček Jakonček
c.) Tinko Polovinko
d.) Medvedka Meta, medved Jaka in čarodejno ogledalo
e.) O zajčku, ki je izgubil ključek
f.) Drugo ____________________________
7. Kako pogosto izvajate Bitenčeve pesmi v vrtcu?
a.) Ne izvajam
b.) Vsaj 1-krat tedensko
c.) Od 1-krat do 2-krat mesečno
d.) Manj kot 5-krat v letu
e.) Drugo _______________________
8. Se strinjate, da Bitenčeve pesmi in glasbene pravljice nosijo poučno
sporočilo?
a.) DA
b.) NE
9. Ali raje posegate po novejših pesmicah drugih avtorjev?
a.) DA
b.) NE
Katerih in zakaj?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Ali ste kdaj sami napisali glasbeno pravljico?
a.) DA
b.) NE
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11. /Odgovorite le, če je odgovor na vprašanje št. 10 DA/
Kakšen je bil vaš delež pri oblikovanju glasbene pravljice?
a.) Lastno besedilo in glasba,
b.) Obstoječemu besedilu sem prispeval/-a lastno glasbo
c.) Obstoječi glasbi sem dodal/-a lastno besedilo
d.) Drugo

12. Kako otroku predstavite glasbeno pravljico?
a.) Avdio/video posnetek
b.) V živo

Hvala za sodelovanje!
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