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POVZETEK 

Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in druţboslovja je v prvem in drugem 

vzgojno-izobraţevalnem obdobju osnovnih šol dokaj pogosto, a prevečkrat pomanjkljivo, 

nesmiselno, premalo poglobljeno in predvsem necelostno. Kot pomoč pri celostnem 

medpredmetnem poučevanju nam je lahko celostni glasbeno-gibalni pristop »Orff-

Schulwerk«, ki se v svoji izhodiščni ideji z obema področjema močno prepleta. Ker je vsako 

izmed teh področij ţe samo po sebi holistično, se z upoštevanjem skupnih izhodišč in 

zdruţevanjem njihovih celosti tvori celovitost medpredmetnega povezovanja s povečanimi 

razseţnostmi.   

 

V raziskavi nas je zanimalo, katere dejavnosti pristopa »Orff-Schulwerk« omogočajo 

uresničevanje izbranih ciljev druţboslovnih tem o ljudskih običajih, šegah in navadah, o 

prometu in o ţivljenju v prazgodovini.  Raziskovali smo, kako cilje dosegajo učenci različnih 

razredov. Preučevali smo vţivljanje v ljudsko igro in izraţanje zmoţnosti elementarnega 

muziciranja ter sprejemanje in odzivanje na neverbalno komunikacijo v glasbenem jeziku s 

pristopom »Orff-Schulwerk« pri medpredmetni povezavi z druţboslovjem.  

 

Raziskava je bila naravnana akcijsko, kot kombinacija kvalitativnega in kvantitativnega 

pristopa. Z enaindvajsetimi učenci smo v šestih tednih izvedli sedemnajst učnih ur, ki smo jih 

posneli z video kamero, vsa opaţanja pa smo sproti zapisovali v raziskovalni dnevnik. Ob 

koncu vsakega tedna smo doseganje učnih ciljev druţboslovnih tem preverjali s kratkimi 

preizkusi znanj v različnih oblikah. Te smo kvantitativno analizirali z vidika doseganja učnih 

ciljev, video posnetke in zapiske iz raziskovalnega dnevnika pa kvalitativno analizirali s 

pomočjo kodiranja. 

 

S kontinuiranim delom po pristopu »Orff-Schulwerk« so učenci različnih razredov 

napredovali na vseh preučevanih področjih; pri vţivljanju, elementarnosti muziciranja in 

neverbalnem sporazumevanju, doseganju druţboslovnih učnih ciljev (operativnih in splošnih). 

Rezultati so pokazali, da »Orff-Schulwerk« vpliva na celosten razvoj učencev. Ugotovitve 

dokazujejo, da se je kvaliteta medpredmetnega učenja in poučevanja s kontinuiranim delom 

po pristopu »Orff-Schulwerk« zvišala. 

 

Izsledki raziskave bi bili lahko podlaga za razvijanje novega, perspektivnega modela 

medpredmetnega povezovanja, kar predstavlja pomemben doprinos na področje celostnega 

poučevanja. Raziskava lahko sluţi kot ideja ali osnova za medpredmetno povezovanje 

glasbene umetnosti in druţboslovja. Uporabna vrednost raziskave se implicira skozi pristop 

»Orff-Schulwerk« (naj si bo ta v sklopu medpredmetnega povezovanja ali ne) kot strategija za 

spodbujanje razvojnih področij učencev, pristop v inkluzivni pedagogiki, doţivljajski 

pedagogiki, glasbenih terapijah, kot moţnost diferenciacije in individualizacije … 

 

Ključne besede: »Orff-Schulwerk«, medpredmetno povezovanje, glasbena umetnost, 

druţboslovje, celosten pouk, neverbalna komunikacija. 

  



 

 

SUMMARY 

Cross-curricular integration of music and social sciences from the first to the fifth grade of 

primary school is implemented quite often. However, it is too often imperfect, unreasonable, 

of insufficient depth and, most of all, not covered entirely. As an aid towards the integrated 

cross-curricular approach the integrated musical-movement approach »Orff-Schulwerk« can 

be used which is primarily closely related to both areas. Every of the four areas being 

primarily holistic, by considering common bases and integrating their entirities an integrated 

cross-curricular approach with advantages on a larger scale can be achieved. 

 

 The objective of this research is to investigate which activities of the »Orff-Schulwerk« 

approach allow the implementation of selected objectives of social scienced and how students 

of different grades achieve those objectives. The goal of this research is to show how well 

pupils can put themselves in somebody else’s shoes (empathy) in a folks play, whether they 

are able to express elementary music-making and to except and respond to nonverbal 

communication in musical language using the »Orff-Schulwerk« in cross-curricular 

integration in relation to social sciences. 

 

This research is action-based, combining the qualitative and quantitative approach. Twenty-

one pupils participated in seventeen classes extending over six weeks. All the classes were 

recorded by a video camera, at the same time notes were being taken down into a research 

diary.  Using different short tests at the end of every week we checked whether learning 

objectives were met. These were analysed quantitatively. Video recordings and notes from the 

research diary were analysed qualitatively by encryption. 

 

By working continuously, following the »Orff-Schulwerk« approach, pupils of different 

grades improved in all the areas that were being analysed: empathy, elementary quality of 

music-making and nonverbal communication, meeting cross-curricular learning objectives 

(operational and general). The results revealed that the »Orff-Schulwerk« effects the integral 

development of a child. Based on the »Orff-Schulwerk« approach, the research exceeded its 

framework, bringing the quality of cross-curricular learning and teaching to a higher level.  

 

The results of the research could be used as a basis for developing a new, prospective model 

of cross-curricular approach. The research can serve as an idea or as the basis of cross-

curricular approach, bringing together music and social sciences. The useful value of the 

research is implied through the »Orff-Schulwerk« approach (whether in scope of cross-

curricular approach or not) as a strategy for promoting all the pupils’ areas to be developed, as 

an approach of holistic education, an approach of inclusive pedagogy, adventure pedagogy, 

musical therapy, as a means of differentiation, individualization, etc. 

 

Keywords: »Orff-Schulwerk«, cross-curricular approach, music education, social sciences, 

holistic education, nonverbal communication. 
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1 UVOD 

Predstavljajte si tri drevesa. 

Na prvi pogled so videti čisto različna. 

Zrastla so iz istih tal, iz iste rodovitne zemlje. Ker imajo drevesa ţe kar 

nekaj let za sabo, se lahko pohvalijo z bogatimi krošnjami 

ter globoko in široko razpredenimi koreninami. Čeprav se njihove krošnje bohotijo 

vsaka v svojo smer, kot da se hočejo ločiti druga od druge, 

se korenine pod zemljo tesno objemajo, 

prepletajo. 

Nekatere 

so neločljivo 

povezane. 

Najpomembneje pa je, 

da drevesa še kar rastejo, rastejo s krošnjami v širino 

in s koreninami 

v globino. 

 

»Orff-Schulwerk« je način glasbeno-gibalne vzgoje, za katero je značilen preplet 

najrazličnejših glasbenih elementov; govora, petja, giba, plesa, igre na lastna, improvizirana, 

ljudska in orffova glasbila. Ideja temelji na otroški glasbi in ljudskem izročilu in jo lahko 

umestimo v katerokoli kulturno območje. Pristop je značilen po prevladujočem neverbalnem 

sporazumevanju in improvizaciji.  

V teoretičnem delu smo prispodobo treh dreves zamenjali s tremi področji: glasbeno 

umetnostjo, druţboslovjem in pristopom »Orff-Schulwerk«. Navzven so si področja različna, 

a smo med preučevanjem vsakega posebej naleteli na vrsto povezav in vzporednic med njimi. 

Prepletanje njihovih »korenin« smo ţeleli še posebej poudariti, zato v poglavju Nazaj k 

začetkom ne predstavljamo vsakega področja posebej, pač pa odnose med njimi, vezane 

predvsem na njihov nastanek, izvor. Na podlagi teh odnosov je namreč »zrastlo« 

medpredmetno povezovanje, ki se mu posvetimo v naslednjem teoretičnem poglavju 

Celovitost ter v empiričnem delu
1
 s konkretnimi prikazi in utemeljitvami. Slednji predstavlja 

kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega akcijskega raziskovanja. Do rezultatov smo 

prišli s kvalitativnim kodiranjem video posnetkov in dnevniških zapisov ter kvantitativnimi 

analizami kratkih tedenskih preverjanj znanj. Zanimalo nas je, katere dejavnosti »Orff-

Schulwerka« omogočajo uresničevanje izbranih ciljev druţboslovnih tem in kako so udeleţeni 

učenci 2., 3. in 4. razredov s pristopom »Orff-Schulwerk« te cilje dosegali, kako so se vţivljali 

v ljudsko igro in izraţali zmoţnost elementarnega muziciranja ter kako so sprejemali in se 

odzivali na neverbalno komunikacijo pri medpredmetnem povezovanju glasbene umetnosti in 

druţboslovja s pristopom »Orff-Schulwerk«.  

                                                 
1
 Zaradi ločenega utemeljevanja podobnosti »korenin« in tistega, »kar je iz njih zrastlo«, se v začetnem poglavju  

v večini posluţujemo termina »ideja OSW« (s poudarkom na njenem izvoru), kar v nadaljevanju (v pedagoškem 

smislu holistične glasbene vzgoje ali discipline) preimenujemo v »pristop OSW«. 
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2 ŢIVLJENJE CARLA ORFFA 

Če ţelimo razumeti nastanek ideje »Orff-Schulwerk«, moramo razumeti osebnost Carla Orffa 

samega (Hartmann, 2012). Carl Orff se je rodil 10. julija 1895 v Münchnu očetu častniku in 

materi umetnici, nadarjeni pianistki. Ravno ona ga je ţe pri petih letih začela poučevati klavir. 

Bil je bister otrok z bujno domišljijo in kmalu je ugotovil, da šolski sistem ne izpolnjuje 

njegovih pričakovanj. Kot otrok je obiskoval tudi lutkovno gledališče in doma uprizarjal 

različne igre v malem lutkovnem gledališču, ki sta mu ga podarila starša. Igre je spisal sam, 

igral pa jih je s svojo sestro in prijatelji. Orkester lutkovnega gledališča so sestavljali klavir, 

violina, citre, zvončki, kuhinjska posoda in klavir.  

 

Med študijem je doţivljal odpor do akademskega pristopa profesorjev. »Bil je preveč 

svoboden, da bi lahko sprejemal stroge akademske metode, ki so jih uporabljali njegovi 

učitelji.« (Mojstri klasične glasbe 49: Orff, 1996, str. 2–3.) Skušal je uvesti nove metode 

poučevanja, ki bi učenca spodbujale k aktivnemu učenju, saj tudi sam ni maral vaditi, kar je 

vedno priznal. Njegove nastope sta bolj kot tehnično mojstrstvo odlikovala značaj in 

interpretativna moč. Ţe do svojega petnajstega leta je napisal vrsto pesmi in uglasbil kar nekaj 

pesmi pesnikov devetnajstega stoletja: Hölderina, Heineja, Nietzscheja in drugih. Ţe takrat je 

bil prepričan, da mora glasba sluţiti poeziji in to je bilo njegovo vodilo (prav tam). 

 

Kot študent je veliko skladal, pisal je krajša in tudi večja dela, kasneje se je preizkušal kot 

dirigent in umetniški vodja münchenskih Komornih iger, mannheimske, kasneje pa tudi 

darmstadtske operne hiše.  Ko je zapustil mesto dirigenta, je študiral in skladal. Poučeval in 

vodil je tudi münchenski Bachov zbor.  

 

Najbolj se je navduševal nad renesančno glasbo. Občudoval je Palestrino, Ronalda de 

Lassusa, Gabrijela in najbolj Monteverdija. Sčasoma ga je začel zanimati tudi ples, še posebej 

delo Mary Wingman in Dorothee Günther. Obe sta študirali pri Jacquesu Dalcrozu, ki je bil 

pribliţno 30 let starejši od Orffa in je razvil sistem gibanja, ki je plesalcem omogočal, da se 

izraţajo z improvizacijo. Orff je o Mary Wingman zapisal: »Umetnost Mary Wingman je 

pomembno vplivala name in na moje kasnejše delo. Vse plesalce je navdihovala njena 

nedosegljiva muzikalnost. S telesom je lahko ustvarjala glasbo in jo spremenila v otipljivo 

resničnost. Čutil sem, da je njen ples prvinski in tudi sam iskal prvinskost, da bi pisal 

prvinsko glasbo.« (Mojstri klasične glasbe 49: Orff, str. 5.) 

 

Leta 1924 sta skupaj z Dorothee Günther ustanovila Güntherschule za mlade plesalce in 

glasbenike, kjer sta uresničevala svoje zamisli o glasbeni in plesni vzgoji: »Preko giba do 

glasbe. Preko glasbe do giba.« (Mojstri klasične glasbe 49: Orff, str. 5.) Orff je postal strog 

kritik nedomiselnega pristopa h glasbi. »V naslednjih letih je razvil pristop h glasbi, znan kot 

»Orff-Schulwerk« ali Glasba za otroke, ki naj bi otrokom pomagal razviti lastno muzikalnost s 

pomočjo improvizacije, glasbe in giba. Učenci naj bi sami iskali in razvijali glasbenika v sebi 

in se jim ne bi bilo treba ubadati z zavestnim učenjem. Ţe dolgo je čutil, da prav tradicionalni 

način poučevanja zavira izrazno moč otrok. Dolga leta študija in vadenja lestvic, ki so bila 

potrebna, da bi se učenec lahko posvetil igranju »prave glasbe«, so hitro zatrla vedoţeljnost in 

veselje nadarjenih otrok. Orff je bil prepričan, da se da tehnične teţave prebroditi tako, da 

otrok najprej igra manj zahtevne instrumente in se čim manj uči.« (Prav tam, str. 5–6.) 

 

Svoj »Schulwerk« je priredil za šole na Bavarskem in si ni niti predstavljal, da bo z njim 

sproţil tako veliko zanimanje. Zaradi političnih razlogov je bil načrt v šolah kmalu 

prepovedan, pet let kasneje pa je izšlo pet zvezkov Glasbe za otroke (»Musik für Kinder«) – 
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glasbenih zbirk, ki sta jih zapisala Orff in Keetmanova za radijski program (Mojstri klasične 

glasbe, 1996). Ideja »Orff-Schulwerk« se je tako pričela širiti po vsem svetu. 

 

Carl Orff je kor zelo spoštovana osebnost umrl 29. marca 1982. »V poznih letih je prejel 

mnogo akademskih priznanj za ţivljenjsko delo, kar je pravzaprav paradoks, saj je bil umetnik 

popolnoma neakademski, njegova glasba pa se je ţe bliţala primitivnosti. Vendar jo bodo 

ljudje vedno z veseljem poslušali, saj je Orff imel ˝dar za preprosto˝.« (Mojstri klasične 

glasbe 49: Orff, 1996, str. 6–7.)  

 

Po njegovi smrti so uradno odprli Orffov inštitut v Salzburgu in ţe dve leti kasneje so 

predavatelji »Orff-Schulwerka« predavali po celem svetu (v Sloveniji prvič leta 1966).  

Pričelo se je obdobje, ki se po besedah P. Brdnik Juhart (2012) deli na dva dela: prvi 

predstavlja širitev ideje Carla Orffa, ki vključuje študij elementarne glasbene in gibne oz. 

plesne pedagogike, seminarje in simpozije po vsem svetu, ustanavljanje najrazličnejših 

svetovnih Orffovih društev in časopisov, izdaja »Orff-Schulwerka« v najrazličnejših jezikih in 

prilagoditvah, k drugemu delu pa spada širitev »Schulwerka« v področja terapije in socialne 

pedagogike.   
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3  »ORFF-SCHULWERK«  

»Orff-Schulwerk« (od tu dalje »OSW«) je način glasbeno-gibalne vzgoje, ki sta ga, kot smo ţe 

omenili, konceptualno osnovala Gunild Keetman
2
 in Carl Orff. Termin Schulwerk sestoji iz 

dveh besed; ´schul´ – šolati, izobraţevati (iz nem: schulen) in ´Werk´ – delo (stvaritev). 

Lahko bi rekli, da gre za Orffovo delo oziroma stvaritev, namenjeno izobraţevanju. »OSW« 

prvotno ni bil zasnovan v kurikularnem smislu za doseganje določenih standardov znanja ali 

pa za določeno starostno skupino, saj je izhajal zlasti iz umetniških nagibov obeh avtorjev 

(Sangiorgio, 2010).  

 

Koncept glasbeno-gibalne vzgoje »OSW« je zapisan v zbirki petih knjig s partiturami za 

lastna glasbila, orffova glasbila, glasove, kljunaste flavte, godala, tudi kitaro ter ljudska in 

improvizirana glasbila. Notni zapisi, ki jih je zapisal Carl Orff s pomočjo Gunild Keetman, so 

zapisani zgolj za laţjo predstavo in pomoč pri izvajanju na orffova glasbila. K. Zalar (2004) 

pravi, da gre pri tem načinu podajanja glasbe za precej več kot le zbirko knjig in 

instrumentov. »Pravzaprav je to pojem za celovito glasbeno vzgojo, ki neločljivo povezuje 

petje (govor), ples (gibanje), igro na posebne (orffove) instrumente in ustvarjanje 

(improvizacijo).« (Prav tam, str. 62.) P. Brdnik Juhart (2012, str. 34) pristop opredeljuje tudi 

kot zahtevno disciplino, ki izhaja iz otroka, moderno glasbeno delo, ki je včasih preveč 

poenostavljeno, holistično glasbeno vzgojo, multiaktiven in večstranski pristop, ţivi 

organizem, ki se spreminja skozi čas in prostor. Je »laţje občuten kot razumljen«.  

3.1 Vloga vodje/učitelja  

Učitelj v pristopu »OSW« je intuitiven in kreativen, je zanesljiv partner otrok in umetnik z 

dobrim okusom, občutljiv, spontan in dovzeten. Nagnjen je k premišljevanju in hkrati k 

aktivnemu sodelovanju in soustvarjanju. Učence vodi do novih odkritij, stimulira glasbeno 

(povezava med glasbo in jezikom) in kinestetično (povezava med glasbo in gibom) 

inteligenco otrok najrazličnejših zmoţnosti, sposobnosti, interesov in osebnostih lastnosti. 

Vodi do estetičnega cilja v mejah razumevanja otrok, ponuja izziv v obliki konkretnega 

ustvarjalnega problema ter ustrezna orodja za reševanje le-tega (P. Brdnik Juhart, 2012). Pri 

podajanju oz. vodenju »OSW-ja« je vodja oz. učitelj popolnoma svoboden in ustvarjalen. Iz 

notnih partitur namreč ni razvidno, kako naj bi izvajal in ustvarjal glasbo z udeleţenci, in 

ravno to »pomanjkanje« navodil predstavlja jedro »OSW-ja«, saj so primeri iz zbirke knjig s 

partiturami podani bolj kot »izhodišča za improvizacijo« (K. Zalar, 2014, str. 3). Avtorica 

raziskuje učitelja v »OSW-ju« tudi z vidika avtoritete, saj pravi, da je za ustvarjalno naravo 

dela v »OSW-ju« poleg spontanosti, ki omogoča proste misli, potrebna tudi avtoriteta učitelja. 

Z vidika učiteljeve avtoritete v »OSW-ju« se, tako kot E. Bonal Sarro (2012), večkrat naveţe 

na skupinsko delo, zato se bomo učitelju s tega vidika bolje posvetili v poglavju 4.2. Naravno 

okolje, posameznik in druţba.  

 

  

                                                 
2
Gunild Keetman je pri nastanku »Orff-Schulwerka« odigrala pomembno vlogo kot soustvarjalka in 

skladateljica. Še danes ni čisto razjasnjeno, kolikšen del »Orff-Schulwerka« gre pripisati Keetmanovi in kolikšen 

C. Orffu, saj je pripisovanje avtorstva še vedno v teku. Pod glasbenimi deli je v večini podpisan C. Orff. Ker je 

Keetmanova veliko prispevala do končne formulacije »OSW-ja«, se vedno pogosteje uporablja izraz »Orff-

Keetman glasbeno-gibalna vzgoja« ali na kratko »ideja Orff-Keetman« (Zalar, 2014).  
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4 NAZAJ K ZAČETKOM 

Razumevanje ţivljenja C. Orffa je prvi pogoj za razumevanje nastanka ideje »OSW« in 

razumevanje nastanka ideje je prvi pogoj za razumevanje ideje v celoti. Šele ko jo razumemo 

v celoti, jo lahko v pravi meri udejanjamo kot pristop. V kolikor ţelimo s pristopom 

učinkovito in poglobljeno medpredmetno povezovati, se je potrebno poglobiti v razumevanje 

zgodovine vseh vpletenih področij in izhajati iz njihovih povezav. Šele potem ko v polnosti 

dojamemo odnose med njimi, se medpredmetno povezovanje s pristopom »OSW« lahko v 

pravi meri prične, saj samo iz rodovitnih tal lahko zraste zdravo drevo in samo zdrava drevesa 

obrodijo bogate sadove. 

4.1 Prvinskost in elementarnost 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2000) opredeljuje besedo prvinski kot »dan s samim 

nastankom, naravo«. Potemtakem bi lahko rekli, da prvinska glasba pomeni glasbo, ki nam je 

dana iz narave oz. dana z nastankom. Prvinska glasba po Orffu naj bi bilo »nekaj«, kar je 

izhodišče glasbene vzgoje in je poloţeno v vsakega človeka, oblikuje pa se ţe pri otrocih v 

najzgodnejšem obdobju. Skozi leta se ta prekrije s slušnimi zaznavami glasbenih tradicij iz 

okolja, ki pa v večini primerov zasenčijo naravno sposobnost ustvarjanja (Orff, 2002). Tudi 

A. Long (2013) meni, da bi morala biti po prepričanju Carla Orffa glasba naravna, prihajala 

pa naj bi iz človekovega instinkta. C. Orff naj bi namreč verjel v primitivni glasbeni jezik (A. 

Long, 2013). S primarno glasbo se prične elementarnost Orffovega poučevanja – »… z 

bobnom in osnovnim udarcem kot človekovo najzgodnejšo izkušnjo«. (L. Choksy, 2001, str. 

104.) Orffovo pojmovanje primitivne glasbe ubesedi tudi U. E. Jungmair (2003), ki poudarja, 

da »… Orff svojega dela ne začne z notirano glasbo, ampak s človekom, ki improvizira«. (U. 

E. Jungmair, 2003, str. 114.) Torej je prvinska glasba tista, ki je nam vsem poloţena v 

zibelko, muziciranje pa se prične, ko jo (z improviziranjem) izvabljamo iz sebe. 

 

Skozi zgodovino »OSW-ja« je C. Orff termin prvinske glasbe postopoma zamenjal z 

elementarno glasbo. Pri tem se je nanašal predvsem na staro ljudsko izročilo in otroško 

glasbo, ki s svojo izraznostjo in kreativnostjo izraţa načela »OSW-ja« (Sangiorgio, 2010). 

»OSW« se je skozi leta adaptiral v različna kulturna območja in danes v sebi povezuje, kar je 

skupnega vsem ljudem – ljudsko glasbo posameznih narodov z značilno ritmično in 

melodično strukturo (K. Zalar, 2014). Razloge za izhajanje iz otroške glasbe bomo opisali v 

tem poglavju, medtem ko povezavo z ljudskim izročilom podrobneje razčlenjujemo v 

nadaljevanju.  

 

Elementarnost po »OSW-ju« pomeni celovitost; zdruţevanje govora in petja, giba in plesa ter 

igranja na glasbila v eno celoto. »Elementarno glasbo lahko ustvarjajo in izvajajo tudi otroci, 

ne da bi se za tehnično izvedbo kakorkoli predhodno usposabljali,« (K. Zalar, 2014, str. 16), 

elementarizacija se tako kot način pristnega in osnovnega izraţanja lahko pojavlja pri odraslih 

ali pri otrocih (K. Zalar, 2014). Kljub številnim očitkom in napačnim interpretacijam 

Orffovega pojmovanja elementarne glasbe si ni Orff nikoli zamišljal primitivnosti, prvinskosti 

oz. elementarnosti glasbe v smislu »zaostalosti«, pač pa kot nekaj, kar je vsem ljudstvom ne 

glede na njihovo kulturo ali pripadnost prvobitno in primarno. »Tako znajo npr. matere po 

vsem svetu na enak, umirjen način zapeti otrokom uspavanke in tudi otroci vsega sveta znajo 

zapeti svoje pesmice v sebi lastnih ritmičnih vzorcih, enakem obsegu in podobni zgradbi.« (K. 

Zalar, 2004, str. 62.) Ţe sama beseda elementarnost nam pove, da gre za prvinskost in 

neponarejenost (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000), in ravno taka je otroška glasba – 
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je prvinska in neponarejena. M. Zagorc (2006) pravi, da je pri nekaterih otrocih občutek za 

ritem v večji meri ţe prirojen, večina pa tega občutka nima razvitega oz. je stopnja razvitosti 

odvisna od okolja, v katerem otrok odrašča, in vzgoje, ki je je deleţen. V nasprotju z njo je 

Orff ves čas poudarjal, da se vsak človek z občutkom za ritem rodi in nam je vsem, ne le 

nekaterim, prirojen, tako kot nam je prirojena zmoţnost prvinskega oz. elementarnega 

muziciranja, ki naj bi izhajala iz ritma.  

 

Kakšna je torej povezanost med elementarnostjo glasbe v »OSW-ju« in pedagoškim 

pojmovanjem glasbe, lahko razberemo iz učnega načrta za glasbeno vzgojo, kjer je glasba 

opredeljena kot »kulturni fenomen«, saj se pojavlja v vsaki kulturi in je človeška potreba po 

oblikovanem zvočnem okolju, zvočni komunikaciji in ustvarjalnosti. Glasbeno poučevanje 

temelji na konceptih brezčasne glasbene izobraţevalne znanosti (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo
3
, 2011, str. 4). Opredelitev predmeta glasbene vzgoje se iz omenjenih stališč učnega 

načrta zelo pribliţa ideji »OSW«, s poudarkom na njegovi neomejenosti na določeno kulturno 

okolje in adaptiranosti v različna jezikovna področja (K. Zalar, 2014), ter široko zastavljenim 

temeljnim izhodiščem, in dovoljuje tudi v različnih kulturnih okoljih takšno rabo glasbenega 

jezika in izraznih oblik, ki so sicer specifične za vsako posamezno kulturno okolje. »OSW« 

ostaja v neprestanem spreminjanju in brezčasnosti, saj vsak posameznik nekaj doprinese 

vanjo, le skupna temeljna oz. izhodiščna ideja ostaja ves čas enaka (Sangiorgio, 2010, str. 

145).  

 

Pri iskanju povezav med elementarnostjo v »OSW-ju« in pedagoškimi vidiki elementarnosti 

glasbe so nam lahko v pomoč tudi Orffove besede, ki opredeljevanje prvinske glasbe – 

»glasba se začenja v ljudeh samih« – poveţe z glasbenim poučevanjem: »Glasba se začenja v 

ljudeh samih, prav tako tudi poučevanje. Ne z glasbilom, ne s prvim prstom ali s prvo lego, ne 

s tem ali onim akordom. Najprej je tu vsakemu posamezniku lasten slog, lastno notranje 

slišanje, notranja pripravljenost za glasbo, čutenje lastnega utripa srca in diha. Tako temeljno 

naj bi se začelo uvajanje v glasbo …« (Orff, 2002b, str. 173.) Učinkovito in aktivno učenje 

glasbe bi moralo rasti iz najčistejšega primarnega elementarnega izraţanja pesmi in giba. 

Moralo bi biti odprto, polno fantazij in preprostih umetniških izraţanj, saj je vsak človek 

zmoţen odkrivati svoj genialni izvor glasbe znotraj njega (K. Zalar, 2012, str. 98).  

 

4.1.1  Ljudsko izročilo 

Kot je bilo ţe omenjeno, je C. Orff v elementarni glasbi »OSW-ja« izhajal predvsem iz 

starega ljudskega izročila in ravno to je bila njegova podlaga za stvaritev »OSW-ja«. Ljudsko 

izročilo predstavlja vse tisto, »kar se je v preteklosti ohranilo, zlasti na področju duhovne 

kulture« (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000).  

 

Fuchs (2004) kot glavne prenašalce ljudskega izročila označuje ravno otroke. Otroško ljudsko 

izročilo je nastajalo ob posnemanju odraslih in zajema plesno-rajalne igre v krogu, vrsti ali 

polkrogu. Ustvarja se še danes, z vnašanjem novih prvin v otroške igre. M. Makarovič meni, 

da je prav ljudsko izročilo tista oblika otrokovega udejstvovanja, ki zaradi svoje preprostosti, 

razumljivosti in jasne oblike otrokom omogoča ustvarjalnost (cit. po Fuchs 2004).  Ravno tu 

lahko najdemo odgovor na vprašanje, zakaj je Orff dajal velik poudarek na otroško glasbo in 

ljudsko izročilo ali kar skupku obojega – otroškemu ljudskemu izročilu: zaradi svoje 

                                                 
3
 Osnovnošolski predmet glasbena vzgoja se je v šolskem letu 2013/2014 preimenoval v glasbeno umetnost, ker 

naj bi izraz umetnost predstavljal širši spekter poučevanja (izobraţevanja) kot izraz vzgoja, ki spominja zgolj na 

vzgajanje. Učni načrt je še vedno naslovljen z izrazom glasbena vzgoja, čeprav govorimo o predmetu glasbena 

umetnost.  
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preprostosti, razumljivosti in jasne oblike, ki otrokom omogoča ustvarjalnost (Fuchs 2004). 

Veliko zaslugo za prenašanje ljudskega izročila namenja otrokom tudi etnološka teorija, ki 

pravi, da so otroci tisti, ki so ohranjali njegovo obliko, čeprav se je njegov pomen porazgubil. 

To velja za vse ljudsko izročilo, saj so v mnogih igrah, pesmih in plesih ohranjeni deli 

starodavnih šeg (Verbuč, 2004).  

 

Po mnenju Ramovša (1982, str. 2) gre pri ljudskem izročilu za kulturno vrednoto, ki je temelj 

kulture nekega naroda, saj se na podlagi tega gradi današnja kultura. Opozarja tudi, da 

moramo »ljudsko pesem, glasbo in ples kot vrednote gojiti z vsem dolţnim spoštovanjem in 

odgovornostjo«. Ravno folklora
4
 je tista, ki ohranja našo slovenskost, domoljubnost in 

narodno zavest. Posamezniku ponuja moţnost rekreacije in sprostitve, pri čemer se razvija 

njegovo druţabno ţivljenje, pozitivno pa vpliva tudi na medčloveške odnose (Trampuš, 

1979).  

 

Ko se po vsem tem vrnemo »nazaj k začetkom«, vidimo, da je ljudsko izročilo z vso svojo 

prvobitnostjo in elementarnostjo, ki jo premore, tista »rodovitna zemlja«, iz katere »rastejo« 

glasbena umetnost, nekatere teme in cilji pouka druţboslovja in ideja »OSW«. Po besedah K. 

Zalar (2004) se glasbeni pedagogi namreč velikokrat sprašujejo, kako bi ljudsko izročilo 

posredovali otrokom in mladim tako, da bi jih pritegnili in da bi ljudsko izročilo s poudarkom 

na glasbeni zvrsti resnično doţiveli. Kot veliko oporo pri posredovanju omenjenih vsebin 

avtorica predlaga ravno pristop »OSW« (K. Zalar, 2004).  

 

V nadaljevanju se posvečamo elementom ljudskega izročila, ki so na kakršenkoli način vezani 

na področji glasbene umetnosti in druţboslovja, predvsem pa se njihovi vplivi kaţejo v ideji 

»OSW«.  

4.1.1.1 Igra 

»Ţe od samega začetka je znano, da se otroci neradi učijo. Veliko raje se igrajo. 

Če imaš srce, jim omogoči učenje med igro; spoznali bodo, da je igra njihov učitelj.« 

(Carl Orff)   

 

Izhodišče glasbenega pouka po »OSW-ju« naj bi bila vedno igra (Orff, 2002b, str. 174).  Ta 

otroku omogoča sproščenost in hkrati zbranost. S sproščenostjo in zbranostjo se prebuja 

nezavedno v otroku, kar sproţi elementarno muziciranje. To pomeni, da otrokovo telo in duh 

postaneta eno, določena pa sta z ritmom. Ritem je torej vodilo elementarnega muziciranja. 

Igra, gibanje in govor tako na podlagi ritma postanejo umetniška izraţanja otroka (Orff, 

2002b). Orff je igri od samega začetka
5
 pripisoval največji pomen, saj naj bi v učenju imela 

osrednjo vlogo. Glasbeno izobraţevanje naj se ne bi začelo v razredu pri učni uri, pač pa v 

času igre. Gre za igranje z gibanjem telesa, z zvoki, šumi, glasom, glasbili in glasbenimi 

oblikami (Orff, 2002b, str. 174).   

 

E. Ladics (1999) in K. Zalar (2014) pišeta o pomenu igre v glasbenih dejavnostih z vidika 

medvrstniških interakcij v skupini. E. Ladics pravi, da so v pevski igri vključeni opazovanje, 

oponašanje, gibanje, ples, ritem, prilagajanje izgovora gibanju, ritmu in izgovoru drugih, kar  

                                                 
4
 Ljudsko izročilo poimenujemo tudi folklora, čeprav je slednja prevečkrat napačno interpretirana, zgolj v smislu 

ljudskih plesov (Trampuš, 1979). Folklora ima namreč širši pomen in tako kot ljudsko izročilo predstavlja 

»ljudsko duhovno kulturo« (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000). ´Folk´ (ljudstvo oz. narod) in ´lore´ 

(znanje, poznavanje, nauk oz. znanost) – govorimo torej o ´vedi o ljudstvu´ (Slovenski etimološki slovar, 2003, 

str. 157). 
5
Od svojega prvega članka iz leta 1930.  
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otroka spodbuja, da se prilagaja skupnosti. To ga povezuje z ţivljenjem druţbe (E. Ladics, 

1999). K. Zalar  (2014, str. 26) se konkretno naveţe na pristop »OSW«. Meni, da z njim lahko 

doprinesemo k raznovrstnosti in kompleksnosti medosebnih odnosov ter spodbujamo višje 

mentalne funkcije. Pravi: »… muziciranje kot igra je tudi najboljša priloţnost za preigravanje 

vlog in učenje odnosov ´jaz–ti´. Osnovana je na glasbenem jeziku s svojimi posebnimi 

neverbalnimi specifikami in omogoča, da se vsak udeleţeni zaveda svojih dejanj v glasbenem 

jeziku, da zanje prevzame odgovornost oz. da tudi prepozna odziv na svoje glasbeno izraţanje 

pri drugih udeleţencih.«  

 

Igra je tisti element, ki zdruţuje pomen otroškosti oziroma načelnosti otroške glasbe v »OSW-

ju« z ljudskim izročilom. Ne govorimo več o igrah na splošno, pač pa o ljudskih igrah. Te kot 

del ljudskega izročila obravnavajo probleme preprostejših, navadno kmečkih ljudi, veljajo za 

splošno priljubljene in zelo razširjene (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000). Pogosto 

jih povezujemo s področji umetnosti (npr. glasba, ples), vključujemo pa tudi druga področja 

(naravoslovje, druţboslovje, jezik, šport …). B. Kroflič in D. Gobec (1994) menita, da otrok z 

obvladovanjem in ustvarjanjem gibalnih motivov v ljudskih igrah razvija različne gibalne in 

kompozicijske sposobnosti, posluh, občutek za ritem, se uvaja v petje, izčiščuje govor, 

pridobiva prostorske predstave idr. Neposreden telesni stik – dotik v igri pa naj bi otroku 

nudil občutje varnosti in pripadnosti skupini. Ravno med ljudsko igro se je najpogosteje 

razvijala in ustvarjala otroška ljudska pesem (B. Borota, 2013) in nastajalo ter se širilo ljudsko 

izročilo (ţe omenjeno v 4.1.2. Ljudsko izročilo).  

4.1.1.2 Glasba in pesmi 

V povezavi z ljudskim izročilom tu posebej izpostavljamo ljudsko glasbo in ljudske pesmi, s 

poudarkom na ritmu, katerega pojmovanje v ljudskih pesmih se izrazito zrcali v ideji »OSW«. 

Ljudske pesmi so nastale nenačrtovano, spontano, največkrat ob kakšnem kmečkem opravilu, 

posebnem dogodku ali na podlagi pripovedi. Te so ljudje po svoje ubesedili, dodali preprosto 

melodijo, predvsem pa preproste, enostavne in, kar je najpomembneje, ne priučene ritme. 

Elementi ritmičnosti, ki izhajajo iz človekovega notranjega instinkta, so tako prisotni v 

ljudskih pesmih, ki se prenašajo od ust do ust in iz roda v rod, kot tudi v Orffovih stvaritvah: 

»Ritem se lahko s teboj le rodi, ne moreš se ga naučiti.« Orff je s temi besedami ritem 

pojmoval kot nekaj začetnega, izhodiščnega
6
 v elementarni glasbi in improvizaciji (U. E. 

Jungmair, 2003, str. 139).  

 

Ljudska pesem kot del ljudskega izročila »se povsod po svetu oglaša ob podobnih ţivljenjskih 

priloţnostih, zato lahko najdemo njene zvrsti po vseh deţelah. […] »In dokler – in kjer – 

ljudska pesem ţivi v vsej svoji polnosti, je z njo pretkano vse vsakdanje in praznično 

ţivljenje. So trenutki in okoliščine, ko se oglasi ne glede na to, kateri deţeli, etnični skupnosti, 

rasi ali veri pripada človek.« (K. Zalar, 2004, str. 62.) Prvotni namen ţive ljudske pesmi torej 

nikoli ni bil samo golo izvajanje, pač pa je imela vedno globlji pomen, saj ji je bila dana 

določena vloga. To je tudi ena njenih najpomembnejših značilnosti, poudarja K. Zalar. 

Posledica globljega pomena ljudske glasbe, na katero s pedagoškega vidika opozarja avtorica, 

je zahteva vsake pesmi po dodajanju lastne teţe in osmišljanju s širšo tematiko »morda s 

prikazom običaja ali dogodka, s tonskim prikazom le-tega, morda s predstavitvijo določenega 

časa v dnevu, letu ali ţivljenju … Zgodi se, da starejši učenci (srednješolci in tudi študenti) v 

oblikovanje vnašajo svoje ţivljenjske izkušnje in lahko s svojim globokim razmišljanjem res 

presenetijo.« (K. Zalar, 2004, str. 63.)  

 

                                                 
6
 Podrobneje o t. i. primarnem ritmu v 4.1.2.3. Gibanje in ples. 
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»OSW« je adaptiran v različna kulturna območja, povezan je z maternim jezikom, otroško 

glasbo in ljudskim izročilom. Vse našteto se v pristopu izraţa z enostavnimi glasbenimi 

elementi (ostinate
7
, borduni

8
 ipd.) in preprostimi  glasbenimi oblikami (kanoni, rondoji ipd.) 

(U. E. Jungmair, 2003). Delo po ideji »OSW« bi po mnenju K. Zalar (2004) učence 

spodbujalo pri spoznavanju in dojemanju ljudske glasbe (in posledično izročila), hkrati pa tudi 

k razmišljanju in oblikovanju glasbenih zamisli ter močnemu razvijanju lastne kreativnosti, iz 

česar sledi odraščanje v vedno boljše glasbenike.  

 

Hartmann (2012) z analiziranjem modelov »OSW-ja« poudarja, da so besedila pesmi in 

govorni vloţki v partiturah zelo dobro pretehtani. Včasih so zahtevni ali celo izzivalno 

direktni, ampak vedno na visoki umetniški in estetski ravni. Vidimo, da je ideja »OSW« na 

nek način sama sebi nasprotujoča s temelji prvinskosti in elementarnosti na eni in kompleksno 

zastavljenimi partiturami na drugi strani. Razumeti moramo, da nam ravno preprostost in 

elementarnost (s poudarkom na ritmu kot izhodiščnem elementu) omogočata doseganje 

zahtevnih glasbenih prvin. 

4.1.1.3 Gibanje in ples 

Iz notranjosti človeka ritem, iz ritma gib in iz giba ples. A gremo počasi, »nazaj k začetkom«. 

Carl Orff je leta 1924 skupaj z Dorothee Günther ustanovil šolo z imenom Günther-Schule. 

Dorothee je poučevala osnovno izobraţevanje gimnastike, ritmiko in klasični ples (K. Zalar, 

2014). Njen namen je bil doseči »vzpostavitev naravno dane povezanosti med glasbo in 

gibanjem, med glasbo in plesom. Ta naj ne bi neposredno izhajala iz umetnikovih čutenj, pač 

pa naj bi bila neko pedagoško dogajanje, ki bi ponovno spodbudilo v človeku ritmični zanos, 

veselje do sprejemanja in sposobnost podajanja v plesu in muziciranju.« (U. E. Jungmair, 

2003, str. 92.) To idejo je po besedah K. Zalar (2014, str. 8) »do popolnosti dojela 

Keetmanova, ki se je v omenjeno šolo vpisala l. 1926 in jo skupaj z Orffom realizirala v 

pristopu »OSW«. Po Orffovi zamisli je za izvrševanje ritma potrebno gibanje, ki ga vodijo 

občutja iz notranjosti človeka in iz njega izhaja na nezavedni ravni (U. E. Jungmair, 2003).  

M. Zagorc (2006) opredeljuje gibanje kot osnovno potrebo vsakega otroka. Otroku naj bi 

omogočalo doţivljanje samega sebe. E. Ladics (1999) z vidika gibalnih dejavnosti izpostavlja 

predvsem razvijanje umskih sposobnosti. Poleg tega, da si mora učenec zapomniti besedilo in 

melodijo pesmi, mora besedilu dodajati še gibe. Pozornost mora usmeriti tudi na drţo, hojo, 

ritem …  

 

Zakaj o gibanju in plesu pišemo ravno v poglavju Prvinskost in elementarnost? O povezanosti 

med otroškim glasbenim izraţanjem s primarnim ritmom in telesno-gibalno dejavnostjo piše 

A. Pesek (1997), ki pravi, da se dojenčki z glasbo hkrati gibalno izraţajo. To naj bi bil t. i. 

primarni ritem, ki se izraţa predvsem pri dojenčkih in pri otrocih v zgodnjem otroštvu ter se 

kaţe v odzivanju na ritem. Njihov naravni gibalni ritem spodbudi glasbenega. Podobno meni 

O. Denac (2002), ki poudarja, da sta glasba in gibanje za otroka nedeljiva celota. Otrok 

namreč ves čas skuša prenašati slušne vtise v gibanje. Vidimo torej, da ni bil samo Orff tisti, 

ki je ţe pred prvo polovico 20. stoletja opredeljeval elementarnost glasbe kot celovitost, 

povezanost z gibanjem, ritmom, pač pa se o podobnih teorijah vse pogosteje piše tudi danes, 

predvsem iz pedagoških vidikov. »Če pri delu z otroki izhajamo iz gibanja, potem sama igra 

na orffove instrumente ni pretirano zahtevna, hkrati pa ponuja velik razpon zvočnih izrazov. 

Poleg tega so pri izvajanju in oblikovanju glasbenih vsebin v krajše ali pa tudi daljše 

predstave prav zaţeleni in uporabni vsi »glasbeni predmeti«, ki pridejo iz otroških rok 

                                                 
7
 Krajši inštrumentalni del. 

8
 Neprestano drţanje (igranje ali petje) istega leţečega tona. 
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(ropotulje, raglje, strgala, lesene kocke …), pa tudi preprosti rekviziti (klobuk, pisan trak, 

plišasta igrača …) veliko pripomorejo k preprostemu, a učinkovitemu otroškemu izraţanju.« 

(K. Zalar, 2004, str. 63.)  

 

Gibanje ima veliko opraviti tudi s čustvovanjem. Enkratnost glasbe se kaţe ravno v tem, da 

izraţa čustva, njena narava pa spodbuja motivacijo: »Otrok doţivlja oziroma ustvarja ta 

čustva z dejavnostmi, povezanimi z glasbo, ter si iz njih po glasbenem vzorcu gradi 

emocionalne vzorce. Glasbena vzgoja omogoča take doţivljajske vzorce, ki lahko kasneje 

postanejo vzorec drugim doţivetjem. To je proces aktivnega sprejemanja umetnosti, prek 

katerega se lahko otrok nauči, da je umetnost za harmonično ţivljenje nepogrešljiva.« (E. 

Ladics, 1999, str. 77.) M. Zagorc (1997) meni, da predvsem otroci in mladostniki svoja čustva 

in občutja laţje izraţajo v plesu, v katerem najdejo zadovoljstvo. Ne govorimo torej več o 

gibanju, ampak o plesu. Slade (1997) pravi, naj bi šlo za ples takrat, ko različna gibanja 

poveţemo v ritem in jim dodamo še čustveno, intelektualno in namensko poetično kvaliteto.  

 

M. Zagorc (1997, str. 18) izpostavlja pozitivne učinke plesa s stališča osebnostne rasti in 

interakcije z ljudmi. Pravi, da ima telesno gibanje na posameznika vrsto pozitivnih učinkov; 

dobro vpliva na samozavedanje, daje občutja uspeha in zadovoljstva in posledično vpliva tudi 

na vedenje, medosebne odnose ter oblikovanje osebnih stališč. Spodbuja stike z drugimi, vliva 

zaupanje, razvija občutljivost, prilagodljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, 

upoštevanje pravil, vzdrţevanje pozornosti, vodenje in podrejanje, iniciativnost in 

sodelovanje pri najrazličnejših aktivnostih.  

 

Razloţimo še povezanost med gibanjem in plesom z ljudskim izročilom in s prvinsko glasbo 

v ideji »OSW«. Etnokoreologi
9
 med ljudski ples uvrščajo vsako človeško ritmično gibanje, ki 

sluţi kulturnemu ali magičnemu namenu, izraţanju neke ideje in zabavi. Ne preučujejo le 

izoblikovanih plesnih korakov, pač pa tudi preprosto naravno gibanje, kot so npr. tek, hoja, 

poskakovanje, saj so takšna gibanja največkrat povezana s šegami in navadami nekega 

naroda. Iz tega izpeljujemo prvo povezavo med gibanjem in plesom z ljudskim izročilom in 

hkrati s prvinsko glasbo. Gre za naravno, preprosto gibanje, ki je povezano z ljudskimi šegami 

in navadami. Drugo pomembno povezavo izpeljujemo iz dejstva, da se plesno izročilo 

neprestano spreminja. Človek ga prilagaja svojemu občutju in načinu ţivljenja. Ljudski plesi 

se prenašajo iz roda v rod, njihov prenos pa ni nikoli povsem enak. Godci not niso poznali, 

zato so melodijo igrali po posluhu in posledično se je ta ves čas spreminjala. Tudi plesalci so 

si navadno zapomnili le bistvene prvine plesa (Ramovš, 1992). Lahko bi rekli, da je 

ustvarjanje in prenašanje ljudskih plesov temeljilo na improvizaciji, tako kot na improvizaciji 

temelji »OSW«, pri čemer poznavanje notnih zapisov tako kot pri ljudskem izročilu igra čisto 

postransko vlogo.  

4.1.1.4 Glasbila 

Glasba je gibanje, glasba je na isti ravni kot gibanje, glasba je na isti ravni kot ritem, v 

začetku je bil ritem. Orff je tako enačil povezave med glasbo in gibanjem. Zagovarjal je 

dejstvo, da glasba izhaja iz ritma znotraj človeka, zato bi moral po njegovem mnenju vsak 

učenec svoje gibanje iz sebe izvabljati, ga izvajati in ga obenem tudi ritmično spremljati (Orff 

2002a, U. E. Jungmair, 2003). Ritmično spremljanje naj bi se začelo na človekovem telesu, 

torej na njegovih lastnih glasbilih (nem. Körpereigeneinstrumente). Sem vključujemo roke, 

noge in ostale dele telesa, s katerimi proizvajamo zvoke in šume, kot so ploskanje, tleskanje s 

prsti, udarjanje z dlanmi ob stegna in korakanje oz. stopanje na mestu idr. S kombiniranjem 

                                                 
9
 Raziskovalci in zapisovalci plesnega izročila. 
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ritmičnih vzorcev tako nastajajo ostinate, fraze, glasbena vprašanja in odgovori, ritmični 

kanoni, izmišljarije, spremljave ritmiziranih besedil, petja ali govora ali pa se ritmični vzorci 

vključujejo v instrumentalno igro (G. Keetman, 1974). Pri pouku glasbene umetnosti z učenci 

poleg lastnih glasbil uporabljamo tudi improvizirana in orffova glasbila (B. Oblak, 2003a, 

2003b). Improvizirana glasbila izdelamo po lastni zamisli, z improviziranjem. Ljudska 

glasbila so improviziranim precej sorodna, lahko bi rekli, da so celo izpeljana iz njih. To velja 

še posebej za otroška ljudska glasbila. B. Rotar Pance (2011) pravi, da nekatera preprosta 

ljudska glasbila in zvočila lahko izdelajo učenci sami, izdelavo ljudskih glasbil in zvočil pa 

učitelj lahko poveţe s področji predmeta spoznavanje okolja. Po mnenju B. Borota, V. 

Geršak, H. Korošec in Majarona (2006) naj bi otroška ljudska glasbila izdelovali podobno kot 

improvizirana. Pri tem uporabljamo različne predmete iz okolja. S tovrstnimi glasbili pri 

otrocih vzbujamo radovednost in ţeljo po raziskovanju. Z uvajanjem novih glasbil otroci 

pridobivajo nove izkušnje, z igranjem pa se razvijajo tudi motorične spretnosti in tehnika 

igranja. Otroška ljudska glasbila nekoliko bolj posplošeno opisuje Cvetko (2004), ki jih 

opredeli kot praktično vsa otroška glasbila (zvočila) oziroma zvočne igrače, ki jih otrok 

uporablja pri igri in iz njih izvablja različne zvoke ter po svoje muzicira. To so po njegovem 

mnenju vsi predmeti in igrače, na katere otrok piska, trobi, ropota, drdra, drsa po podlagi, 

brenka, gode, tolče … Posebej pa opozarja na nujnost ločevanja med pojmoma otroško 

glasbilo in/ali zvočilo ter glasbilo in/ali zvočilo za otroke. Prvi pojem namreč pomeni, da 

glasbilo poišče, ustvari ali izdela otrok sam in prične muzicirati z njim takoj ob prvem stiku 

(npr. bobnanje po stolu, piskanje na cvet trobentice ipd.). Avtor izpostavlja tudi pomembno 

dejstvo, da otroško izročilo ne pozna posameznih, med seboj ločenih področij (igre, petja, 

plesa …), kar nas zopet vrne nazaj k elementarnosti poučevanja in enotnosti ideje »OSW«.  

 

Z vidika »OSW-ja« je zanimiva tudi opredelitev ljudskih glasbil Z. Kumer (1983), ki pravi, da 

lahko ljudsko glasbilo postane vsako glasbilo, če ljudski godci nanj igrajo melodijo iz 

ljudskega izročila ob ljudskih običajih, ter vsak predmet, ki mu ljudska raba daje veljavo 

glasbila. Na podlagi tega sklepamo, da lahko k ljudskim glasbilom prištevamo tudi vsa 

orffova, če so ta rabljena v okviru ljudskega izročila.  

 

Orffova glasbila, poimenovana tudi orffov inštrumentarij
10

, veljajo za vsestranski skupek 

enostavnih, lahko igranih glasbil, primernih posebej za elementarno glasbeno poučevanje. 

Nastala so iz prizadevanja za aktiviranje poučevanja skozi lastno muziciranje in ustvarjanje 

ter svobodno improviziranje. Imenujejo se po samem C. Orffu. Orffov inštrumentarij delimo 

na ritmična in melodična tolkala; k ritmičnim prištevamo glasbila iz kovine (triangli, kravji 

zvonec, kraguljčki, činele različnih velikosti, sistrum ipd.), glasbila iz lesa (kastanjete, klaves, 

marakas, tempeljni bloki, les, guiro ipd.), membranofone (ročni bobni in tamburini različnih 

velikosti, velik boben, timpani, pavke ipd.), k melodičnim glasbilom pa ksilofone in 

metalofone (v kontrabasovskem, basovskem, altovskem in sopranskem obsegu) ter zvončke 

(v sopranskem ali altovskem obsegu) (K. Zalar, 2014). 

 

S pedagoškega vidika so orffova glasbila glede na velikost in tehniko še posebej prilagojena 

otrokom. Uvajamo jih selektivno in postopno, igranje temelji na ostinatu, prednost pa je tudi 

učinkovitost pri doseganju ciljev skupnega muziciranja, raziskovanja, ustvarjanja ter 

glasbenega doţivljanja (B. Oblak, 2001). Ko ţe govorimo o glasbenem doţivljanju, naj 

izpostavimo še U. E. Jungmair (2003), ki utemeljuje, da je proces podoţivljanja
11

 občutno 

                                                 
10

 Pojavlja se dilema glede zapisovanja velike oziroma male začetnice v terminu orffova glasbila oz. orffov 

inštrumentarij. V magistrskem delu smo se odločili za zapis z malo začetnico, ker smatramo, da so instrumenti 

vezani na koncept oz. idejo po Orffu in ne v smislu njegove lastnine.  
11

Podoţivljanje nekoga, ki je izrazil svoje osebno doţivetje in razumevanje le-tega v prvotni obliki.  
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laţji skozi identifikacijo z glasbilom in gibalnim izraţanjem, tako kot se to dogaja v 

celostnem poučevanju  glasbe z »OSW-om«.  

 

Če povzamemo, je s postavljanjem ritma v središče ideje »OSW« izšla potreba po ritmičnih 

glasbilih, ki so pravzaprav ˝nadomestek˝ človeškega telesa in njegovih lastnih (ritmičnih) 

instrumentov (U. E. Jungmair, 2003). Improvizirana, ljudska in orffova glasbila naj bi ravno 

zaradi njihove vloge ˝nadomestka˝ oz. nadgradnje lastnih glasbil prišla na vrsto šele po tem, 

ko je tehnika igre ţe usvojena na lastnih instrumentih, torej na lastnem telesu, izhajajoč iz 

gibanja in notranjega ritma (G. Keetman, 1974). Povezanost med skupinami glasbil je 

prisotna od samega izvora dalje in se nadaljuje še danes.  

 

Kljub vsemu je treba poudariti, da je še vedno najstarejše, najpristnejše in najlepše glasbilo, s 

katerim se lahko izraţamo, človeški glas (S. Čibej 2010). Je najzanimivejši in najbolj zapleten 

instrument, ki ustvarja zvok, saj ima njegova zgradba mnogotere sposobnosti, vse od tvorjenja 

različnih višin in jakosti tonov do tvorjenja vokalov, zlogov in besed (D. Ţvar 2002). 

4.1.2 Neverbalna komunikacija 

 

»Najgloblje in največje čustvo, ki smo ga zmoţni, je doţivetje skrivnosti. Edino iz tega vzklije 

prava znanost. Komur je to čustvo tuje, kdor se ne more čuditi in spoštovati, je duševno ţe 

mrtev … Kdor ima svoj obstoj za nesmiseln, ni samo nesrečnik, marveč je sploh nesposoben 

za ţivljenje.« (Albert Einstein) 

 

Neverbalna komunikacija je tihi način sporazumevanja, lahko bi rekli, da je v njej vedno 

prisotne nekoliko skrivnosti. Vendar kaj ima neverbalna komunikacija opraviti s prvinskostjo 

in elementarnostjo, kaj je tisto, kar nas ob njej vrne »nazaj k začetkom« in kaj ima 

navsezadnje opraviti z izvorno idejo »OSW-ja«, glasbeno umetnostjo in druţboslovjem? 

Pravzaprav je vse zelo jasno in preprosto. Začne se pri »samih koreninah« – v nastanku 

človeštva. »Čeprav se je človek ţe od davnine sporazumeval z glasovi (kriki), je bila njegova 

prvotna govorica gib. /…/ »Govorica gibov je tudi človeška najstarejša govorica.« (Trček, 

1998, str. 120.) Poleg giba je bila prisotna še vrsta drugih oblik neverbalnega komuniciranja 

(kot so kretnje, mimika, vonj …), sorodno ţivalim. Če se torej preusmerimo s širokega vidika 

evolucije človeštva na oţji vidik razvoja človeka kot posameznika, ugotovimo, da se tako, kot 

se je sporazumevanje človeka skozi leta in leta v zgodovini, tudi sporazumevanje človeka v 

njegovem razmeroma kratkem ţivljenju prične z glasom
12

 in gibom in prav slednji igra 

vodilno vlogo še v nadaljnjem obdobju zgodnjega otroštva, saj »majhni otroci veliko prej 

razumejo gibe kakor besede« (prav tam). Z neverbalnim komuniciranjem se je 

sporazumevanje pravzaprav pričelo in njemu gre zasluga za vse besede sodobnega sveta.  

 

Vsi vemo, da so besede dandanes najpogostejši način sporazumevanja med ljudmi. Kot drugo 

najpomembnejše in najbolj mnoţično sporazumevanje pa lahko izpostavimo kinestetična 

sporočila. Sem uvrščamo vse vrste sporočil, ki jih posredujemo prek različnih gibov; od 

obrazne mimike do drţe telesa. Govorica telesa je medkulturno razumljivejša kakor ţivi 

jeziki, čeprav ima tudi nebesedni jezik v različnih kulturah različne posebnosti in različne 

pomene. Ljudje, ki ne obvladajo istega jezika, se poskušajo sporazumeti z gibi ter uspevajo, 

še posebej predstavniki iste kulture (Trček, 1998).  

                                                 
12

 Pravimo, da dojenček »priveka« na svet. Z glasom naznani začetek svojega ţivljenja. 
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4.1.2.1 Kulturni ali druţbeni fenomen 

O glasbi smo pisali kot o »kulturnem fenomenu« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011), saj se 

pojavlja v vsaki kulturi, je skupna vsem ljudem in je naša človeška potreba po oblikovanem 

zvočnem okolju. Kot tak kulturni fenomen bi lahko označili tudi neverbalno sporazumevanje. 

Pojavlja se v vseh kulturah, nam je vsem skupno, navsezadnje je to naša potreba. Neverbalna 

komunikacija ima izredno velik, širši pomen, saj je čustveno močnejša od besed (objem, 

udarec). Vsem je znano, kaj npr. pomeni stisk roke, ne glede na jezik (T. Kosi in A. Rom, 

2009). Zanimivo je Johnson (2006) kot druţbeni fenomen
13

 označil tudi muziciranje v »OSW-

ju«. Ta namreč s svojim načinom dela, ki zajema prevladujočo neverbalno komuniciranje, 

zdruţuje tisto, kar je skupnega vsem ljudem (ljudsko izročilo
14

). Ponavljamo misel, da si Orff 

nikoli ni zamišljal primitivnosti, prvinskosti oz. elementarnosti glasbe (kamor nedvomno 

spadajo vsi elementi neverbalnega komuniciranja) v smislu »zaostalosti«, pač pa kot nekaj, 

kar je vsem ljudstvom ne glede na njihovo kulturo ali pripadnost prvobitno in primarno (K. 

Zalar, 2014). 

 

Neverbalno sporazumevanje je »medkulturno bolj razumljivo kakor ţivi jeziki« (Trček, 1998, 

str. 120). Ravno tako je z idejo »OSW«, saj je poudarek ideje, kot smo ţe omenili, na njeni 

»neomejenosti na določeno kulturno območje in adaptiranosti v različna jezikovna področja« 

(K. Zalar, 2014, str. 1). »OSW« ima široko zastavljeno temeljno izhodišče. To pomeni, da 

dovoljuje rabo glasbenega jezika in izraznih oblik, ki so specifične za neko posamezno 

kulturno okolje, tudi v različnih drugih kulturnih okoljih (K. Zalar, 2014). Iz teh dejstev 

izpeljujemo, da sta tako neverbalno sporazumevanje kot glasba (v ideji »OSW« ali pa sama po 

sebi) potemtakem medkulturno razumljiva in vsakega zase lahko označimo kot druţbeni ali 

kulturni fenomen. Oba ostajata v neprestanem spreminjanju, ker vsak posameznik nekaj 

doprinese vanju.  

4.2 Naravno okolje, posameznik in druţba  

Posebno pozornost pri iskanju povezav med glasbeno umetnostjo, druţboslovjem in »OSW-

jem« je pri »izkopavanju korenin« daleč najbolj pritegnila opredelitev predmeta druţba. 

Poudarek in namen  predmeta sta v učnem načrtu opredeljena kot »spoznavanje razmerja med 

posameznikom, druţbo in naravnim okoljem«, pri čemer gre za »spoznavanje in vrednotenje 

okolja (druţbenega, kulturnega, naravnega)« (Učni načrt za druţbo, 2011, str. 4). Govorimo o 

razmerju, prepletu treh elementov druţboslovja, iz katerih lahko potegnemo vzporednice do 

razmerja treh sorodnih in ključnih elementov ideje »OSW«: 

 

• Naravno okolje 

Naravnemu okolju se posvečamo najprej, ker predstavlja začetek, prvi pogoj spoznavanja 

okolja: »Spoznavanje okolja naj bi se začelo z vrsto dejavnosti, z neposrednim opazovanjem 

in nabiranjem izkušenj v okolju.« (G. Milica Antić, B. Bajd, Krnel, 2007, str. 5.) Iz naravnega 

okolja izhaja posameznik in posamezniki gradijo druţbo. K. Zalar (2015) pravi, naj bi 

elementarna glasba predstavljala način neverbalne komunikacije v obliki naravne prvinske 

otroške glasbe. Po besedah avtorice govorimo o naravnem pojavu, katerega prvi pogoj je 

spodbudno, naravno okolje. Ta se v »OSW-ju« reflektira kot prvinskost, elementarnost, nrav. 

Gre torej za skupek človekovih lastnosti, iz katerih izhajajo njegovo ravnanje, njegova 

človeška narava, čud, tudi moralnost (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000). 

                                                 
13

 Čutno zaznavni pojav v druţbi. 
14

 Razloţeno v poglavju 4.1.1. Ljudsko izročilo. 
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• Posameznik 

»Carl Orff je dajal velik poudarek na učenca kot posameznika.« (A. Long, 2013, str. 10.) V 

sklopu ideje »OSW« bi ga lahko poimenovali kar človek, ki kot individuum predstavlja 

pomemben faktor »OSW-ja«. Orff svojega dela ne začne z notirano glasbo, ampak s 

posameznikom – s človekom, ki improvizira. Znotraj njega se glasba prične, začenši z 

njegovim bitjem oz. ritmom srca (K. Zalar 2015). V »OSW-ju« je vsak individuum, naj bo to 

dojenček, majhen otrok, mladostnik ali odrasla oseba z njegovim ali njenim lastnim razvojem, 

ozadjem, kulturo, interesi ali sposobnostmi in potrebami v središču pozornosti. Človeško bitje 

je temelj pedagogike »OSW«, ki prispeva k doţivljanju in pospeševanju človečnosti (M. 

Widmer, 2011).  

 

Vsekakor se »OSW« nikoli ne osredotoča samo na učenca/človeka kot posameznika, pač pa je 

vedno prisotna interakcija med njim in skupino. Proste učne situacije, ki temeljijo na Orffovi 

ideji glasbene vzgoje, delujejo v kontekstu praktičnega skupinskega dela, ki pomeni 

prioriteto, pri čemer je hkrati podprt individualizem. Poudarek je na humanističnem vidiku in 

glasbeno-gibalni komunikaciji, vendar le s prakticiranjem omenjenih medijev v procesu 

interakcije s soudeleţenci (E. M. Roche Marques, 2001). Tudi Johnson (2006) izpostavlja 

predvsem tiste vidike, ki prikazujejo Orffa v luči humanista oziroma njegovo idejo kot 

humanistični pristop izobraţevanja. Humanistični poudarek estetske vzgoje je še posebej 

pomemben, »saj so humanisti prvi menili, da se z umetnostjo, predvsem glasbeno, otrok 

celostno razvija«. Humanistična teorija, kamor spada tudi ideja »OSW«, izpostavlja aktivno 

vlogo učenca – posameznika v učnem procesu ter njegov celostni razvoj (B. Sicherl Kafol, 

2001, str. 26). 

 

Johnson (2006) označuje muziciranje v »OSW-ju« kot druţbeni fenomen, v katerem je 

osrednjega pomena socialni doseţek, na katerega vpliva določeno kulturno okolje. Avtor torej 

izpostavlja velik pomen interakcije z drugimi ljudmi
15

.  

 

Še posebej zanimiva je podobnost interakcije človek–skupina (iz vidika »OSW-ja«) z 

interakcijo učenec–druţba (s predmetnega področja druţboslovja). Učni načrt ob 

individualizaciji izpostavlja pomembno vlogo interakcije v skupini (Učni načrt za 

spoznavanje okolja, 2011). Tudi v priročniku za medpredmetno povezovanje prvega triletja 

osnovne šole je z vidika spoznavanja okolja človek definiran kot druţbeno bitje, ki se 

»uresničuje v odnosu s samim seboj in drugimi«, zato je pomembno, da učenec »prepozna 

sebe in svoje značilnosti in interese, po katerih se z drugimi povezuje (vstopa v medsebojne 

odnose z njimi) in se hkrati razlikuje od drugih. Nadaljevanje se za nameček ujema še z 

»OSW-jevo« prvinskostjo in izhodiščem glasbenega ustvarjanja – človekove notranjosti: 

»Otrok se ob zavedanju samega sebe in v odnosu do druţbe vključuje v skupnost različnih 

okolij, pri čemer izhaja iz sebe, svojih doţivetij, interesov in znanj.« (L. Marjanovič Umek 

idr., 2011, str. 64.)  

 

• Druţba 

… Ali skupina. Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2000) opredeljuje skupino kot več ljudi, 

ki so v določenem času skupaj, ki jih kaj povezuje ali druţi, ter ljudi, ki imajo v okviru kake 

razporeditve podobne značilnosti, medtem ko druţbo opredeljuje kot skupnost ljudi in 

njihovih odnosov ali/in skupino ljudi, ki jih druţijo skupni interesi, zlasti zabava. Podobnost 

obojega je, da gre za mnoţico ljudi, njihovo zdruţenje z medsebojnimi odnosi in 

povezovanjem. Skupina igra v »OSW-ju« pomembno vlogo, saj ravno skupinsko izvajanje tu 

                                                 
15

 O pomenu interakcije z ljudmi v glasbenih dejavnostih smo ţe pisali v poglavjih 4.1.1.1. Igra  in 4.1.1.3. 

Gibanje in ples. 
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predstavlja osrednji način dela (K. Zalar, 2015a). Velik poudarek na pomen skupnosti daje 

hkrati tudi pouk druţboslovja, še zlasti v prvem triletju osnovnošolskega izobraţevanja, saj 

naj bi pri otrocih spodbujal pozitiven odnos do domovine, imetja, do druţbe, v kateri ţivi, do 

različnih kultur, narodov in drugačnosti, saj otrok postane aktiven takrat, ko se počuti 

sprejetega (L. Marjanovič Umek idr., 2011, str. 65), in jasno je, da se ta sprejetost navezuje na 

neko skupinsko oziroma druţbeno vpetost.  

 

»Vpliv skupine se izraţa tudi pri poseganju v individualne razlike med posamezniki. Ne gre le 

za različne glasbene sposobnosti, pač pa tudi in predvsem za prilagajanje novim socialnim 

odnosom, saj se moč ali nemoč odnosov v skupini izkaţe, ko njeni člani preseţejo osebne  

(ne)naklonjenosti in (ne)simpatije in po »principu skupnosti« postanejo »mi«. Vsak član 

zazna svojo lastno identiteto, s katero se predstavlja ob skupnem delu ter doţivljanju dela.« 

(Bahovec, 2005, str. 94.) O medsebojni povezanosti in soodvisnosti med posameznikom in 

druţbo, na katero je opozarjal C. Orff in katere načela so v veliki meri zastopana tudi na 

predmetnem področju druţboslovja, razpravlja tudi E. Ladics (1999), ki izpostavlja 

pomemben faktor skupne pevske igre s spreminjajočimi se udeleţenci. S tem misli na 

komorne skupine ali zbore, kjer posameznik predstavlja enakovreden del skupnosti. To lahko 

otroku postane model tudi na drugih področjih njegovega ţivljenja. Pomemben dejavnik 

oblikovanja osebnosti, navezujoč se na glasbo, je zagotovo čut za skupnost, ki mu je Orff 

pripisoval izredno velik pomen. Posameznik deluje v odnosu do ostalih in gradi na 

prevzemanju odgovornosti skupnega uspeha, saj ţe »en netočen ritem, en zgrešen glas ali 

nepozoren vstop uniči skupen zven.« Otroci se zaradi veselja ter ţelje, da bi skupaj »lepo 

zazveneli«, trudijo za optimalno storilnost. Za to je potreben tudi ustvarjalni voditelj in 

glasbena vzgoja bi morala vedno imeti takega voditelja (prav tam, str. 77). 

 

Če povzamemo, so vsi trije elementi (posameznik, druţba in naravno okolje) tako na področju 

druţboslovja kot tudi znotraj ideje »OSW« v neprestanem prepletanju, dopolnjevanju in 

medsebojni odvisnosti in le s skupnim delovanjem gradijo celovitost (za primerjavo glej 

spodnjo tabelo). 

 

DRUŢBOSLOVJE  

(predmet druţba)  

IDEJA »OSW« 

Posameznik Človek 

Druţba Skupina 

Naravno okolje Prvinskost, elementarnost, nrav 

Tabela 1: Primerjava vzporednih temeljnih pojmov predmeta druţba in ideje »Orff-

Schulwerk« 

 

Kot smo ţe omenili (v poglavju 3.1. Vloga vodje/učitelja), se tu navezujemo še na vlogo 

vodje oz.  učitelja z vidika skupinskega dela in z vidika avtoritete v skupinskem delu »OSW-

ja«. E. Bonal Sarró (2012) učitelja z vidika skupinskega dela opredeljuje kot spodbujevalca za 

oblikovanje skupine, kot spodbujevalca sodelovanja, kot spodbujevalca sodelovanja znotraj 

skupine, kot zagovornika skupine, ki nudi občutek članstva, pripadnosti. »V skupini, ki se 

mora (prostovoljno) podrejati določenim vnaprej znanim pravilom (kar je primer tudi za 

skupine »OSW«), utegnemo naleteti na otroke, ki si s svojo samovoljnostjo prizadevajo, da bi 

dosegli priznanje izven sprejemljivega okvira. Ali se podrejajo drugim in ustvarjajo neke vrste 

hierarhijo v skupini ali pa poskušajo ostale popolnoma fascinirati s svojimi idejami in 

zablesteti kot »boljši« (Kroflič, 2002). Vključevanje takšnih otrok v konstruktivno 
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sodelovanje neke skupine je lahko teţka naloga za učitelja. Edini način, da bo otrok dojel, da 

se mu ni treba za lastni »jaz« bojevati, da bo zaupal, se samostojno izraţal in izraţal lastne 

ustvarjalne ideje, je kontinuirano delo, ki poteka počasi in postopoma. Pri tem je pomemben 

faktor učiteljeva avtoriteta, saj mora učitelj postaviti stabilen čustveni okvir, spodbujati 

otrokove socialne stike in ga napeljati na demokratično sprejeta moralna pravila v skupini. 

Učitelj je tisti, ki otroku pokaţe, kako lahko pripomore k iskanju skupnih interesov v novih 

situacijah ter kako si, ne da bi druge omejeval, zagotovi dovolj svobode (Kroflič, 1997).  

4.3 Spontanost in improvizacija 

Posebno pozornost pri iskanju interakcij med glasbeno umetnostjo, druţboslovjem in idejo 

»OSW« je pritegnila tudi opredelitev predmeta spoznavanje okolja. Ta je v učnem načrtu med 

drugim opredeljen tudi kot nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja 

sveta (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). »Spontano otroško raziskovanje sveta« (prav 

tam) nas napelje na otroško spontanost v »OSW-ju«. Igra je izhodišče »OSW-ja«, »otrok 

namreč v igri ustvarja. Spontano.« (E. Kozlevčar, 2005, str. 28.) Kroflič (2002) meni, da 

ustvarjalnost sama po sebi ni mogoča brez spontanosti. Ker je ustvarjanje nadgradnja 

improvizacije, lahko trdimo, da je spontanost nujno potrebna tudi za improvizacijo, torej 

»OSW« kot pristop glasbene, gibalne in hkrati socialne vzgoje z elementi improviziranja 

pripomore tudi k spontanemu otroškemu raziskovanju sveta
16

 (Kroflič, 2002). Tako kot naj bi 

samo od sebe (z improviziranjem) potekalo izvabljanje glasbe iz nas samih, tako naj bi 

potekalo tudi otroško odkrivanje sveta. Nenazadnje je tudi odkrivanje glasbe kot umetnosti 

del odkrivanja sveta. »Naloga pedagoškega procesa je, da ohranja in spodbuja otrokovo 

spontanost in pozitiven odnos do ustvarjanja ter z ustvarjalnimi metodami poučevanja usmerja 

kreativen proces v smeri izvirnosti ustvarjalnih predlogov.« (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 199–

200.)  

 

Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011) daje ustvarjalnosti velik poudarek, medtem ko 

improvizacije skorajda ne zasledimo. Zakaj ji torej »OSW« pripisuje tako velik pomen? 

Improviziranje se odvija na podlagi nekih osnov, podanih primerov, zgleda ali izkušnje ter 

vnaprej determiniranih struktur ali form, medtem ko je ustvarjanje proces, pri katerem naj bi 

nastalo nekaj novega brez kakršnekoli podlage ali primera. Lahko bi rekli, da je ustvarjanje 

nadgradnja improvizacije in je posledično tudi bolj zahtevno. Če hočemo doseči ustvarjanje, 

je torej improvizacija zanj dobra popotnica in kot pravi K. Zalar (2012), »OSW« kot zbirka 

glasbenih modelov vodi v obratni smer nazaj, od koder je prišla – nazaj k improvizaciji. 

Glasbeni vzorci oz. modeli se igrajo z domišljijo, ritmom, melodijo, barvami glasov in 

zvokov, gibanjem in dinamiko. Tudi Hartmann (2010) meni, da bi morala improvizacija 

zasedati osrednje mesto glasbenega izobraţevanja. Opisuje jo kot najbolj izstopajočo 

inovacijo ter posebno metodo dela in ustvarjanja, ki se najbliţje povezuje z eksperimentalno 

uporabo instrumentov, tudi z enotnostjo glasbe in plesa. U. E. Jungmair (2010) jo opiše kot 

pot do učinkovitega učenja glasbe. Po  njenem mnenju je improvizacija dejavnost, v kateri se 

osebna ali pridobljena glasbena izkušnja v sedanjosti preoblikuje v individualno glasbeno 

ustvarjanje. Zelo podobno se izrazi tudi Goodkin (2010, str.13), ki improvizacijo opredeli kot  

umetnost trenutnega odzivanja glede na zahteve situacije, saj gre za črpanje iz predhodnega 

znanja in izkušenj. Vse to povzame še z izvirno igro besed: »(Improvizacija) je dejanje 

odkrivanja tega, kar veš, še preden si vedel, da veš.«  

                                                 
16

 Pri spontanosti raziskovanja sveta gre za raziskovanje sveta brez lastne volje in zavesti (Slovar slovenskega 

knjiţnega jezika, 2000). 
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5 CELOVITOST 

Iz preučevanja zgodovine in iskanja skupnih izvornih lastnosti področij glasbene umetnosti, 

druţboslovja in ideje »OSW« preusmerjamo pozornost na njihov medsebojni vpliv v sedanjem 

vzgojno-izobraţevalnem sistemu prvega in drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja 

osnovne šole in dodajamo še četrto področje – medpredmetno povezovanje. Poglavje smo 

naslovili z naslovom Celovitost, saj ţelimo predstaviti celost
17

 kot ţe samo po sebi bitno 

lastnost vsakega področja posebej, nato pa s preučevanjem njihovih skupnih lastnosti po 

posameznih komponentah izpostavljamo celovitost
18

, ki jo področja ustvarjajo kot posledico 

neprestane soodvisnosti in njihovega medsebojnega vplivanja. 

5.1  »Orff-Schulwerk« – holistična vzgoja, multiaktiven in večstranski 

pristop 

Orffova metoda glasbenega poučevanja je zrastla na temeljih »muzičnega gibanja« – nemške 

reformne zasnove celostnega glasbenega pouka, ki je deloval kot sinteza glasbene, besedne in 

plesne umetnosti. S tem je imela ob prelomu 20. stoletja velik vpliv na začetke holističnega 

poučevanja glasbe (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 37). Danes »OSW« velja za »holistično 

glasbeno vzgojo, multiaktiven in večstranski pristop« (P. Brdnik Juhart, 2012, str. 34).  

5.2 Celosten pouk glasbene umetnosti  

Celostno obravnavanje glasbe je s stališča šolske situacije opisano kot obravnavanje glasbe z 

več čutili hkrati, z improvizacijo ter »skozi interakcijo s petjem pesmi, poslušanjem /…/, 

igranjem na glasbila in ritmično izreko besedil« (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 193). Celostni 

glasbeni pouk je v učnem načrtu za glasbeno umetnost opredeljen z vidika treh področij 

razvoja, saj »spodbuja in omogoča doseganje glasbenih ciljev na čustveno-socialnem
19

, 

gibalnem
20

 in spoznavnem
21

 področju razvoja« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 15).  

To potrjujejo tudi izsledki raziskav B. Sicherl Kafol (2001, str. 193–194), po katerih naj bi s 

celostno glasbeno vzgojo učinkovito spodbujali glasbeni in splošen, torej celosten in 

uravnoteţen razvoj otrok na vseh treh omenjenih področjih. »Celostna glasbena metoda 

vključuje gib kot metodo učenja in učni doseţek, ki skozi interakcijo s petjem pesmi, 

poslušanjem glasbe, igranjem na otroška glasbila in ritmično izreko besedil razvija glasbeni 

posluh in analitične sposobnosti, na osnovi katerih se oblikuje glasbeno mišljenje.«  

  

                                                 
17

 Lastnost celega, nerazdeljenost (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000) – oţji pojem, s katerim se 

nanašamo na celosten pouk/celosten pristop/celostno povezovanje.  
18

 Lastnost tistega, ki obsega vse sestavne dele, zdruţene v skladno celoto (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 

2000) – širši pojem, s katerim se nanašamo na skupek celosti vseh področij. 
19

 Čustveno-socialno ali afektivno-socialno področje vključuje: zavedanje, opazovanje, doţivljanje, pozornost, 

sodelovanje, samoiniciativnost, zadovoljstvo, prizadevanje, samozaupanje, ponotranjene vrednote, medsebojne 

odnose, interakcijsko učenje, splošno in estetsko občutljivost (doţivljanje in vrednotenje). 
20

 Gibalno ali psihomotorično področje vključuje: gibalno sproščenost, zavedanje telesa, orientacijo v prostoru, 

gibalne spretnosti, koordinacijo, gibalno komunikacijo, gibalno-estetsko izraznost, občutljivost. 
21

 Spoznavno ali kognitivno področje vključuje: primerjanje, razvrščanje, intuitivnost, imaginacije, miselne 

strategije, učno samostojnost, problemsko in ustvarjalno mišljenje, kritično vrednotenje, ustvarjalne 

komunikacije različnih področij izraţanja. 
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5.2.1 Poučevanje glasbene umetnosti in poučevanje le-te s pristopom »Orff-

Schulwerk« 

O primerjanju poučevanja glasbene umetnosti s poučevanjem glasbene umetnosti s celostnim 

pristopom »OSW« je bilo opravljenih kar nekaj raziskav in dognanih več različnih ugotovitev.  

M. T. Siemens (1969) je pri poučevanju glasbenega pouka s pristopom »OSW« izpostavila 

povečan interes in posledično boljši odnos do glasbenega izvajanja pri otrocih. Glasbena 

vzgoja je postala bolj priljubljena, še posebej z vidika petja in izvajanja ritmičnih vsebin. 

Elementarnost oz. celostni pristop »OSW« je raziskovala P. E. Wolff  (1984), ki je dokazala, 

da je bilo izvajanje giba, petja, igranja na glasbila in improviziranje bolj priljubljeno v 

istočasnem izvajanju, torej v elementarnem, celovitem zdruţevanju dejavnosti pristopa 

»OSW«.  

 

Naleteli smo tudi na presenetljivo podobnost med šestimi koraki poučevanja s pristopom 

»OSW«
22

, ki jih izpostavlja A. Long (2013), ter pomembno taksonomijo za glasbeno vzgojo 

avtorice E. Simpson (1974), ki v šestih kategorijah predstavlja povezavo med psihomotoriko 

in zaznavanjem ter omogoča vpogled v hierarhični princip, naraščajočo kompleksnost razvoja 

otrokove samostojnosti. V spodnji tabeli lahko vidimo, da si tudi koraki poučevanja s 

pristopom »OSW« sledijo hierarhično. Ţe sama narava dela s pristopom »OSW« temelji na 

naraščanju kompleksnosti in tudi po teh korakih otrok gradi na samostojnosti. Orffov pristop 

po besedah A. Long (2013) sicer predstavlja razvoj izkušenj, ki načeloma niso razvrščene v 

posebno zaporedje, vendar jih, kot meni avtorica, lahko izvajamo v določenem zaporedju. To 

zaporedje je lahko v popolnosti ali delno izpeljano v učni uri, učni enoti ali v celem semestru. 

Čeprav med potekom korakov in kategorij obeh avtoric naletimo na določena razhajanja, 

glavna sporočilnost hierarhičnosti v obeh primerih ostaja enaka. Otrokova samostojnost se 

začne graditi postopoma. Najprej z opazovanjem, zaznavanjem. To preraste v pripravljenost 

na dejavnost in/ali posnemanje ter imitacijo, pri katerih učitelj še vedno igra vodilno vlogo. 

Učenci pričnejo z raziskovanjem, eksperimentiranjem, nato z improvizacijo in ustvarjanjem. 

Odgovori, ki jih podajajo, so najprej mehanizirani (postanejo navada oziroma se 

habitualizirajo
23

) in z osvoboditvijo postanejo kompleksni. Osvoboditev pomeni, da učenci 

najdejo zmoţnost improviziranja, analiziranja in komuniciranja na svoj način. Ta privede do 

samostojnosti oziroma neodvisnosti, ki nazadnje predpostavlja samoiniciativnost, originalnost 

in izobraţenost.  

 

Pristop »OSW« daje velik poudarek razvoju motoričnih sposobnosti, saj temelji na 

elementarnosti gibanja, plesa, ritma, igranja na lastna glasbila … Veliko znanih teoretikov, 

npr. Freud, Piaget, Erickson in drugi, je izpostavljajo pomembnost motoričnega razvoja kot 

najpomembnejšega za razvoj človekovega celostnega razvoja (A. Cemič 1997, Pišot in 

Planinšec 2005).  

  

                                                 
22

 Čeprav v pristopu »OSW« načeloma ni predpisanih posebnih navodil, ki naj bi jim učitelj sledil. 
23

 Postanejo telesne in duševne vrednote. 
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Koraki poučevanja s pristopom 

»OSW« 

 

A. Long (2013) 

 

 

Kategorije povezav med 

psihomotoriko in zaznavanjem  

 

E. Simpson (1974) 

 

1. OPAZOVANJE: učenec naj bi opazoval 

učitelja, glasbo, videe, ostale učence oz. 

kakršnokoli obliko videnega, kjer nekdo 

nekaj počne ali se z nekom nekaj dogaja.  

ZAZNAVANJE: čutno zaznavanje 

(avditivno, vizualno, tatilno
24

, 

kinestetično
25

); razlikovanje med 

draţljaji, prevajanje draţljaja (npr. 

učiteljev zamah pomeni začetek igranja 

na instrumente). 

2. POSNEMANJE: učenci razvijajo svoje 

spretnosti  ritmične izreke, petja, igranja 

na lastna glasbila in instrumente na 

podlagi učiteljevih primerov. 

Posnemanje se lahko dogaja spontano 

(glasbeni odmevi, ploskanje, kanon …). 

PRIPRAVLJENOST NA 

DEJAVNOST:  

- kognitivna (spoznavna), 

- fizična (telesna), 

- emocionalna (čustveno pozitivna 

naravnanost). 

3. RAZISKOVANJE/EKSPERIMENTI-

RANJE: učenci raziskujejo in odkrivajo 

moţnosti muziciranja (zvokov in gibov). 

Je nadgradnja posnemanja.  

VODENI ODGOVORI: spremembe 

ravnanja pod učiteljevim vodstvom: 

imitacija in poskus odprave napake.  

4. IMPROVIZACIJA/USTVARJANJE: 

širitev spretnosti in veščin do točke, ko 

učenci lahko sami spontano vpeljejo 

lastne vzorce.  

MEHANIZACIJA ODGOVOROV: 

naučene reakcije postanejo navada 

oziroma se habitualizirajo.  

5. SAMOSTOJNOST/NEODVISNOST: 

učenci najdejo zmoţnost improviziranja, 

analiziranja in komuniciranja na svoj 

način. 

KOMPLEKSNI ODGOVORI: 

vključujejo osvoboditev negotovosti v 

ravnanju (npr. samozaupanje pri 

izvajanju) in samodejne reakcije.  

6. IZOBRAŢENOST: učenci se učijo brati 

in pisati o tem, kar so ustvarili.   

 

SAMOINICIATIVNO REAGIRANJE: 

originalno izvajanje (npr. sposobnost 

razvijanja novih psihomotoričnih 

vzorcev).  

Tabela 2: Primerjava; doseganje samostojnosti v šestih korakih poučevanja s pristopom 

»Orff-Schulwerk« z doseganjem samostojnosti v šestih kategorijah povezav med 

psihomotoriko in zaznavanjem 

  

                                                 
24

 Tipna zaznava. 
25

 Zaznavanje med gibanjem. 
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5.3 Celosten pouk druţboslovja 

Učni načrt za druţbo (2011) spodbuja k celoviti in smiselni uporabi druţboslovnega znanja, 

kar pomeni, da teţi k uporabnemu znanju in prenosu le-tega na ţivljenjske situacije. Poudarek 

predmeta je na otrokovem osebnem doţivljanju in neposrednem spoznavanju naravnega in 

druţbenega okolja (Krnel, B. Bajd, M. Pečar, idr., 2013). Poleg vsebinskega znanja naj bi pri 

pouku druţboslovja spodbujali tudi procesna znanja, kar pomeni, da poleg operativnih ciljev 

dosegamo tudi splošne in z njimi gradimo procesna znanja (D. Skribe-Dimec, M. Umek, 

Vrščaj idr., 2013). 

5.4 Medpredmetno povezovanje – holistično učenje in poučevanje 

Ko govorimo o medpredmetnem povezovanju, s tem mislimo kompleksno zastavljeno 

holistično učenje in poučevanje, pri čemer se meje med posameznimi disciplinami odpravljajo 

in znanje povezuje (Martin-Kneip, Fiege in Soodak po T. Hodnik Čadeţ, 2007). V. 

Štemberger (2007) opredeljuje medpredmetno povezovanje preko različnih pogledov in 

definicij, kar kaţe na raznolikost obravnavanega področja: 

1. Celostni vzgojno-izobraţevalni proces ali celostni pouk. Gre za celostnost učnih 

vsebin, integracijo ciljev na vseh ravneh, osredotočenost na enega učitelja, celostno 

zaznavanje in doţivljanje vzgojno-izobraţevalnih vplivov, organizacijo pouka kot 

povezane celote.  

2. Multidisciplinarni pristop, pri katerem je usvajanje znanj posameznih predmetov 

preko obravnave določene teme s stališča različnih predmetov oziroma strok. 

3. Interdisciplinarni pristop, ki pomeni usvajanje določenih znanj, ki so skupna različnim 

predmetom oziroma strokam.  

4. Transdisciplinarni pristop, ki pomeni usvajanje splošnih znanj, skupnih vsem 

predmetom oziroma strokam tako, da so obravnavana pri nekaterih ali pri vseh 

predmetih.  

5. Dvostranske ali večstranske medpredmetne povezave, ki zajemajo povezave dveh ali 

več predmetov ali področij.  

5.4.1 Teorija o celostnem delovanju moţganov 

Pomembna ugotovitev longitudinalne (šestletne) raziskave na berlinskih osnovnih šolah z 

naslovom ˝Vpliv intenzivne glasbene vzgoje na splošen in individualni razvoj otrok˝ je poleg 

pozitivnega vpliva glasbene vzgoje na področja razvoja tudi, da ukvarjanje z glasbo pozitivno 

vpliva na boljši uspeh pri drugih predmetnih področjih (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 63, po 

Bastian 1997). Celostno poučevanje in učenje na splošno namreč utemeljujejo nova spoznanja 

o delovanju moţganov, ki ne obravnavajo leve in desne moţganske polovice ločeno, ampak 

naj bi polovici delovali istočasno oziroma moţgani celostno (B. Sicherl Kafol, 2001). Ravno 

glasba je ena tistih umetnosti, ki po mnenju nevrofiziologov izredno spodbuja celostno 

moţgansko delovanje. »Kadar poslušamo pesem, sledi leva polovica predvsem besedilu, 

desna pa je pozorna na melodijo. /…/ Metode in tehnike celostnega poučevanja zato pogosto 

vključujejo glasbo v učni proces.« (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 43.) Glasbeni pouk s 

pristopom »OSW« in njegovimi neverbalnimi specifikami (glej 4.1.2. Neverbalna 

komunikacija) potemtakem spodbuja celostno moţgansko delovanje. E. Ladics (1999, str. 76) 

izpostavlja »splošno znano dejstvo, da je učni uspeh učencev pevsko-glasbenih oddelkov 

boljši, da je njihova sposobnost dojemanja hitrejša, njihova pisna in govorna kultura na višji 
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ravni«. »Glasbena vzgoja s širokim transfernim vplivom
26

 sega na veliko območij in na vrsto 

predmetov.« (Prav tam, str. 76.) Avtorica na podlagi poskusov zatrjuje, da glasbene ritmične 

vaje razvijajo pozornost pri matematiki in da zanesljivejši sluh vpliva na obvladovanje 

pravopisa. Zagovarja, da ne gre samo za medsebojni vpliv predmetov, saj »glasbena vzgoja 

pripomore k razvijanju višjih psihičnih funkcij, katerih vpliv daleč presega meje specialnih 

vsebin in ciljev glasbe«. Do transfernih vplivov prihaja ravno zaradi raznolikosti sredstev, ki 

jih glasbena vzgoja premore. Dejavnosti, ki so zapolnjene s petjem in gibanjem, pri čemer ne 

moremo mimo čustev, spodbujajo moţgansko delovanje, raznoliki draţljaji (slušni, vidni, 

gibalni) (ali če se naveţemo na »OSW« – elementarnost) pa spodbujajo splošno aktivnost 

učencev (prav tam).   

5.4.2 Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in druţboslovja 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo je zapisano, da »interdisciplinarne povezave glasbe z 

drugimi področji omogočajo široko razgledanost na različnih umetniških in znanstvenih 

področjih. Učencem odpira širino kulturnih potreb, jih osvešča za umetniške vrednote in 

ekologijo zvočnega okolja ter jim razvija kritičnost in estetsko občutljivost.« (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011, str. 4.) T. Hodnik Čadeţ in T. Filipčič (2005) sta z raziskavo 

ugotovili, da je spoznavanje okolja in glasbena vzgoja ena najpogostejših kombinacij 

medpredmetnega povezovanja, pri čemer se nam poraja vprašanje, v kolikšni meri je to 

medpredmetno povezovanje v osnovnih šolah dejansko izvedeno celostno. Druţboslovje je 

namreč »izredno široko področje in zajema različne vidike otrokovega okolja (zgodovinski, 

geografski, sociološki, psihološki, etnološki idr.), kar pomeni, da druţboslovja ne moremo 

zoţiti na en sam predmet, pač pa so druţboslovne teme bolj ali manj prisotne v širšem 

šolskem kurikulumu. Vsebinski sklopi skušajo zajeti vsa druţbena področja, v katera so 

učenci neposredno vključeni. Eno teh področij je zagotovo glasba kot izraz splošne človeške 

kulture. Glasbena vzgoja kot pomemben del estetske in umetnostne vzgoje vpliva na celostni 

razvoj otrokove osebnosti in skozi glasbene izkušnje omogoča oblikovanje odnosa do oţjega 

in širšega druţbenega okolja.« (M. Bahorić, 2008, str. 27.) Tudi Učni načrt za spoznavanje 

okolja (2011) poudarja celosten pouk spoznavanja okolja v sklopu medpredmetnih povezav, 

saj naj bi povezan pouk učencem učinkoviteje pribliţal svet. 

5.4.3 Medpredmetno povezovanje in učni transfer  

»Skupni imenovalec ali rdeča nit, ki povezuje posamezne predmete, je transfer učnih 

postopkov, podatkov, pojmov, zakonitosti, miselnih spretnosti, čustev, stališč, komunikacije 

itd.« (B. Sicherl-Kafol 2007, str. 113.) Podobno meni tudi B. Marentič Poţarnik (2000), ki 

učnemu transferju pripisuje velik pomen, saj naj bi bil eden ključnih pojmov v teoriji učenja. 

Gre za prenos učnega učinka s prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega predmetnega področja 

na drugo, iz znanih okoliščin na nove (npr. iz šolskih v ţivljenjske in poklicne). V. 

Štemberger (2007) dodaja, da je pri otrokovem spoznavanju sveta, usvajanju in uporabi 

znanja učni transfer izrednega pomena, ker omogoča hitrejše učenje in boljše pomnjenje 

naučenega. Thorndike v teoriji identičnih elementov ali komponent trdi, da je transfer moţen 

samo med predmeti oziroma področji, ki imajo vsaj nekaj skupnih, enakih ali podobnih 

elementov. Pri tem poudarja, da ne gre le za prenos vsebinsko podobnih elementov, pač pa za 

prenos identičnih procesov, kot so splošne navade, stališča, principi, načini učenja (B. 

Marentič Poţarnik, 2000). 

 

Učni transfer je lahko pozitiven ali negativen. Pri prvem gre za pozitivne učinke iz prejšnjega 

na nadaljnje učenje, pri negativnem pa določeno znanje in izkušnje zavirajo napredek pri 

                                                 
26

 »Transfer je prenos enega dejanja ali načina dejanja z enega dejavnika na drugi. Transferni vpliv je vpliv tega 

transferja na učenje.« (E. Ladics, 1999, str. 76.) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            Mojca Debeljak; magistrsko delo 

23 

 

učenju. V sklopu medpredmetnega povezovanja govorimo tudi o splošnem ali horizontalnem 

učnem transferju (poleg tega poznamo še vertikalnega ali specifičnega). Pri splošnem učnem 

transferju se učni učinki prenašajo širše, med predmeti, med teorijo in prakso, med šolskim 

učenjem in ţivljenjskimi situacijami (B. Marentič Poţarnik 2000). Po izkušnjah sodeč šolsko 

učenje dostikrat ne prinaša pričakovanih transfernih učinkov. Poučevanje in učenje nista 

dovolj poglobljena, učenci pa znanje teţko prenašajo na praktične ţivljenjske situacije. 

Pomembna naloga učitelja pri tem je, da učencem predoči, kakšen transfer naj pričakujejo, 

kako lahko znanja uporabljajo in povezujejo. Transferne učinke lahko učitelj dosega z 

različnimi pristopi in metodami (M. Poţarnik, 2000).   

5.5 Dejavnosti  

5.5.1 Dejavnosti v »Orff-Schulwerku«  

Govor in petje, gib in ples, igra na glasbila, igra 

Dejavnosti v »OSW-ju« lahko razdelimo na vrsto področij, ki se med seboj neprestano 

prepletajo in ustvarjajo gibalno celoto. Izhodiščna dejavnost je gibanje, ki predstavlja izraz 

ozaveščenega telesa, ki na ustvarjalen način podaja svoja notranja doţivetja. Gib se 

dopolnjuje z otroškimi in ljudskimi plesi, še posebej pomembno pa je gibanje med igranjem 

na lastna glasbila (Sangiorgio, 2010).  

 

Posebnega pomena so dejavnosti z glasovi, saj z njimi raziskujemo najrazličnejše zvočne 

barve in odtenke: onomatopoije, ritmizirana besedila, interpretativna besedila, izštevanke, 

šaljivke, izgovarjanje posameznih zlogov, vzklikov ipd. Naštete dejavnosti se prenašajo tudi 

na raziskovanje zvokov na orffovih, improviziranih, lastnih in tudi nekaterih klasičnih 

glasbilih (K. Zalar, 2014).  

 

»Vse našteto dopolnijo integrirane oblike ostalih umetniških medijev, kot so pripovedovanje 

zgodb, elementarno glasbeno gledališče, slikanje in druge interdisciplinarne povezave (K. 

Zalar 2014 po Sangiorgio, 2010, Sangiorgio in Henessy 2013, G. Keetman 1974). Z 

dejavnostmi, kot so ustvarjanje izmišljarij, rim, igre z besedami in zlogi, vključevanje scene 

itd., poteka učenje, ki ga spremljajo uţitek, veselje in zabava. Hkrati gre za urjenje verbalnih 

spretnosti in izgrajevanje sposobnosti pomnjenja. Za otroke v sedanjem času je to še posebej 

pomembno, saj je to način, s katerim ohranjajo sposobnost ustvarjanja lastnih šaljivk, 

zbadljivk, izštevank in verzov (López-Ibor, 2005), to pa so pomembni elementi za ohranjanje 

ljudskega izročila in maternega jezika. 

 

V Orffovem pristopu gre v celoti za ustvarjalnost, improvizacijo in kompozicijo. Carl Orff je 

rekel, naj bodo otroci svoji lastni skladatelji, saj je prepoznal ustvarjalnost kot najvišjo stopnjo 

razmišljanja in hkrati najbolj motivirajočo (M. Jakobsson, 2005). Elementarnost oziroma 

preplet vseh dejavnosti z elementi preprostosti in prvinskosti naj bi človeku ne glede na 

starost omogočala najvišjo mero ustvarjalnosti in motivacije.  

 

5.5.2 Dejavnosti glasbene umetnosti 

Cilji glasbene vzgoje se morajo po učnem načrtu med seboj prepletati in se dopolnjevati na 

čustveno-socialnem, gibalnem in spoznavnem področju razvoja (več v naslednjem poglavju 

5.6. Cilji) in ravno zato jih laţje dosegamo v kompleksno zasnovanih glasbenih dejavnostih, 

te pa vključujejo dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja (Učni načrt za glasbeno 

vzgojo, 2011). Operativni cilji in vsebine so v učnem načrtu za glasbeno vzgojo navedeni v 
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treh področjih glasbenih dejavnosti (glasbeno izvajanje, poslušanje in ustvarjanje), o njih 

pišeta tudi B. Sicherl Kafol (2001) in B. Borota (2013).  

 

Izvajanje 

Glasbeno izvajanje vključuje petje in igranje na glasbila (B. Sicherl Kafol, 2001) pa tudi 

ritmično izreko (B. Borota, 2013). Petje je elementarna glasbena dejavnost, ki razvija 

temeljne glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh). Lahko poteka enoglasno, ob 

inštrumentalni spremljavi ali ob gibanju in plesu (B. Borota, 2013). Igranje na glasbila 

vključuje igranje na lastna in otroška glasbila (improvizirana glasbila in orffov 

inštrumentarij). »Učenci ob izvajanju inštrumentalne improvizacije in danih inštrumentalnih 

spremljav (bordun, ostinato, ritem pesmi) odkrivajo temeljne glasbene koncepte, kot so višina, 

trajanje, dinamika, tempo, zvočna barva, sozvočja, ponavljanje, kontrastiranje.« (B. Sicherl 

Kafol, 2001, str. 93.) Glasbeno izvajanje se v splošnem dobro povezuje z ustvarjalnostjo (B. 

Sicherl Kafol, 2001), kar nas naveţe k improvizaciji v elementarnem glasbenem poučevanju 

»OSW«. 

 

Poslušanje 

Poslušanje je navzoče pri vsaki glasbeni dejavnosti (B. Sicherl Kafol, 2001). Vključuje 

razvijanje doţivljanja glasbe in zavestnega zaznavanja njenih značilnosti (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2011). Razvoj dejavnosti poslušanja je dolgotrajen proces. Z njo otroku 

pribliţamo različne vsebine (inštrumentalna in vokalna glasba, glasbene pravljice ter zvoke iz 

narave in okolja). Poslušanje je med drugim še posebej pomembno tudi za razvoj pozornosti 

(B. Borota, 2013).  

 

Ustvarjanje 

»Učenci ustvarjajo, ko si izmišljajo nove glasbene vsebine ali na svoj način izraţajo glasbena 

doţivetja in glasbene predstave. Doseţek ustvarjanja v glasbi je nova glasba.« (B. Borota, 

2013, str. 15.) To so lahko izmišljarije, melodije, pesmi, krajše ritmično-melodične celote, 

tudi poustvarjalno (doţiveto) petje
27

, igranje, spremljava … (prav tam). »Ustvarjalnost 

razvijamo kot dejavnostno metodo učenja pri vseh glasbenih dejavnostih in kot ustvarjalne 

doseţke v procesu nastajanja glasbenih vsebin ter ob glasbenih vsebinah.« (B. Sicherl Kafol, 

2001, str. 94.) Ustvarjalnost v glasbeni vzgoji »podpira razvoj glasbenih sposobnosti, 

spretnosti in znanja, razvija neverbalno in verbalno komunikacijo, spodbuja dejaven odnos do 

glasbenih in širših umetniških vrednot, stopnjuje splošno naravnanost v ustvarjalnost, vpliva 

na glasbene interese in udejstvovanje v šoli in zunaj nje«. (B. Oblak, 1997, str. 123.) 

 

5.5.3 Povezanost med dejavnostmi »Orff-Schulwerk« in dejavnostmi glasbene 

umetnosti 

Tako celosten pouk glasbene umetnosti kot tudi celosten pristop »OSW« stremita k 

prepletanju glasbenih dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, saj ravno ta prepletenost 

obrodi kompleksnost dejavnosti. Na podlagi zgornjih opredelitev ugotavljamo, da z 

dejavnostmi »OSW-ja«, ki zajemajo preplet vseh moţnih glasbenih dejavnosti in vsa področja 

umetniškega ustvarjanja, ki jih zapoveduje učni načrt za glasbeno umetnost (petje, ritmično 

izreko in ritmizacijo besedil, igranje na glasbila, glasbene didaktične igre, poslušanje, 

odkrivanje glasbenega jezika ter ustvarjanje (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011), nedvomno 

dosegamo učne cilje na vseh treh področjih razvoja in tako s pristopom »OSW« popolnoma 

ustrezamo načelom celostnega glasbenega pouka.  

                                                 
27

 Petje z elementi interpretacije.  
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5.6 Cilji  

Celosten pouk glasbene umetnosti, celosten pouk druţboslovja, celosten pristop »OSW« in 

celostno medpredmetno povezovanje vsak zase predstavljajo aktiven način poučevanja in 

učenja (glej tudi poglavje 5.9. Aktivnost, vključenost in izkustvenost). Kline in Martel (1992) 

izpostavljata zastavljanje ciljev kot prvo izmed petih osnovnih veščin za aktivno učenje, saj le 

z vprašanjem KAJ se hočem naučiti aktivnosti dobijo smisel. Druga veščina vključuje 

načrtovanje poti in strategij učenja in zajema postopnost, razčlenjevanje na korake ali serije 

korakov v čim bolj smiselno zaporedje in odgovarja na vprašanje KAKO bom to dosegel.  B. 

Sicherl Kafol (2001) pri procesu glasbenega učenja bolj kot vprašanje KAJ se naučiti 

izpostavlja vprašanji KAKO in ZAKAJ se naučiti. V ospredje je torej postavljen proces. Gre za 

procesno-razvojno strategijo načrtovanja kurikuluma.  

 

»Procesno načrtovanje lahko strnemo v moto ˝naučiti se učiti˝, kar predstavlja dejavno vlogo 

učenca v učnem procesu in dvosmerno komunikacijo v odnosu učenec–učitelj (poglobljeno v 

5.9 Aktivnost, vključenost in izkustvenost) ter načrtovanje vzgojno-izobraţevalnih ciljev, ki 

niso končni ali ţe izoblikovani ˝ideal učenja˝, temveč so načela vzgojno-izobraţevalnega 

procesa.« (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 20.) Jedro načrtovanja celostnega pouka glasbene 

umetnosti so torej procesni cilji. To so cilji, s katerimi opredeljujemo skupne namene obeh 

predmetnih področij (kot medpredmetno načelo) na področju učenčevega afektivno-

socialnega, psihomotoričnega in kognitivnega področja. Avtorica jih opredeljuje kot vrednoto 

samega vzgojno-izobraţevalnega procesa, ki vpliva na otrokov celosten razvoj, in ne kot 

učinek končnega učnega stanja
28

. Podobno o vrednotah vzgojno-izobraţevalnega procesa piše 

E. Ladics (1999), ki zagovarja, da se vrednotenje znanja ne izraţa zgolj z ocenami, ampak z 

različnimi učinki slehernega trenutka učne ure, tako kot se to dokazuje v učnih urah, 

izvedenih s pristopom »OSW«. 

 

B. Sicherl Kafol (2001) deli procesne glasbene učne cilje glede na tri področja glasbenih 

dejavnosti (glasbeno izvajanje, poslušanje, ustvarjanje).  

• Procesni cilji glasbenega izvajanja (petje in inštrumentalna igra) vključujejo 

doţivljanje in estetsko izvedbo glasbenih vsebin.  

• Procesni cilji poslušanja vključujejo pozorno poslušanje in estetsko vrednotenje ter 

izraţanje glasbenih predstav v besedni, likovni in gibno-plesni komunikaciji. 

• Procesni cilji ustvarjanja vključujejo izmišljanje in estetsko oblikovanje glasbenih 

vsebin ter komunikacijo glasbenega, likovnega, gibnega in besednega izraţanja.  

 

Tako glasbeni kot tudi druţboslovni učni cilji so v učnih načrtih opredeljeni na dveh ravneh 

konkretnosti, kot splošni
29

 in operativni
30

 cilji (Učni načrt za glasbeno vzgojo, spoznavanje 

okolja, druţbo, 2011). B. Sicherl Kafol (2001) poudarja, da se cilji na obeh ravneh povezujejo 

s cilji drugih predmetnih področij. Celostno medpredmetno povezovanje naj bi se oziralo na 

operativne in splošne cilje medpredmetnih korelacij in obenem upoštevalo izhodiščne 

glasbeno-procesne cilje vseh treh področij razvoja. Zgled medpredmetnega povezovanja 

glasbene umetnosti in druţboslovja je z vidika učnih ciljev predstavljen v spodnjem diagramu.  

                                                 
28

 Procesni cilji glasbenih dejavnosti (ker naj bi bile te pri pouku glasbene umetnosti zastavljene kompleksno, 

lahko hkrati govorimo o dejavnostih »OSW«) vodijo v doseţke, ki se kaţejo kot sposobnosti (ritmični in 

melodični posluh), spretnosti (tehnika izvajanja) in informativna znanja (pojmi in elementarna pismenost)  

(Kafol, 2001). 
29

 Široko zastavljeni cilji, ki zajemajo celotno vzgojno-izobraţevalno delo. Ker so na najvišji ravni abstraktnosti, 

jih označujemo tudi kot smotre (B. Sicherl Kafol, 2001). 
30

 Cilji, ki dosegajo najvišjo stopnjo konkretnosti in določajo konkretne vzgojno-izobraţevalne aktivnosti 

(Strmčnik, 2001).  
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Shema 1: Celostno načrtovanje medpredmetnega povezovanja glasbene umetnosti in 

druţboslovja  

(prirejeno po B. Sicherl Kafol, 2001, str. 72) 

 

 

Kakšni pa so cilji pristopa »OSW«? C. Orff je imel z njegovo stvaritvijo v mislih več ciljev. 

Na eni strani je hotel ohraniti prosto pot razvijanja glasbene osebnosti otroka, po drugi strani 

pa ves glasbeni material kot tudi besedila, izbrana za »OSW«, razkrivajo, da je hotel 

razumevanje naše lastne kulture skupaj s prenašanjem na nadaljnji obstoj dvigniti na višji nivo 

(Hartmann, 2012, str. 13). Cilj glasbenega poučevanja s pristopom »OSW« je nedvomno 

spoznavanje glasbe v »najširšem in najglobljem pomenu« (K. Zalar, 2014, str. 29) ter doseči 

izvabljanje improvizacije iz človeka samega. Bolj kot učenje not in ritmov brez kakršnegakoli 

zadovoljstva in doţivljanja je cilj, da otroci najprej izkusijo uspeh in pričnejo ceniti estetsko v 

glasbi. Učenje not namreč pride kasneje, potem ko ţe razvijejo ljubezen do glasbe (A. Long, 

2013).  

 

»Prispevek elementarnega glasbenega in plesnega izobraţevanja je tudi razvoj številnih 

vidikov osebnosti, na kar kaţe njegova umeščenost v različne razrede, kontekste in starostne 

skupine, kjer se »OSW« izvaja. Z upoštevanjem humanističnega vidika in ciljev lahko 

prepoznamo prispevek »OSW-ja« na številnih področjih; zvišuje se namreč kakovost ţivljenja 

v splošnem pomenu, pozitivno vpliva na razvoj zaznavanja, samozavedanja, samozavesti, 

izraţanja in socialnega učenja.« (S. Salmon, 2012, str. 15.)  

 

Vse to naj bi bili t. i. »stranski učinki« pristopa »OSW«, ki pa jih lahko poveţemo s 

področjem druţboslovja, saj so z njimi lahko doseţeni prenekateri učni cilji spoznavanja 

okolja in predmeta druţba. Predvsem govorimo:  

 

- o splošnih učnih ciljih druţboslovja, ki zajemajo komunikacijo, odnose med učenci in 

učiteljem,  
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- o motivacijskih ciljih, kamor prištevamo radovednost, razvijanje delovnih navad 

oziroma učenje učenja,  

- o moralnih učnih ciljih, ki vključujejo norme v vedenju in reševanje moralnih 

nasprotij, ustvarjalnost, samopobude (predvsem eksperimentiranje),  

- o gibalnih in čustvenih (pozitivna samopodoba) učnih ciljih (Učni načrt za 

spoznavanje okolja 2011),  

- o razumevanju svojega druţbenega, kulturnega in naravnega okolja v času in prostoru, 

- o druţbenih, komunikacijskih in raziskovalnih spretnostih in sposobnostih, ki 

učencem ob znanjih omogočajo uspešno ravnanje v okolju,  

- o spoznavnih, emocionalnih in socialnih sposobnostih ter spretnostih (logično in 

kritično mišljenje, ustvarjalnost, učinkovite strategije za reševanje vprašanj itd.) in 

- o strategijah vseţivljenjskega učenja (socialne in drţavljanske kompetence, 

sporazumevanje v maternem jeziku, samoiniciativnost, učenje učenja, kulturna zavest 

in izraţanje ipd.). (Učni načrt za druţbo 2011.)  

 

Splošni učni cilji iz Učnega načrta za glasbeno vzgojo (2011), ki omogočajo povezave z 

druţboslovjem in se hkrati kakorkoli povezujejo s pristopom »OSW«, so:  

- vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe, 

- oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine, 

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

izvajajo,  

- sodelovanje v različnih oblikah glasbenega udejstvovanja,  

- razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe,  

- razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku,  

- povezovanje glasbe z drugimi predmetnimi področji in umetnostmi,  

- usmerjanje v ustvarjalno uporabo glasbenega znanja v šolskem in zunajšolskem 

udejstvovanju,  

- spoznavanje učinka in uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za telo 

in duha (glasbena terapija),  

- razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno 

zrelost.  

 

V splošnem lahko o učinkovitih medpredmetnih povezavah govorimo takrat, ko sta procesno-

razvojni
31

 in vsebinski vidik načrtovanja medpredmetnega povezovanja zdruţena in hkrati 

uravnovešena (M. Bahorič, 2008).
 
»Medpredmetno povezovanje na ravni izbranih ciljev daje 

učiteljem in učiteljicam ter predvsem otrokom več časa in moţnosti za poglobljeno in celovito 

obravnavo posameznih vsebin in doseganje ciljev.« (L. Marjanovič Umek idr., 2011, str. 4.) 

Posebej je poudarjeno dejstvo, da mora biti medpredmetno povezovanje »strokovno 

utemeljeno, saj povezovanje ciljev ali vsebin vse vprek in za vsako ceno zanesljivo ne vodi k 

večji kakovosti znanja«. (Prav tam.)   

5.7 Teme in vsebine 

Izbira tem v »OSW-ju« ni nekaj postranskega, saj naj bi teme otrokom »same od sebe« 

odpirale nova vprašanja in jih vabile k nadaljnjemu iskanju in odkrivanju ter k igri. Teme v 

pristopu naj se ne bi stopenjsko nadgrajevale, pač pa naj bi bile »ogledala celote« (K. Zalar po 

                                                 
31

 Procesno razvojno načrtovanje v ospredje postavlja procesne cilje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja, ki  

spodbujajo glasbeni razvoj na afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju razvoja in tako 

vplivajo na celosten razvoj otroka (Kafol 2001). 
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U. E. Jungmair, 2003, str. 218). »… osvetliti naj bi jih bilo mogoče z več plati, njihove 

vsebine naj bi bile usmerjene k vsem udeleţencem. Omogočale naj bi oblikovanje osebnega 

stika – s seboj, z drugimi in s člani v skupini.« (K. Zalar, 2014, str. 27.)  Pomembno je, da se 

pri tem ne umaknemo od metod poučevanja in učenja glasbene vzgoje, saj je ves proces 

podrejen ciljem iz učnega načrta (K. Zalar, 2014).  

 

Teme se s pristopom »OSW« uresničujejo na podlagi izmenjevanja spontanega in 

načrtovanega. Čeprav so učne situacije popolnoma odprte in je učitelj pri izvajanju 

popolnoma svoboden in avtonomen, to še ne pomeni, da učne ure ne zahtevajo učne priprave. 

Celo več kot to. Učna priprava mora biti izredno dobro načrtovana, predvsem pa mora biti na 

uro zelo dobro pripravljen učitelj sam. Potrebna je jasna utemeljitev, če in zakaj od svojih 

učnih ciljev v določeni učni uri odstopi. Učitelj mora ravno tako dobro poznati osnovna 

pravila skupinske dinamike o spoštovanju drugih oseb, avtoriteti, sprejemanju in menjavanju 

vlog, znati mora prisluhniti, razvijati moč izraţanja in voditi razvijanje zaupnega vzdušja, z 

izbiro tem in vsebin mora znati vnesti iskrico individualne in kolektivne pripravljenosti za 

učenje. Vse to so vrednote elementarne glasbe po C. Orffu in G. Keetmanove (U. E. 

Jungmair, 2003).  

 

Učne vsebine so lahko v modelu celostnega glasbenega pouka sredstvo za uresničevanje 

procesnih ciljev učenja. Načrtujemo jih preko »asociativnih korelacij oziroma notranje 

logičnih povezav med predmetnimi področji« (B. Sicherl Kafol 2001, str. 59). »Glasbene 

vsebine načrtujemo glede na glasbene cilje, ki določajo namen vzgojno-izobraţevalnega 

procesa.« (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 123.) Kompleksno zasnovana glasbena dejavnost naj bi 

bila po učnem načrtu načrtovana iz skupnega glasbenega izhodišča. Kot primer za skupno 

izhodišče je naveden glasbeni ritem, ki ga v kompleksno zasnovani dejavnosti izvajamo, 

poslušamo in ustvarjamo (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011).  

 

B. Sicherl Kafol (2001) opozarja, da povezave med učnimi vsebinami ne smejo nastajati »na 

silo«, saj »vsako predmetno področje namreč (tudi) v izbiri učnih vsebin sledi avtonomnim in 

strokovno argumentiranim merilom.« (Prav tam, str. 59.) Avtorica kot primer 

medpredmetnega povezovanja glasbene umetnosti in spoznavanja okolja predlaga navezavo 

pesemskih besedil z vsebinami omenjenega predmeta. Spodaj navajamo primere vsebinskih 

oziroma tematskih medpredmetnih povezav iz učnih načrtov za glasbeno vzgojo, spoznavanje 

okolja in druţbo, ki se hkrati kakorkoli povezujejo s pristopom »OSW«: 

 

5.7.1 Vsebinske medpredmetne povezave iz Učnega načrta za glasbeno vzgojo  

• Medpredmetne povezave s spoznavanjem okolja: »kulturni prazniki, zvok, zvočila, 

zvoki okolja, ljudski plesi in običaji, celota in deli celote, sedanjost – preteklost, 

različno – enako, hoja, tek, skok.« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 27.)  

 

• Medpredmetne povezave z druţbo: »druţina, okolje, prazniki, šege, navade, 

slovenske ljudske pesmi, kulturna dediščina, sodobnost, preteklost, prihodnost, glasba 

sosednjih in daljnih deţel, strpnost idr.« (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, str. 

28.) 

5.7.2 Vsebinske medpredmetne povezave iz Učnega načrta za spoznavanje 

okolja  

• ČAS (povezava z glasbeno vzgojo: izvajanje, ljudska pesem, ples, glasbila)  

• SKUPNOSTI (povezava z glasbeno vzgojo: glasbena prireditev) 
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Medpredmetno povezovanje spoznavanja okolja z drugimi predmetnimi področji vključuje 

tudi teme oziroma vsebine za trajnostni razvoj. Vzgoja in izobraţevanje za trajnostni razvoj 

po učnem načrtu za spoznavanje okolja vključujeta »odnos med človekom in naravo ter 

odnose med ljudmi« (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 29), katerih medsebojno 

vplivanje je hkrati najpomembnejši temelj ideje »OSW« (glej tudi 4.2. Naravno okolje, 

posameznik in druţba). Vsebine trajnostnega razvoja, ki jih spoznavanje okolja vključuje v 

sklop medpredmetnega povezovanja z glasbeno umetnostjo:  

 

• drţavljanska kultura (čas, skupnosti), 

• knjiţnično informacijska znanja (čas, skupnosti, odnosi), 

• okoljska vzgoja (prostor, snovi, ţiva bitja, skupnosti, promet, okoljska vzgoja), 

• vzgoja za zdravje (človek, jaz, okoljska vzgoja), 

• poklicna orientacija (skupnosti), 

• vzgoja potrošnika (skupnosti) 

• idr. (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). 

5.7.3 Vsebinske medpredmetne povezave iz Učnega načrta za druţbo 

• pojemo doma in v šoli, 

• šolski pevski zbor, 

• glasbeno ţivljenje v kraju in slovenskih pokrajinah, 

• glasbena kulturna dediščina, 

• slovenski ustvarjalci in izvajalci glasbe, 

• glasba sosednjih in daljnih deţel (Učni načrt za druţbo, 2011, str. 20).  

 

Pestrost druţboslovnih vsebin omogoča njihovo integracijo in smiselno povezovanje 

spoznavanja okolja z glasbeno umetnostjo (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Tako je 

tudi s predmetom druţba, saj se »pri spoznavanju in razumevanju ţivljenja ljudi v pokrajinah 

nekoč in danes druţba tesno povezuje z glasbeno vzgojo, z različnimi vsebinami.« (Učni načrt 

za druţbo, 2011, str. 20.)  

 

»V okviru medpredmetnih povezav razvijamo kulturno vzgojo, ki je sestavni del vseh 

predmetov in temelj za posameznikov ustvarjalni pristop do kulturnega, estetskega, etičnega z 

namenom bogatenja kulturne zavesti in izraţanja. Prispeva k celovitemu razvoju osebnosti 

vsakega posameznika ter sooblikuje človekovo kulturno zavest in izraţanje. Posamezniku 

omogoča spoznavanje kulture lastnega naroda, njeno razumevanje ter zavedanje o pripadnosti 

tej kulturi. Spodbuja tudi spoštljiv odnos do drugih kultur in medkulturni dialog.« (Učni načrt 

za spoznavanje okolja, 2011, str. 29.)  

5.8 Metode in oblike 

»Metoda, ki ima v umetnosti prednost pred vsemi drugimi metodami pridobivanja, je 

celostnost. V človeku v celostni razseţnosti poveţe predstave, čustvovanje, mišljenje, 

predstavno sposobnost in nazornost.« (Wagner, 1999, str. 19.) 

V splošnem pomenu metode niso univerzalne, zato vsako strokovno področje razvija svoje. 

Glasbeno učenje razumljivo zahteva glasbene metode poučevanja (B. Sicherl Kafol, 2001). Z 

metodami učenja nedvomno vplivamo na doseţke učencev, o čemer je raziskovala B. Oblak 

(1987), ki je podala ugotovitev, da na glasbene doseţke najbolj pozitivno vplivajo glasbeno-

ustvarjalne metode učenja. Pravilno uporabljene metode v glasbenem pouku, kot so 
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asociacije, razvrščanje, ritmiziranje, interpretacija, razdeljeno ponavljanje, zagotavljajo pri 

učenju širok vpliv in pripomorejo k intenzivnemu transfernemu vplivu (glej poglavje 5.4.3. 

Medpredmetno povezovanje in učni transfer).  

Za »OSW« ne moremo trditi, da je sam po sebi metoda in tudi kot pristop ne vsebuje 

konkretnih metod poučevanja, je pa res, da se glasbene metode izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja ter posebna metoda glasbeno-didaktičnih iger znotraj pristopa zlivajo v holističen 

koncept. Ker »OSW« nedvomno vključuje izkustveno učenje (glej naslednje poglavje 5.9. 

Aktivnost, vključenost in izkustvenost), se tokrat navezujemo na metode v izkustvenem učenju, 

o katerih je pisala B. Marentič Poţarnik (2003, str. 125), ki jih deli na podporne in osrednje. 

Podporne metode izkustvenega učenja, ki jih hkrati zajema pristop »OSW«, so opazovanje 

procesov v smislu doţivljanja, fantaziranje, vizualizacija in ţivo izkušanje, osrednje metode 

pa simulacije, igre vlog, skupinska interakcija in socialne igre. Zanimivo je, da so ravno te 

metode hkrati navedene v učnem načrtu za spoznavanje okolja, kar kaţe na še eno smiselno 

povezavo med »OSW-kom« in spoznavanjem okolja (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, 

str. 15): »Predvsem igre vlog in simulacije omogočajo učencem v bolj ali manj strukturiranih 

situacijah in vlogah dejavno reševanje konkretnih vprašanj v različnih ţivljenjskih poloţajih 

in odločanje. Pri igri vlog lahko učenec zavzame vlogo drugega in jo igra, pri simulacijah pa 

igra sebe v namišljeni situaciji.« Vse naštete metode v spoznavanju okolja temeljijo na 

komunikaciji, saj je v ospredju človek kot druţbeno bitje. Z aktivnimi metodami pri 

druţboslovju spodbujamo otrokovo motivacijo, ustvarjalnost, razvoj delovnih navad in 

pozitivno samopodobo. Najpomembnejši obliki dela v okviru spoznavanja okolja, ki se s 

svojimi učinki hkrati ujemata s celostnim glasbenim poučevanjem (hkrati velja za »OSW«), 

sta skupinsko delo in delo v dvojicah, kjer učenci razvijajo spretnosti in pomembne vrednote 

za sodelovanje z drugimi (L. Marjanovič Umek idr., 2011). 

Pri medpredmetnem povezovanju glasbene umetnosti in druţboslovja (s pristopom »OSW« ali 

ne) gre z naštetimi skupnimi metodami izkustvenega učenja, ne glede na obliko dela, za tako 

imenovane igrane situacije, ki učencem dopuščajo veliko ustvarjalnosti in prosto domišljijo. 

D. Skribe-Dimec in M. Umek (1994, str. 60) s tega vidika opozarjata na enega bistvenih ciljev 

medpredmetnega povezovanja – »razmejevanje otrokove domišljije od resničnosti«. 

Medpredmetno povezovanje poleg dobrega načrtovanja, smiselnosti povezav in razmejevanja 

domišljije od resničnosti tudi samo po sebi zahteva posebne metode učenja in poučevanja. T. 

Hodnik Čadeţ (2007) kot tako izpostavlja problemsko metodo. Z njo naj bi se učenci opirali 

na ţe usvojeno znanje, rešitev pa našli sami po različnih poteh. Pri vsem tem odigra veliko 

vlogo ustvarjalnost otrok, ki se razvija z iskanjem rešitev določenega problema. Učenci 

namreč sami iščejo poti in razvijajo postopke reševanja problema (Blaţič, M. Ivanuš Grmek, 

Kramar, Strmčnik 2003).  

5.9 Aktivnost, vključenost in izkustvenost 

»Aktiven je pouk, pri katerem se lahko učenke in učenci učijo ne le z glavo, ampak tudi z 

rokami in nogami, s srcem in vsemi čuti.« (Jank in Meyer, 2006, str. 213.) Avtorja 

izpostavljata pet ključnih značilnosti aktivnega pouka, iz katerih se lahko navezujemo na 

načela vključenosti in izkustvenosti v medpredmetnem povezovanju, glasbeni umetnosti, 

druţboslovju in pristopu »OSW«. 

 

1. Usmerjenost v interese 

Aktivni pouk skuša postavljati subjektivne interese učencev v izhodišče učnega dela, pri 

čemer imajo učenci priloţnost zavedanja svojih interesov in kritične presoje le-teh. Interesi se 
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ne nanašajo le na teme in vsebine, ampak segajo tudi na socialno in osebnostno raven (Jank, 

Meyer, 2006). Lahko trdimo, da je učni načrt za spoznavanje okolja naravnan skladno z 

usmerjenostjo v interese učencev, saj daje poudarek na individualno nudenje pomoči vsakemu 

učencu z namenom, da si lahko izoblikuje stvarno mnenje o sebi in svojih sposobnostih (Učni 

načrt za spoznavanje okolja, 2011). Raziskava B. Sicherl Kafol (2001) dokazuje, da so učenci 

pri celostnem pouku glasbene umetnosti s kompleksno načrtovanimi glasbenimi cilji pri 

socialnem vedenju razvili nadpovprečno raven odnosov, saj so se samoiniciativno vključevali 

v glasbene dejavnosti in deloma dajali pobude za skupinsko delo, kar kaţe na to, da je 

celosten glasbeni pouk spodbudil interes vključevanja in skupinskega dela. Ponovno 

navajamo ugotovitev raziskave M. T. Siemens (1969), ki je po uvedbi pristopa »OSW« v 

glasbeni pouk ugotovila povečan interes in posledično boljši odnos do glasbenega izvajanja 

pri otrocih.  

 

Tudi pri pouku druţboslovja ali ne nazadnje medpredmetnem povezovanju glasbene 

umetnosti z njim je potrebno pouk prilagajati interesom učencev, kar izpostavljata M. Ivanuš 

Grmek in V. Hus (2006). Avtorici zagovarjata, da se pri odprtem pouku spoznavanja okolja 

(ta je obrazloţen v naslednji točki) ne oklepamo učnih ciljev, vsebin in metod, ampak jih 

prilagajamo interesom in sposobnostim učencev, saj tako ustvarjamo moţnosti za sodelovanje 

učencev pri pouku ter upoštevamo ţe pridobljene izkušnje učencev. Podobno je tudi z 

glasbeno umetnostjo: »Procesno načrtovanje lahko strnemo v moto ˝naučiti se učiti˝, kar med 

drugim predstavlja tudi dejavno vlogo učenca (to pomeni njegovo samoiniciativnost in 

kritično ravnanje) v učnem procesu.« (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 20.) Iz tega sklepamo, da je 

za dosego dejavne vloge učenca, torej njegove samoiniciativnosti in sposobnosti kritičnega 

ravnanja, tudi pri pouku glasbene umetnosti potrebna usmerjenost v interese učencev. Zakaj? 

Samoiniciativnost ni mogoča brez interesa in ravno interes spodbuja samoiniciativnost.  

 

2. Samostojnost in vodenje 

Aktivni pouk spodbuja učence k samostojnosti, raziskovanju, preizkušanju, odkrivanju,  

razpravljanju, načrtovanju in snovanju. A samostojna dejavnost nikakor ni zadovoljujoča: »Ni 

namreč dovolj, da učenci na koncu ure zadovoljni in utrujeni spet sedejo na svoja mesta. 

Izcimiti se mora tudi kaj razumnega. In to »razumno« – k temu mora biti usmerjena tudi sama 

dejavnost – je za nas samostojnost oz. odgovornost učenk in učencev.« (Jank in Meyer, 2006, 

str. 231.) Pri tem prevladuje dialektika vodenja in samostojne dejavnosti
32

, saj golo 

spodbujanje ne pripomore veliko k samostojni dejavnosti.  

 

Da bi znanje, ki ga otroci spontano pridobivajo z neposrednimi izkušnjami v okolju ali iz 

medijev, pri pouku druţboslovja širili in poglabljali, kot to zapoveduje učni načrt, je naše 

skupno izhodišče odprti pouk (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Značilnosti odprtega 

pouka se v pouku spoznavanja okolja kaţejo v elementih, ki hkrati spominjajo na elemente 
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 Dialektika sestoji iz učne dejavnosti učitelja in učencev. Če poenostavimo, gre za nasprotje med učenjem in 

poučevanjem, ki pravzaprav ţene učni proces. Tega Klingberg (1989) pogosto označuje tudi kot protislovnega, 

zapletenega, lahko tudi zelo konfliktnega (Klingberg, 1989, str. 108). Dialektika vodenja in samostojnega 

ravnanja izhaja iz nasprotja med »zahtevo po vodilni vlogi učitelja, ki izvira iz logike poučevanja, na eni in 

zahtevo po dejavnosti in ustvarjalni samostojnosti učencev, ki izvira iz logike procesa usvajanja, na drugi strani« 

(Klingberg, 1986, str. 44). Pojav je značilen za vsak učni proces in ni »razrešljiv«. Učiteljeva zahteva po vodenju 

in učenčeva teţnja po samostojnosti tako postaneta »gonilni sili nadaljnjega razvoja« (Jank, in Meyer, 2006, str. 

183). Do dialektičnega preobrata pride, »če navdušenje, s katerim učitelj predstavi svojo temo, kot iskra preskoči 

na učence, tako da ti ţelijo sami več vedeti/izkusiti/storiti in dajejo svoje predloge za obravnavo teme. Učitelj naj 

bi v takšnem poloţaju opustil neposredno poučevanje in učenem prepustil vodilno vlogo. Za učitelja ostane v 

tem primeru še veliko dela. Postati mora moderator, pomaga lahko z nasveti o uporabi metod /…/, poskrbi za 

vmesno analizo ipd.« (Jank in Meyer, 2006, str. 183.)   
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aktivnega pouka, spodbujajo pa samostojno dejavnost učencev
33

: raziskovalno, projektno, 

problemsko, ravnanjsko ali delovno usmerjen pouk, izkustveno usmerjen in timski pouk. Pri 

vseh teh strategijah pouka je več iskanja in odkrivanja, prisotne so bolj ţivljenjske učne 

situacije, pomembni pa niso le rezultati, temveč procesi, ki učence vodijo do ţelenih 

rezultatov (M. Ivanuš Grmek, V. Hus, 2006, str. 69–71), kar nas spomni na besede B. Kafol 

(2001), ki pri glasbenem pouku ravno tako daje večjo veljavo procesu učenja in usvajanju 

vrednot kot pa učinku končnega stanja.  

 

3. Povezanost med fizičnim in umskim delom 

Povezanost med fizičnim in umskim delom predstavlja tretjo komponento aktivnega pouka. 

Fizičnega (materialnih dejavnosti, ki jih opravljamo s telesom) in umskega (miselnih 

dejavnosti) nikakor ne moremo ostro ločiti, ker glava vedno sodeluje pri vsem, kar se dogaja s 

telesom, in obratno. Za aktivno učenje morata biti oba v ravnovesju. Pri tem pa pomembno 

vlogo igrajo tudi čustva. Jank in Meyer (2006, str. 232) opozarjata na postopno razvijanje 

kulture pouka in učenja, v kateri »materialne dejavnosti učencev niso obravnavane le kot 

»proteza« umskega dela, ampak kot celostni izraz človekovega razvoja.«  

 

Veliko smo ţe pisali o elementarnosti glasbenega poučevanja, ki razumljivo zahteva 

neprestano povezanost/ravnovesje med fizičnim in umskim. Choksy (2001, str. 104) navaja, 

da je bilo Carlu Orffu in Dorothee Günther ţe v samem začetku najpomembnejše, da so 

učenci izkusili utripe, metrum, tempo in ritem na fizični ravni, preko igranja na instrumente in 

ne preko učenja o njih. Bistvo pristopa »OSW« je izkustvo, katerega ni brez vključenosti. 

Izkustvenost in vključenost v »OSW-ju« lahko opišemo z znanim Orffovim rekom, ki se glasi: 

»Povej mi, pozabil bom. Pokaţi mi, zapomnil si bom. Vključi me, razumel bom.« (A. Long, 

2013, str. 22.) (Angl.: »Tell me, I forget. Show me, I remember. Involve me, I understand.«)  

 

Enako je s poukom druţboslovja. O izkustvenem učenju je v preteklosti pisal ţe Bailey 

(1992), ki je menil, da je potrebno otrokom ponuditi izkustven pouk, saj naj bi svet okoli sebe 

spoznavali z lastnimi rokami, glavo in s srcem. Izkustvenost pri spoznavanju okolja in druţbi 

je potemtakem doseţena le s pridobivanjem lastnih izkušenj, te pa se vedno odraţajo na umski 

in fizični ravni. M. Ivanuš Grmek in V. Hus (2006) pravita, da izkustveno usmerjen pouk 

druţboslovja deluje po principu povezovanja ţe usvojenega znanja in izkušenj z novimi. 

Učenci si z izkustvenim poukom pridobivajo lastne izkušnje, ki jim pomagajo pri 

razumevanju učne vsebine in pridobivanju znanj. Izkustveno učenje učencu omogoča, da na 

podlagi prejšnjih znanj laţje sledi pouku in se laţje samostojno uči. 

 

B. Marentič Poţarnik (2003, 1987) z vidika izkustvenega učenja izpostavlja pomembnost 

aktivne vpletenosti v celovito izkušnjo, na primer v skupinsko dogajanje, in hkrati v 

razmišljanje, refleksijo o izkušnji. Tako se po njenem mnenju iz izkušenj zares učimo in ob 

tem v najboljšem primeru tudi osebnostno rastemo. Osrednja ideja izkustvenega učenja je 

torej ta, da se največ naučimo, če nekaj delamo sami, tako da smo sami pri učenju aktivni, 

vsaka aktivnost pa zahteva tako umsko kot fizično delo, saj sta oba, kot pravita Jank in Meyer 

(2006, str. 232), »vselej povezana med seboj, ker pač ne moremo pobegniti iz svojih teles.«  

 

4. Uvajanje v solidarno ravnanje  

Pogoj za dosego četrte komponente aktivnega pouka – solidarnega ravnanja je uravnovešeno 

razmerje jezikovnega razumevanja in k cilju usmerjenega dela (Jank in Meyer, 2006, str. 232–

233 po Habermas, 1. del. 1981, str. 284). Jezikovno razumevanje pomeni komunikacijo med 
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 O tem, kako se postopoma gradi otrokova samostojnost s pristopom »OSW«, je pisala tudi A. Long (2013) 

(obrazloţeno v 5.2.1. Poučevanje glasbene umetnosti in poučevanje le-te s pristopom »OSW«). 
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vsemi osebami, ki so vpletene v učenje in poučevanje in se sporazumevajo o nalogah in poteh 

reševanja. Tak način sporazumevanja vključuje analize, presoje problemskih situacij, 

argumentacije, kritike itd., medtem ko k cilju usmerjeno delo pomeni, da se učenci lotijo 

reševanja nalog in prevzamejo odgovornost zanje. Uravnovešeno razmerje med jezikovnim 

razumevanjem in k cilju usmerjenim delom sproţi solidarno ravnanje. Slednje ni usmerjeno k 

osebnim prednostim, ampak k skupnim koristim in hkrati ne izključuje samostojnega dela. 

Načeloma je usmerjeno k načinom dela, ki vključujejo sodelovanje – timsko delo (Jank, 

Meyer, 2006, str. 232). Ustrezna, zgoraj opisana komunikacija naj bi potekala tako pri pouku 

glasbene vzgoje kot tudi pri pouku druţboslovja. Spoznavanje solidarnosti je eden izmed 

druţboslovnih učnih ciljev, ki ga lahko dosegamo preko pristopa »OSW«. Ta kot primer 

izrazitega izkustvenega poučevanja in učenja potrjuje neverbalno komuniciranje kot način za 

razvijanje kritičnega mišljenja, zmoţnosti reševanja problemov in prevzemanja odgovornosti  

(K. Zalar, 2014).  

 

5. Usmerjenost k rezultatom  

Avtorja knjige Jank in Meyer (2006) tu izpostavljata dogovore o ţelenih rezultatih med 

učiteljem in učenci. Kot primer rezultatov navajata dejavnosti v različnih oblikah 

simbolizacije, od katerih se z glasbeno umetnostjo, druţboslovjem in hkrati »OSW-jem« 

ujemajo igra vlog, simulacije, glasba in ples. O omenjenih metodah, ki so hkrati metode 

izkustvenega učenja, smo ţe pisali (glej poglavje 5.8. Metode in oblike), izkustveno učenje pa 

je v učnem načrtu za druţbo izpostavljeno kot priporočena strategija za usmerjenost k 

rezultatom oz. k uresničevanju druţboslovnih ciljev in vsebin, saj »omogoča aktivno 

sodelovanje učencev v učnem procesu« (Učni načrt za druţbo, 2011, str. 15). Ravno tako k t. 

i. končnim izdelkom vedno stremimo s pristopom »OSW«, saj naj bi ti učencem predstavljali 

neko zadovoljitev, doseţek, uspeh. Kot primer glasbenega končnega izdelka, doseţka oziroma 

rezultata lahko izpostavimo glasbeno pravljico, rondo, kanon, ples, mini teater, razne (plesne, 

pete in igrane) glasbene predstave itd.   
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6 POVZETEK GLAVNIH TEORETIČNIH SPOZNANJ Z 

VIDIKA OSREDNJEGA PROBLEMA 

V prvem delu teoretičnega dela (4. Nazaj k začetkom) smo iskali izvorne povezave med 

področji glasbene umetnosti, druţboslovjem in idejo »OSW«. Naše ugotovitve so:   

- Ideja »OSW« s svojo prvinskostjo in elementarnostjo temelji na otroški glasbi, 

predvsem pa na ljudskem izročilu, ki je hkrati pomemben temelj za proučevanje 

človeške druţbe in zakonitosti njenega razvoja, torej temelj druţboslovja kot znanosti.  

 

- Posebnost ideje »OSW« je prevladujoča neverbalna komunikacija. Z neverbalnimi 

sporočili se je pričelo sporazumevanje človeka, torej je ta način komuniciranja 

pomemben faktor druţboslovnega področja v preteklosti in danes, saj zajema 

posameznika ter njegovo vpletenost v druţbo in okolje. Neverbalno komunikacijo tako 

iz vidika druţboslovja kot tudi iz vidika muziciranja v ideji »OSW« lahko označimo 

kot kulturni oziroma druţbeni fenomen. Ravno tako lahko kot druţbeni fenomen 

označimo glasbo samo po sebi. Tako neverbalno sporazumevanje kot tudi glasba sta 

lahko umeščena v katerokoli druţbeno okolje in sta medkulturno bolj razumljiva kakor 

ţivi jeziki.  

- Izrazita podobnost se pojavlja med tremi elementi druţboslovja in razmerjem treh 

sorodnih in ključnih elementov ideje »OSW«. Vsi trije elementi (posameznik, druţba 

in naravno okolje) so ključni na področju druţboslovja kot tudi znotraj ideje »OSW« in 

samo v neprestanem prepletanju, dopolnjevanju in medsebojni odvisnosti ter s 

skupnim delovanjem gradijo celovitost.  

 

 

 

- Spoznavanje okolja je opredeljeno kot nadaljevanje in usmerjanje spontanega 

otroškega raziskovanja sveta, kar nas poveţe z otroško spontanostjo v »OSW-ju«. 

Ustvarjalnost sama po sebi ni mogoča brez spontanosti. Ker je ustvarjanje nadgradnja 

improvizacije, lahko trdimo, da je spontanost nujno potrebna tudi za improvizacijo, 

torej »OSW« kot pristop glasbene, gibalne in hkrati socialne vzgoje z elementi 

improviziranja pripomore tudi k spontanemu otroškemu raziskovanju sveta.  

 

V drugem delu teoretičnega dela (5. Celovitost) smo iskali povezave med področji glasbene 

umetnosti, druţboslovja in pristopa »OSW« s pedagoškega vidika in impliciranja v 

medpredmetnem povezovanju glasbene umetnosti in druţboslovja. Naše ugotovitve so:  

 

- Vsako izmed preučevanih področij (pristop »OSW«, glasbena umetnost, druţboslovje, 

kot tudi njihovo medpredmetno povezovanje ali medpredmetno povezovanje samo po 

sebi) naj bi potekalo celostno.  »OSW« velja za holistično vzgojo, multiaktiven in 

večstranski pristop.  Glasbena umetnost teţi doseganju učnih ciljev na treh ravneh 

področij razvoja: čustveno-socialnem, gibalnem in spoznavnem področju, kar pomeni, 

da teţi k celostnem pouku. Ravno tako pouk druţboslovja v osnovni šoli spodbuja k 

DRUŢBOSLOVJE  

(predmet druţba)  

IDEJA »OSW« 

Posameznik Človek 

Druţba Skupina 

Naravno okolje Prvinskost, elementarnost, nrav 
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celoviti in smiselni uporabi druţboslovnega znanja, kar pomeni, da teţi k uporabnemu 

znanju in prenosu le-tega na ţivljenjske situacije. Spodbuja procesna znanja in 

doseganje operativnih in splošnih učnih ciljev, kar pomeni, da deluje celostno.  Tudi 

medpredmetno povezovanje velja za holistično učenje in poučevanje. Imamo torej več 

celostnih področij, ki ob skupnem delovanju ustvarjajo celovitost (višji nivo).  

 

- Glasba izredno spodbuja celostno moţgansko delovanje, zato je njeno vključevanje v 

učni proces zelo priporočljivo za dosego celostnega poučevanja.  

 

- Povezanost med glasbeno umetnostjo in druţboslovjem se kaţe pri vplivanju glasbene 

vzgoje na celostni razvoj otrokove osebnosti, saj skozi glasbene izkušnje omogoča 

oblikovanje odnosa do oţjega in širšega druţbenega okolja.  Glasba kot izraz splošne 

človeške kulture je eno izmed področij, ki se lahko kvalitetno povezuje z 

druţboslovjem. 

 

- Pri medpredmetnem povezovanju veliko vlogo igra učni transfer, ki je lahko uresničen 

samo s povezovanjem predmetnih področij, ki imajo vsak nekaj skupnih, enakih ali 

podobnih elementov. Torej sta preučevanje skupnih izhodišč in iskanje vzporednic 

med področji še kako pomembna za prenos znanja na praktične ţivljenjske situacije. 

 

- Tako celosten pouk glasbene umetnosti kot tudi celosten pristop »OSW« stremita k 

prepletanju glasbenih dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, saj ravno ta 

prepletenost obrodi kompleksnost dejavnosti. Z dejavnostmi »OSW-ja« nedvomno 

dosegamo učne cilje na vseh treh področjih razvoja in tako s pristopom »OSW« 

popolnoma ustrezamo načelom celostnega glasbenega pouka.  

 

- Pestrost druţboslovnih vsebin omogoča smiselno povezovanje spoznavanja okolja in 

druţbe z glasbeno umetnostjo. V okviru medpredmetnih povezav z ustrezno izbiro tem 

in vsebin razvijamo kulturno vzgojo in prispevamo k celovitemu razvoju osebnosti 

vsakega posameznika, oblikovanju njegove kulturno zavesti in izraţanju. Točno k 

temu je stremel Carl Orff v svoji ideji »OSW«, ki pristopa ni videl zgolj kot glasbeno-

gibalno vzgojo pač pa kot t. i. »vzgojo za človeka«.  

 

- Pristop »OSW« vključuje izrazito izkustveno učenje. Ugotovili smo, da se podporne in 

osrednje  metode izkustvenega učenja pojavljajo tudi pri metodah »OSW-a«, še bolj 

zanimivo pa je, da so hkrati navedene tudi v učnem načrtu za spoznavanje okolja. To 

kaţe na še eno smiselno povezavo med »OSW-om« in spoznavanjem okolja.  

 

- Pri vseh štirih preučevanih področjih gre za aktivno in izkustveno učenje in 

poučevanje, ki v ospredje je postavlja interakcijo, pri čemer je hkrati podprt 

individualizem, torej vključenost vsakega učenca posebej.  
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7 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE  

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Področje medpredmetnega povezovanja s pristopom »OSW« je za razliko od samega 

medpredmetnega povezovanja še dokaj neraziskano. Pristopa »OSW« se posluţuje malo 

pedagoških delavcev, češ da je prezahteven ali pa so sami premalo glasbeno usposobljeni za 

njegovo izvajanje. Zavedati se je treba, da se pristopa pravzaprav nikoli ne naučiš popolnoma 

in je njegov največji čar ravno v tem, da skupaj z njim z otroki neprestano rasteš.  

 

Najpomembnejšo vlogo v »Orff-Schulwerku« prevzema učiteljeva ustvarjalna sposobnost 

vodenja pouka, kar pomeni, da je učitelj pri načinu posredovanja popolnoma svoboden in 

avtonomen (K. Zalar, 2004).  Z magistrskim delom smo ţeleli raziskati, kako bi kot učitelji 

omenjeno svobodo in avtonomnost, ki nam jo nudi »OSW«, lahko uporabili pri 

medpredmetnem povezovanju glasbene umetnosti in druţboslovja. »OSW« kot celosten 

pristop je bil med raziskavo torej naše glavno vodilo pri zdruţevanju obeh predmetnih 

področij, ki ţe vsako po sebi zahteva celostno obravnavo. Vse skupaj smo zdruţili v 

medpredmetno povezovanje, ki ravno tako velja za celostni vzgojno-izobraţevalni proces (V. 

Štemberger, 2008). Z oţivljanjem prvobitnosti, s totaliteto vseh celosti in improviziranim 

prepletanjem smo v raziskavi postopno in načrtno izboljševali kakovost medpredmetnega 

poučevanja.  

 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri in s katerimi dejavnostmi »OSW-ja« učenci različnih 

razredov dosegajo druţboslovne učne cilje pri medpredmetnem povezovanju z glasbeno 

umetnostjo, kako omenjen pristop sprejemajo, se nanj odzivajo, se preko njega izraţajo, se 

vanj vţivljajo in kako vse to skupaj vpliva na pouk medpredmetnega povezovanja.  

7.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glavni namen raziskave je medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in druţboslovja, 

pri čemer druţboslovne vsebine obravnavamo po načelih celostne glasbeno-gibalne vzgoje 

»Orff-Schulwerk«.  

 

Glede na problematiko smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV1: Katere dejavnosti »Orff-Schulwerka« omogočajo uresničevanje izbranih ciljev 

druţboslovnih tem in kako udeleţeni učenci 2., 3. in 4. razredov s pristopom »Orff-

Schulwerk« te cilje dosegajo? 

RV2: Kako se udeleţeni učenci vţivljajo v ljudsko igro in izraţajo zmoţnost elementarnega 

muziciranja?  

RV3: Kako udeleţeni učenci sprejemajo in kako se odzivajo na neverbalno komunikacijo v 

glasbenem jeziku pri medpredmetni povezavi z druţboslovjem? 

7.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskavo smo zasnovali akcijsko, kot kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega pristopa, 

natančneje kot opazovanje z udeleţbo (Vogrinc, 2008).  
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7.4 OPIS VZORCA 

Način vzorčenja je bil namenski, saj je bilo v raziskavo vključenih 21 učencev podeţelske 

osnovne šole. Od tega je v raziskavi sodelovalo dvajset deklic in deček. Deček in šest deklic 

je prihajalo iz drugega razreda, šest deklic iz tretjega ter osem deklic iz četrtega razreda. 

Učenci so bili stari od sedem do deset let. Vsi so bili tudi člani šolskega otroškega pevskega 

zbora.  

 

 

Graf 1: Vzorec glede na razred 

7.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

7.5.1 Pridobitev dovoljenja za izvedbo raziskave in video snemanja učnih ur z 

video kamero 

Raziskava je potekala v časovnem okvirju od 5. 5. 2015 do 12. 6. 2015. Sodelovanje z 

osnovno šolo smo sklenili tri tedne pred pričetkom raziskave. Z ravnateljem smo se osebno 

pogovorili o poteku in realizaciji raziskave ter od njega pridobili dovoljenje za izvedbo. 17. 4. 

2015 smo vsem zaposlenim, ki so bili z vključenimi učenci kakorkoli povezani (razredniki 2., 

3. in 4. razreda ter zborovodja osnovnošolskega otroškega pevskega zbora) posredovali listo 

informacij o raziskavi. Istega dne smo liste informacij razdelili tudi vsem staršem vključenih 

otrok. O raziskavi smo v času pevskega zbora predhodno seznanili tudi učence. Vsi učenci so 

se s sodelovanjem strinjali. Do 24. 4. 2015 smo od vseh staršev prejeli podpisano izjavo o 

strinjanju z vključenostjo njihovega otroka v raziskavo ter podpisano privolitev za 

vključevanje otroka v snemanje učnih ur z video kamero. Z listami smo staršem zagotovili, da 

bodo učne ure z video kamero posnete zgolj zaradi laţjega analiziranja podatkov, video 

posnetki pa uporabljeni izključno v študijske namene. Staršem smo zagotovili popolno 

anonimnost otrok in navajanje delov pogovorov z otrokovimi izmišljenimi imeni. (Lista 

informacij o raziskavi in obrazec privolitve za vključevanje otrok v video snemanje učnih ur 

se nahajata v poglavju 9. Priloge.) 

7.5.2 Organizacijski načrt akcijske raziskave 

Akcijska raziskava je bila izvedena v časovnem okvirju šestih tednov. Srečanja so potekala 

trikrat tedensko, in sicer ob torkih in četrtkih v času pevskega zbora ter ob petkih v dodatni uri 

po pouku. Zaradi organizacijskih teţav nam v 6. tednu petkove učne ure ni uspelo izvesti, zato 

je bilo skupno izvedenih sedemnajst učnih ur.  

0
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Raziskovanje smo izvedli v šestih akcijskih korakih. Vsak teden je predstavljal en akcijski 

korak. V posameznih tednih smo pridobivali podatke na vsa tri raziskovalna vprašanja (RV1, 

RV2 in RV3). Ob koncu prvega tedna je sledila refleksija prvega tedna. Slednja je zajemala 

razmisleke o raziskavi, pregled doseţenih ciljev in redefiniranje prvotnega načrta raziskave, 

na podlagi katerega smo načrtovali naslednji teden oz. drugi akcijski korak. Postopek smo 

ponavljali za vsak teden, vse do zadnjega, šestega tedna.  

 

Kako smo prišli do odgovorov na raziskovalna vprašanja? 

Na raziskovalno vprašanje (RV) smo odgovorili tako, da smo iz vsakega tedna (T) izvzeli 

pridobljene podatke, ki so se nanašali na to raziskovalno vprašanje. Tako so zdruţeni rezultati 

vseh šestih tednov privedli do odgovorov na raziskovalna vprašanja oz. do zaključkov celotne 

raziskave.  

 

Potek akcijske raziskave in predstavitev odgovorov na raziskovalna vprašanja sta prikazana v 

shemi 2 na naslednji strani. 
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POTEK AKCIJSKE RAZISKAVE 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 2: Potek akcijske raziskave in potek pridobivanja odgovorov na raziskovalna vprašanja 

•RV1 

•RV2 

•RV3 

1. 
TEDEN 

•RV1 

•RV2 

•RV3 

2. 
TEDEN 

•RV1 

•RV2 

•RV3 

3. 
TEDEN 

•RV1 

•RV2 

•RV3 

4. 
TEDEN 

•RV1 

•RV2 

•RV3 

5. 
TEDEN 

•RV1 

•RV2 

•RV3 

6. 
TEDEN 

• T1 

• T2 

• T3 

• T4 

• T5 

• T6 

1. 
RAZISKOVALNO 
VPRAŠANJE 

• T1 

• T2 

• T3 

• T4 

• T5 

• T6 

2. 
RAZISKOVALNO 
VPRAŠANJE 

• T1 

• T2 

• T3 

• T4 

• T5 

• T6 

3. 
RAZISOVALNO 
VPRAŠANJE 

- IZVAJANJE AKCIJE 

- REFLEKSIJA 2. TEDNA 

 

- IZVAJANJE AKCIJE 

- REFLEKSIJA 1. TEDNA 

 

- IZVAJANJE AKCIJE 

- REFLEKSIJA 3. TEDNA 

 

- IZVAJANJE AKCIJE 

- REFLEKSIJA 4. TEDNA 

 

- IZVAJANJE AKCIJE 

- REFLEKSIJA 5. TEDNA 

 

- IZVAJANJE AKCIJE 

- REFLEKSIJA 6. TEDNA 
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7.5.3 Vsebinski načrt akcijske raziskave 

Vsak teden raziskave je predstavljal zaključeno tematsko celoto glasbenega in 

druţboslovnega področja. Spodnja tabela prikazuje vsebinski načrt raziskave. Za vsak 

zaporedni teden so navedeni število izvedenih učnih ur, druţboslovna tema in končni glasbeni 

izdelek »OSW«. Zaradi narave dela pristopa »OSW« (poudarek na improvizaciji) se je 

nekajkrat zgodilo, da končnega glasbenega izdelka »OSW« nismo izvedli popolnoma v celoti. 

Spremembe v načrtu so bile pozitivne, pričakovane in zaţelene, poučevanje »OSW-ja« pa 

izredno fleksibilno.    

 

Zaporedni 

teden  

Število 

izvedenih 

učnih ur v 

tednu  

Druţboslovna tema  Končni glasbeni izdelek 

»OSW« 

 

1. 

 

3 

 

Mlinarstvo 

Mini teater z medigrami in 

zaključnim ljudskim plesom 

(valček). 

 

2. 

 

3 

 

Vinogradništvo 

Rondo z zaključnim ljudskim 

plesom (kujtre šivat). 

 

3. 

 

3 

 

 
Jurjevanje 

Sklop belokranjskih folklornih 

plesov s skupinskim 

improviziranim muziciranjem na 

orffova glasbila ter dodanim 

petjem. 

 

4. 

 

3 

 

Pritrkavanje 

Glasbena pravljica. Zadnje 

srečanje: ogled zvonov in 

pritrkavanje v zvoniku vaške 

cerkve. 

 

6. 

 

2 

 

Promet 

Skupno muziciranje v 

improvizaciji z vloţki glasbenih 

odmevov ter glasbenih vprašanj in 

odgovorov. 

 

7.  

 

3 

 

Kamena doba 

Kratka dvodelna pesem z 

recitativom in zaključnim  

improviziranim plesom okrog 

˝ognja˝. 

Tabela 3: Vsebinski načrt raziskave  

 

7.5.4 Instrumenti in tehnike zbiranja podatkov 

Podatke za raziskavo smo pridobivali: 

 

1. z neprikritim opazovanjem z udeleţbo:  

• video snemanje učnih ur 

• beleţenje raziskovalnega dnevnika 

2. s tedenskimi kratkimi preverjanji znanj v različnih oblikah 

 

»Zbiranje podatkov o učni uspešnosti otrok je mogoče z opazovanjem učnih procesov. Namen 

opazovanja je spoznati otrokove razvojne potrebe, njegove učne stile, učno samostojnost, 

načine dela, interes, učne strategije in podobno. S poznavanjem otroka lahko učitelj uspešneje 

načrtuje nadaljnje postopke poučevanja in preverja ustreznost ţe realiziranih postopkov.« (B. 
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Sicherl Kafol, 2001, str. 60.) 

7.5.4.1 Neprikrito opazovanje z udeleţbo: video snemanje učnih ur 

Vseh sedemnajst učnih ur smo v okviru neprikritega opazovanja z udeleţbo posneli z video 

kamero. Video posnetki so nam omogočili ohranjanje podatkov, ki bi sicer s časom v 

spominih zbledeli ali se popačili. Učne ure smo laţje analizirali, saj smo celotno dogajanje 

lahko videli iz drugega zornega kota. Pozornost pri ogledu video posnetkov je pritegnilo 

marsikaj, na kar med samim izvajanjem učne ure nismo bili pozorni. Ravno tako nam je bila 

omogočena večja objektivnost, saj so v pretečenem času od učne ure do ogleda video 

posnetka mnoga čustva in občutja ob doţivljanju učnih ur zbledela. Kot ˝zunanji opazovalci, 

neudeleţenci˝ smo določene situacije doţivljali drugače kot ˝izvajalci oz. udeleţenci˝. Še 

posebej na začetku raziskave smo ravno po ogledu video posnetkov prihajali do spoznanj, da 

je potrebna in zaţelena marsikatera izboljšava. Pojavil se je sicer značilen pojav za začetek 

akcijskega raziskovanja, to je t. i. ˝osebna prizadetost˝ in ţelja po razrešitvi problema. 

Ugotovili smo, da z marsikaterim izvedenim elementom nismo bili zadovoljni, zato smo vsak 

naslednji akcijski korak zastavili tako, da smo to popravili oz. izboljšali. Na podlagi video 

posnetkov smo verodostojnejše ocenili vsak doseţen rezultat in laţje načrtovali nadaljnje 

korake. Kakovost medpredmetnega povezovanja glasbene umetnosti in druţboslovja s 

pristopom »OSW« se je na ta način iz tedna v teden izboljševala. 

 

Snemalno napravo smo vsako učno uro namestili na mesto v učilnici, s katerega smo v 

objektiv zajeli največji del prizorišča dogajanja. Kljub temu smo med snemanjem naleteli na 

teţave. V večini primerov je prihajalo do teţav tehnične narave, saj video kamera ni bila 

popolnoma zanesljiva in nekaj učnih ur ni posnetih v celoti. Nadzorovanje snemanja med 

učno uro je delovalo moteče, zato po drugi učni uri kamere nismo več preverjali. Po vsaki 

kakorkoli moteni učni uri in posledično slabšem video posnetku smo zapisali izčrpnejši 

dnevniški zapis.  

 

Narava dela z »OSW-jem« zahteva izredno razgibano fizično dejavnost učencev, zato je 

prihajalo do situacij, ko so učenci tik pred objektivom nehote zakrili dogodke, ki bi pomenili 

ključne prelomnice v raziskavi, ali so se poskrili v katero izmed skritih območij v učilnici. V 

drugem tednu raziskave smo se ravnali po lastni presoji, tako da smo snemanje sproti 

prilagajali trenutnim situacijam ter po potrebi snemali tudi s kamero v rokah.  

7.5.4.2 Neprikrito opazovanje z udeleţbo: beleţenje raziskovalnega dnevnika 

V učne ure smo bili neposredno vključeni, saj smo jih sami načrtovali in jih s skupino 

učencev tudi izvajali. Z neprikritim opazovanjem z udeleţbo smo iz prve roke deloma ali v 

celoti pridobivali odgovore in razlage na vsa tri zastavljena raziskovalna vprašanja. Vţivljanje 

učencev v ljudsko igro in njihovo zmoţnost elementarnega muziciranja je bilo moč najbolje 

začutiti v ţivo, med potekom učnih ur. Ravno tako je bilo z njihovim sprejemanjem in 

odzivanjem na neverbalno komunikacijo v glasbenem jeziku pri medpredmetnem 

povezovanju glasbene umetnosti in druţboslovja. Na podlagi vţivljanja učencev v ljudsko 

igro, njihovega elementarnega muziciranja, sprejemanja neverbalne komunikacije in 

odzivanja nanjo smo potek vsake učne ure sproti prilagajali. Tako se je improvizacija, kot 

temelj »OSW-ja«, ves čas dogajala spontano, tako z naše kot tudi s strani učencev. V 

raziskovalni dnevnik smo po vsaki izvedeni učni uri zabeleţili vse, kar nam je pomagalo 

situacije bolje razumeti in jih pozneje rekonstruirati. Zapisali smo misli, opaţanja,  razlage in 

vrednotenja znanja, čustvene odzive, razmišljanja, opombe, slutnje, teţave, ki so se pojavile, 

in načrte za nadaljnje delo. 
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7.5.4.3 Kratka tedenska preverjanja znanja v različnih oblikah 

Na koncu vsakega tedna smo z vsemi učenci izvedli kratko preverjanje znanja pretekle 

tedenske druţboslovne teme. Preverjanja znanja smo izvedli v različnih oblikah.  

  
ZAPOREDNI 

TEDEN 

DRUŢBOSLOVNA 

TEDENSKA TEMA 

NAČIN PREVERJANJA ZNANJA 

1. Mlinarstvo Od pet proti nič 

2. Vinogradništvo Kriţanka 

3. Jurjevanje Koti 

4. Pritrkavanje Abeceda 

5. Promet Drţi/Ne drţi 

6. Prazgodovina Kviz 

Tabela 4: Oblike preverjanj znanja glede na temo zaporednega tedna 

 

Oblike preverjanj znanja so podrobneje obrazloţene v poglavjih 7.7. Rezultati in 

interpretacija rezultatov in 9. Priloge. 
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7.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Iz vsakega raziskovalnega vprašanja smo izpeljali po eno ali dve kategoriji. Odgovore na 

raziskovalna vprašanja smo glede na izpeljano kategorijo pridobivali z različnimi tehnikami. 

Vsaka raziskovalna tehnika je zahtevala svoj način obdelave podatkov. Spodnja tabela 

prikazuje uporabljene postopke obdelave podatkov za določeno raziskovalno tehniko glede na 

raziskovalno vprašanje oz. kategorijo.  

 
 

RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE 

 

 

IZPELJANA 

KATEGORIJA 

 

RAZISKOVALNA 

TEHNIKA 

POSTOPEK 

OBDELAVE 

PODATKOV 

 

 

 

 

 

 

RV1: Katere dejavnosti »Orff-

Schulwerk« omogočajo 

uresničevanje izbranih ciljev 

druţboslovnih tem in kako  

udeleţeni učenci 2., 3. in 4. 

razredov skozi pristop »Orff-

Schulwerk« te cilje dosegajo? 

 

 

 

 

 

 

K1: Dejavnosti, 

ki so omogočale  

uresničevanje 

izbranih ciljev 

druţboslovnih 

tem 

 

 

 

Neprikrito opazovanje z 

udeleţbo: 

 

a) Video snemanje učnih 

ur  transkripti video 

posnetkov  

 

b) Beleţenje 

raziskovalnega 

dnevnika po vsaki 

izvedeni učni uri  

dnevniški zapisi  

 

 

 

Kodiranje po 

metodi 

kvalitativnega 

raziskovanja 

in konstruiranje 

tematskih mreţ 

 

 

 

K2: Doseganje 

izbranih učnih 

ciljev 

druţboslovnih 

tem glede na 

razred 

 

 

Kratka preverjanja znanj 

ob koncu vsakega tedna 

 

Kvantitativno 

analiziranje 

rezultatov kratkih 

preverjanj z 

vidika doseganja 

učnih ciljev 

 

RV2: Kako se udeleţeni učenci 

vţivljajo v ljudsko igro in 

izraţajo zmoţnost elementarnega 

muziciranja?  

 

K3: Vţivljanje v 

ljudsko igro 

Neprikrito opazovanje z 

udeleţbo: 

 

a) Video snemanje 

učnih ur  

transkripti video 

posnetkov  

 

b) Beleţenje 

raziskovalnega 

dnevnika po vsaki 

izvedeni učni uri 

 dnevniški 

zapisi 

 

 

 

 

Kodiranje po 

metodi 

kvalitativnega 

raziskovanja 

in konstruiranje 

tematskih mreţ 

 

K4: Zmoţnost 

elementarnega 

muziciranja 

RV3: Kako udeleţeni učenci 

sprejemajo in kako se odzivajo 

na neverbalno komunikacijo v 

glasbenem jeziku pri 

medpredmetni povezavi z 

druţboslovjem? 

K5: Sprejemanje 

in odzivanje na 

neverbalno 

komunikacijo 

Tabela 5: Uporabljeni postopki obdelave podatkov za določeno raziskovalno tehniko glede na 

raziskovalno vprašanje oz. kategorijo 
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7.6.1 Kodiranje video posnetkov in raziskovalnega dnevnika po metodi 

kvalitativnega raziskovanja in konstruiranje tematskih mreţ 

S pomočjo kodiranja in konstruiranja tematskih mreţ smo pridobivali odgovore na drugo in 

tretje ter deloma na prvo raziskovalno vprašanje.  

Postopek kodiranja in konstruiranja tematskih mreţ je potekal v naslednjih štirih korakih:  

 

Korak 1: Kodiranje; izpolnjevanje kodirnih tabel: 

 

Kodiranje smo zapisovali v obliki tabel za vsak teden posebej. V naslov vsake tabele 

kodiranja smo zapisali: 

 

- zaporedno številko tedna (primer: T1); 

- zaporedno številko kategorije (primer: K3) z naslovom kategorije; 

- zaporedno številko raziskovalnega vprašanja, na katerega smo s kodiranjem iskali 

odgovore (primer: RV2). 

 

Celoten zapis v tem primeru bi torej bil: T1/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2.  

 

 Določitev kategorij na podlagi raziskovalnih vprašanj in določitev seznama kod: 

Uporabili smo deduktivni pristop razporejanja kod v kategorije, kar pomeni, da smo si 

v tabele ţe pred začetkom analize podatkov pripravili kategorije in seznam kod. 

Seznam kod smo si pripravili na podlagi dotedanjega poznavanja obravnavane 

problematike (Vogrinc, 2008, str. 63). 

 

 Preverjanje, ali se kode v video posnetkih in raziskovalnem dnevniku pojavljajo ali ne: 

Z analiziranjem podatkov smo preverjali, ali so se kode v video posnetkih in 

raziskovalnem dnevniku pojavljale ali ne.  

 

 Dodajanje novih kod: Čeprav smo uporabili deduktivni pristop, smo pri analizi 

podatkov ostali proţni in smo po potrebi za obstoječe kategorije oblikovali nove kode, 

torej kode, ki niso bile predvidene vnaprej in se je zamisel zanje pojavila med 

potekom analize gradiva (Bryman 2004, str. 393).  

 

 Pripisovanje kodirnih enot posameznim kodam: Kodam smo pripisovali konkretne 

povedi, opise in opaţanja z video posnetkov in iz raziskovalnega dnevnika, ki nas 

najbolje pribliţajo z ţivim dogajanjem v razredu.  

 

Primera tabel kodiranja 1. in 6. tedna se nahajata v poglavju 9. Priloge.  

 

Korak 2: Identificiranje tem 

 

 Prebiranje povzetkov besedila, ki jih opredeljuje posamezna koda, in zdruţevanje 

pomensko povezanih kod. 

 

Korak 3: Konstruiranje tematskih mreţ 

 

 Smiselno vstavljanje kod v tematsko mreţo: Iz tabel kodiranja smo izločili tiste 

podatke, ki so za raziskavo najpomembnejši, in jih vstavljali v tematske mreţe 

(Roblek, 2009 str. 57). Kodiranje nam je omogočilo zmanjšanje obsega podatkov in 
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povezavo razdrobljenih pomenov v vsebinsko in pomensko zaključene celote, 

rekonstrukcija dobljenih podatkov v nove, zaključene pomenske celote v tematskih 

mreţah pa nam je omogočila novo poglobljeno razumevanje podatkov (Babbie 2007, 

Bryman in E. Bell, 2003). Vsako kategorijo smo predstavili v svoji tematski mreţi, za 

vsak teden posebej. Tematske mreţe so sestavljene iz osrednje teme, tj. kategorije, 

rumenih polj, kamor smo zapisovali kode, pridobljene na podlagi dnevniških zapisov, 

ter modrih polj s kodami, pridobljenimi na podlagi video posnetkov. 

 

 Dodajanje značilnih izvlečkov iz gradiva: Da bi bil prikaz še bolj nazoren, smo vsaki 

kodi dodali belo polje, v katero smo zapisali značilni izvleček iz gradiva, ki celotno 

kategorijo poveţe z ţivim dogajanjem medpredmetnega povezovanja glasbene 

umetnosti in druţboslovja s pristopom »OSW«.  

 

Korak 4: Interpretacija tematskih mreţ 

 

• Opisi in primerjava tematskih mreţ: Na koncu smo tematske mreţe po enakih 

kategorijah primerjali in interpretirali med seboj. Tako je viden napredek učencev za 

vsako kategorijo posebej v časovnem okvirju šestih tednov.  

 

7.6.2 Kvantitativno analiziranje rezultatov kratkih preverjanj znanja z vidika 

doseganja učnih ciljev 

S kvantitativno analizo smo pridobivali odgovore na drugo kategorijo oz. deloma na prvo 

raziskovalno vprašanje.  

 

Na koncu vsakega tedna raziskave smo s skupino učencev izvedli kratka preverjanja znanja v 

različnih oblikah na temo obravnavane druţboslovne vsebine preteklega tedna. Z vidika 

doseganja učnih ciljev smo pridobljene podatke kvantitativno obdelali v programu Excel.  

 

Preverjanja znanja, poteki in opisi preverjanj ter metodologija ocenjevanja so natančneje 

opisani v poglavjih 7.7. Rezultati in interpretacija rezultatov in 9. Priloge.  
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7.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 

Rezultate in interpretacije rezultatov predstavljamo v poglavjih, zastavljenih na podlagi treh 

raziskovalnih vprašanj.  

 

 

• PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: za vsak teden posebej: 

- Tematska mreţa z interpretacijo (pridobivanje odgovorov na K1).  

- Rezultati in interpretacija rezultatov tedenskega preverjanja znanja 

(pridobivanje odgovorov na K2).  

 

• DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: za vsak teden posebej:  

- Tematska mreţa z interpretacijo (pridobivanje odgovorov na K3). 

- Tematska mreţa z interpretacijo (pridobivanje odgovorov na K4). 

 

• TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: za vsak teden posebej:  

- Tematska mreţa z interpretacijo (pridobivanje odgovorov na K5) 

 

 

• DISKUSIJA PRVEGA RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA: napredovanje raziskave po 

časovnicah, interpretacija ugotovitev vseh šestih tednov oz. zdruţene ugotovitve K1 in 

K2. 

• DISKUSIJA DRUGEGA RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA: napredovanje raziskave 

po časovnicah, interpretacija ugotovitev vseh šestih tednov oz. zdruţene ugotovitve 

K3 in K4. 

• DISKUSIJA TRETJEGA RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA: napredovanje raziskave 

po časovnici, interpretacija ugotovitev vseh šestih tednov oz. ugotovitve K5. 

 

7.7.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

S pomočjo video posnetkov, dnevniških zapisov in kratkih preverjanj znanj smo zbirali 

odgovore na vprašanje: Katere dejavnosti »Orff-Schulwerk« omogočajo uresničevanje 

izbranih ciljev druţboslovnih tem in kako udeleţeni učenci 2., 3. in 4. razredov s pristopom 

»Orff-Schulwerk« te cilje dosegajo? 
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7.7.1.1 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v prvem tednu (T1/K1/RV1) 

Shema 3: T1/K1: Dejavnosti »OSW«, ki so omogočale uresničevanje druţboslovnih učnih 

ciljev/RV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rime in 

ritmična 

izreka (rim). 

Dejavnosti 

»OSW«,  

ki so 

omogočale  

uresničevanje  

druţboslovnih  

učnih ciljev 

Ponavljanje.  

 

Ritmična vprašanja in 

odgovori, ritmično 

dopolnjevanje. 

 

Glasbene izmišljarije. 

Mini teater: onomatopoija - 

igranje na improvizirane 

ropotuljice. Improviziranje 

z ropotuljicami. 

 

"Neorffovsko" delo.  

 

Gibe in 

geste 

potrebno 

ubesediti. 

Šele s 

pogovorom 

do cilja. 

Nezmoţnost 

reflektiranja glasbenih 

dejavnosti v 

druţboslovna znanja. 

Ko jih spomnim, kaj 

smo delali in ZAKAJ, 

se jim vse »razsvetli«. 

Pokimam in  

njene besede 

povzamem z rimo:  

»Če se mlin ne 

vrti, nam zrn ne 

zdrobi.« 

Jih pozovem,  

da skupaj 

ponovimo v ritmu. 

... Ropotuljice odprejo in v njih 

najdejo  koruzo, riţ, ajdo, 

proso. … Sledi pogovor: »Bi 

naš mlin lahko zmlel vsa ta 

ţita?« Več učencev pritrdi. 

Vprašam Elo: »V kaj bi mlin 

zmlel tvojo koruzo?« Ela 

skomigne. Več učencev 

odgovori: »V koruzno moko.« 

Vprašam Aleksejo: »Mama, kaj 

bi nam pripravila za večerjo iz 

koruzne moke?« Alekseja: 

»Amm.. Ţgance?« Luka: »Pa z 

mlekom!« 

U: »Če pride  

pa suša …« 

Odgovorijo:  

»… pa mal´n  

posluša.«  

 

»Če pride pa mlinar …?« Luku dam še 

en kovanec in nadaljujem: »P´rnese 

en?« Luka me dopolni: »Dinar«. 

Potrebnih je bilo veliko 

˝neorffovskih˝ vloţkov 

(pogovora) za doseganje cilja, 

kar nas je oddaljevalo od bistva 

poučevanja »OSW-ja«.  

Lana kot starejša hči dobi 

pralnik, na katerega tudi  

navdušeno »zaigra«. 

Klara: »Ajaaa! A ko smo se vrtili pa 

tleskali zraven … to je bil kao potok pa 

mlin?«  

 

Po pogovoru učenci 

»sestavijo«  glasbene 

in druţboslovne 

elemente skupaj. 

Uvidijo, zakaj smo 

delali določene gibe, 

igranje na glasbila, kaj 

smo ponazarjali. Ko se 

vrnemo na besedilo 

pesmi, se jim 

»posveti«, zakaj npr.  

mal´n  »posluša«, ko 

je suša – pomeni 

usihanje potoka oz. 

mirovanje vode, mlin 

se ne vrti, 

POSLEDIČNO ni 

moke, ni hrane in ni 

denarja ... 

U: »Če mlinar moke ne dobi, pa 

tudi … » Pokaţem na sliko 

kruha, učenci dopolnijo: »… 

kruha ni.« 

Pot »od potoka 

do kruha« še 

enkrat 

ponovimo. Ob 

slikah z rimami 

ponavljajo vsi v 

en glas, brez 

kakršnekoli 

pomoči. 

 

Navdušenje, ko rekviziti 

postanejo glasbila. 

 

Spodbuda s slikovnim 

gradivom in rekviziti. 
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Druţboslovna tema prvega tedna: MLINARSTVO.  

 

Zastavljeni učni cilji druţboslovnih tem, ki smo jih dosegali s pristopom »OSW«: 

 

C1:  Učenec spozna mlinarstvo kot gospodarsko dejavnost in kulturno dediščino 

domačega in sosednjega kraja. 

C2: Učenec spozna vidike mlinarskega ţivljenja v preteklosti (oblačila, prehrana, delo). 

C3: Učenec razume smisel povezovanja v (mlinarsko) druţino. 

C4: Učenec zna povezati vremenske pojave s spremembami v naravi in razume njihove 

posledice v mlinarstvu. 

 

V prvem tednu raziskave smo izpeljali raznolike dejavnosti s kombinacijami govora, petja, 

giba in plesa. Potrebnih je bilo dosti pogovornih in govornih vloţkov, da smo prišli do 

določenega druţboslovnega cilja ali pa se mu vsaj pribliţali. Ravno zaradi tega je bilo delo 

tudi večkrat preveč "neorffovsko". Učenci so do druţboslovnih učnih ciljev na temo 

mlinarstva prihajali predvsem z dejavnostmi, ki so vključevale govorne elemente:  

- Z rimami in ritmičnimi izrekami (rim) so spoznavali mlinarstvo kot gospodarsko 

dejavnost. (Pot »od potoka do kruha« še enkrat ponovimo. Ob slikah z rimami 

ponavljajo vsi v en glas, brez kakršnekoli pomoči.)  

- Z ritmičnimi vprašanji in odgovori ter ritmičnim dopolnjevanjem so gradili na 

razumevanju povezav med vremenskimi pojavi, spremembami v naravi in posledicami 

v mlinarstvu (»Če pride pa suša …« Odgovorijo: »… pa mal´n posluša.«), kar smo 

preko dejavnosti ponavljanja navezali še na drugi učni cilj (C2) oz. vidik prehrane. 

(Pokimam in njene besede povzamem z rimo: »Če se mlin ne vrti, nam zrn ne zdrobi.« 

Jih pozovem, da skupaj ponovimo v ritmu.) 

- Z glasbenimi izmišljarijami ob uporabi rekvizitov, preko česar so učenci spoznavali 

vidike mlinarskega ţivljenja. (»Če pride pa mlinar?« Luku dam še en kovanec in 

nadaljujem: »P´rnese en?« Luka (me dopolni): »Dinar.«)  

 

Naša srečanja so bila v prvem tednu na splošno bolj podobna pouku glasbene umetnosti kot 

pa medpredmetnemu povezovanju z druţboslovjem. Učenci namreč niso bili zmoţni 

reflektirati glasbenih dejavnosti v druţboslovna znanja. Gibe in geste je bilo potrebno 

ubesediti in šele pogovor nas je pripeljal do doseţenega učnega cilja (Po pogovoru učenci 

»sestavijo« glasbene in druţboslovne elemente skupaj. Uvidijo, zakaj smo delali določene 

gibe, igranje na glasbila, kaj smo ponazarjali. Ko se vrnemo na besedilo pesmi, se jim 

»posveti«, zakaj npr.  mal´n  »posluša«, ko je suša – pomeni usihanje potoka oz. mirovanje 

vode, mlin se ne vrti, posledično ni moke, ni hrane in ni denarja za mlinarsko druţino …). 

Učencem se smisel vseh dejavnosti pokaţe šele, ko jim obrazloţimo in utemeljimo, kaj smo 

delali in predvsem zakaj. (Takrat se jim vse »razsvetli«: »Ajaaa! A ko smo se vrtili pa tleskali 

zraven … to je bil kao potok pa mlin?«) 

 

Učne cilje so učenci veliko laţje in hitreje dosegali s pomočjo slikovnega gradiva in 

rekvizitov. (»Če mlinar moke ne dobi, pa tudi …» (pokaţem na sliko kruha), dopolnijo: »… 

kruha ni.« // Pot »od potoka do kruha« še enkrat ponovimo. Ob slikah z rimami ponavljajo vsi 

v en glas, brez kakršnekoli pomoči.) Posebno navdušenje so izkazali, ko smo rekvizite 

uporabili kot glasbila in iz njih izvabljali za njih še ne slišane zvoke. (Lana kot starejša hči 

dobi pralnik, na katerega tudi navdušeno zaigra.) Na ta način so učenci s pomočjo igre vlog 

spoznavali tudi vlogo druţinskih članov in smisel povezovanja v (mlinarske) druţine.  
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Z onomatopoijo oz. posnemanjem zvokov iz narave smo ponazarjali vremenske pojave in 

uprizarjali spremembe v naravi, s samim besedilom pesmi pa smo to povezali in nadgradili še 

s spoznavanjem posledic v mlinarstvu. (»Ko pride pa suša, pa mal´n posluša.« // »Če voda 

p´rdere, pa mal´n podere!« …)  

 

Načrtovani končni glasbeni izdelek prvega tedna, tj. mini teater z medigrami, smo uspešno 

izvedli, pri čemer je med igranjem na ropotuljice popolnoma spontano prišlo do 

improviziranja z njimi. (... Ropotuljice odprejo in v njih najdejo koruzo, riţ, ajdo, proso … 

Sledi pogovor: »Bi naš mlin lahko zmlel vsa ta ţita?« Več učencev pritrdi. Vprašam Elo: »V 

kaj bi mlin zmlel tvojo koruzo?« Ela skomigne. Več učencev odgovori: »V koruzno moko.« 

Vprašam Aleksejo: »Mama, kaj bi nam pripravila za večerjo iz koruzne moke?« Alekseja: 

»Amm ... Ţgance?« Luka: »Pa z mlekom!«) Prišlo je do spontanega učenja, preko katerega so 

učenci dosegali druţboslovni učni cilj spoznavanja prehrane mlinarskih druţin v preteklosti. 

Improvizacija je tako stekla ţe v samem začetku raziskave, kar je bilo vsekakor zaţeleno.   

 

Kot najpomembnejšo ugotovitev prvega tedna raziskave lahko izpostavimo uporabo 

slikovnega materiala in rekvizitov, ki smo jih uporabljali kot glasbila, saj se je ta način dela 

izkazal za zelo uspešnega.   
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7.7.1.2 Analiza rezultatov preverjanja znanja »od pet proti nič« (T1/K2/RV1) 

• T1/K2: Doseganje izbranih učnih ciljev druţboslovnih tem glede na razred/RV1 

 

Opis in potek preverjanja znanja »od pet proti nič« 

Učencem smo zastavili štiri sklope vprašanj po pet trditev. Z vsakim sklopom smo preverjali 

doseganje enega učnega cilja. Trditve oz. vprašanja so bila ovrednotena glede na zahtevnost 

od najzahtevnejšega za 5 točk do najenostavnejšega za 1 točko ter 0 točk za nerešene primere 

oz. nepravilno zapisane odgovore.  Učenci so rešitve zapisovali v vnaprej pripravljene tabele.  

Preverjanje znanja »od pet proti nič« s podrobnejšim opisom in potekom preverjanja ter 

rešitvami je predstavljeno v prilogi 6: Preverjanje znanja »od pet proti nič«.  

 

Metodologija ocenjevanja  

Pridobljene točke po razredih smo sešteli in jih pretvorili v odstotke za vsak sklop vprašanj 

oz. vsak učni cilj posebej.  

 

Rezultati preverjanja znanja in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju grafično in opisno prikazujemo doseţene rezultate oz. doseganje izbranih 

učnih ciljev druţboslovnih tem učencev 2., 3. in 4. razreda pri medpredmetnem povezovanju z 

glasbeno umetnostjo in s pristopom »OSW«. 

 

 

Graf 2: Rezultati doseganja učnih ciljev po posameznih razredih pri preverjanju znanja v 

prvem tednu 

 

Doseganje prvega učnega cilja (C1): Učenec spozna mlinarstvo kot gospodarsko dejavnost in 

kulturno dediščino domačega in sosednjega kraja.  

 

Analiza pridobljenih rezultatov prvega sklopa trditev oz. vprašanj je pokazala, da so učni cilj 

v največji meri dosegali učenci 4. razreda, ki so skupaj zbrali 85,00 %. Za njimi je po številu 

odstotkov 3. razred, ki je skupno zbral 66,67 %. Mlinarstvo kot gospodarsko dejavnost in 

kulturno dediščino domačega in sosednjega kraja so najslabše spoznali učenci 2. razreda, ki so 

skupno dosegli 62,85 %. Učenci so podajali pravilne odgovore pri vseh trditvah, razen pri 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

C1 C2 C3 C4

D
o

se
že

n
 r

e
zu

lt
at

 v
 o

d
st

o
tk

ih
 

Učni cilji, katerih doseganje smo preverjali 
s sklopi vprašanj 

2. razred

3. razred

4. razred



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            Mojca Debeljak; magistrsko delo 

51 

 

trditvi za 3 točke (Lejsarjev je z Blok, naš pa je iz Travnika), na podlagi česar lahko sklepamo, 

da osem učencev, ki do tretje trditve še niso podali odgovora, niso povezali mlinarstva s 

kulturno dediščino domačega kraja.  

 

Doseganje drugega učnega cilja (C2): Učenec spozna vidike mlinarskega ţivljenja v 

preteklosti. 

 

Analiza pridobljenih rezultatov drugega sklopa trditev oz. vprašanj je pokazala, da so učni cilj 

najbolje dosegali učenci 3. razreda, ki so skupaj zbrali 66,67 %. Za njim je po številu 

odstotkov 4. razred, ki je skupno zbral 65,00 %. Najslabše so učni cilj o spoznavanju vidikov 

mlinarskega ţivljenja v preteklosti dosegali učenci 2. razreda, ki so skupno dosegli 62,85 %. 

V tretjem in v četrtem razredu se je pojavil po en napačen oz. nerešen primer, kar pomeni, da 

ta dva učenca nista dosegla učnega cilja, medtem ko so učenci 2. razreda, kljub najslabšemu 

razrednemu povprečju, vse odgovore podali pravilno, le ovrednoteni so bili z manj točkami.  

Nihče izmed učencev ni podal odgovora na trditev za 1 točko (Z mletjem ţita jo dobimo, iz nje 

ţgance ali kruh naredimo).     

 

Doseganje tretjega učnega cilja (C3): Učenec razume smisel povezovanja v (mlinarsko) 

druţino. 

 

Analiza pridobljenih rezultatov tretjega sklopa trditev oz. vprašanj je pokazala, da so učni cilj 

najbolje dosegali učenci 3. razreda, ki so skupaj zbrali 86,67 %. 2. in 4. razred sta dosegla 

enako število odstotkov (80,00 %), kar pomeni, da sta v enaki meri dosegla učni cilj o 

razumevanju in smislu povezovanja v mlinarsko druţino. Skoraj vsi pravilni odgovori so se 

pojavili na vprašanje za 5 točk in za 4 točke, kar dokazuje, da učenci niso potrebovali dosti 

namigov. Nihče izmed učencev ni podal odgovora k trditvama za 2 točki (Predstavljal je 

glavo mlinarske druţine.) in za 3 točke (Pri delu v mlinu je sodelovala cela mlinarska 

druţina. Le koga je spuščanje otrok po lesenem toboganu za ţito še posebej razveselilo?). 

Samo en učenec 4. razreda je podal napačen odgovor in ni dosegel učnega cilja.   

 

Doseganje četrtega učnega cilja (C4): Učenec zna povezati vremenske pojave s spremembami 

v naravi in razume njihove posledice v mlinarstvu. 

 

Analiza pridobljenih rezultatov četrtega sklopa trditev oz. vprašanj je pokazala, da so učenci 

3. in 4. razreda najbolje dosegali učni cilj o povezovanju vremenskih pojavov s spremembami 

v naravi in razumevanju posledic v mlinarstvu. Oba razreda sta dosegla 60,00 %. Najslabše 

razredno povprečje so dosegli učenci 2. razreda, ki so skupno zbrali 22,85 %. Samo en učenec 

iz 4. razreda je pravilno odgovoril na vprašanje za 5 točk (Mlinarji so se je bali, saj so brez 

hrane in dobička ostali.). Štirje učenci (iz vseh razredov skupaj) so na vprašanje odgovorili 

napačno in niso dosegli četrtega učnega cilja.  

 

Analiza vseh pridobljenih rezultatov nam je pokazala, da je največ odstotkov dosegel 4. 

razred (72,50 %), za njimi 3. razred (70,00 %) in nazadnje 2. razred (57,13 %). 
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7.7.1.3 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v drugem tednu (T2/K1/RV1) 

Shema 4: T2/K1: Dejavnosti »OSW«, ki so omogočale uresničevanje druţboslovnih učnih 

ciljev/RV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistematičnost.  

 

Spodbuda s slikami in rekviziti. 

Pretiravanje v izgovoru.  

Dejavnosti 

»OSW«,  

ki so 

omogočale  

uresničevanje  

druţboslovnih  

učnih ciljev 

Petje pesmi »Iz 

zemlje gre v trsek« z 

gibalnim 

uprizarjanjem. 

Ritmični rondo z  glasovi in  

igro na lastne instrumente. 

Štajerski ljudski ples »kujtre 

šivat«. 

Gibe in 

geste 

je 

potrebno 

ubesediti. 

Šele s 

pogovorom 

pridemo  

do cilja. 

Slabo 

reflektiranje 

glasbenih 

dejavnosti v  

druţboslovna 

znanja.  

 

»Ja naša skupina je bla veter, 

ker smo pihal v tulce pa delal 

»sss« pa »šššš«, pol za nami je 

začela druga skupina, k´ so 

delal »klip-klap-klop«, eni so 

bli pa še ptice, so pa z rokami 

mahal. // Ja ko je veter zapihou, 

so se klopotci začeli vrtet. Pa 

ptice so odganjal stran.«  

U: »Zakaj pa  ste vi klopotci 

odganjali ptice?«  

Neja: » Da nam ne bi grozdja 

pojedle.« 

»A pol Štajerci koutru rečejo 

kujt´r? Kok hecno! (se 

nasmiha). // Ja, sej je tok 

zgledal, k´ da bi vsi skupej en 

koutr nardili, k´ smo v taki vrsti 

po dva plesal. Al pa k´ da nas je 

nekdo pokriu, k so tok z rokami 

nad nami hodil.« 

Pri dejavnosti 

svobodnega 

ustvarjanja in 

improviziranja 

niso vedeli, kaj bi 

počeli. Niso našli  

smisla, sploh ne v 

povezavi z 

vinogradništvom.   

Nazorno delo po korakih, fazah 
(zemlja  trta grozdje  brente  

preše  

vinosodivrčikozarcigrlo) je 

spodbujalo dojemanje »OSW-ja« 

in usvajanje učnih ciljev DRU.  

Učenci so si ključne besede, ki smo 

jih izgovarjali z različnimi 

glasovnimi efekti, zapomnili 

bistveno hitreje.   

V pogovoru ob koncu 

učnih ur je bilo 

potrebnih veliko 

vprašanj, podvprašanj, 

namigov, da učenci 

uvidijo pomen 

dejavnosti.   

Konkretni in slikovni material 

(zemlja, veje vinske trte, vrč, 

kozarci) jih motivira, navdušuje.  

»Od zemlje do vina«: 

učenci ob slikah 

gibalno uprizorijo 

bistvo vinogradništva 

vse od sejanja do vina.  

 

 

 

 

Svoboda 

jih 

omejuje.  

 »Klopotec klopota klip-

klap-klop« Poudarjena 

glasova k in p, vrtenje 

rok/tleskanje. 

 »Brrrţ, brrrţ! Grrrozdje v 

brrretno, brrrento na 

hrrrbet!« 

Poudarjen glas r, 

sključena hoja. 

 »Šššššš, šššššš, 

prešššša,sssprešša …« 

Šumenje z glasovoma š in 

s, vrtenje v gneči drug ob 

drugem. 

 

 

 Z glasovnimi efekti in 

gibi do novih izrazov. 

U: »Ko smo šumeli 

kot preša, smo se 

vrteli in gnetli tesno 

drug ob drugem. 

Zakaj?« Tišina. »Se 

tudi grozdje tako 

stiska, preden ga 

preša spreša?«  

Učenci se 

nasmehnejo. 

Odgovora ni.  

»Zakaj pa smo 

hodili sključeno?« 

Samo en učenec 

negotovo vrne 

vprašanje: »Ker smo 

nosili brente na 

hrbtu?« 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            Mojca Debeljak; magistrsko delo 

53 

 

Druţboslovna tema drugega tedna: VINOGRADNIŠTVO.  

 

Zastavljeni učni cilji druţboslovnih tem, ki smo jih dosegali s pristopom »OSW«: 

 

 C1: Učenec spozna vidike vinogradniškega ţivljenja (potek »od zemlje do vina«, zidanice, 

delitev dela, naprave, pripomočki in orodja za delo). 

C2: Učenec zna povezati vremenske pojave s spremembami v naravi in razume njihove 

posledice v vinogradništvu. 

C3: Učenec zna odplesati ljudski ples »kujtre šivat« in pove, iz katere pokrajine izhaja.  

 

V drugem tednu raziskave so učenci spoznavali vinogradništvo preko najrazličnejših 

dejavnosti »OSW«. Vse izpeljane dejavnosti se niso izkazale za uspešne pri doseganju učnih 

ciljev druţboslovnih tem. Vidike vinogradniškega ţivljenja so učenci spoznavali preko 

besedila pesmi »Iz zemlje gre v trsek«, kjer so ob slikah in rekvizitih, predvsem pa prek 

sistematične obravnave videli cel potek »od zemlje do vina« (Nazorno delo po korakih, fazah 

(zemlja  trta  grozdje  brente  preše  vino sodi vrči  kozarci grlo) 

spodbudi dojemanje »OSW-ja« in usvajanje učnih ciljev DRU.)  

 

Z glasovnimi efekti in gibi so učenci spoznavali naprave, pripomočke in orodja za delo v 

vinogradništvu ter usvajali nove izraze. (»Klopotec klopota klip-klap-klop« – poudarjena 

glasova k in p, vrtenje rok/tleskanje; »Brrrţ, brrrţ! Grrrozdje v brrretno, brrrento na 

hrrrbet!« – poudarjen glas r, sključena hoja); »Šššššš, šššššš, prešššša, sssprešša …« – 

šumenje z glasovoma š in s, vrtenje v gneči drug ob drugem.) Učenci so si ključne besede, ki 

so jih izgovarjali s pretiravanjem (… z različnimi glasovnimi efekti) zapomnili bistveno 

hitreje. Večkrat jim je bilo to pretiravanje smešno, a ravno zaradi tega jim je bolj ostalo v 

spominu. Slike in rekviziti (zemlja, veje vinske trte, vrč, kozarci) so jih motivirali. 

 

Razumevanje povezave med vremenskimi pojavi, spremembami v naravi ter posledicami v 

vinogradništvu so gradili z ritmičnim rondojem z glasovi in igro na lastne instrumente. To je 

bilo moč opaziti iz pogovora na koncu srečanja. (»Ja naša skupina je bla veter, ker smo pihal 

v tulce pa delal »sss« pa »šššš«, pol za nami je začela druga skupina, k´ so delal »klip-klap-

klop«, eni so bli pa še ptice, so pa z rokami mahal. // Ja ko je veter zapihou, so se klopotci 

začeli vrtet. Pa ptice so odganjal stran.« U: »Zakaj pa ste vi klopotci odganjali ptice?« Neja: 

»Da nam ne bi grozdja pojedle.«)  

 

Po treh ponovitvah so učenci pravilno odplesali ljudski ples "kujtre šivat", v pogovoru pa smo 

poudarili, da ljudski ples izhaja iz Štajerske. (»A pol Štajerci koutru rečejo kujt´r? Kok hecno! 

(se nasmiha). // Ja sej je tok zgledal, k´ da bi vsi skupej en koutr nardili, k´ smo v taki vrsti po 

dva plesal. Al pa k´ da nas je nekdo pokril, k´ so tok z rokami nad nami hodil.«) 

 

Kljub poudarku na neverbalni komunikaciji je bilo prisotnega veliko govora. Čeprav so se 

dejavnosti ves čas dotikale tako glasbenega kot druţboslovnega področja in je medpredmetno 

povezovanje ves čas potekalo, je bilo med obema področjema čutiti razkol. Učenci so slabo 

reflektirali glasbene dejavnosti v druţboslovna znanja, svoboda jih je omejevala, namesto da 

bi jim dala prosto pot k ustvarjanju, improviziranju in muziciranju. (V pogovoru ob koncu 

učnih ur je bilo potrebnih veliko vprašanj, podvprašanj, namigov, preden so učenci uvideli 

pomen dejavnosti. U: »Ko smo šumeli kot preša, smo se vrteli in gnetli tesno drug ob drugem. 

Zakaj?« (Tišina.) Se tudi grozdje tako stiska, preden ga preša spreša?« Učenci se 

nasmehnejo. »Zakaj pa smo hodili sključeno?« Samo en učenec negotovo: »Ker smo nosili 
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brente na hrbtu?«) Gibe in geste je bilo učencem potrebno ubesediti, da so sploh razumeli 

njihov pomen, predvsem pa povezavo z vinogradništvom.  

 

Kot najpomembnejšo ugotovitev drugega tedna lahko izpostavimo velik pomen 

sistematičnosti, reda, nazornosti ter predstavitev po korakih in fazah, kar je pripomoglo k 

boljšemu razumevanju druţboslovnih snovi ter posledičnemu doseganju učnih ciljev. 

7.7.1.4 Analiza rezultatov preverjanja znanja »križanka« (T2/K2/RV1) 

• T2/K2: Doseganje izbranih učnih ciljev druţboslovnih tem glede na razred /RV1 

 

Opis in potek preverjanja znanja »kriţanka« 

Vsak učenec je svoje znanje preveril s samostojnim reševanjem kriţanke, ki se je navezovala 

na tedensko druţboslovno temo vinogradništvo. Do pravilnih gesel v kriţanki so prišli s 

pomočjo slik in/ali opisov.  

Preverjanje znanja »kriţanka« z rešitvami se nahaja v poglavju Priloge.  

 

Metodologija ocenjevanja 

Vsaka pravilno zapisana beseda v kriţanki je bila vredna eno točko. Na koncu smo točke, 

pridobljene po posameznih razredih za vsako geslo v kriţanki, sešteli in jih pretvorili v 

odstotke.  

 

Rezultati preverjanja znanja in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju grafično in opisno prikazujemo doseţene rezultate oz. doseganje izbranih 

učnih ciljev druţboslovnih tem učencev 2., 3. in 4. razreda pri medpredmetnem povezovanju z 

glasbeno umetnostjo in s pristopom »OSW«. 

 

 

Graf 3: Rezultati doseganja učnih ciljev po posameznih razredih pri preverjanju znanja v 

drugem tednu 
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Doseganje prvega učnega cilja (C1): Učenec spozna vidike vinogradniškega ţivljenja (potek 

»od zemlje do vina«, zidanice, delitev dela, naprave, pripomočki in orodja za delo). 

 

Vinograd kot zemljišče, na katerem je posajena vinska trta, je pravilno zapisalo 87,50 % 

četrtošolcev, 83,33 tretješolcev in 66,66 % drugošolcev.  

Vsi učenci 2. in 4. razreda so vedeli, kateri sadeţ obrodi vinska trta, medtem ko je v 3. razredu 

pravilno rešitev grozdje zapisalo samo 66,66 % učencev.   

Zidanico je kot manjšo stavbo v vinogradu, kjer se po navadi hrani vino, prepoznalo 87,50 % 

učencev 4. razreda, 50,00 % učencev 3. razreda in 33,33 % 2. razreda.  

Trgatev kot ljudsko opravilo in običaj trganja grozdja, pri katerem si delo deli cela 

vinogradniška druţina ter prijatelji od blizu in daleč, so kot pravilni odgovor podali vsi učenci 

3. razreda, nekoliko manj odstotkov so zbrali drugošolci (83,33 %) in najmanj odstotkov 

četrtošolci (62,50 %). 

Prešo kot napravo za stiskanje grozdja so prepoznali vsi učenci 4. razreda, 66,66 % učencev 

3. razreda in 83,33 % učencev 2. razreda.  

Brento je kot visoko leseno posodo, ki se nosi na hrbtu navadno za prenašanje nabranega 

grozdja, prepoznalo 87, 50% četrtošolcev, 66,66 % tretješolcev in 83,33 % drugošolcev.  

Klopotec kot leseno napravo, ki ob vetru udarja s kladivci in preganja ptice iz vinograda, je 

prepoznalo 75,00 % četrtošolcev, 66,66 % tretješolcev in ravno toliko drugošolcev.  

 

Skupno so bili pri doseganju prvega učnega cilja najbolj uspešni četrtošolci (85,41 %), nato 

drugošolci (74,99 %) in nazadnje tretješolci (69,44 %).  

 

Doseganje drugega učnega cilja (C2): Učenec zna povezati vremenske pojave s spremembami 

v naravi in razume njihove posledice v vinogradništvu. 

 

Doseganje drugega učnega cilja smo preverjali z vprašanjem, kateri vremenski pojav poleg 

suše lahko hudo poškoduje vinsko trto in grozdje. Pravilni odgovor – toča je zapisalo 75,00 % 

četrtošolcev, 66,66 % drugošolcev in ravno toliko tretješolcev.  

*Na drugi učni cilj se deloma navezuje tudi vprašanje z odgovorom klopotec, katerega 

rezultate smo analizirali ţe pri prejšnjem učnem cilju.  

 

Doseganje tretjega učnega cilja (C3): Učenec zna odplesati ljudski ples »kujtre šivat« in pove, 

iz katere pokrajine izhaja. 

 

Pravilni odgovor Štajerska – slovenska pokrajina, iz katere izhaja ljudski ples kujtre šivat, je 

zapisalo 87,50 % četrtošolcev, 50,00 % tretješolcev in ravno toliko drugošolcev.  

 

Analiza vseh pridobljenih rezultatov nam je pokazala, da so bili pri izpolnjevanju kriţanke 

najuspešnejši učenci 4. razreda, ki so dosegli razredno povprečje 77,27 %. Nekoliko manj 

pravilnih odgovorov so podali učenci 2. razreda, ki so skupno v povprečju dosegli 66,66 %. 

Najniţje razredno povprečje znaša 63,63 %, dosegli so ga učenci 3. razreda. 
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7.7.1.5 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v tretjem tednu (T3/K1/RV1) 

Shema 5: T3/K1: Dejavnosti »OSW«, ki so omogočale uresničevanje druţboslovnih učnih 

ciljev/RV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spodbuda z rekviziti. 

Dejavnosti 

»OSW«,  

ki so 

omogočale  

uresničevanje  

druţboslovnih  

učnih ciljev 

Ritmično ponavljanje 

besednih zvez in 

ponazarjanje z 

rekviziti. 

 

Ljudska igra z igro vlog: 

ponazarjanje sprevoda. 

Sklop belokranjskih 

ljudskih plesov 

Gibe in 

geste 

je 

potrebno 

ubesediti. 
 

Druga skupina učencev medtem  

v  medigrah improvizirano 

muzicira na orffovih 

instrumentih.  

Prva skupina učencev se 

s posnemanjem uči 

plesati belokranjske 

ljudske plese in hkrati 

spoznava pesmi (Lepa 

Anka, Lipa moja, Sirota, 

Adlešičko kolo). 

Šele med 

pogovorom PO 

dejavnostih dobim 

vtis, da so učni cilj 

dosegli: 

U: »Zakaj pa smo 

hodili v sprevodu in 

piskali ter glasno 

ţviţgali?« Tišina. 

Nadaljujem: »Kaj pa 

smo ves čas 

ponavljali zraven?« 

Anja: »A uno? Kaj 

ţe? Nekaj od zime.  

Patricija: 

»Preganjamo zimo, 

hočemo pomlad.« 

U: »Tore,j kaj smo 

ţeleli doseči s 

piskanjem?  

Več učencev: »Da bi 

priklicali pomlad/da 

bi pregnali zimo. 
 

 

Konkretni rekviziti (klobuk, bela 

oblačila, zeleno vejevje, razne 

dobrine) jih motivirajo. Sodelovali 

so z zanimanjem.  
S petjem samo 

začnem, nato pa 

jih prepustim. 

Pojejo 

samostojno ob 

pomoči 

rekvizitov.  

 

 

 Z nadaljevanjem 

v petje borduna. 

Pojavijo se razmišljanja, 

zakaj smo določeno 

dejavnost počeli. 

Klara: »Jaz vem, o čem se 

bomo zdaj pogovarjali!« 

U: »O čem pa?« 

Klara: »O jurjevanju.« 

s skupinskim improviziranim 

muziciranjem na orffovih 

glasbilih in petjem. 

 Z učenci ţviţgamo in piskamo 

na flavte (preganjanje zime).  

 Izberem učenko, ki jo ovijem z 

zelenjem (zeleni Jurij). 

 Hodimo okrog Jurija v sprevodu 

(jurjevanje po vasi). 

 Dečku nadenem klobuk, ostalim 

bela oblačila (fantje s klobuki, 

značilne belokranjske bele 

narodne noše).  

 Na koncu deklico (zelenega 

Jurija) rahlo poškropimo z vodo 

(simbolika dobre letine).  

 

   
Zametki sklepanj, 

razmišljanj, reflektiranja 

dejavnosti »OSW« v 

druţboslovna znanja.  

Šele s 

pogovorom 

pridemo do 

cilja. 

 

 Dajte mu vina, da ga ne 

bo zima! 

 Dajte mu mleka, zelena 

mu obleka! 

 Dajte mu mesa, da ga ne 

otresa!  

 Dajte mu soli za debele 

voli!  

 Dajte mu masti, da bo 

vreden časti! 

 Dajte mu groš, da nam 

dojde još! 
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Druţboslovna tema tretjega tedna: JURJEVANJE.  

 

Zastavljeni učni cilji druţboslovnih tem, ki smo jih dosegali s pristopom »OSW«: 

 

C1:  Učenec spozna praznik jurjevanja in ga zna poimenovati.   

C2: Učenec pozna šege in navade jurjevanja (simbolika Zelenega Jurija, oblačila in narodne 

noše, potek obreda, simbolika dobrin). 

C3: Učenec spozna belokranjske ljudske plese in pesmi ob prazniku jurjevanja. 

 

V tretjem tednu raziskave so učenci spoznavali jurjevanje. Preko ritmičnega ponavljanja 

besednih zvez in ponazarjanja z rekviziti ter z nadaljevanjem v petje borduna so spoznavali  

simboliko dobrin, značilnih za jurjevanje. (Dajte mu vina, da ga ne bo zima! Dajte mu mleka, 

zelena mu obleka! Dajte mu mesa, da ga ne otresa! Dajte mu soli za debele voli! Dajte mu 

masti, da bo vreden časti! Dajte mu groš, da nam dojde još! S petjem samo začnem, nato pa 

jih prepustim. Pojejo samostojno ob pomoči rekvizitov.)  

 

Šele proti koncu tretjega tedna so učenci druţboslovne učne cilje dosegali preko ljudske igre z 

igro vlog. Spoznavali so šege in navade jurjevanja. (Z učenci ţviţgamo in piskamo na flavte 

(preganjanje zime). Izberem učenko, ki jo ovijem z zelenjem (zeleni Jurij). Hodimo okrog 

Jurija v sprevodu (jurjevanje po vasi). Dečku nadenem klobuk, ostalim bela oblačila (fantje s 

klobuki, značilne belokranjske bele narodne noše). Na koncu deklico (zelenega Jurija) rahlo 

poškropimo z vodo (simbolika dobre letine).) Uporabljeni rekviziti jih spodbujajo in 

motivirajo. (Klobuk, bela oblačila, zeleno vejevje, razne dobrine … Sodelujejo z zanimanjem.)  

 

Da so učenci razumeli določene gibe ali geste, ki so jih delali, jih je bilo potrebno večkrat 

ubesediti ali celo obrazloţiti. Šele s pogovorom po dejavnostih smo dosegali učne cilje, npr. 

spoznavanje poteka obreda jurjevanja in njegovega pomena, simbolike. (U: »Zakaj pa smo 

hodili v sprevodu in piskali ter glasno ţviţgali?« (Tišina.) Nadaljujem: »Kaj pa smo ves čas 

ponavljali zraven?« Anja: »A uno? Kaj ţe? Nekaj od zime. Patricija: »Preganjamo zimo, 

hočemo pomlad.« U: »Torej, kaj smo ţeleli doseči s piskanjem? Več učencev: »Da bi 

priklicali pomlad/da bi pregnali zimo.)  

 

Belokranjske ljudske plese so si najbolje zapomnili tako, da so jih sami skušali odplesati. 

(Prva skupina učencev se je s posnemanjem učila plesati belokranjske ljudske plese in hkrati 

spoznavala pesmi Lepa Anka, Lipa moja, Sirota in Adlešičko kolo. Druga skupina učencev je 

medtem  v  medigrah  improvizirano muzicirala na orffovih instrumentih.)  

 

Pri nekaj učencih so se prvič kazali zametki sklepanj, razmišljanj, pričeli so povezovati 

dejavnosti »OSW« z druţboslovnimi znanji in temami ter s svojim predhodnim znanjem. 

(Pojavijo se razmišljanja, zakaj smo določeno dejavnost počeli. Klara: »Jaz vem, o čem se 

bomo zdaj pogovarjali!« U: »O čem pa?« Klara: »O jurjevanju.«) 

 

Kot najpomembnejšo ugotovitev tretjega tedna lahko izpostavimo, kako pomembno je bilo pri 

učencih spodbujati razmišljanje o dejavnostih, njihovem pomenu in namenu ter ozaveščanje 

le-tega. Torej, zakaj smo določeno dejavnost izvajali in kaj je bil njen namen (U: »Zakaj pa 

smo hodili v sprevodu in piskali ter glasno ţviţgali?« // »Torej, kaj smo ţeleli doseči s 

piskanjem?), in jim dati moţnost, da sami raziskujejo povezave med glasbeno umetnostjo in 

druţboslovjem.  
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7.7.1.6 Analiza rezultatov preverjanja znanja »koti« (T3/K2/RV1) 

• T3/K2: Doseganje izbranih učnih ciljev druţboslovnih tem glede na razred /RV1 

 

Opis in potek preverjanja znanja »koti« 

Kote učilnice smo označili s črkami A, B, C in D. Učencem smo prebrali vprašanje ter štiri 

moţne odgovore. Njihova naloga je bila, da so se na učiteljičin znak pri vsakem vprašanju 

postavili v kot s črko pravilnega odgovora. Pri postavljanju v kote ni bilo dovoljeno 

prehajanje iz enega v drugi kot. Zaradi laţjega analiziranja rezultatov smo preverjanje posneli 

z video kamero. 

 

Preverjanje znanja »koti« s pravilnimi odgovori se nahaja v poglavju Priloge.  

 

Metodologija ocenjevanja 

Za vsako pravilno postavitev je učenec prejel po eno točko. Analiza rezultatov je potekala 

tako, da smo sešteli pridobljene točke po razredih za vsako vprašanje posebej ter jih kasneje 

pretvorili v odstotke.  

 

Rezultati preverjanja znanja in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju grafično in opisno prikazujemo doseţene rezultate oz. doseganje izbranih 

učnih ciljev druţboslovnih tem učencev 2., 3. in 4. razreda pri medpredmetnem povezovanju z 

glasbeno umetnostjo in s pristopom »OSW«. 

 

Graf 4: Rezultati doseganja učnih ciljev po posameznih razredih pri preverjanju znanja v 

tretjem tednu 
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Doseganje prvega učnega cilja (C1): Učenec spozna praznik jurjevanja in ga zna poimenovati.   

Doseganje prvega učnega cilja smo preverjali z dvema vprašanjema:  

 

- Na vprašanje, kako se imenuje praznovanje začetka pomladi z obhodi zelenega Jurija 

in njegovega spremstva, so pravilni odgovor, jurjevanje, izbrali vsi učenci vseh treh 

razredov.  

- Ravno tako so vsi učenci na vprašanje, kako se imenuje glavni lik jurjevanja, izbrali 

pravilni odgovor – zeleni Jurij.  

 

Prvi učni cilj so na podlagi analiziranih odgovorov dosegli vsi učenci vseh treh razredov.  

 

Doseganje drugega učnega cilja (C2): Učenec pozna šege in navade jurjevanja (simbolika 

zelenega Jurija, oblačila in narodne noše, potek obreda, simbolika dobrin). 

 

Doseganje drugega učnega cilja smo preverjali z več vprašanji:  

- Na vprašanje, v kaj so zelenega Jurija oblekli, so pravilni odgovor – v zelenje iz 

brezovih vej – izbrali vsi četrtošolci, 80 % tretješolcev in 71,4 % drugošolcev.  

- Na vprašanje, s čim so po navadi pričeli obred jurjevanja, je pravilni odgovor – z 

glasnim piskanjem na piščali – izbralo 66,60 % četrtošolcev, 80,00 % tretješolcev in 

71,40 % drugošolcev.  

- Na vprašanje, kako so zaključili obred jurjevanja, so vsi učenci 4. in 3. razreda ter 

85,70 % drugošolcev izbrali pravilni odgovor: Zelenega Jurija so polili z vodo, brezov 

koš pa vrgli v reko.   

- Popolnoma enako kot pri prejšnjem vprašanju so učenci vseh treh razredov izbirali 

odgovor na vprašanje, čemu so brezov koš vrgli v vodo. Pravilni odgovor vprašanja se 

je glasil: Za dobro letino.  

- Na vprašanje, katere dobrine so ljudje ob tem prazniku darovali, so pravilni odgovor  

– vino, mleko, meso, sol, mast, denar – izbrali vsi četrtošolci, 80,00 % tretješolcev in 

57,10 % drugošolcev.  

- Belokranjsko narodno nošo so na podlagi slike prepoznali vsi učenci vseh treh 

razredov.  

 

Drugi učni cilj je na podlagi analiziranih odgovorov doseglo 94,43 % četrtošolcev, 90,00 % 

tretješolcev in 78,55 % drugošolcev.  

 

Doseganje tretjega učnega cilja (C3): Učenec spozna belokranjske ljudske plese in pesmi ob 

prazniku jurjevanja. 

 

Na vprašanje, katera pesem NI belokranjska, so vsi učenci vseh treh razredov odgovorili 

pravilno z odgovorom Na planincah sončece sije.  

 

Analiza vseh pridobljenih rezultatov nam je pokazala, da so bili pri izbiranju pravilnih 

odgovorov najuspešnejši učenci 4. razreda, ki so dosegli razredno povprečje 94,99 %. 

Nekoliko manj pravilnih odgovorov so podali učenci 3. razreda, ki so skupno v povprečju 

dosegli 88,00 %. Najniţje razredno povprečje znaša 81,41 %, dosegli so ga učenci 2. razreda. 
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7.7.1.7 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v četrtem tednu (T4/K1/RV1) 

Shema 6: T4/K1: Dejavnosti »OSW«, ki so omogočale uresničevanje druţboslovnih učnih 

ciljev/RV1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dejavnosti 

»OSW«,  

ki so 

omogočale  

uresničevanje  

druţboslovnih  

učnih ciljev 

Izmenično igranje 

in udarjanje. 

 

Glasbena pravljica 

(improvizirano igranje 

na melodična  in 

improvizirana 

glasbila). 

 

Gibov ni bilo potrebno 

ubesediti. 

 

Pogovor (kot del glasbene 

pravljice) skozi pristop  

»OSW«.  

Reflektiranje glasbenih 

dejavnosti v druţboslovna 

znanja se  je odvijalo samo 

po sebi. 

 

Učenje pritrkavanja z 

izmeničnim udarjanjem  

(najprej na lastne 

instrumente, nato na 

uglašene). 

DELITEV DNEVA NA URE IN 

MINUTE 

Gledamo na uro, kjer 15 minut 

pomeni en udarec na zvonu. To tudi  

slikovno ponazorim. 

U: »Natanko 15 čez 7 zjutraj  je bila 

ura, ko se je Tone zbudil. Zvonovi 

niso zazvonili sedemkrat, ampak 

samo enkrat.« Pokaţem na uro, dam 

samo en vzmah, učenci pa enkrat 

udarijo na glasbila. 

U: »Šolski avtobus je prispel točno 

ob pol osmih.« Zopet pokaţem na 

uro, dam dva vzmaha, učenci 

zazvonijo dvakrat. 

Gibi so bili ubesedeni ţe 

med samimi dejavnostmi 

»OSW«, zato so jih 

učenci razumeli. 

Se zelo dobro obnese! Vse 

skupaj deluje bolj tekoče, 

povezano, cilji pa so  bili 

doseţeni hitreje. 

ČASOVNI POTEK 

DELOV DNEVA 

U: »Natanko ob 12h oz. 

opoldne so imeli kosilo. 

Takrat so zvonovi zazvonili 

…?« Učenci: 

»Dvanajstkrat.« Dam 

vzmah, zazvonijo 12-x vsi 

hkrati. 

Nadaljujem: 

»Mama ju je poklicala: 

Tone, Blaţ, pozno je ţe, 

hitro domov! Avemarija ţe 

zvoni!« Z roko plapolam po 

zraku, nastane razgibano, 

prepletajoče večerno 

zvonjenje. 

U: »Od takrat naprej so zvonovi 

vsako uro naznanili, koliko je 

ura. Ko je bila ura tri, so 

zazvonili trikrat.« Dam jim tri 

vzmahe, oni pa enotno trikrat 

udarijo na zvončke, steklenice 

in glasbila. 

SPREMEMBE V 

ČLOVEKOVEM 

ŢIVLJENJU  

(poroka, smrt …) 

U: »Ko je Tone odhajal iz 

šole, je v bliţini zaslišal 

zvonjenje navčka. Navček je 

najmanjši zvon, ki naznanja 

smrt nekoga. Umrla je 

namreč teta iz vasi. Bila je ţe 

precej stara. Z zvonjenjem na 

navček so ljudje vedno 

naznanjali, če je kdo umrl. 

Tako to počnejo še danes.« 

Pokaţem učenki, naj zazvoni 

na njen mali zvonček, potem 

nadaljujem. U: »Tone se je 

spomnil, kako drugače je 

zvenelo zvonjenje, ko sta se 

poročila sosed in soseda. 

Takrat so zvonili vsi zvonovi, 

tisti veliki in mali, slišati je 

bilo veselo in prav 

slavnostno!« Na neverbalni 

ukaz vsi učenci bogato 

zvonijo.  

 

Gibi z onomatopoijo. 

 

Ogled zvonika in 

zvonov vaške cerkve s 

pravim pritrkavanjem. 

 

Učenci so iz prve roke 

videli potek 

pritrkavanja, navdušeni 

so bili nad velikostjo in 

glasnostjo zvonov.  V 

ţivo so spoznali glavne 

dele zvona (krona,  

glava, polje, kembelj). 

3 skupine učencev: 

1. veliki zvon, glasno 

izgovarjanje »BOM« 

z dodanimi velikimi 

gibi; 

2. Srednji zvon, 

izgovarjanje »bim-

bam« z manjšimi 

gibi; 

3. Najmanjši 

zvončki, izgovarjanje 

»cin-cin-cin-cin« z 

majhnimi in kratkimi 

gibi. 
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Druţboslovna tema četrtega tedna: PRITRKAVANJE.  

 

Zastavljeni učni cilji druţboslovnih tem, ki smo jih dosegali s pristopom »OSW«: 

 

C1:  Učenec spozna ljudski običaj pritrkavanja in njegove značilnosti (priloţnosti, ob katerih 

se je pritrkavalo; potek in značilnosti pritrkavanja, spozna glavne dele zvona; ve, kaj je 

navček). 

C2: Učenec spozna časovni potek delov dneva in zna deliti dan na ure in minute.  

C3: Učenec razume nekatere spremembe v človekovem ţivljenju (rojstvo, smrt, poroka …). 

C4: Učenec razlikuje sestavine načina ţivljenja (praznik, vsakdanjik, šege in navade).  

 

V četrtem tednu raziskave so učenci spoznavali pritrkavanje. Več učnih ciljev hkrati so 

dosegali preko dejavnosti, ki je bila načrtovana tudi kot končni tedenski glasbeni izdelek. To 

je glasbena pravljica (z improviziranim igranjem na melodična in improvizirana glasbila). 

Učenci so dosegali naslednje učne cilje:   

- Spoznavali so časovni potek delov dneva in deljenja dneva na ure in minute. (U: »Natanko 

ob 12h oz. opoldne so imeli kosilo. Takrat so zvonovi zazvonili …?« Učenci: »Dvanajstkrat.« 

(Dam vzmah, zazvonijo 12-x). Nadaljujem: »Mama ju je poklicala: Tone, Blaţ, pozno je ţe, 

hitro domov! Avemarija ţe zvoni!« (Z roko plapolam po zraku, nastane razgibano, 

prepletajoče večerno zvonjenje. //  Gledamo na uro, kjer 15 minut pomeni en udarec na 

zvonu. To tudi  slikovno ponazorim. U: »Natanko 15 čez 7 zjutraj je bila ura, ko se je Tone 

zbudil. Zvonovi niso zazvonili sedemkrat, ampak samo enkrat.« (Pokaţem na uro, dam samo 

en vzmah, učenci pa enkrat ˝zazvonijo˝ na glasbila). U: »Šolski avtobus je prispel točno ob 

pol osmih.« (Zopet pokaţem na uro, pokaţem dva vzmaha, učenci zazvonijo dvakrat. // U:  

»Od takrat naprej so zvonovi vsako uro naznanili, koliko je ura. Ko je bila ura tri, so 

zazvonili trikrat.« (Dam jim tri vzmahe, oni pa enotno trikrat ˝zazvonijo˝ na zvončke, 

steklenice in glasbila.) 

– Gradili so razumevanje nekaterih sprememb v človekovem ţivljenju (rojstvo, smrt, poroka, 

…) in razlikovali sestavine načina ţivljenja (praznik, vsakdanjik, šege in navade). (U: »Ko je 

Tone odhajal iz šole, je v bliţini zaslišal zvonjenje navčka. Navček je najmanjši zvon, ki 

naznanja smrt nekoga. Umrla je namreč teta iz vasi. Bila je ţe precej stara. Z zvonjenjem na 

navček so ljudje vedno naznanjali, če je kdo umrl. Tako to počnejo še danes.« (Pokaţem 

učenki, naj zazvoni na njen mali zvonček.) Potem nadaljujem: »Tone se je spomnil, kako 

drugače je zvenelo zvonjenje, ko sta se poročila sosed in soseda. Takrat so zvonili vsi zvonovi, 

tisti veliki in mali, slišati je bilo prav slavnostno! (Na moj neverbalni ukaz vsi učenci bogato 

zvonijo.))  

 

Po glasbeni pravljici smo z učenci izvedli pogovor o glavnih delih zvona in ponovili nove 

izraze (npr. navček, pritrkavanje).  

 

V zadnjem srečanju smo si ogledali zvonik in zvonove vaške cerkve, kjer smo poslušali in se 

sami preizkusili v pritrkavanju. (… Navdušeni so bili nad velikostjo in glasnostjo zvonov. V 

ţivo so spoznali glavne dele zvona – krona, glava, polje, kembelj.) 

 

V četrtem tednu ni bilo potrebnih toliko verbalnih dejavnosti za doseganje učnih ciljev, pač pa 

so učne cilje učenci prvič dosegali tudi preko neverbalnih dejavnosti, npr. preko gibov, ki smo 

jih ozvočili z onomatopoijo. (Tri skupine učencev: 1. veliki zvon, glasno izgovarjanje »BOM« 

z dodanimi velikimi gibi; 2. srednji zvon, izgovarjanje »bim-bam« z manjšimi gibi; 3. 

najmanjši zvončki, izgovarjanje »cin-cin-cin-cin« z majhnimi in kratkimi gibi.) Na ta način so 

se izkustveno učili o zvonjenju različnih zvonov in značilnostih pritrkavanja. Z izmeničnim 
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igranjem in udarjanjem sta se je izboljšala njihova koncentracija in poslušanje, učenci so 

postali bolj pozorni drug na drugega, se bolje prilagajali in spremljali med seboj.  

 

Reflektiranje glasbenih dejavnosti v druţboslovna znanja se je odvijalo samo po sebi, 

predvsem zato, ker so bili elementi govora vključeni v sam pristop »OSW«. (Gibi so bili 

ubesedeni ţe med samimi dejavnostmi »OSW«, zato so jih razumeli. Se zelo dobro obnese! 

Vse skupaj deluje bolj tekoče, povezano, cilji pa so doseţeni hitreje.)  

 

Kot najpomembnejšo ugotovitev četrtega tedna lahko izpostavimo ravno vključevanje 

govornih elementov v dejavnosti »OSW«, kar se je izkazalo za zelo učinkovito potezo pri 

doseganju učnih ciljev druţboslovja.  

7.7.1.8 Analiza rezultatov preverjanja znanja »abeceda« (T4/K2/RV1) 

• T4/K2: Doseganje izbranih učnih ciljev druţboslovnih tem glede na razred /RV1 

 

Opis in potek preverjanja znanja »abeceda« 

Na vsakem izmed 25 kartončkov je bilo zapisano vprašanje, ki se je nanašalo na tedensko 

druţboslovno temo pritrkavanje. Na drugi strani kartončka je bila zapisana črka abecede, ki je 

bila začetna črka rešitve oz. odgovora na vprašanje. Iz vrečke smo izţrebali 10 kartončkov. 

Učenci so odgovore zapisovali na lističe, ki so jih kasneje oddali. 

Preverjanje znanja »abeceda« s pravilnimi odgovori se nahaja v poglavju Priloge. 

 

Metodologija ocenjevanja 

Vsak pravilno zapisan odgovor je učencu prinesel eno točko. Analiza rezultatov je potekala 

tako, da smo sešteli pridobljene točke po razredih za vsako vprašanje posebej ter jih pretvorili 

v odstotke. 

 

Rezultati preverjanja znanja in interpretacija rezultatov 

Izţrebane črke: K, S, Z, P, J, D, E, N, B, A. V nadaljevanju grafično in opisno prikazujemo 

doseţene rezultate oz. doseganje izbranih učnih ciljev druţboslovnih tem učencev 2., 3. in 4. 

razreda pri medpredmetnem povezovanju z glasbeno umetnostjo in s pristopom »OSW«. 

 

Graf 5: Rezultati doseganja učnih ciljev po posameznih razredih pri preverjanju znanja v 

četrtem tednu 
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Doseganje prvega učnega cilja (C1): Učenec spozna ljudski običaj pritrkavanja in njegove 

značilnosti (priloţnosti, ob katerih se je pritrkavalo; potek in značilnosti pritrkavanja, spozna 

glavne dele zvona; ve, kaj je navček).  

 

Doseganje prvega učnega cilja smo preverjali z več vprašanji:  

- Na vprašanje, kako se imenuje ljudski običaj, kjer ritmično udarjamo po dveh ali več 

zvonovih, je pravilni odgovor pritrkavanje podalo 62,50 % četrtošolcev, 66,66 % 

tretješolcev in 85,70 % drugošolcev.  

- Na vprašanje, kako se imenuje podolgovat in proti koncu odebeljen kovinski predmet, 

ki je pritrjen v zvonu in udarja po njem sem ter tja, so vsi učenci vseh treh razredov 

odgovorili s pravilnim odgovorom – kembelj.  

- Ravno tako so vsi učenci na vprašanje, kako se imenuje votlo kovinsko glasbilo, ki je 

spodaj razširjeno, ob udarcih in trkih obenj pa daje močne, zveneče glasove; rečemo 

tudi, da zvoni, buči, doni, … zapisali pravilni odgovor – zvon.  

- Na vprašanje, kako se imenuje najmanjši zvon, ki naznanja smrt nekoga, je pravilni 

odgovor navček podalo 87,50 % četrtošolcev, 83,33 % tretješolcev in vsi drugošolci.  

 

Prvi učni cilj je na podlagi analiziranih odgovorov doseglo 87,50 % četrtošolcev, 87,49 % 

tretješolcev in 96,40 % drugošolcev.  

 

Doseganje drugega učnega cilja (C2): Učenec spozna časovni potek delov dneva in zna deliti 

dan na ure in minute. 

 

Doseganje drugega učnega cilja smo preverjali z več vprašanji:  

- Na vprašanje, kako se imenuje zvonjenje ob 7. uri zjutraj, je pravilni odgovor 

jutranjica podalo 75,00 % četrtošolcev, 66,66 % tretješolcev in 57,10 % drugošolcev.  

- Vsi učenci vseh treh razredov so na vprašanje, kolikokrat zvonovi udarijo točno  

opoldne, podali pravilen odgovor – dvanajstkrat.  

- Na vprašanje, kolikokrat zvonovi udarijo, ko naznanijo uro 15 minut čez 3, je pravilen 

odgovor enkrat zapisalo 62,50 % četrtošolcev, 83,33 % tretješolcev in 71,40 % 

drugošolcev.  

- Na vprašanje, kako se imenuje večerno zvonjenje v čast Mariji, je pravilni odgovor 

avemarija podalo 75,00 % četrtošolcev, 66,66 % tretješolcev in 71,40 % drugošolcev.  

 

Drugi učni cilj je na podlagi analiziranih odgovorov doseglo 78,12 % četrtošolcev, 79,16 % 

tretješolcev in 74,97 % drugošolcev.  

 

Doseganje tretjega učnega cilja (C3): Učenec razume nekatere spremembe v človekovem 

ţivljenju (rojstvo, smrt, poroka …). 

 

Na vprašanje, kaj naznanja zvonjenje navčka, so pravilni odgovor – smrt podali vsi učenci 4. 

in 2. razreda ter 83,33 % učencev 3. razreda.  

 

Doseganje četrtega učnega cilja (C4): Učenec razlikuje sestavine načina ţivljenja (praznik, 

vsakdanjik, šege in navade). 

 

Na vprašanje, kako se imenuje eden največjih cerkvenih praznikov, ob katerem zvonovi 

bogato zvonijo, praznujemo pa ga pozimi, 25. decembra, je pravilni odgovor boţič podalo 

87,50 % četrtošolcev, 66,66 % tretješolcev in 85,70 % drugošolcev.  
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*Na četrti učni cilj se deloma navezuje tudi vprašanje z odgovorom pritrkavanje, katerega 

rezultate smo analizirali ţe pri prvem učnem cilju.  

 

Analiza vseh pridobljenih rezultatov nam je pokazala, da so bili pri zapisovanju pravilnih 

odgovorov najuspešnejši učenci 2. razreda, ki so dosegli razredno povprečje 87,10 %. 

Nekoliko manj pravilnih odgovorov so podali učenci 4. razreda, ki so skupno v povprečju 

dosegli  85,00 %. Najniţje skupno povprečje so dosegli učenci 3. razreda, ki so skupaj zbrali  

81,60 %. 
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7.7.1.9 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v petem tednu (T5/K1/RV1) 

Shema 7: T5/K1: Dejavnosti »OSW«, ki so omogočale uresničevanje druţboslovnih učnih 

ciljev/RV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dejavnosti 

»OSW«,  

ki so 

omogočale  

uresničevanje  

druţboslovnih  

učnih ciljev 

Spontano in improvizirano 

gibanje ob improviziranem 

igranju na instrumente. 

 

Gibov ni bilo potrebno 

ubesediti (uporaba slik).  

 

Reflektiranje glasbenih 

dejavnosti v druţboslovna 

znanja se odvija samo po sebi. 

 

Vsi pojemo pesem 

Potujemo v Ribnico. 

Luka hodi okoli kroga 

in izšteje Lariso. 

Pokaţem jima sliko 

kolesarja in vrtim z 

rokami. Za menoj ob 

petju ponavljata gibe 

in izštejeta Nadjo. 

Pokaţem jim sliko 

vlaka. Primejo se za 

bok in drug za drugim 

potujejo okoli kroga, 

izštejejo naslednjega 

…  

 

UPOŠTEVANJE 

PROMETNIH ZAKOV 

IN PREDPISOV 

V prvem poskusu se 

Klara edina ustavi pred 

prehodom za pešce, 

pogleda levo in desno ter 

nadaljuje pot. V drugem 

poskusu po pogovoru to 

naredijo vsi učenci. 

 

Uporaba slikovnega 

gradiva, didaktičnih 

pripomočkov  

(samostoječih 

prometnih znakov, 

semaforja), prirejenega  

prehoda za pešce, 

kolesarske steze, 

kroţnega kriţišča … 

deluje zelo 

motivacijsko. Prometne 

znake so si hitro 

zapomnili.  

UPOŠTEVANJE VREMENSKIH 

RAZMER V PROMETU 

Prva skupina učencev se giblje po 

pripravljeni prometni progi. Njihovo 

gibanje ˝po cesti˝ je odvisno od glasbene 

spremljave druge skupine učencev. Ko 

igrajo neţno, počasi in tiho, pomeni to 

sončno vreme. Ko igrajo samo palčke, to 

pomeni deţ, bobni ponazarjajo nevihto 

itd. Učenci, ki so hodili po cesti, so 

potrebovali dosti časa, da so začeli 

poslušati glasbo in se v prometu ravnati 

po vremenskih razmerah.  

UPOŠTEVANJE  

PROMETNIH 

POVRŠIN V 

PROMETU 

Le nekaj učenk se  

na predelu, kjer je 

posuto kamenje, 

premika 

počasneje, 

previdneje.  

Ljudska igra 

»potujemo v 

Ribnico« ob petju 

pesmi. 

Spodbuda s slikovnim 

gradivom in rekviziti. 

 

Glasbeni odmevi, 

glasbena vprašanja 

in odgovori. 

 

Namesto ubeseditve gibov sem uporabila 

slikovno gradivo. Npr. pokazala sem 

sliko avtobusa, najbliţjo učenko prijela za 

roke, za nama hitro zdruţila še en par in 

pokimala še ostalim. V trenutku se je po 

telovadnici peljal ˝razredni avtobus˝.  Ob 

sliki kolesa sem pričela z vrtenjem rok. 

Učenci so hitro ponavljali za menoj. 

Vedeli so, da smo s tem postali kolesarji.   

 

Učencem je bila tema o prometu 

blizu. Hitro so razumeli smisel 

dejavnosti »OSW« in jih 

povezovali s prometom v ţivih 

situacijah. 

 

Problematičen razkorak med 

glasbo in realnostjo.  

Učence je pri ravnanju v 

prometu begala glasba. Ko 

je skupina učencev 

ponazarjala nevihto s 

hitrim in glasnim igranjem 

na bobne, se je druga 

skupina (kolesarji) po cesti 

premikala hitreje namesto 

počasneje (previdneje). 

Erika zaigra sončno 

vreme na zvončke, vsi 

na metalofonih in 

ksilofonih zaigrajo njen 

odmev. Ostali učenci se 

v prometu istočasno 

prelevijo v različna 

prevozna sredstva, 

upoštevajoč različne 

zaigrane dejavnike. 
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Druţboslovna tema četrtega tedna: PROMET.  

 

Zastavljeni učni cilji druţboslovnih tem, ki smo jih dosegali s pristopom »OSW«: 

 

C1:  Učenec pozna pomen prometnih znakov, ki jih srečuje na poti v šolo, in znakov, 

pomembnih za vedenje pešcev in kolesarjev.  

C2: Učenec razume nevarnost prometa v različnih vremenskih razmerah.  

C2: Učenec pozna različna prometna sredstva ter njihovo vlogo v prometu (kolo, motor, avto, 

avtobus, vlak, letalo, ladja). 

C4: Učenec pozna različne dejavnike (vreme, prometne površine), ki vplivajo na ravnanje 

udeleţencev v prometu, na primerih analizirajo in presojajo strategije ravnanja pešcev in 

kolesarjev. 

 

V petem tednu raziskave so učenci spoznavali promet. Preko ljudske igre »potujemo v 

Ribnico« so dosegali druţboslovni učni cilj spoznavanja različnih prometnih sredstev ter 

njihovo vlogo v prometu. (Vsi pojemo pesem Potujemo v Ribnico. Luka hodi okoli kroga in 

izšteje Lariso. Pokaţem jima sliko kolesarja in vrtim z rokami. Za menoj ob petju ponavljata 

gibe in izštejeta Nadjo. Pokaţem jim sliko vlaka. Primejo se za bok in drug za drugim potujejo 

okoli kroga, izštejejo naslednjega …)  

 

Z glasbenimi odmevi, glasbenimi vprašanji in odgovori so učenci usvajali različne dejavnike 

(vreme, prometne površine), ki vplivajo na ravnanje udeleţencev v prometu. (Erika zaigra 

sončno vreme na zvončke, vsi na metalofonih in ksilofonih zaigrajo njen odmev. Ostali učenci 

se v prometu istočasno prelevijo v različna prevozna sredstva, upoštevajoč različne zaigrane 

dejavnike). Nato pa smo v pogovoru na koncu učne ure na primerih analizirali in presojali 

strategije ravnanja pešcev in kolesarjev. 

 

Preko spontanega in improviziranega gibanja ob improviziranem igranju na instrumente so 

učenci hkrati in nekoliko prepleteno usvajali več druţboslovnih ciljev. Učili so se pomena 

prometnih znakov, ki jih srečujejo na poti v šolo, in znakov, pomembnih za vedenje pešcev in 

kolesarjev, postopoma so gradili razumevanje nevarnosti prometa v različnih vremenskih 

razmerah in spoznavali pomen dejavnikov (prometnih površin), ki vplivajo na ravnanje 

udeleţencev v prometu. Pri tej dejavnosti so učenci zelo različno dojemali medpredmetno 

povezavo glasbene umetnosti in druţboslovja. Nekateri so kazali velik napredek, saj so pričeli 

razmišljati bolj poglobljeno, veliko so sklepali, ostali pa so se drţali zgolj upoštevanja 

neverbalnih ali verbalnih navodil. (V prvem poskusu se Klara edina ustavi pred prehodom za 

pešce, pogleda levo in desno ter nadaljuje pot. V drugem poskusu, po pogovoru, to naredijo 

vsi učenci. // Le nekaj učenk se na predelu, kjer je posuto kamenje, premika počasneje, 

previdneje. // Prva skupina učencev se giblje po pripravljeni prometni progi. Njihovo gibanje 

˝po cesti˝ je usklajeno z glasbenimi spremljavami druge skupine učencev. Neţno in počasno 

igranje ponazarja sončno vreme. Z igranjem na palčke ponazarjajo deţ, z bobni nevihto itd.  

Učenci, ki so hodili po cesti, so potrebovali kar nekaj časa, da so začeli poslušati glasbo in se 

v prometu ravnali zaigranim vremenskih razmeram primerno.)  

 

Tako kot vse prejšnje tedne smo tudi v petem uporabili veliko slikovnega gradiva in 

rekvizitov in tudi v tem tednu se je to izkazalo kot zelo uspešno in motivacijsko.  

 

Čeprav so bile določene dejavnosti popolnoma neverbalne, so učenci preko njih uspešno 

usvajali druţboslovne učne cilje, kar pomeni, da niso potrebovali toliko ubeseditev in 

dodatnih verbalnih razlag. Velik napredek so učenci pokazali pri dojemanju dejavnosti 
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»OSW« v povezavi z njenim namenom, saj so učenci več razmišljali o tem, zakaj pojemo 

določeno pesem, zakaj se igramo določeno igro in kaj ţelimo z njo doseči. Samostojno so 

razumevali določene gibe, ki smo jih uporabljali, zato jih ni bilo potrebno ubesediti, kot 

nadomestek besedam pa so v pomoč prišle slike. (Namesto ubeseditve gibov sem uporabila 

slikovno gradivo. Npr. pokazala sem sliko avtobusa, najbliţjo učenko prijela za roke, za nama 

hitro zdruţila še en par in pokimala še ostalim. V trenutku se je po telovadnici peljal 

˝razredni avtobus˝. Ob sliki kolesa sem pričela z vrtenjem rok. Učenci so hitro ponavljali za 

menoj. Vedeli so, da smo s tem postali kolesarji.)   

 

Reflektiranje glasbenih dejavnosti v druţboslovna znanja se je odvijalo samo po sebi. 

(Učencem je bila tema o prometu blizu. Hitro so razumeli smisel dejavnosti »OSW« in jih 

povezovali s prometom v ţivih situacijah.)  

 

V petem tednu je nepričakovano prišlo do zanimivega pojava, ki smo ga označili kot 

»problematičen razkorak med glasbo in realnostjo«, kar pomeni, da so se učenci preveč 

vţiveli v samo glasbo in ne toliko v situacije, povezane s prometom, ki smo jih s to glasbo 

ponazarjali. (Učence je pri ravnanju v prometu begala glasba. Ko je skupina učencev 

ponazarjala nevihto s hitrim in glasnim igranjem na bobne, se je druga skupina (kolesarji) po 

cesti premikala hitreje namesto počasneje – previdneje.) O tem smo se po dejavnosti z učenci 

še posebej pogovorili.  

 

Kot najpomembnejšo ugotovitev petega tedna lahko izpostavimo pomembnost izbire 

ustreznega učenca, ki bo vodil določeno glasbeno dejavnost. Na splošno se je med glasbenimi 

dejavnostmi hitro opazilo, kdo izmed učencev se dobro vţivlja v glasbo, je izviren, 

ustvarjalen, si upa improvizirati, glasbo doţivlja in jo tudi na različne načine izraţa. Taki 

učenci so pogosto izstopali. Ko smo jih določili kot ˝vodje˝, je dejavnost hitreje stekla, saj so 

ostalim učencem omogočili dobre pogoje za to. Npr. učenka, ki je z igranjem na glasbila 

dobro interpretirala sončno vreme, je ustvarila idealne pogoje za ostale učence, ki so se morali 

temu vremenu prilagoditi v prometu. Ravno tako je bilo z igranjem slabega vremena. Če tako 

dobrih pogojev ne bi bilo, bi se dejavnost podrla tudi za ostale učence.  

7.7.1.10 Analiza rezultatov preverjanja znanja »drži/ne drži« (T5/K2/RV1) 

• T5/K2: Doseganje izbranih učnih ciljev druţboslovnih tem glede na razred /RV1 

 

Opis in potek preverjanja znanja »drţi/ne drţi« 

Učencem smo zastavljali trditve, oni pa so na vnaprej pripravljene lističe k številki vprašanja 

zapisali kljukico, če so menili, da trditev drţi, ter kriţec, če so bili mnenja, da trditev ne drţi.  

Preverjanje znanja »drţi/ne drţi« z rešitvami se nahaja v poglavju Priloge.  

 

Metodologija ocenjevanja 

Vsak pravilno zapisan odgovor je učencu prinesel eno točko. Analiza rezultatov je potekala 

tako, da smo sešteli pridobljene točke po razredih za vsako posamezno vprašanje ter jih 

kasneje pretvorili v odstotke. 

 

Rezultati preverjanja znanja in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju grafično in opisno prikazujemo doseţene rezultate oz. doseganje izbranih 

učnih ciljev druţboslovnih tem učencev 2., 3. in 4. razreda pri medpredmetnem povezovanju z 

glasbeno umetnostjo in s pristopom »OSW«. 
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Graf 6: Rezultati doseganja učnih ciljev po posameznih razredih pri preverjanju znanja v 

petem tednu 

Doseganje prvega učnega cilja (C1): Učenec pozna pomen prometnih znakov, ki jih srečuje 

na poti v šolo, in znakov, pomembnih za vedenje pešcev in kolesarjev. 

 

Doseganje prvega učnega cilja smo preverjali z več trditvami:  

- Prometni znak, ki nas opozori na prehod za kolesarje, je prepoznalo 28,57 % 

četrtošolcev, 50,00 % tretješolcev in 33,33 % drugošolcev.  

- Prometni znak za prepovedano voţnjo za kolesarje so prepoznali vsi učenci vseh treh 

razredov.  

- Prometni znak za območje umirjenega prometa so prepoznali vsi učenci 2. in 4. 

razreda ter 66,66 % učencev 3. razreda.  

- Prometni znak za kolesarsko stezo je prepoznalo 85,71 % četrtošolcev, vsi tretješolci 

in 83,33 % drugošolcev.  

- Barvo kolesarske steze pa so pravilno določili vsi učenci 4. in 3. razreda ter 83,33 % 

drugošolcev.  

 

Prvi učni cilj je na podlagi analiziranih odgovorov doseglo 82,85 % četrtošolcev, 83,33 % 

tretješolcev in 79,99 % drugošolcev.  

 

Doseganje drugega učnega cilja (C2): Učenec razume nevarnost prometa v različnih 

vremenskih razmerah. 

 

Za ustrezno prilagoditev voţnje ob deţju ali snegu so se pravilno odločili vsi četrtošolci, 

83,33 % tretješolcev in ravno toliko drugošolcev.  
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Doseganje tretjega učnega cilja (C3): Učenec pozna različna prometna sredstva ter njihovo 

vlogo v prometu. 

 

Doseganje tretjega učnega cilja smo preverjali z dvema trditvama:  

- Uporabo mestnega avtobusa namesto avta za zmanjšanje gneče v mestih so razumeli 

vsi učenci 4. in  2. razreda ter 83,33 % učencev 3. razreda.   

- Dvig roke kot nakazovanje pri zavijanju v levo s kolesom so pravilno razumeli vsi 

četrtošolci, 66,66 % tretješolcev in 50,00 % drugošolcev.  

 

Tretji učni cilj so na podlagi analiziranih odgovorov dosegli vsi četrtošolci, 74,99 % 

tretješolcev in  75,00 % drugošolcev.  

 

Doseganje četrtega učnega cilja (C4): Učenec pozna različne dejavnike (vreme, prometne 

površine), ki vplivajo na ravnanje udeleţencev v prometu, na primerih analizira in presoja 

strategije ravnanja pešcev in kolesarjev. 

 

Doseganje četrtega učnega cilja smo preverjali z dvema trditvama:  

- Uporabo odsevnikov za otroke in odrasle je pravilno razumelo 57,14 % četrtošolcev, 

83,33 % tretješolcev in 50,00 % drugošolcev.  

- Vsi učenci vseh treh razredov so vedeli, da se po sredini cestišča ne smemo nikoli 

voziti s kolesom.  

 

Četrti učni cilj je na podlagi analiziranih odgovorov doseglo 78,57 % četrtošolcev, 91,66 % 

tretješolcev in 75,00 % drugošolcev.  

 

Analiza vseh pridobljenih rezultatov nam je pokazala, da je skupno največ odstotkov 

dosegel 4. razred (87,14 %), za njim 3. razred (83,33 %) in najmanj 2. razred (78,33 %). 
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7.7.1.11  Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v šestem tednu (T6/K1/RV1) 

Shema 8: T6/K1: Dejavnosti »OSW«, ki so omogočale uresničevanje druţboslovnih učnih 

ciljev/RV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dejavnosti 

»OSW«,  

ki so omogočale  

uresničevanje  

druţboslovnih  

učnih ciljev 

Brez dodatnih razlag, hitro 

dojemanje, globoko razmišljanje.  

 

Spontano reflektiranje glasbenih 

dejavnosti v druţboslovna 

znanja.  

 

Celota učnih ur je bila 

najbliţje pravemu 

»OSW«. Vţivljanje, 

improviziranje, iskanje 

samega sebe, 

poglabljanje 

medosebnih odnosov 

in skupinska dinamika. 

Veliko več oz. drugega 

kot samo doseganje 

učnih ciljev. 

 Ob igranju skupina ţensk ritmično 

vzklika ˝ţenske nabiramo˝, skupina 

moških pa ˝moški lovimo!˝ 

Dodajamo še razne neritmične 

vzklike: ˝Huu-huu˝, ˝Aaa?˝, ˝Aha!˝  

Sporazumevanje nadgradimo še z 

glasbenimi vprašanji in odgovori 

(ţenske vprašajo, moški odgovarjajo 

in obratno) in nato še z glasbenimi 

odmevi.  

 

 Priţiganje ognja in ples 

okrog ognja. 

U:˝Bi si lahko tako 

bivališče  postavil samo en 

učenec?˝  Učenci: ˝Nee.˝ 

U: ˝Zakaj ne?˝ 

Več učencev poda različne 

odgovore. Vsi razmišljajo v 

isti smeri. Ugotovijo, da za 

ţivljenje potrebujejo drug 

drugega. 

 Neverbalno 

sporazumevanje; slikanje 

na stene. 

U:˝Zakaj druga skupina ni 

imela teţav pri slikanju?˝ 

Vanja: ˝Ker se niso nič 

kregali med seboj. Pa 

govorili niso, ampak so se 

gledali, kaj bo kdo pokazal.˝ 

 

Petje recitativa.  

Spodbuda s slikovnim 

gradivom in rekviziti. 

 

Igra neandertalci: 

˝oţivljanje slik˝(spontano 

in improvizirano gibanje). 

 

Klara: ˝Jaz bi tudi ţivela v 

takih jamah kok´r so oni 

včasih.˝ 

Govor kot del »OSW«.   

Učencem pomaga razumeti 

povezavo z druţboslovno vsebino, 

npr. glasbeni odmevi in peti 

recitativ: ˝Ţenske nabirajo, moški 

lovijo!˝ 
Izraţanje neandertalskega 

vedenja, gibanja, 

sporazumevanja in spoznavanja 

takratnih medsebojnih odnosov. 

// Vsi učenci so si hitro poiskali 

svoj par, pri katerem je eden 

čepel, drugi pa stal v opisanem  

poloţaju. Med seboj so se 

sporazumevali.  

Lara počepne in Sara stoji ob 

njej. Druga drugi hočeta nekaj 

dopovedati. Krilita in mahata z 

rokami, spuščata razne glasove: 

Lara: ˝Hmm mm mm?˝ 

Sara: ˝Aa-aa... amm…˝ 

 

 
Ritmični in neritmični vzkliki, 

glasbena vprašanja in odgovori, 

glasbeni odmevi. 

 

Ples, ustvarjanje 

»v  jami«. 

Navdušenje, 

ko rekviziti 

postanejo 

glasbila.   

»Vzgoja za človeka?« 

Naknadni učni cilj.   

Zaradi nepričakovanega 

pojava (glej T6/K3: 

Vţivljanje v ljudsko 

igro/RV2) smo dodali še 

en učni cilj. Z neverbalnim 

komuniciranjem in 

gibanjem so se učenci učili 

strpnosti med seboj in v 

pogovoru prenašali 

(pozitivna in negativna) 

vedenja na realne in 

vsakodnevne situacije. 

 

U: ˝Zakaj pa, mislite, da smo vedno 

hitreje drgnili trsko ob trsko?˝ 

Nastane tišina. Počakam nekaj časa 

in nadaljujem: ˝Zakaj pa smo potem 

pihali v te naše trske?˝ 

Luka:˝Da bi zakurili ogenj.  

U: ˝Aha?˝ 

Luka: ˝Ker je veter hrana za ogenj.˝  

Četudi o bivališčih 

nismo posebej govorili 

oz. se z njimi posebej 

ukvarjali, so na podlagi 

slik učenci sami sklepali 

in prišli do ugotovitev. 

// Na palice in kamne 

nato zaigramo. Luku so 

kamni všeč, posluša 

njihov zvok. 

Izpeljali smo ga iz 

ritmičnega govorjenja 

in glasbenih odmevov.  

… Nato prvi del 

zapojem nekoliko 

višje, tišje, umirjeno 

in drugega niţje, 

glasneje. S tem 

ponazarjamo ţensko 

umirjeno naravo ter 

moški, bolj nevaren in 

divji način 

pridobivanja hrane: 

˝Ţenske nabirajo, 

moš-ki LO-VI-JO!˝ 

Učenci ponovijo in se 

zraven gibljejo po 

zgledu.  
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Druţboslovna tema četrtega tedna: KAMENA DOBA. 

 

Zastavljeni učni cilji druţboslovnih tem, ki smo jih dosegali s pristopom »OSW«: 

 

C1:  Učenec spozna vidike ţivljenja ljudi v kameni dobi (bivališča, prehrana, delo, obleka). 

C2: Učenec spozna, da ljudje, ki ţivijo ali delajo skupaj, vstopajo v določene medsebojne 

odnose (ljubezen, skrb, spoštovanje, prijateljstvo, sodelovanje …). 

C3: Učenec ve, da vsak človek ţivi v določeni skupnosti in da nihče ne more ţiveti sam.  

C4: Učenec spozna in uporablja različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in 

reševanja različnih medosebnih vprašanj.   

*Zadnji učni cilj je bil dodan naknadno, šele po prvi učni uri šestega tedna.   

 

V šestem tednu raziskave smo z učenci spoznavali kameno dobo. Prvič smo izpeljali peti 

recitativ in z njim dosegali učni cilj spoznavanja vidikov ţivljenja ljudi v kameni dobi 

(delitev dela med moškimi in ţenskami). (Recitativ smo izpeljali iz ritmičnega govorjenja in 

glasbenih odmevov. … Nato prvi del zapojem nekoliko višje, tišje, umirjeno, drugega pa 

niţje, glasneje. S tem ponazarjamo ţensko umirjeno naravo ter moški, bolj nevaren in divji 

način pridobivanja hrane: ˝Ţenske nabirajo, moš-ki LO-VI-JO!˝ Učenci ponovijo in se zraven 

gibljejo po zgledu.)  

 

Posluţevali smo se dejavnosti »OSW«, ki so se v preteklih tednih raziskave izkazale kot 

uspešne. To so predvsem dejavnosti, ki vsebujejo govorne elemente: ritmične in neritmične 

vzklike, izreke, glasbena vprašanja in odgovore ter glasbene odmeve. (Ob igranju skupina 

ţensk ritmično vzklika ˝ţenske nabiramo˝, skupina moških pa ˝moški lovimo!˝ Dodajamo še 

razne neritmične vzklike: ˝Huu-huu˝, ˝Aaa?˝, ˝Aha!˝ Sporazumevanje nadgradimo še z 

glasbenimi vprašanji in odgovori (ţenske vprašajo, moški odgovarjajo in obratno) in nato še 

z glasbenimi odmevi.) Preko teh dejavnosti so učenci spoznavali predvsem vlogo moških in 

ţensk v prazgodovini ter odnose in sporazumevanje med njimi.  

 

Preko dejavnosti ˝oţivljanje slik˝ (spontanega in improviziranega gibanja) so učenci 

spoznavali takratne medsebojne odnose med ljudmi, začutili so različne vrste odnosov, tako 

pozitivne (prijateljstvo, skrb, sodelovanje …) kot tudi negativne (jeza, bes, prepiranje …), 

učili pa so se tudi o ostalih vidikih ţivljenja ljudi v kameni dobi (bivališča, prehrana, delo, 

obleke). (Izraţanje neandertalskega vedenja, gibanja, sporazumevanja in spoznavanja 

takratnih medsebojnih odnosov. // Vsi učenci so si hitro poiskali svoj par, pri katerem je eden 

čepel, drugi pa stal v opisanem poloţaju. Med seboj so se sporazumevali.  

Lara počepne in Sara stoji ob njej. Druga drugi hočeta nekaj dopovedati. Krilita in mahata z 

rokami, spuščata razne glasove. Lara: ˝Hmm mm mm?˝ Sara: ˝Aa-aa ... amm …˝)  

 

Slike in rekviziti so srečanja naredili še bolj pestra, učenci so se preko njih veliko naučili. 

(Četudi o bivališčih nismo posebej govorili oz. se z njimi posebej ukvarjali, so na podlagi slik 

učenci sami sklepali in prišli do ugotovitev.) Še vedno jih je presenetilo in navdušilo, ko so na 

rekvizite lahko zaigrali. (Na palice in kamne nato zaigramo. Luku so kamni všeč, zbrano 

posluša njihov zvok.) 

 

Preko igre »v jami« so učenci dosegali učni cilj, da vsak človek ţivi v skupnosti in da nihče ne 

more ţiveti sam. Dojemali so nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi. 

(Priţiganje ognja in ples okrog ognja. U: ˝Bi si lahko tako bivališče postavil samo en 

učenec?˝  Učenci: ˝Nee.˝ U: ˝Zakaj ne?˝ Več učencev poda različne odgovore. Vsi razmišljajo 

v isti smeri. Ugotovijo, da za ţivljenje potrebujejo drug drugega. // Neverbalno 
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sporazumevanje; slikanje na jamske stene. U: ˝Zakaj druga skupina ni imela teţav pri 

slikanju?˝ Vanja: ˝Ker se niso nič kregali med seboj. Pa govorili niso, ampak so se gledali, 

kaj bo kdo pokazal.˝) 

 

Učenci so v zadnjem tednu pokazali največji napredek, saj so popolnoma brez razlag dojemali 

druţboslovno temo in dosegali učne cilje. V pogovoru po koncu učne ure je bilo opaziti, kako 

na široko razmišljajo, iščejo povezave ne samo z druţboslovjem, ampak tudi z drugimi 

področji, uporabljajo asociacije, iščejo vzporednice med starim, ţe pridobljenim znanjem in 

novimi informacijami. (U: ˝Zakaj pa mislite, da smo vedno hitreje tolkli kamen ob kamen in  

drgnili trsko ob trsko?˝ Nastane tišina. Počakam nekaj časa in nadaljujem: ˝Zakaj pa smo 

potem pihali v te naše trske?˝ Luka:˝Da bi zakurili ogenj. Ker je veter hrana za ogenj.˝ )  

 

Reflektiranje glasbenih dejavnosti v druţboslovna znanja je potekalo spontano, saj so sami od 

sebe povezovali dejavnosti »OSW« z vsebinami o kameni dobi, čeprav o vsebinah niso bili 

deleţni razlag  (Klara: ˝Jaz bi tudi ţivela v takih jamah, kok´r so oni včasih.˝) 

 

V predzadnjem srečanju smo zaradi nepredvidljivega (negativnega) pojava (za podroben opis 

glej T6/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2) pri dejavnosti »OSW« dodali še en druţboslovni 

učni cilj spoznavanja in uporabljanja različnih strategij obvladovanja čustev, odločanja in 

reševanja različnih medosebnih vprašanj. Ponovili smo igro in »oţivljanje slik« izvedli po 

dogovorjenih pravilih. Poudarili smo, da v drugem poskusu ne smejo pozabiti na vţivljanje, 

pač pa je pomembno, kako ga izraţajo v odnosu do ostalih. O občutjih smo se na koncu 

srečanja tudi pogovorili. (Z neverbalnim komuniciranjem in gibanjem smo se učili strpnosti 

med seboj in v pogovoru prenašali naša (pozitivna in negativna) vedenja na realne, 

ţivljenjske in vsakodnevne situacije.)  

 

Najpomembnejša ugotovitev zadnjega tedna raziskave je bila potrditev, da pri »OSW« ne gre 

le za glasbeno-gibalno vzgojo in pri medpredmetnem povezovanju s tem pristopom ne gre le 

za doseganje učnih ciljev obeh področij. Odzivi in vedenje učencev nam odpirajo vprašanje, 

ali dejansko lahko govorimo o  t. i. »vzgoji za človeka«. Učenci so sami dokazali, da se glasba 

ne začne s pravilno zapeto pesmijo ali po notah odigrano partituro, pač pa z njihovim lastnim 

notranjim slišanjem, pripravljenostjo za glasbo, čutenjem samega sebe, socialno vključenostjo 

in socialnim soţitjem. S slednjim smo imeli namreč v zadnjem tednu kar veliko opraviti. 

(Celota učnih ur je bila najbliţje pravemu »OSW«. Vţivljanje, improviziranje, iskanje samega 

sebe, poglabljanje medosebnih odnosov in skupinska dinamika. Veliko več oz. drugega kot 

samo doseganje učnih ciljev.) 
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7.7.1.12 Analiza rezultatov preverjanja znanja »kviz«  (T6/K2/RV1) 

• T6/K2: Doseganje izbranih učnih ciljev druţboslovnih tem glede na razred /RV1 

 

Opis in potek preverjanja znanja »kviz« 

Učencem smo na projekciji predvajali kviz z vprašanji. Njihova naloga je bila izmed štirih 

odgovorov izbrati pravilnega. Črko pravilnega odgovora so učenci zapisali na vnaprej 

pripravljene lističe.  

 

Metodologija ocenjevanja 

Vsak pravilno izbran odgovor je učencu prinesel eno točko. Analiza rezultatov je potekala 

tako, da smo sešteli pridobljene točke po razredih za vsako vprašanje posebej ter jih kasneje 

pretvorili v odstotke. 

 

Rezultati preverjanja znanja in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju grafično in opisno prikazujemo doseţene rezultate oz. doseganje izbranih 

učnih ciljev druţboslovnih tem učencev 2., 3. in 4. razreda pri medpredmetnem povezovanju z 

glasbeno umetnostjo in s pristopom »OSW«. 

 

 

Graf 7: Rezultati doseganja učnih ciljev po posameznih razredih pri preverjanju znanja v 

šestem tednu 

 

Doseganje prvega učnega cilja (C1): Učenec spozna vidike ţivljenja ljudi v kameni dobi 

(bivališča, prehrana, delo, obleka). 

 

Doseganje prvega učnega cilja smo preverjali z več vprašanji:  

- Na vprašanje, kako so bili praljudje oblečeni, je pravilni odgovor – v ţivalske koţe 

izbralo 85,71 % četrtošolcev, vsi tretješolci in 83,00 % drugošolcev.  
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- Na vprašanje, s čim so se prehranjevali, je pravilni odgovor – z nabranimi rastlinami 

in ulovljenimi ţivalmi – izbralo 85,71 % četrtošolcev ter vsi učenci 3. in 2. razreda.  

- Na vprašanje, kje so praljudje prebivali, so pravilni odgovor – v jamah, začasnih 

bivališčih, pokritih z vejami in koţami, na prostem – izbrali vsi učenci 4. in 2. razreda 

ter 83,00 % tretješolcev.  

- Na vprašanje, s čim so se  ukvarjale ţenske, so pravilni odgovor – z nabiranjem rastlin 

–  izbrali vsi učenci vseh treh razredov.  

- Na vprašanje, s čim so se ukvarjali moški, so pravilni odgovor – z lovljenjem ţivali – 

izbrali vsi učenci vseh treh razredov.  

- Na vprašanje, zakaj so bili praljudje začetniki umetnosti, so pravilni odgovor – 

ustvarili so umetnine, saj so slikali na stene v jamah – izbrali vsi četrtošolci ter 66,66 

% tretješolcev in ravno toliko drugošolcev.  

- Na vprašanje, kako so zakurili ogenj, je pravilni odgovor – z drgnjenjem lesa (s 

trskami) toliko časa, da se je iz dračja pričelo kaditi in s pomočjo pihanja, da je ogenj 

hitreje zagorel – izbralo 85,71 % četrtošolcev, 66,66 % tretješolcev in 50,00 % 

drugošolcev.  

- Na vprašanje, za kaj so uporabljali ogenj, so pravilni odgovor – za gretje, svetlobo, 

obrambo in kasneje za pripravo hrane – izbrali vsi četrtošolci in drugošolci ter 66,66 

% tretješolcev. 

 

Prvi učni cilj je na podlagi analiziranih odgovorov doseglo 94,64 % četrtošolcev, 85,37 % 

tretješolcev in  87,45 % drugošolcev.  

 

Doseganje drugega učnega cilja (C2): Učenec spozna, da ljudje, ki ţivijo ali delajo skupaj, 

vstopajo v določene medsebojne odnose (ljubezen, skrb, spoštovanje, prijateljstvo, 

sodelovanje …). 

 

Na vprašanje, ali so praljudje navezovali stike med seboj, so pravilni odgovor – da, ker so 

ţiveli skupaj, postali so prijatelji, so sodelovali in skrbeli drug za drugega – izbrali vsi učenci 

4. in 2. razreda ter 66,66 % tretješolcev.  

 

Doseganje tretjega učnega cilja (C3): Učenec ve, da vsak človek ţivi v določeni skupnosti in 

da nihče ne more ţiveti sam.  

Na vprašanje, ali bi človek v kameni dobi lahko ţivel sam, so pravilni odgovor – ne, ker ljudje 

za ţivljenje potrebujemo druge ljudi in nihče ne more ţiveti sam – izbrali vsi učenci vseh treh 

razredov.   

 

Doseganje četrtega učnega cilja (C4): Učenec spozna in uporablja različne strategije 

obvladovanja čustev, odločanja in reševanja različnih medosebnih vprašanj.   

Učnega cilja nismo konkretno preverjali s preverjanjem znanja, opaţanja so razloţena pod 

tematsko shemo.  

 

Analiza vseh pridobljenih rezultatov nam je pokazala, da je skupno največ odstotkov 

dosegel 4. razred (95,71 %), za njim 2. razred (89,96 %) in najmanj 3. razred (84,96 %). 
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7.7.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

S pomočjo video posnetkov in dnevniških zapisov smo zbirali odgovore na vprašanje: Kako 

se udeleţeni učenci vţivljajo v ljudsko igro in izraţajo zmoţnost elementarnega muziciranja? 

7.7.2.1 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v prvem tednu (T1/K3/RV2) 

Shema 9: T1/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vţivljanje v 

ljudsko igro 

»Pozitivna« 

srameţljivost. 

Apatičnost. 

»Kaj si bodo 

mislili 

sošolci?« 

Norčevanje, pačenje …  

 

Pozitiven 

odziv.  

 

»Kako?«   

Empatija. 

Zmedenost, občutki 

izgubljenosti. 

 

Improvizacija se ne obnese. 

Alekseji 

nadenem 

predpasnik, ki 

ponazarja 

vlogo 

»Lejsarce«. 

Videti je, kot 

da ne ve, kako 

bi se vedla. 

Srameţljivo se 

nasmiha. S 

kuhalnico 

ponovi gib. 

 

Ko se odmaknem, se začne 

norčevati in pačiti. Nošenje 

klobuka se mu zdi smešno.  

 

Luku nadenem klobuk, ki 

ponazarja mlinarja. Ob tem 

deluje apatično. 

Alekseja srameţljivo 

pogleduje po ostalih 

učencih. Zgleda, kot da 

se ţeli vţiveti v vlogo, a 

si ne upa zaradi ostalih 

učencev. 

Na splošno se učenci 

(raz)veselijo (ljudske) igre, 

še posebej jih pritegnejo 

uporabljeni rekviziti.  

 

Na trenutke so delovali zmedeno, 

izgubljeno, kot da jim manjka 

dodatnih navodil in idej.  

 

Kadar so jasno vedeli, kaj morajo delati 

in niso bili prepuščeni improviziranju, 

so  bili bolj sproščeni in so se laţje in 

bolje vţivljali. Improviziranje zatira 

namesto spodbuja vţivljanje.  

 

Kaţejo ţeljo po 

sodelovanju v igri vlog in 

vţivljanju v ljudsko igro, a 

se zdi, da ne vedo, kako.  

 

Čutiti med igro vlog pri pesmi 

Ob bistrem potoku je mlin 

(˝… in otrok bi jokal in toţil 

glasno, kako je brez kruha 

hudo˝.). 

 

Ko drugič nadenem ruto  

na glavo Anji, se 

razveseli vloge mame. 

Daje vtis, da si ţeli biti 

v tej vlogi, a pri vsaki 

kretnji srameţljivo 

pogleduje po ostalih 

učencih. 

Luka pogleduje po ostalih 

sošolkah, ţeli pritegniti 

njihovo pozornost, a je ne 

dobi, zato kmalu preneha. 

 

Zabava, veselje, smeh. 

Paru se zdi ljudska  igra 

smešna, ne moreta se nehati 

smejati. Kljub temu njuno 

početje ni videti kot norčevanje, 

pač pa bolj kot zabava, veselje, 

smeh, kar pripomore k 

vţivljanju. 

 

Nekateri 

oklevajo, 

pogledujejo 

naokrog, počasi 

se pridruţijo. 
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V prvem tednu raziskave so se učenci prvič srečali z ljudsko igro. Izraţali so pozitivne odzive. 

(Na splošno se učenci (raz)veselijo (ljudske) igre, še posebej jih pritegnejo uporabljeni 

rekviziti.) Igra jim je bila všeč, kar se je videlo na njihovih odzivih, vedenju in izrazih.  

Vladali sta pozitivno vzdušje in prijetna razredna klima. Učenci so se veliko zabavali, veselili 

in smejali, kar ni delovalo moteče. (Paru se zdi ljudska igra smešna, ne moreta se nehati 

smejati. Kljub temu njuno početje ni videti kot norčevanje, pač pa bolj kot zabava, veselje, 

smeh, kar pripomore k vţivljanju.) Kljub zabavi, ki jo je ljudska igra prinašala, so igro jemali 

resno. Edini deček se je ob tem norčeval in pačil. (Ko se odmaknem, se začne norčevati in 

pačiti. Nošenje klobuka se mu zdi smešno.) Določenih učencev se ljudska igra sploh »ni 

dotaknila«. (Luku nadenem klobuk, ki ponazarja mlinarja. Ob tem deluje apatično.) 

 

Elemente vţivljanja so nekateri učenci izraţali preko empatije, kar se je dalo razbrati z 

njihovih izrazov na obrazih. (Čutiti med igro vlog pri pesmi Ob bistrem potoku je mlin – ˝… 

in otrok bi jokal in toţil glasno, kako je brez kruha hudo˝.) 

 

Pri vključevanju ali izpostavljanju posameznikov v ljudski igri je bilo prisotne veliko 

srameţljivosti. Kljub temu da je nekoliko zavirala vţivljanje, jo lahko označimo za pozitivno, 

ker so učenci kljub temu kazali ţeljo po sodelovanju. (Ko drugič nadenem ruto na glavo Anji, 

se razveseli vloge mame. Daje vtis, da si ţeli biti v tej vlogi, a pri vsaki kretnji srameţljivo 

pogleduje po ostalih učencih. // Alekseji nadenem predpasnik, ki ponazarja vlogo »Lejsarce«. 

Videti je, kot da ne ve, kako bi se vedla. Srameţljivo se nasmiha. S kuhalnico ponovi gib.) 

 

Zaviranje vţivljanja v prvem tednu ni prihajalo toliko iz učencev kot posameznikov samih, iz 

njihove notranjosti, pač pa od zunaj. Učenci so bili namreč preobremenjeni z mnenjem ostalih 

učencev. Delovali so nesproščeno. (Alekseja srameţljivo pogleduje po ostalih učencih. 

Zgleda, kot da se ţeli vţiveti v vlogo, a si ne upa zaradi ostalih učencev. // Nekateri oklevajo, 

pogledujejo naokrog, počasi se pridruţijo. // Luka pogleduje po ostalih sošolkah, ţeli 

pritegniti njihovo pozornost, a je ne dobi, zato kmalu preneha.) 

 

Najpomembnejša ugotovitev prvega tedna je bila, da so učenci kazali ţeljo in interes po 

sodelovanju v ljudski igri, le da niso našli prave poti k sodelovanju. (Kaţejo ţeljo po 

sodelovanju v igri vlog in vţivljanju v ljudsko igro, a se zdi, da ne vedo, kako.) Zaradi same 

narave dela s pristopom »OSW«, v kateri prevladuje neverbalna komunikacija in veliko 

improvizacije, so učenci delovali zmedeni in izgubljeni. Videti je bilo, da take oblike dela 

niso vajeni, brez ustnih »šolskih« navodil so delovali zmedeni. (Na trenutke delujejo 

zmedeno, izgubljeno, kot da jim manjka dodatnih navodil, idej. Kadar jasno vedo, kaj morajo 

delati in niso prepuščeni improviziranju, so bolj sproščeni, se laţje in bolje vţivljajo. 

Improviziranje zatira namesto spodbuja vţivljanje.) Nepričakovano velik izziv nam je 

predstavljalo izvabljanje vţivljanja iz njih samih.  
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7.7.2.2 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v drugem tednu (T2/K3/RV2) 

Shema 10: T2/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vţivljanje v 

ljudsko igro 

Neprimerno vedenje. 

»Kaj si bodo 

mislili 

sošolci?« 

Zgolj upoštevanje navodil. 

Postavljanje meja. 

Občutki zmedenosti, 

izgubljenosti. 

Učenec vodja. 

Nošenje teţkih brent ponazarjamo z 

ljudsko igro »trske lomit«, kjer se učenci 

v parih nosijo na hrbtu, kot brente. 

Občutijo teţo brent. Večina učencev se 

norčuje, pretirava, eden od parov celo  

namerno pade po tleh, večina jih cvili, se 

pači, postanejo zelo glasni. Z igro  

nemudoma prekinemo in nadaljujemo s 

pogovorom o neprimernem vedenju.  

Pri ljudski igri »zapiranje 

soda« se učenci zabavajo, 

sodelujejo. Vţivljanja ni 

opaziti, zgolj sledijo mojim 

»navodilom«. 

Določene učence 

omejuje mnenje 

drugih. Teţko se 

sprostijo. Pogost 

obrambni mehanizem 

je hihitanje, 

srameţljivo 

smehljanje, 

pogledovanje po 

ostalih, rdečica na 

obrazu.  

  

Ljudska igra je hitro privedla 

do razgrajanja. Potreben je bil 

pogovor, s katerim  smo 

vzpostavili jasna pravila 

vedenja. Posledično je vse 

skupaj postalo preveč 

»šolsko«.    

Še posebej je bilo opazno pri 

improviziranih dejavnostih. 

Učenci so večkrat vprašali, kaj 

morajo sedaj početi. Čakali so 

na navodila, vodenje.  

Posebej jim svetujem, naj se 

poskusijo vţiveti v ţivljenje 

otrok včasih, ko niso imeli igrač 

in so se igrali drug z drugim ter 

se kljub temu zelo zabavali …  

Učenci se najboljše vţivljajo pri 

igri Abraham ´ma sedem sinov, 

kjer izbrani učenec dobi vlogo 

vodje in si izmišlja vragolije, ostali 

pa jih za njim ponavljajo, ga 

posnemajo (»vsi so delali tako 

…«) ter zraven prepevajo. Učenci 

so popolnoma zbrani, motivirani, 

sodelujejo. Ţelijo še. Všeč jim je, 

ker so oni lahko vodje, to 

spodbudi tudi ostale. Zdi se, da se 

kot skupina začutijo.   

 

Vloga posameznikov. 

Posamezne učence moti 

vedenje ostalih učencev 

(pačenje, norčevanje …). 

Skušajo jih spametovati in 

spodbuditi k igri: »Pa daj, 

nehaj ţe! A se ne moreš 

normalno igrat?« // 

»Anja, prid! Dej mi roko, 

greva skupej!« 

Veselo vzdušje 

Na splošno ljudska igra 

pripomore k veselemu 

vzdušju. Učenci so 

nasmejani, dobre volje, 

razigrani: »Učiteljica, to 

je blo pa ful dobr, gremo 

še enkrat!« Ostali: 

»Jaaa, pejmo se še 

enkrat!«  
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Tudi v drugem tednu smo z ljudsko igro dosegli prijetno in pozitivno razredno klimo. Vladalo 

je veselo vzdušje, učenci so si ţeleli sodelovati in igro znova ponavljati. (Na splošno ljudska 

igra pripomore k veselemu vzdušju. Učenci so nasmejani, dobre volje, razigrani: »Učiteljica, 

to je blo pa ful dobr, gremo še enkrat!« Ostali: »Jaaa, pejmo se še enkrat!«) 

 

Zabava in sproščenost sta hitro prerastli v razgrajanje, s čimer se je vţivljanje porušilo. 

(Nošenje teţkih brent ponazarjamo z ljudsko igro »trske lomit«, kjer se učenci v parih nosijo 

na hrbtu, kot brente. Občutijo teţo brent. Večina učencev se norčuje, pretirava, eden od parov 

celo namerno pade po tleh, večina jih cvili, se pači, postanejo zelo glasni. Z igro nemudoma 

prekinemo in nadaljujem s pogovorom o neprimernem vedenju.) Porajalo se nam je vprašanje, 

kje je meja med vţivljanjem, ki vključuje vso zabavo, sproščenost in veselje, ter razgrajanjem. 

S pogovorom je bilo potrebno razjasniti, kaj med igro lahko počnemo in česa ne, čeprav smo s 

tem nekoliko posegali v (neverbalna) načela pristopa »OSW«. (… Posledično je vse skupaj 

postalo preveč »šolsko«.)    

 

Nekaj posameznikov je izkazovalo velik interes po igranju in ljudski igri. S svojimi besedami 

in gestami so privabljali tudi ostale učence. (Posamezne učence moti vedenje ostalih učencev 

– pačenje, norčevanje … Skušajo jih spametovati in spodbuditi k igri: »Pa daj, nehaj ţe! A se 

ne moreš normalno igrat?« //»Anja, prid! Dej mi roko, greva skupej!«)  

 

Ker je ljudska igra temeljila na improviziranju, so bili učenci zopet videti zmedeni in 

izgubljeni. Celo izrazili so in potoţili, da ne vedo, kaj morajo početi. (Še posebej je bilo 

opazno pri improviziranih dejavnostih. Večkrat so vprašali, kaj morajo sedaj početi. Učenci 

so čakali na navodila, vodenje. Posebej jim svetujem, naj se poskusijo vţiveti v ţivljenje otrok 

včasih, ko niso imeli igrač in so se igrali drug z drugim ter se kljub temu zelo zabavali …). 

 

Vţivljanje v ljudsko igro je bilo bolj ali manj neosebno. Igra ni bila dodobra doţiveta, zdelo 

se je bolj kot upoštevanje učiteljičinih navodil. (Pri ljudski igri »zapiranje soda« se učenci 

zabavajo, sodelujejo. Vţivljanja ni opaziti, zgolj sledijo mojim »navodilom«.) Slabo vţivljanje 

je izhajalo iz obremenjenosti z mnenjem drugih. (… Teţko se sprostijo. Pogost obrambni 

mehanizem je hihitanje, srameţljivo smehljanje, pogledovanje po ostalih, rdečica na obrazu.) 

Ves čas so pogledovali naokrog, kaj bodo na njihovo početje rekli ostali sošolci. 

 

Najpomembnejša ugotovitev drugega tedna je bila, da se je bolje kot izpostavljanje 

posameznikov obneslo postavljanje posameznikov v vlogo vodij. Posamezni učenci so bili 

sicer še vedno izpostavljeni, a na drugačen način. Vloge vodij so sprejeli resno in odgovorno, 

videti je bilo, da so se čutili pomembne v teh vlogah. Manj je bilo srameţljivosti, posledično 

je vse skupaj pozitivno vplivalo na skupinsko dinamiko. (Učenci se najboljše vţivljajo pri igri 

Abraham ´ma sedem sinov, kjer izbrani učenec dobi vlogo vodje in si izmišlja vragolije, ostali 

pa jih za njim ponavljajo, ga posnemajo (»vsi so delali tako …«) ter zraven prepevajo. Učenci 

so popolnoma zbrani, motivirani, sodelujejo. Ţelijo še. Všeč jim je, ker so oni lahko vodje, to 

spodbudi tudi ostale. Zdi se, da se kot skupina začutijo.)   
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7.7.2.3 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v tretjem tednu (T3/K3/RV2) 

Shema 11: T3/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vţivljanje v 

ljudsko igro 

Zabava, veselje, smeh. 

 

»Pozitivna« srameţljivost. 

 

Pozitiven odziv.  

 

Umirjenost. 

Ljudska igra = socialna igra.  

Podoţivljanje. 

Skozi vso ljudsko igro sprevoda 

jurjevanja se učenci zabavajo, so 

veseli, se nasmihajo. Sodelujejo 

z zanimanjem.  

Učenci se pozitivno 

odzovejo na ljudsko igro z 

nasmeški, navdušenjem, s 

prijaznimi pogledi. 

Skoraj vsakega učenca, ki ga nekoliko 

izpostavim (npr. mu nadenem belo 

pokrivalo, ga ovijem z zelenjem), je 

nekoliko sram, se nasmiha, pogosto je tudi 

zardevanje, a vlog se kljub temu ne branijo, 

zdi se celo, da se jih razveselijo in jih 

hočejo.   

Umirjeno naravnana ljudska 

igra na učence vpliva 

pomirjevalno, kar ne privede do 

razgrajanja in kvečjemu 

spodbuja vţivljanje v ljudsko 

igro.  

Pri ljudski igri »zatrkljaj se, 

jabolko« je bilo opaziti izredno 

medosebno povezovanje med 

učenci. Začutiti je bilo izredno 

prijetno klimo, ljudska igra je 

potekala tako kot v starih časih, 

učenci je niso hoteli prenehati. 

Skupaj so sodelovali, se 

smehljali, drug do drugega so se 

vedli spoštljivo. Kot skupina so 

delovali izredno povezani.  

 

Podoţivljanje ljudske igre kaţe na 

njihovo vţivljanje.  

Lara: »Men je blo ful všeč, kadar 

mi je kdo jabolko podal, ampak pa 

tud nisem bla nič jezna, če ga je 

pa komu drugmu.« 

 

Skupinsko delo.  

Kot skupina bolj doţiveto 

doţivljajo ljudsko igro (npr. vsi 

hodijo v krogu  ter ţviţgajo in 

piskajo na piščali). Skupinsko 

delo jih spodbuja. Laţje se 

vţivljajo, kot če so bili 

izpostavljeni kot posamezniki.  
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Tretji teden bi lahko označili kot prvo prelomnico vţivljanja v ljudsko igro, saj iz njega lahko 

izluščimo samo pozitivne ugotovitve. Pozitivni so bili odzivi učencev (Učenci se pozitivno 

odzovejo na ljudsko igro z nasmeški, navdušenjem, prijaznimi pogledi.), vse skupaj je bilo 

velika zabava, veselje in veliko smeha, kar pa tokrat ni prerastlo v razgrajanje. (Skozi celo 

ljudsko igro sprevoda jurjevanja se učenci zabavajo, so veseli, se nasmihajo. Sodelujejo z 

zanimanjem.) Ljudska igra je bila zastavljena nekoliko bolj umirjeno, kar se je izkazalo za 

dobro strategijo preprečevanja razgrajanja. Na učence je vplivalo celo nekoliko blagodejno. 

(Umirjeno naravnana ljudska igra na učence vpliva pomirjevalno, kar ne privede do 

razgrajanja in kvečjemu spodbuja vţivljanje v ljudsko igro.)  

 

Učenci so bili še vedno srameţljivi, a so radi sodelovali. (Skoraj vsakega učenca, ki ga 

nekoliko izpostavim (npr. mu nadenem belo pokrivalo, ga ovijem z zelenjem), je nekoliko 

sram, se nasmiha, pogosto je tudi zardevanje, a vlog se kljub temu ne branijo, zdi se celo, da 

se jih razveselijo in  jih hočejo.) Zanimivo je bilo, da se je učenec javil k sodelovanju, čeprav 

je bilo po njegovem izrazu na obrazu očitno, da ga je bilo sram. Po lastni volji je premagoval 

svojo srameţljivost, da bi lahko sodeloval in bil vključen v igro.  

 

V tretjem tednu smo stopili korak nazaj in se z ljudsko igro bolj posvečali skupini in 

skupinskemu delu kot pa vsakemu posamezniku. Poskus je bil uspešen. (Kot skupina bolj 

doţiveto doţivljajo ljudsko igro (npr. vsi hodijo v krogu ter ţviţgajo in piskajo na piščali). 

Skupinsko delo jih spodbuja. Laţje se vţivljajo, kot če so bili izpostavljeni kot posamezniki.) 

Po končani igri so učenci igro sami podoţivljali. (»Meni je blo ful všeč, kadar mi je kdo 

jabolko podal, ampak pa tud nisem bla nič jezna, če ga je pa komu drugmu.«) 

 

Najpomembnejša ugotovitev tretjega tedna je bila, da se je ljudska igra izkazala za izredno 

socialno igro, vendar le, ko je bila dovolj doţiveta. Učenci so gradili na svojih osebnostih in 

skupinski interakciji hkrati. (Pri ljudski igri »zatrkljaj se, jabolko« je bilo opaziti izredno 

medosebno povezovanje med učenci. Začutiti je bilo izredno prijetno klimo, ljudska igra je 

potekala tako kot v starih časih, učenci je niso hoteli prenehati. Skupaj so sodelovali, se 

smehljali, drug do drugega so se vedli spoštljivo. Kot skupina so delovali izredno povezani.) 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            Mojca Debeljak; magistrsko delo 

81 

 

7.7.2.4 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v četrtem tednu (T4/K3/RV2) 

Shema 12: T4/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vţivljanje v 

ljudsko igro 

Obrazna mimika. 

 

»Pozitivna« 

srameţljivost. 

 

Ljudska igra = 

socialna igra. 

Prvič opazno očitno 

vţivljanje preko obrazne 

mimike. Urška med ljudsko 

igro: »Tuci, Tone, tuci, Blaţ, 

jaz ne morem, ti ne znaš,« 

odkima z glavo, nekoliko 

stisne ustnice in ustvari 

poklapan pogled. Za njo to 

storita tudi Nina in Sara.  

Urška s svojo vlogo ter 

jasno in izrazito obrazno 

mimiko hitro »naleze«  

Nino. Ta ji prikima, 

deluje empatično. Njeno 

vţivljanje nevede 

prenese na naslednjo 

učenko, ki doda  še 

telesno govorico – 

zaţuga s prstom.     

 

Ljudsko pesem Tuci, Tone, 

tuci, Blaţ smo preoblikovali v 

igro. Igra je zopet delovala 

izrazito socialno. Med igro je 

bilo opaziti medsebojno 

povezovanje med učenci. 

Vladala je prijetna razredna 

klima. Skupaj so sodelovali, 

se smehljali, drug do drugega 

so se vedli spoštljivo. Kot 

skupina so delovali izredno 

povezani.  

 

 

Zabava, veselje, 

smeh. 

Učenci so se med 

ljudsko igro 

zabavali, se smejali, 

bili dobre volje.  
Učenci v ljudski 

igri radi 

sodelujejo, kadar 

so učenci kot 

posamezniki 

izpostavljeni, jih 

je še vedno sram.  

Vţivljanje je 

»nalezljivo«. 

 

Empatija. 

 

Telesna 

govorica. 

 

Apatičnost. 

… Nekateri učenci pa 

še vedno delujejo, kot 

da ob ljudski igri 

ničesar ne občutijo, ni 

očitnih odzivov, zdi 

se, da jim je vse 

odveč.  Igre ne 

jemljejo kot igro, pač 

pa kot neko obvezno. 

šolsko dejavnost. 
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Ljudska igra je v četrtem tednu na razredno klimo in učence kot posameznike vplivala 

pozitivno. (Učenci so se med ljudsko igro zabavali, se smejali, bili dobre volje.) Kljub temu 

da smo se v štirih tednih med seboj ţe dobro spoznali in se zbliţali, se učenci niso hoteli 

izpostavljati. Ţeleli so si sodelovanja, a so bili pri tem nekoliko nesproščeni. (Učenci so v 

ljudski igri radi sodelovali, kadar so bili učenci kot posamezniki izpostavljeni, jih je bilo še 

vedno sram.) Ponovil se je tudi pojav apatičnosti. (… Nekateri učenci pa še vedno delujejo, 

kot da ob ljudski igri ničesar ne občutijo, ni očitnih odzivov, zdi se, da jim je vse odveč, igre 

ne jemljejo kot igro, pač pa kot neko obvezno šolsko dejavnost.) 

 

V četrtem tednu ni bilo očitnega napredka na področju vţivljanja v ljudsko igro. Lahko bi 

celo rekli, da se je na trenutke učencem zdelo igranje dolgočasno, monotono ali pa konkretna 

ljudska igra ni bila dovolj efektivna za njih. Edini izrazitejši napredek je bilo vţivljanje učenk 

preko obrazne mimike. (… Med ljudsko igro: »Tuci, Tone, tuci, Blaţ, jaz ne morem, ti ne 

znaš,« odkima z glavo, nekoliko stisne ustnice in ustvari poklapan pogled. Za njo to storita 

tudi Nina in Sara.)  

 

Ljudska igra se je zopet izkazala za izredno socialno dejavnost. (Ljudsko pesem Tuci, Tone, 

tuci, Blaţ preoblikujemo v igro. Igra zopet deluje izrazito socialno. Med igro je bilo opaziti 

medsebojno povezovanje med učenci. Vladala je prijetna razredna klima. Skupaj so 

sodelovali, se smehljali, drug do drugega so se vedli spoštljivo. Kot skupina so delovali 

izredno povezani.)  

 

Najpomembnejša ugotovitev četrtega tedna je bila vloga posameznikov, torej tistih učencev, 

ki so se v igro bolje vţivljali in s tem pozitivno vplivali na ostale učence. Prek telesne 

govorice in izraţanja empatije je vţivljanje postalo »nalezljivo«. (Urška s svojo vlogo ter 

jasno in izrazito obrazno mimiko hitro »naleze« Nino. Ta ji prikima, deluje empatično. Njeno 

vţivljanje nevede prenese na naslednjo učenko, ki doda še telesno govorico – zaţuga s 

prstom.) Čeprav sta vlogi učitelja in njegovega vţivljanja pri dejavnostih pristopa »OSW« 

zelo pomembni, so bili tokrat učenci tisti, ki so pritegnili drug drugega k sodelovanju in 

pozitivno pripomogli k skupinskem vţivljanju v ljudsko igro. 
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7.7.2.5 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v petem tednu (T5/K3/RV2) 

Shema 13: T5/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vţivljanje v 

ljudsko igro 

Apatičnost. 

Več učencev kaţe s 

prstom nase ali drţijo 

roko v zrak, ker ţelijo 

biti izbrani, Alekseja 

in Vanja zraven še 

poskočita, da bi prišli 

prej na vrsto.  

Ker so vključeni vsi učenci, 

igra deluje izredno socialno, 

povezovalno. Drug drugega 

izštevajo, spodbujajo, se tudi 

opominjajo …  

Sara Luku: ˝Dej Luka, no! 

Pridi hitro! Za roko jo moraš 

prijet!˝ 

 

Ljudska igra 

»potujemo v 

Ribnico« jim je bila 

izredno všeč, med 

igranjem so se 

zabavali. Na koncu 

so jo ţeleli igrati še 

enkrat.  

Še vedno je na 

trenutke opazna pri 

nekaj učencih, a dosti 

manj izrazito. Včasih 

deluje, kot da se 

dolgočasijo, sploh če 

niso na vrsti ali se 

nekaj večkrat 

ponavlja.   

Vţivljanje je 

»nalezljivo«. 

 

Empatija. 

 

Učenec vodja. 

 
Učence spodbuja, 

da so v vlogi vodij. 

Vsak dobi moţnosti 

nekoga izšteti in 

take vrste 

pozornosti si ţelijo. 

Petje.  

Gibanje in 

razmišljanje. 

Učenci se med 

igro veliko 

gibljejo in dosti 

razmišljajo. To jih 

motivira.  

Vida bolj potiho: 

˝Aja, čakaj, zdej 

smo vlak, se 

mormo  skupej 

prijet!˝ 

Zabava, veselje, smeh. 

 

Učenci so se med seboj 

začutili, medsebojni 

odnos je deloval kot  

pravo socialno soţitje. 

Med seboj so si zaupali, 

kot posamezniki pa so 

delovali v dobro 

skupine. Prvič se zazdi, 

da so popolnoma 

sproščeni, brez sramu in 

neprijetnih občutkov.  

Večkrat ko se 

pesem ponovi, 

bolj suvereno je 

njihovo petje in 

posledično boljše 

vţivljanje v 

ljudsko igro.  

Socialno soţitje. 

Telesno izraţanje. 

Ljudska igra = 

socialna igra.  
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Učenci so bili iger ţe nekoliko vajeni, zato so jih tudi v petem tednu pričakovali, a so se jih še 

vedno igrali z veseljem. (Ljudska igra »potujemo v Ribnico« jim je bila izredno všeč, med njo 

so se zabavali. Na koncu so jo ţeleli igrati še enkrat.) Omenjena ljudska igra je močno 

spodbujala odnosno učenje, ker so prek nje učenci usvajali številne socialne veščine. (Ker so 

vključeni vsi učenci, igra deluje izredno socialno, povezovalno. Drug drugega izštevajo, 

spodbujajo, se tudi opominjajo … Sara Luku: ˝Dej Luka, no! Pridi hitro! Za roko jo moraš 

prijet!˝) Med igro so se spoznavali, gradili zaupanje in sodelovanje. Gradila se je skupinska 

identiteta. Zavladalo je socialno soţitje, prisotna je bila empatija. Najbrţ je zaradi vsega 

pozitivnega, kar je ljudska igra v petem tednu prinesla, vţivljanje postalo »nalezljivo«. 

(Učenci so se med seboj začutili, medsebojni odnos je deloval kot pravo socialno soţitje. Med 

seboj so si zaupali, kot posamezniki pa so delovali v dobro skupine.) Prvič se je zazdelo, da so 

učenci popolnoma sproščeni, brez sramu in neprijetnih občutkov. 

 

Vţivljanje v ljudsko igro so učenci izraţali tudi s telesnim izraţanjem (Več učencev kaţe s 

prstom nase ali drţijo roko v zrak, ker ţelijo biti izbrani, Alekseja in Vanja zraven še 

poskočita, da bi prišli prej na vrsto.) in s petjem. (Večkrat kot se pesem ponovi, bolj suvereno 

je njihovo petje in posledično boljše vţivljanje v ljudsko igro.)  

 

Vloge vodij so se izkazale za učinkovito strategijo. (… Vsak dobi moţnost nekoga izšteti in 

take vrste pozornosti si ţelijo.) 

 

Še vedno je bila na trenutke opazna apatičnost, a pri manj učencih ter manj izrazito in moteče. 

(… Včasih deluje, kot da se dolgočasijo, sploh če niso na vrsti ali se nekaj večkrat ponavlja.) 

Pomembna ugotovitev petega tedna je bila, da so učenci ves čas potrebovali akcijo, dogajanje, 

pestrost. Le to jih je »drţalo pri stvari« in ohranjalo njihovo motivacijo. Najpomembnejša 

ugotovitev petega tedna pa je bila, da so učence motivirali elementi igre, ki so zahtevali več 

razmišljanja in vključevali več področij razvoja, npr. telesni (razvijanje gibalnih sposobnosti) 

in spoznavni razvoj (razvijanje zmoţnosti sklepanja, reševanja problemov, razmišljanja, 

presojanja …). (Učenci se med igro veliko gibljejo in dosti razmišljajo. To jih motivira. Vida 

bolj potiho: ˝Aja, čakaj, zdej smo vlak, se mormo skupaj prijet!˝) 
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7.7.2.6 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v šestem tednu (T6/K3/RV2) 

Shema 14: T6/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vţivljanje v 

ljudsko igro 

Ljudska igra = 

socialna igra.  

 

Prične oponašati moje 

gibe in glasove. 

Pokimam še ostalim. 

Brez oklevanja se 

pridruţijo. Neurejeno, 

spontano se gibamo po 

učilnici. Hodimo po 

vseh štirih, hodimo 

sključeno, skačemo ... 

Igra je učence spodbudila k 

razmišljanju o sebi in 

drugih, predvsem pa o 

svojih dejanjih in vplivih le-

teh na ostale. Skupinska 

dinamika se je podrla in 

znova gradila. 

 

Prvič se je zgodilo, da učenci 

niso igre doţivljali kot 

samo veselje, zabavo in 

smeh. Zaradi tako globokega 

vţivljanja se je igra 

nepričakovano prelevila v 

nekaj slabega, agresivnega, 

nasilnega. Po pogovoru so se 

učenci poglobili vase in v 

svoja dejanja. Zaznala sem 

občutke krivde. 

Empatija. 

 

Govorno izraţanje. 

Med seboj se 

opazujemo, 

sporazumevamo se s 

čudnimi glasovi.// 

Učenci se zdruţijo v 

pare, se pribliţajo z 

glavami, se gledajo v 

oči in glasno rjovijo 

drug na drugega. 

Kričanje in rjovenje sta 

zelo agresivna. // … 

Zato se usedejo na tla, 

si z roko podprejo 

glavo in spuščajo razne 

zvoke: ˝Hmmm˝ ˝Aa?˝ 

˝Mmm.˝ ˝Amm..˝  

 

 

Obrazna mimika. 

Občutki krivde in 

poglobitev vase. 

 

Dejavnost sem morala 

strogo prekiniti, saj je bila 

ogroţena varnost učencev. 

Ob zadnji sliki so postali  

agresivni, brez 

kakršnegakoli ustnega 

navodila, agresivnega 

znaka, le preko slikovnega 

gradiva. Vţivljanje učencev 

pri tej dejavnosti me je 

spodbudilo, da smo za 

zadnji dve srečanji zastavili 

dodatni učni cilj.  

 

Pri vseh učencih je 

prisotna. Je zelo očitna in 

lahko razpoznavna.  

Telesno izraţanje. 

Aktivni vsi 

učenci. 

 

Interakcija. 

 

Razcep v poučevanju 

»OSW«.  

 

Učenci izraţajo empatijo, 

saj prepoznavajo čustva 

na sliki in jih pretvarjajo 

v ţive situacije s sošolci. 

Zdi se jim 

smešno, a 

kljub temu 

vsi 

sodelujejo. 

So aktivni.  

 

Učenci so nezavedno 

veliko delali na interakciji, 

spoznavanju in 

sprejemanju drug drugega.  

 

Pojavlja se vprašanje: Kje je 

meja? Na eni strani 

zadovoljitev zaradi tako 

dobrega vţivljanja v igro 

(tak napredek je bil 

zaţelen), po drugi strani pa 

veliko začudenje, 

zgroţenost in nedoumljivost 

ob tem, kako (pre)daleč je 

vţivljanje prišlo.   

(Pre)dobro 

vţivljanje?  

nov učni cilj. 

 

Pripravljenost 

na sodelovanje. 

… brez 

oklevanja se 

pridruţijo. // 

Učenci se mi 

pridruţijo (brez 

povabila ali 

spodbude). 
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V šestem tednu je prišlo do drugega velikega preboja, saj so učenci pokazali največji 

napredek na področju vţivljanja v igro. Do tega je prišlo predvsem pri igri, poimenovani 

»neandertalci«, ob predvajanih slikah iz kamene dobe. Dejavnost se je začela z izredno dobro 

pripravljenostjo učencev na sodelovanje. (… brez oklevanja se pridruţijo. // Učenci se mi 

pridruţijo (brez povabila ali spodbude).) Vţivljanje so izraţali na najrazličnejše načine. 

Najprej so jim bile predvajane slike smešne, zato smo jim dali nekaj časa, da so si jih ogledali 

in se jim nasmejali. Sledilo je »oţivljanje slik«.  

 

Učenci so se vţivljali preko telesnega izraţanja (Prične oponašati moje gibe in glasove. 

Pokimam še ostalim. Brez oklevanja se pridruţijo. Neurejeno, spontano se gibamo po učilnici. 

Hodimo po vseh štirih, hodimo sključeno, skačemo ...), zelo izrazite obrazne mimike (Pri vseh 

učencih je prisotna. Je zelo očitna in lahko razpoznavna.) in govornega izraţanja (Med seboj 

se opazujemo, sporazumevamo se s čudnimi glasovi.). Aktivni so bili čisto vsi učenci. (Zdi se 

jim smešno, a kljub temu vsi sodelujejo.)  

 

Igra je bila popolnoma improvizirana. Vse skupaj je delovalo zmedeno, a ustvarjalno. Z 

»neandertalskim«, divjim in nekoliko čudnim vedenjem smo nadaljevali z »oţivljanjem« vseh 

slik. Za boljše razumevanje pojava, do katerega je prišlo med dejavnostjo, bomo opisali 

reakcije učencev pri vsaki sliki posebej:  

 

 Slika dveh praljudi, na kateri eden čepi in navzgor gleda drugega, ki stoji z razprtimi 

rokami: prav vsi učenci so si hitro poiskali svoj par, pri katerem je eden čepel, drugi 

pa stal v opisanem  poloţaju. Med seboj so se sporazumevali. Kazali so znake 

empatije (… prepoznavajo čustva na sliki in jih pretvarjajo v ţive situacije s sošolci.). 

 

 Slika ţenske v teku,  s sulico v rokah: učenci so pričeli s tekanjem po učilnici z 

namišljeno sulico v rokah. Tekli so drug mimo drugega. Postajali so ˝divji˝. 

 

 Slika, kjer sta pračloveka obrnjena drug proti drugemu z odprtimi, kričečimi usti: 

vţivljanje so učenci izraţali preko govornega izraţanja (… zdruţijo se v pare, se 

pribliţajo z glavami, se gledajo v oči in glasno rjovijo drug na drugega. Kričanje in 

rjovenje sta zelo agresivna). 

 

 Slika človeka v sedečem poloţaju, ki si z rokami podpira brado:  

nekaj učencev je steklo po stole, česar jim nismo dovolili (… zato se usedejo na tla, si 

z roko podprejo glavo in spuščajo razne zvoke: ˝Hmmm.˝ ˝Aa?˝ ˝Mmm.˝ ˝Amm.˝). 

 

 Slika mnoţice praljudi, ki tečejo s sulicami in kamni v rokah: učenci so se vţiveli tako 

močno, da so pričeli z divjanjem po učilnici. Ni šlo za norčevanje, pretiravanje iz igre, 

pač pa za izredno dobro ali celo predobro vţivljanje. Z rokami in namišljenimi 

sulicami ter kamni so se uperili drug proti drugemu ter najprej tolkli samo po zraku, 

nato pa nekateri celo drug po drugem. (Dejavnost sem morala strogo prekiniti, ker je 

bila ogroţena varnost učencev. Ob zadnji sliki so postali agresivni brez kakršnegakoli 

ustnega navodila, agresivnega znaka, le preko slikovnega gradiva. Vţivljanje  pri tej 

dejavnosti učencev me je spodbudilo, da sem za zadnji dve srečanji dodala še en učni 

cilj.) 

 

Učenci so po pogovoru o situaciji doţivljali občutke krivde in se nekako poglobili vase ter 

razmislili o svojih dejanjih. (Prvič se je zgodilo, da učenci igre niso doţivljali kot samo 

veselje, zabavo in smeh. Zaradi tako globokega vţivljanja se je igra nepričakovano prelevila v 
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nekaj slabega, agresivnega, nasilnega. Po  pogovoru so se učenci poglobili vase in v svoja 

dejanja. Zaznala sem občutke krivde.) Kljub temu so učenci veliko delali na medsebojnih 

odnosih in interakcijah. (Učenci so nezavedno veliko delali na interakciji, spoznavanju in 

sprejemanju drug drugega.) Igra se je zopet izkazala za izredno socialno igro. (Igra je učence 

spodbudila k razmišljanju o sebi in drugih, predvsem pa o svojih dejanjih in vplivih le-teh na 

ostale. Skupinska dinamika se je podrla in znova gradila.) 

 

Zaradi doţivetega pojava smo prišli do razcepa v poučevanju »OSW«. (Pojavlja se vprašanje: 

Kje je meja? Na eni strani zadoščenje zaradi tako dobrega vţivljanja v igro (tak napredek je 

bil zaţelen), po drugi strani pa veliko začudenje, zgroţenost in nedoumljivost ob tem, kako 

(pre)daleč je vţivljanje prišlo.) Iz opisanega doţivetega razcepa izpeljujemo tudi 

najpomembnejšo ugotovitev zadnjega tedna raziskave, ki je pomen jasno vzpostavljenih 

pravil. Ta bi lahko podali učencem pred začetkom dejavnosti in se morebiti izognili podobnim 

nezaţelenim pojavom, kot sta bila zgoraj opisana agresija oziroma nasilje.  
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7.7.2.7 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v prvem tednu (T1/K4/RV2) 

Shema 15: T1/K4:Izraţanje zmoţnosti elementarnega muziciranja/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvem tednu elementarnega muziciranja skoraj ni bilo zaznati. Opazno je bilo samo pri 

parih učencih preko njihove samoiniciativnosti. (Klara, ki dobi metlo, sama začne s 

pometanjem. Njeni gibi so ritmično popolnoma usklajeni s petjem. Zdi se, kot da rahlo 

poplesuje in pri tem uţiva. // Tri učenke samoiniciativno vzamejo ruto, ki ponazarja sušo, in 

pričnejo z njo vihteti nad tlemi. Vihtenje je neenakomerno, a izvirno in skladno z dinamiko in 

besedilom pesmi.)  

 

Improviziranja je bilo malo. Učenci so dajali vtis, kot da si ne upajo improvizirati, ker se 

bojijo, da ne bo prav. Bilo jih je sram. Ponavljali so sicer z veseljem, ker so točno vedeli, kaj 

storiti, a ob svobodnem improviziranju so postajali izgubljeni. Večino časa so delovali 

zmedeni. Pomanjkanje ustnih navodil jim je predstavljalo oviro, namesto da bi izkoristili 

prosto in svobodno pot k ustvarjanju (Ves čas so samo čakali na moja (ustna) navodila). Ko 

niso bili več vodeni v muziciranju, so prenehali, niso vedeli, kaj početi. (Zdijo se mi 

ukalupljeni (!) Kot da je elementarno muziciranje zatrto nekje globoko v njih, a ga ne znajo 

priklicati na plano.) 

 

Najpomembnejša ugotovitev prvega tedna je bila ravno ukalupljenost učencev ter hkrati nov 

izziv, kako izvabiti njihovo elementarno muziciranje na plano.   

Izraţanje 

zmoţnosti 

elementarnega 

muziciranja 

Samoiniciativnost. 

Zmedenost. 

Sram. 

»Ukalupljenost«. 

Pomanjkanje 

ustnih navodil – 

ovira. 

Tri učenke 

samoiniciativno  

vzamejo ruto, ki 

ponazarja sušo, in 

pričnejo z njo vihteti 

nad tlemi. Vihtenje je 

neenakomerno, a 

izvirno in skladno z 

dinamiko in 

besedilom pesmi. 

 

Velikokrat 

delujejo zmedeni. Ves čas so samo 

čakali na moja 

(ustna) navodila.  

Pogosto je 

prisoten sram. 

Zdijo se mi 

ukalupljeni (!) 

Kot da je 

elementarno 

muziciranje zatrto 

nekje globoko v 

njih, a ga ne 

znajo priklicati na 

plano.  

 

Klara, ki dobi metlo, 

sama začne s 

pometanjem. Njeni 

gibi so ritmično 

popolnoma usklajeni s 

petjem. Zdi se, kot da 

rahlo poplesuje in pri 

tem uţiva.  

 

Elementarnega 

muziciranja na 

splošno skoraj ni 

zaznati. 
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7.7.2.8 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v drugem tednu (T2/K4/RV2) 

Shema 16: T2/K4: Izraţanje zmoţnosti elementarnega muziciranja/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Izraţanje 

zmoţnosti 

elementarnega 

muziciranja 

Potreben čas, 

dolgo ogrevanje.  

Sram. 

Svoboda  in moţnost 

improviziranja jih omejujeta. 

 

Zmedenost ob pomanjkanju 

ustnih navodil. 

 

Še vedno so ves čas samo 

čakali na moja (ustna) 

navodila. Če niso imeli 

primera/zgleda, niso vedeli, 

kaj početi, in tudi muzicirali 

niso sami.  

Pogosto prisoten 

sram. 

Pri dejavnosti svobodnega 

ustvarjanja in improviziranja ne 

vedo, kaj bi počeli. Ne najdejo 

smisla, sploh ne v povezavi z 

vinogradništvom.   

 

Videti je, kot da se 

morajo učenci res dobro 

sprostiti, predvsem pa 

ogreti, da se lahko 

poglobijo in izraţajo 

svoje elementarno 

muziciranje. Ob 

svobodnem ustvarjanju 

in improviziranju šele 

po več minutah zaznam 

njihovo muziciranje.  

Nastane nekaj 

skupinic, ki 

pričnejo 

sodelovati  med 

seboj, kot bi si 

dokazovali, kdo 

bo boljše 

zaigral/muziciral. 

Skupaj večkrat 

ubrano zazvenijo.  

Ritem. 

Več učencev se 

posebno izkaţe pri 

ljudski igri 

Abraham ´ma 

sedem sinov, kjer 

smiselno in v ritmu 

povezujejo 

gibanje, petje in 

igranje na lastne 

instrumente.  

Skupinsko delo.  

Elementarnega muziciranja 

skoraj ni zaznati. 

Pri svobodnem ustvarjanju so 

vsi igrali enak ritem, nihče ni 

naredil česa drugače, ni bilo 

moč zaznati elementarnega 

muziciranja.   
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V drugem tednu raziskave na splošno skorajda ni bilo zaznati elementarnega muziciranja. (Pri 

svobodnem ustvarjanju vsi igrajo enak ritem, nihče ne naredi česa drugače, ni opaziti 

elementarnega muziciranja.) Učenci so potrebovali veliko časa in dolgo ogrevanje, preden so 

izkazali vsaj kakšen samostojni vloţek pri muziciranju. (Zgleda, kot da se morajo učenci res 

dobro sprostiti, predvsem pa ogreti, da se lahko poglobijo in izraţajo svojo elementarno 

muziciranje. Ob svobodnem ustvarjanju in improviziranju šele po več minutah zaznam 

njihovo muziciranje.) 

 

Skupinsko delo jih je spodbujalo k elementarnemu muziciranju, prisotna je bila pozitivna 

tekmovalnost med njimi. (Nastane nekaj skupinic, ki pričnejo sodelovati  med seboj, kot bi si 

dokazovali, kdo bo boljše zaigral/muziciral. Skupaj večkrat ubrano zazvenijo.) Pri 

muziciranju so bili dokaj prepuščeni sami sebi, imeli so prosto pot ustvarjanja, a jih je ravno 

ta svoboda pri moţnostih ustvarjanja in improviziranja omejevala. (Pri svobodnem 

ustvarjanju so vsi igrali enak ritem, nihče ni naredil česa drugače, ni bilo moč zaznati 

elementarnega muziciranja.)   

 

Dejavnosti so bile zasnovane več ali manj neverbalno, kar je učence vedno znova zmedlo. 

Dajali so občutek, da se ne znajdejo v urah, ki niso naravnane tako »šolsko« kot učne ure med 

poukom ali srečanja pevskega zbora. (Še vedno so ves čas samo čakali na moja (ustna) 

navodila. Če niso imeli primera/zgleda, niso vedeli, kaj početi, in tudi muzicirali niso sami.)  

Zametki muziciranja so se kazali pri ritmičnih dejavnostih. (Več učencev se posebno izkaţe 

pri ljudski igri Abraham ´ma sedem sinov, kjer smiselno in v ritmu povezujejo gibanje, petje 

in igranje na lastne instrumente.) Učenci so bili sicer bolj ali manj srameţljivi. (Pogosto 

prisoten sram.)  

 

Najpomembnejšo ugotovitev drugega tedna lahko izpeljemo iz zametkov muziciranja. Ti so 

se kazali pri izrazito ritmičnih dejavnostih. Torej sta bila ritem in ritmičnost tista, ki sta 

elementarno muziciranje spodbujala, kar je veljalo upoštevati kot izhodišče za nadaljnje delo s 

pristopom »OSW«.  
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7.7.2.9 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v tretjem tednu (T3/K4/RV2) 

Shema 17: T3/K4: Izraţanje zmoţnosti elementarnega muziciranja/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Izraţanje 

zmoţnosti 

elementarnega 

muziciranja 

Samoiniciativnost 

(sestavljanje rim). 

Sram. 

Zametki improvizacije. 

 

Prisoten pri 

nekaj učencih.  

Pri skupinskem 

muziciranju (igranje na 

orffova ritmična glasbila)  

so določeni učenci 

pozitivno presenetili, saj 

so se v muziciranje zelo 

vţiveli in vanj vključili 

svoje ritmične vzorce. 

Kar nekaj ritmičnih 

vzorcev je bilo zelo 

izvirnih, motivno 

razgibanih in smiselnih.   

Luka čisto na koncu 

učne ure: »Učiteljica, še 

eno rimo poznam! Dajte 

mu mesa, mesa za psa!« 

Skupinsko muziciranje 

jih spodbuja pri 

ustvarjanju in 

improviziranju. Videti so 

bolj poglobljeni, zagnani, 

vţiveti.  

Pozornost na 

besedilo. 

Kar nekaj učencev prvič 

pokaţe pozornost na 

besedilo. Igranje 

prilagajajo ne samo 

melodiji, ampak tudi 

besedilu (počasnejša 

pesem  bolj otoţno 

besedilo  umirjeno, 

tišje, počasnejše igranje.) 

Skupinsko delo.  

Več ponovitev. 

Učenci so z vsako 

ponovitvijo boljši, bolj 

izvirni in izraţajo vedno 

več zmoţnosti 

elementarnega 

muziciranja. Rondo 

belokranjskih ljudskih 

plesov in pesmi smo 

ponovili večkrat in 

vsakič so ustvarjali 

zanimivejše ritmične 

vzorce. 

Zbranost in poslušanje 

sebe ter ostalih učencev. 

Očitno je, kako so 

učenci na orffovih 

ritmičnih glasbilih 

zbrani pri svojem 

muziciranju, kako 

poslušajo sebe ter ostale. 

Vida se z ušesi pribliţa 

paličicam in posluša 

svoje igranje, glavo ima 

še vedno pri glasbilu, z 

očmi pa spremlja igranje 

ostalih učencev. 

Upoštevanje dob. 

Kljub prilagajanju 

igranja glede na 

besedilo pesmi je 

vedno več igranja na 

dobe in ne na zloge 

besedila.  

Nepravilno igranje 

na orffova glasbila. 

 

Veliko učencev kljub 

pogovoru o pravilnem 

igranju na orffova glasbila v 

prvi učni uri na glasbila ni 

igralo pravilno. Tudi drţali 

so jih narobe. Vidi se, da 

igranja niso vešči ter da 

imajo izredno malo izkušenj 

s tem. Veliko so se ukvarjali 

s tem, kako bodo drţali in 

igrali na določeno glasbilo, 

ne pa toliko s tem, kaj in 

kako bodo zaigrali. Vse to je 

bilo moteče pri njihovem 

glasbenem izraţanju.   
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V tretjem tednu raziskave so učenci pokazali dokaj velik napredek na področju elementarnega 

muziciranja. Izraţali so samoiniciativnost preko sestavljanja rim. (Luka čisto na koncu učne 

ure: »Učiteljica, še eno rimo poznam! Dajte mu mesa, mesa za psa!«) Postajali so pozorni 

tudi na besedilo. (Kar nekaj učencev prvič pokaţe pozornost na besedilo. Njihovo igranje 

prilagajajo ne samo melodiji, ampak tudi besedilu – počasnejša pesem  bolj otoţno 

besedilo  umirjeno, tišje, počasnejše igranje.) Hkrati so pri igranju bolje upoštevali dobe. 

(Kljub prilagajanju igranja glede na besedilo pesmi je vedno več igranja na dobe in ne na 

zloge besedila.) 

 

Skupinsko delo se je dobro obneslo (Skupinsko muziciranje jih spodbuja pri ustvarjanju in 

improviziranju. Videti so bolj poglobljeni, zagnani, vţiveti.), saj je vplivalo tudi na zbranost in 

poslušanje sebe ter ostalih učencev. (Očitno se vidi, kako so učenci na orffovih ritmičnih 

glasbilih zbrani pri svojem muziciranju, kako poslušajo sebe ter ostale. Vida se z ušesi 

pribliţa paličicam in posluša svoje igranje, glavo ima še vedno pri glasbilu, z očmi pa 

spremlja igranje ostalih učencev.) Le pri nekaj učencih je bila opazna srameţljivost.  

 

Pri več učencih je bilo opaziti nepravilno igranje na orffova glasbila. (Veliko učencev kljub 

pogovoru o pravilnem igranju na orffova glasbila v prvi učni uri na glasbila ni igralo 

pravilno. Tudi drţali so jih narobe. Vidi se, da igranja niso vešči ter da imajo izredno malo 

izkušenj s tem. Veliko so se ukvarjali s tem, kako bodo drţali in igrali na določeno glasbilo, 

ne pa toliko s tem, kaj in kako bodo zaigrali. Vse to je bilo moteče pri njihovem glasbenem 

izraţanju.)  

 

Pojavijo se zametki improvizacije. (Pri skupinskem muziciranju (igranje na orffova ritmična 

glasbila) so določeni učenci pozitivno presenetili, saj so se v muziciranje zelo vţiveli in vanj 

vključili svoje ritmične vzorce. Kar nekaj ritmičnih vzorcev je bili zelo izvirnih, motivno 

razgibanih in smiselnih.) Ponovitve so na elementarno muziciranje dobro vplivale. (… So z 

vsako ponovitvijo boljši, bolj izvirni in izraţajo vedno več zmoţnosti elementarnega 

muziciranja. Rondo belokranjskih ljudskih plesov in pesmi smo ponovili večkrat in vsakič so 

ustvarjali zanimivejše ritmične vzorce.) 

 

Najpomembnejša ugotovitev tretjega tedna je bilo vključevanje glasbenih ponovitev. S tem 

mislimo vse ponovitve, ki jih v muziciranju oz. glasbenem ustvarjanju lahko izvedemo (od 

ritmičnih ponovitev, petja besedila, gibanja, igranja na lastna ali orffova glasbila). Ker so 

učenci z vsako ponovitvijo postajali bolj suvereni, so bili vsakič bolj sproščeni, posledično pa 

so bolje doţivljali glasbo in bolj(e) ter več elementarno muzicirali.   
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7.7.2.10 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v četrtem tednu (T4/K4/RV2) 

Shema 18: T4/K4: Izraţanje zmoţnosti elementarnega muziciranja/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Izraţanje 

zmoţnosti 

elementarnega 

muziciranja 

Razbijanje ukalupljenosti. 

Pomanjkanje 

ustnih navodil  

iznajdljivost. 

Učenci se 

navajajo na moja 

skopa verbalna 

navodila, zato jih 

niti ne 

pričakujejo več 

toliko, ampak 

postajajo 

iznajdljivi pri 

muziciranju. 

Iščejo nove poti 

in moţnosti 

muziciranja. 

Učenci so bili bolj pogumni pri 

muziciranju, več so si upali, 

eksperimentirali, poskušali 

razne moţnosti. Tudi na 

splošno ne delujejo več tako 

ukalupljeni. Kot da počasi 

izvabljajo svojo prvinsko 

glasbo iz njih samih. 

Zametki razumevanja 

svobode muziciranja. 

Učenci pričenjajo razumevati 

svobodo improvizacije. S 

pritrkavanjem začenjajo dojemati 

nešteto mnogo moţnosti igranja na 

melodične in ritmične instrumente.  

Medsebojno 

poslušanje.  

Prehitevanje 

tempa. 

Iskanje novih  

poti in 

moţnosti 

muziciranja.  

Iskanje novih 

melodičnih 

motivov. 

Nepravilno igranje 

na orffova glasbila. 

 
Po ponovnem pogovoru o tem 

je bilo še vedno kar nekaj 

učencev, ki so nepravilno 

drţali in/ali uporabljali orffova 

glasbila. Pogosto je bilo 

nesproščeno, zategnjeno, 

»trdo« igranje. Izmenično 

udarjanje jim ni šlo od rok.  

Učenci zbrano odkrivajo 

nove melodične motive v 

pentatoniki. Z barvnimi 

lističi imajo označene 

ploščice, na katere lahko 

igrajo. Kombinacije si 

izmišljajo sami in z vsakim 

poskusom nastajajo 

izvirnejši melodični motivi.   

Pojavi se problem 

prehitevanja tempa. Učenci 

zelo teţko ohranjajo počasni 

tempo. Ritmični motivi se 

med skupinami ne ujemajo, 

kar pa pri končni mešanici 

zvokov kljub vsemu ne 

deluje moteče.  

Skupina deklet se 

skrbno posluša med 

seboj, saj je njihova 

naloga, da ne igrajo 

ob istem času, 

ampak izmenično.  

Medsebojno 

sodelovanje, pomoč 

drug drugemu. 

Učenki, ki igrata v isti 

skupini, se obrneta 

druga proti drugi, si 

štejeta in ponovno 

uspeta uskladiti 

igranje na lastna 

glasbila.  

Več ponovitev. 
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V četrtem tednu so se učenci medsebojno poslušali, na kar je vplivala zahtevnost dejavnosti. 

Tako rekoč jih je dejavnost s svojo zahtevnostjo »prisilila« v to, da se poslušajo. (Skupina 

deklet se skrbno posluša med seboj, ker je njihova naloga, da ne igrajo ob istem času, ampak 

izmenično.) Pri tem so nekateri učenci zelo dobro medsebojno sodelovali, tako da so pomoč 

nudili drug drugemu. (Učenki, ki igrata v isti skupini, se obrneta druga proti drugi, si štejeta 

in ponovno uspeta uskladiti igranje na lastna glasbila.) 

 

Učenci so zbrano odkrivali nove melodične motive v pentatoniki. (… Z barvnimi lističi imajo 

označene ploščice, na katere lahko igrajo. Kombinacije si izmišljajo sami in z vsakim 

poskusom nastajajo izvirnejši melodični motivi.) Ponovitve so zopet pozitivno vplivale na 

boljše elementarno muziciranje.  

 

Pojavil se je problem prehitevanja tempa. (… Učenci so zelo teţko ohranjali počasni tempo. 

Ritmični motivi se med skupinami ne ujemajo, kar pa pri končni mešanici zvokov kljub vsemu 

ne deluje moteče.) Ponovno se je pojavilo tudi nepravilno igranje in uporaba orffovih glasbil. 

(Po ponovnem pogovoru o tem je bilo še vedno kar nekaj učencev, ki so nepravilno drţali 

in/ali uporabljali orffova glasbila. Pogosto je bilo nesproščeno, zategnjeno, »trdo« igranje. 

Izmenično udarjanje jim ni šlo od rok.)  

 

Napredek se je pokazal pri razbijanju ukalupljenosti, saj so se kazali zametki pravega 

elementarnega muziciranja. (Učenci so bili bolj pogumni pri muziciranju, več so si upali, 

eksperimentirajo, poskušajo razne moţnosti. Tudi na splošno ne delujejo več tako ukalupljeni. 

Kot da počasi izvabljajo svojo prvinsko glasbo iz njih samih.) Vzrok za to je mogoče tičal 

ravno v  pomanjkanju ustnih navodil, kar je učence (končno) začelo spodbujati k 

iznajdljivosti. (Učenci se navajajo na moja skopa verbalna navodila, zato jih niti ne 

pričakujejo več toliko, ampak postajajo iznajdljivi pri muziciranju. Iščejo nove poti in 

moţnosti muziciranja.) 

 

Pri nekaterih učencih (teh je bilo sicer malo) so se začeli kazati zametki razumevanja svobode 

muziciranja. (Učenci pričenjajo razumevati svobodo improvizacije. S pritrkavanjem začenjajo 

dojemati nešteto mnogo moţnosti igranja na melodične in ritmične instrumente.) 

 

Najpomembnejša ugotovitev četrtega tedna je bila, da so učenci, sploh tisti, ki niso nikoli do 

tedaj imeli priloţnosti ali spodbud elementarno muzicirati, potrebovali veliko časa (in tudi 

vaj), da so sploh začeli odkrivati glasbo v sebi. Še več časa in energije pa je bilo potrebnih, da 

so to glasbo izvabljali na plano in jo izraţali navzven.   
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7.7.2.11 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v petem tednu (T5/K4/RV2) 

Shema 19: T5/K4: Izraţanje zmoţnosti elementarnega muziciranja/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prvič sem dobila občutek, 

da učence svoboda 

muziciranja ni ovirala, jih 

ni bilo sram, niso bili 

toliko zaprti vase, pač pa 

so v njej uţivali in se 

sprostili do te mere, da so 

se vţiveli v igranje. 

Nastajalo je ˝nekaj več˝ 

kot samo igranje na 

glasbila.  

Raziskovanje 

melodičnih 

motivov. 

Nepravilno igranje 

na orffova glasbila. 

 

Še vedno sta prisotna 

nepravilna drţa in igranje 

na glasbila. Učence večkrat 

popravim, opomnim in jim 

pokaţem, kako se orffova 

glasbila pravilno drţi in na 

njih igra.  

Vida igra 

melodične 

motive, ostali so 

njen odmev. 

Njeni motivi so 

raznoliki, 

zanimivi.   

Preprosta glasba. 

Učenci pri 

muziciranju ne 

komplicirajo. 

Izvabljajo 

preproste ritme in 

melodije. Vzorci 

so kratki in 

enostavni, pavz oz. 

tišine ne 

uporabljajo. 

Naravno 

izraţanje. 

Učenci glasbo 

izvabljajo iz sebe, pri 

igranju so naravni, 

muziciranje ni 

prisiljeno, ampak je 

vţiveto. 

  

Raziskovanje 

ritmičnih 

motivov. 

Vida raziskuje 

tudi ritmične 

motive. Včasih je 

videti 

presenečena nad 

tem, kar zaigra, 

tudi ostali se ji  

prijazno 

nasmehnejo.  

Uţivanje v svobodi. 

 

Na splošno so se 

učenci bolje 

zavedali svojega 

telesa in se bolje 

orientirali po njem. 

Niso bili tako togi, 

hitro so dojemali 

menjavanje rok in 

nog in raznih 

variacij med njimi 

(udarci ob tla, 

tleski, ploski …).  

Telesna 

orientacija. 

 

Izraţanje 

zmoţnosti 

elementarnega 

muziciranja 

Zbranost in 

medsebojno 

poslušanje.  

Pri glasbenih 

vprašanjih in 

odgovorih ter pri 

glasbenih odmevih 

se učenci zbrano 

poslušajo med 

seboj. Nihče ne 

govori ali kakorkoli 

moti glasbenega 

muziciranja. 
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V petem tednu se je elementarnost muziciranja kazala pri večji zbranosti in medsebojnem 

poslušanju učencev. V muziciranje so se dobro vţivljali. (Pri glasbenih vprašanjih in 

odgovorih ter pri glasbenih odmevih se učenci zbrano poslušajo med seboj. Nihče ne govori 

ali kakorkoli moti glasbenega muziciranja.) 

 

Glasba, ki so jo izvabljali in ustvarjali, je bila zelo preprosta (Učenci pri muziciranju ne 

komplicirajo. Izvabljajo preproste ritme in melodije. Vzorci so kratki in enostavni, pavz oz. 

tišine ne uporabljajo.), izraţanje pa je postajalo predvsem naravno. (Učenci glasbo izvabljajo 

iz sebe, pri igranju so naravni, muziciranje ni prisiljeno, ampak je vţiveto.) Nekateri učenci 

so vztrajno raziskovali nove ritmične motive (Vida raziskuje tudi ritmične motive. Včasih je 

videti presenečena nad tem, kar zaigra, tudi ostali se ji  prijazno nasmehnejo.) in tudi 

melodične motive (Vida igra melodične motive, ostali so njen odmev. Njeni motivi so 

raznoliki, zanimivi.).  

 

Še vedno je bilo prisotno nepravilno igranje na orffova glasbila, med muziciranjem so učenci 

pogosto pozabili na pravilno drţo glasbil. (... Učence večkrat popravim, opomnim in jim 

pokaţem, kako se orffova glasbila pravilno drţi in na njih igra.)  

 

Sicer so v petem tednu učenci pričeli uţivati v svobodi muziciranja. (Prvič sem dobila 

občutek, da učence svoboda muziciranja ni ovirala, jih ni bilo sram, niso bili toliko zaprti 

vase, pač pa so v njej uţivali in se sprostili do te mere, da so se vţiveli v igranje. Začelo je 

nastajati ˝nekaj več˝ kot samo igranje na glasbila.)  

 

Učenci so se začeli zavedati svojega telesa in telesne orientacije. (Na splošno so se učenci 

bolje zavedali svojega telesa in se bolje orientirali po njem. Niso bili tako togi, hitro so 

dojemali menjavanje rok in nog in raznih variacij med njimi – udarci z nogo ob tla, tleski, 

ploski …) 

 

Ker se je še v petem tednu kljub večkratnim popravkom in opominjanjem pojavljal problem s 

pravilno uporabo orffovih instrumentov, je bila najpomembnejša ugotovitev tega tedna to, da 

bi bilo dobro v enem izmed prvih srečanj z učenci izpeljati dejavnost (s pristopom »OSW«), s 

katero bi učence naučili pravilne rabe glasbil. To bi lahko izpeljali na humoren, zabaven način 

in se morebiti izognili odvečnim besedam, opominjanju vsakič znova, hkrati pa bi bolje 

izpolnjevali načela pristopa »OSW«.  
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7.7.2.12 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v šestem tednu (T6/K4/RV2) 

Shema 20: T6/K4: Izraţanje zmoţnosti elementarnega muziciranja/RV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izraţanje 

zmoţnosti 

elementarnega 

muziciranja 

V razredu je vladala sproščena 

klima, improviziranje in 

muziciranje je bilo sproščeno.  

 

Zbranost in medsebojno 

poslušanje.  

Samozavest. 

Učenci so bili izrazito 

samozavestni, ni jih bilo sram, 

nekateri so celo ţeleli izstopati.  

 

Med glasbenimi odmevi 

se skupini moških in 

ţensk zbrano poslušata 

med seboj. Učenci 

dojamejo dejstvo, da ne 

morejo izvesti odmeva, če 

ga ne poslušajo. Zelo 

zbrani so tudi pri 

glasbenih vprašanjih, na 

katera podajajo glasbene 

odgovore.  

 

Preprosta glasba z 

zahtevnejšimi vloţki. 

Skozi vse tri učne ure učenci na 

lastnih, improviziranih in 

ritmičnih glasbilih igrajo 

preprosto glasbo. Nekaj 

učencev posebej izstopa, saj 

občasno dodajo kakšen 

zahtevnejši glasbeni vloţek, ne 

da bi se tega sploh zavedali. 

Nadja nekajkrat zaporedoma 

zaigra sinkopo. Zala enakomerno 

v ritmu izmenjuje osminke in 

četrtinke. Ines improvizira na 

tamburinu, kjer kombinira 

tresenje in udarjanje. Sara v 

igranje vključi tudi  tišino oz. 

pavze. Dvakrat udarja na palčke 

ter enkrat po zraku.  
 

Naravno 

izraţanje. 

Uţivanje v svobodi in 

improviziranje. 

 

Improviziranje. 

Izvirnost. 

Povezanost teme in prvobitnosti 

OSW. 

 

(primitivno vedenje 

Pavze. 

Čeprav jim podam samo en 

primer moţne rešitve (˝ššš-

ššš …˝), so pri pretvarjanju 

zvokov zelo izvirni: 4-x v 

ritmu podrgnem z roko po 

bobnu, nato 3-x glasno 

udarim po njem. Učenci to 

pretvorijo z drsanjem s 

copati po tleh in 3-kratnim 

močnim udarcem z nogami 

ob tla. Nekateri so 

drgnjenju s copati ob tla 

dodali štirikraten ˝ššš˝ (˝šš-

šš-šš-šš˝) in trikraten plosk.  

 

 

S spoznavanjem kamene dobe 

smo raziskovali začetke 

sporazumevanja takratnih 

ljudi, elementarne glasove, 

šume in zvoke narave, 

elementarno gibanje. Cela učna 

snov o kameni dobi je bila 

nekako elementarna, zato so 

tudi učenci laţje izraţali svoje 

elementarno muziciranje.  

 

Praktično vsi 

učenci se 

vedejo in igrajo 

naravno, 

neprisiljeno.  

Nekateri so 

videti, kot da 

so ravno začeli, 

drugi so pri 

izraţanju tako 

prepričljivi, kot 

bi vse skupaj 

vadili ţe prej.  

 

Posnemanje. 

Njeno 

igranje po 

zraku 

vidijo 

ostali 

učenci in jo 

posnemajo. 

Sproščenost. 

 

Pogum. 

 

Posamezniki so si veliko 

upali, preizkušali nove 

ritmične vzorce, bili so 

drznejši, izvirnejši in 

iznajdljivejši. Ni jim bilo 

mar, ali bodo zaigrali 

prav ali narobe, se 

gibljejo prav ali ne. Niso 

toliko pogledovali 

naokrog in se ozirali na 

mnenja drugih ali na 

moje mnenje. 

Svoboda muziciranja jih 

ni ovirala, pač pa so v njej 

uţivali. Veliko je bilo 

improviziranja.  

 

Telesna orientacija. 
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V šestem tednu se je zgodil največji preboj v elementarnem muziciranju. Učenci so to 

dokazali na različne načine.  

 

Pri muziciranju so bili izvirni. (Čeprav jim podam samo en primer moţne rešitve (˝ššš-ššš 

…˝), so pri pretvarjanju zvokov zelo izvirni: 4-x v ritmu podrgnem z roko po bobnu, nato 3-x 

glasno udarim po njem. Učenci to pretvorijo z drsanjem s copati po tleh in 3-kratnim močnim 

udarcem z nogami ob tla. Nekateri so drgnjenju s copati ob tla dodali štirikraten ˝ššš˝ (˝šš-šš-

šš-šš˝) in trikraten plosk).  

 

Večino časa so bili zbrani in se tudi bolje medsebojno poslušali, kjer je bilo to še posebej 

potrebno. (Med glasbenimi odmevi se skupini moških in ţensk zbrano poslušata med seboj. 

Učenci dojamejo dejstvo, da ne morejo izvesti odmeva, če ga ne poslušajo. Zelo zbrani so tudi 

pri glasbenih vprašanjih, na katera podajajo glasbene odgovore.) 

 

Glasba, ki so jo ustvarjali, je bila preprosta, vendar so se pri nekaterih posameznikih pojavili 

zahtevnejši vloţki. Kar nekaj je bilo improviziranja, prvič se je pojavilo tudi igranje tišine 

oziroma pavz. (Skozi vse tri učne ure učenci na lastnih, improviziranih in ritmičnih glasbilih 

igrajo preprosto glasbo. Nekaj učencev posebej izstopa, saj občasno dodajo kakšen 

zahtevnejši glasbeni vloţek, ne da bi se tega sploh zavedali. Nadja nekajkrat zaporedoma 

zaigra sinkopo. Zala enakomerno v ritmu izmenjuje osminke in četrtinke. Ines improvizira na 

tamburinu, kjer kombinira tresenje in udarjanje. Sara v igranje vključi tudi tišino oz. pavze.  

Dvakrat udarja na palčke ter enkrat po zraku.)  

 

Poleg preproste glasbe so bili pri muziciranju učenci tudi sami videti preprosti in naravni. 

Naravni so bili njihovo izraţanje, obrazna mimika in telesna govorica. (Praktično vsi učenci 

se vedejo in igrajo naravno, neprisiljeno. Nekateri so videti, kot da so ravno začeli, drugi so 

pri izraţanju tako prepričljivi, kot bi se vse skupaj vadili ţe prej.)  

 

Učence, ki jim je šlo muziciranje boljše od rok, so zaznali tudi ostali učenci, začeli so jih 

posnemati. (Njeno igranje po zraku vidijo ostali učenci in jo posnemajo.) 

 

Na splošno so bili učenci izrazito samozavestni. (… Ni jih bilo sram, nekateri so celo ţeleli 

izstopati.) Napredek se je pokazal tudi pri sproščenosti (V razredu je vladala sproščena klima, 

improviziranje in muziciranje sta bila sproščena.) in uţivanju v svobodi ter improviziranju 

(Svoboda muziciranja jih ni ovirala, pač pa so v njej uţivali. Veliko je bilo improviziranja.).  

Pri elementarnem muziciranju so bili pogumnejši. (Posamezniki so si veliko upali, preizkušali 

nove ritmične vzorce, bili so drznejši, izvirnejši in iznajdljivejši. Ni jim bilo mar, ali bodo 

zaigrali prav ali narobe, se gibljejo prav ali ne. Niso toliko  pogledovali naokrog in se ozirali 

na mnenja drugih ali na moje mnenje.) 

 

V zadnjem tednu sta bili druţboslovna tema o kameni dobi in prvobitnost pristopa »OSW« na 

nek način povezana z vidika elementarnega muziciranja, kar je mogoče učencem nekoliko 

olajšalo samo elementarno muziciranje. (S spoznavanjem kamene dobe smo raziskovali 

začetke sporazumevanja takratnih ljudi, elementarne glasove, šume in zvoke narave, 

elementarno gibanje. Cela učna snov o kameni dobi je bila nekako elementarna, zato so tudi 

učenci laţje izraţali svoje elementarno muziciranje.) Izbira druţboslovne teme, ki jo ţelimo z 

učenci preko pristopa »OSW« usvojiti in pri tem od njih doseči elementarno muziciranje, se je 

izkazala kot zelo pomembna, kar lahko izpostavimo kot najpomembnejšo ugotovitev zadnjega 

tedna raziskave. 
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7.7.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

S pomočjo video posnetkov in dnevniških zapisov smo zbirali odgovore na vprašanje: Kako 

udeleţeni učenci sprejemajo in kako se odzivajo na neverbalno komunikacijo v glasbenem 

jeziku pri medpredmetni povezavi z druţboslovjem? 

7.7.3.1 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v prvem tednu (T1/K5/RV3) 

Shema 21: T1/K5:Sprejemanje neverbalne komunikacije in odzivanje nanjo/RV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejemanje 

neverbalne 

komunikacije 

in odzivanje 

nanjo 

Pozitivno sprejemanje. 

Radovednost. 

Predstava in 

ne aktivnost. 

Zanimanje. 

 

Pomanjkanje idej. 

Čredni 

nagon. 

Neizvirnost. 

Z zanimanjem 

poslušajo in gledajo.  

 

Radovedno 

pogledujejo, 

kaj se bo 

zgodilo, kam 

grem, kaj bom 

naredila, kako 

jih bom 

pogledala …  

 

Pasivnost učencev ni 

zaţelena, vse skupaj je 

še zelo »neorffovsko«. 

Hočem spodbuditi 

učence k odzivanju na 

mojo »predstavo«. 

Kar stori eden, 

ponovi še drugi, 

tretji itd. Ideje na 

odzivanje na 

neverbalno 

komuniciranje 

»jemljejo« drug 

pri drugem. 

Manj uporabljenih besed 

in več dejanj, kretenj, 

gibanja, »akcije«. To jih je 

motiviralo. Ta oblika dela 

jim je všeč.  

 

Prvi neverbalni ukaz 

večina učencev sprejme 

z nasmehom oz. veselim 

izrazom na obrazu. 

Nekaj učencev se 

srameţljivo nasmehne.  

 

Zgleda, kot da se 

igramo predstavo, v 

kateri nastopam samo 

jaz, učenci pa kot 

gledalci zgolj uţivajo 

v mojem nastopanju. 

 

Hitro zaznavanje. 

Nadaljnje ukaze neverbalne 

komunikacije (˝pokimanje˝ z 

glavo, dvignjene obrvi) dokaj 

hitro zaznajo. Videti je, da 

razumejo, kaj hočem od njih.  

 

Šele po bliţnjem 

očesnem stiku in 

obrazni mimiki, s 

katero jo 

pozivam k 

sodelovanju, 

prične s 

tleskanjem. 

Več 

spodbud. 

Na moje »kimanje« z 

glavo in zelo izrazito 

mimiko obraza 

(dvignjene obrvi, 

širok pogled, 

nekoliko odprta usta) 

se takoj odzovejo in 

mi sledijo. 

Čredni 

nagon. 

Njeno odzivanje k 

sodelovanju 

spodbudi še 

ostale. 

Manj besed, več »akcije«. 

Improviziranje 

jih zatira. 

Ko so bili 

prepuščeni 

improviziranju, 

je tudi odzivanje 

na neverbalno 

komunikacijo 

pojenjalo. 

 

Slabo odzivanje. 

Le nekaj učencev se z  

obrazno mimiko odzove na  

moje neverbalne znake.  
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V prvem tednu so učenci pozitivno sprejeli neverbalno komuniciranje. (Prvi neverbalni ukaz 

večina učencev sprejme z nasmehom oz. veselim izrazom na obrazu. Nekaj učencev se 

srameţljivo nasmehne.) Način dela se jim je zdel zanimiv (Z zanimanjem poslušajo in 

gledajo.) in postajali so radovedni. (Radovedno pogledujejo, kaj se bo zgodilo, kam grem, kaj 

bom naredila, kako jih bom pogledala …). Neverbalno izraţanje so hitro zaznavali (Nadaljnje 

ukaze neverbalne komunikacije (˝pokimanje˝ z glavo, dvignjene obrvi) dokaj hitro zaznajo. 

Videti je, da razumejo, kaj hočem od njih.), a se nanj slabo odzivali (Le nekaj učencev se  z  

obrazno mimiko odzove na moje neverbalne znake.). 

 

Neverbalno izraţanje je bilo v majhni meri sicer prisotno, a je bilo dvosmerne komunikacije 

malo. Učenci so bili pri odzivanju v veliki meri neizvirni, niso vedeli, kaj storiti in kako se 

odzivati. Vse skupaj je bilo bolj podobno predstavi učitelja in ne aktivnosti vseh učencev.  

(Zgleda, kot da se igramo predstavo, v kateri nastopam samo jaz, učenci pa kot gledalci zgolj 

uţivajo v mojem nastopanju. // Pasivnost učencev ni zaţelena, vse skupaj je še zelo 

»neorffovsko«. Hočem spodbuditi učence k odzivanju na mojo »predstavo«.)  

 

Učenci so potrebovali veliko spodbud, da so se na neverbalno komuniciranje odzivali. (Šele 

po bliţnjem očesnem stiku in obrazni mimiki, s katero jo pozivam k sodelovanju, prične s 

tleskanjem. // Na moje »kimanje« z glavo in zelo izrazito mimiko obraza (dvignjene obrvi, 

širok pogled, nekoliko odprta usta) se takoj odzovejo in mi sledijo.) 

 

Pri odzivanju je bil prisoten predvsem čredni nagon. (Kar stori eden, ponovi še drugi, tretji 

itd. Ideje na odzivanje na neverbalno komuniciranje »jemljejo« drug pri drugem. Njeno 

odzivanje k sodelovanju spodbudi še ostale.) 

 

Tako kot se je to dogajalo pri elementarnem muziciranju, je tudi pri neverbalnem 

komuniciranju učence improviziranje zatiralo. (Ko so bili prepuščeni improviziranju, je tudi 

odzivanje na neverbalno komunikacijo pojenjalo.) 

 

Čeprav je bila odzivnost na neverbalne ukaze šibka, je na učence dobro vplivala. Manj besed 

in več »akcije«, aktivnega dela jih je motiviralo. (Manj uporabljenih besed in več dejanj, 

kretenj, gibanja, »akcije«. To jih motivira. Ta oblika dela jim je všeč.) 

  
Postali smo pozorni na to, da so učenci samo odraz našega poučevanja oz. nastopanja pred 

njimi. Učenci so potrebovali jasne neverbalne ukaze, če smo od njih ţeleli, da jih razumejo, in 

jasne neverbalne spodbude, če smo ţeleli, da se na njih (neverbalno) odzovejo.  

Najpomembnejša ugotovitev prvega tedna raziskave je torej pomembnost učiteljeve 

nazornosti (poudarjanje in pretiravanje z gibi, obrazno mimiko, izrazi, govorom, petjem …) 

pri podajanju in izvabljanju neverbalne komunikacije.  
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7.7.3.2 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v drugem tednu (T2/K5/RV3) 

Shema 22: T2/K5: Sprejemanje neverbalne komunikacije in odzivanje nanjo/RV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejemanje 

neverbalne 

komunikacije 

in odzivanje 

nanjo 

Pozitivno 

sprejemanje. 

 

»Skrivnostnost« 

neverbalnega 

komuniciranja. 

Predstava in 

ne aktivnost. 

Neorffovski način dela – 

(pre)več potrebnih ponovitev, 

spodbud.  

Pomanjkanje idej. 

Čredni 

nagon. 

Neizvirnost. 

Skušam se drţati načela »OSW«, 

da jasno ponovim določeno 

neverbalno gesto največ 3-x in 

pričakujem, da bodo potem 

smiselno (neverbalno) 

nadaljevali smiselno brez mene. 

Način se ne obnese, potrebujejo 

veliko več ponovitev, vodenja, 

primerov, predvsem spodbud.  

Vse skupaj deluje nekoliko 

skrivnostno, učencem 

vzbudi zanimanje, jih 

pritegne, motivira. 

Kar stori eden, 

ponovi še drugi. 

Drug pri drugem 

iščejo in jemljejo 

ideje.  

 

 

Neverbalne ukaze skozi 

cel teden sprejemajo 

izredno pozitivno.  

Potrebno veliko 

časa. 

Še vedno se počutim 

kot njihova 

»animatorka«, 

preveč jim »dajem« 

in premalo dobim 

od njih.  

Svoboda  in 

moţnost 

improviziranja jih 

omejuje pri 

odzivanju. 

 

S ponavljanjem 

neverbalnih 

znakov nimajo 

teţav, ko pa od 

njih kaj 

neverbalno 

zahtevam, ne 

vedo, kako se 

odzvati.  

Čeprav lahko 

uporabijo vse 

svoje glasove, vse 

lastne 

instrumente, 

neskončno 

moţnosti gibanja, 

ne vedo, kako bi 

se odzvali.  

 

Učenci potrebujejo veliko 

časa, da pričnejo s pravim 

»OSW«-neverbalnim 

odzivanjem.  

Malo zares 

aktivnih odzivov. 

Na splošno je le peščica 

učencev, ki se aktivno 

neverbalno odziva na 

neverbalno komuniciranje.   
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V drugem tednu smo dobili občutek, kot da ves čas stojimo ne enem mestu ali celo nekoliko 

nazadujemo na področju odzivanja na neverbalno komunikacijo. Čeprav so učenci neverbalno 

izraţanje s strani učitelja sprejemali pozitivno, je bilo njihovo odzivanje (na kakršenkoli 

način) zares skromno, togo.  

 

Malo je bilo učencev, ki so bili aktivni pri odzivanju (Na splošno je le peščica učencev, ki se 

aktivno neverbalno odziva na neverbalno komuniciranje.), neverbalno komuniciranje je bilo 

enosmerno, vse skupaj je še vedno bilo videti kot učiteljeva predstava in ne kot aktivnost vseh 

udeleţencev. (Še vedno se počutim kot njihova »animatorka«, preveč jim »dajem« in premalo 

dobim od njih.) Učenci so se sicer odzivali z nasmehi in sem pa tja kakšnim verbalnim 

odgovorom, a neverbalnih odzivov skorajda ni bilo. Potrebovali so res veliko ogrevanja 

(Učenci potrebujejo veliko časa, da pričnejo s pravim »OSW«-neverbalnim odzivanjem.) 

 

Ves drugi teden smo se trudili izvajati učne ure kar se da »orffovsko«, a so bile te prevečkrat 

vse prej kot to. Predvsem je bilo potrebnih (pre)več ponovitev in spodbud. (Skušam se drţati 

načela »OSW«, da jasno ponovim določeno neverbalno gesto največ 3-x in pričakujem, da 

bodo potem smiselno (neverbalno) nadaljevali brez mene. Se ne obnese, potrebujejo veliko 

več ponovitev, vodenja, primerov, predvsem spodbud.) Med učenci je pri odzivanju vladal 

izrazit čredni nagon. (Kar stori eden, ponovi še drugi. Drug pri drugem iščejo in jemljejo 

ideje.), kar pripisujemo njihovemu pomanjkanju idej, neizvirnosti. Posledično je bilo pri 

neverbalnem komuniciranju malo improviziranja in ustvarjanja. Svoboda in moţnost 

improviziranja jih je tako kot pri elementarnem muziciranju omejevala tudi pri odzivanju na 

neverbalno komunikacijo. (Čeprav lahko uporabijo vse svoje glasove, vse lastne instrumente, 

neskončno moţnosti gibanja, ne vedo, kako bi se odzvali. // S ponavljanjem neverbalnih 

znakov nimajo teţav, ko pa od njih kaj neverbalno zahtevam, ne vedo, kako se odzvati.)  

 

Najpomembnejša ugotovitev drugega tedna, je bila, da se je vsa tihost in »skrivnostnost«, ki 

jo ta način komunikacije premore, zelo dobro obnesla. (Vse skupaj deluje nekoliko 

skrivnostno, učencem vzbudi zanimanje, jih pritegne, motivira.) Četudi od učencev nismo 

dobili odzivov, kakršne smo ţeleli, se za začetek lahko zadovoljimo vsaj s tem, da smo 

vzbudili veliko mero zanimanja ter učence motivirali.  
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7.7.3.3 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v tretjem tednu (T3/K5/RV3) 

Shema 23: T3/K5: Sprejemanje neverbalne komunikacije in odzivanje nanjo/RV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sprejemanje 

neverbalne 

komunikacije 

in odzivanje 

nanjo 

Pozitivno sprejemanje. 

»Neorffovski« način 

dela – (pre)več potrebnih 

ponovitev, spodbud.  

 

»Skrivnostnost« 

neverbalnega 

komuniciranja. 

 

Čredni 

nagon. 

Zametki improviziranih 

neverbalnih odzivov. 

Moje gibe in 

neverbalna 

navodila zbrano 

spremljajo. Vlada 

čista tišina, čeprav 

je od njih nisem 

zahtevala. Vzdušje 

deluje nekoliko 

skrivnostno, 

učencem vzbudi 

zanimanje, jih 

pritegne, motivira. 

 

Še vedno podajam preveč 

ponovitev. Takoj ko z gibi 

preneham, prenehajo tudi 

učenci, četudi so določen 

motiv gibanja ţe usvojili 

in jim kaţem, naj 

nadaljujejo sami. So bolj 

kot ne nesamostojni.   

Ideje iščejo drug pri drugem, kar 

naredi eden, hitro ponovi drugi, 

nato tretji itd.  

 

Gibe še vedno ponavljajo drug 

za drugim. Celo učenec, ki si je 

sam izmislil motiv gibanja, 

preneha in prične oponašati 

gibanje večine učencev.  

Neverbalno učenje 

belokranjskih ljudskih 

plesov sprejemajo 

pozitivno, z zanimanjem 

se učijo. 

Ker so iz izkušenj preteklih 

dveh tednov ţe malo 

pričakovali, da bom navodilo 

pokazala in ne povedala, so 

me zbrano gledali. Zdelo se mi 

je, da so bolj zbrani, kot če bi 

nekaj ţelela povedati na glas.  

 

S prstom si pokrijem usta 

(pokaţem, da nočem od njih 

besed, pač pa gibe, mimiko, 

igranje, ples …). 

Zdi se, da so improvizirano 

neverbalno odzivanje komaj 

začeli odkrivati in ga 

spoznavati, se gledati in čutiti 

med seboj. Vedeli so, kaj ţelim 

od njih, oni  pa so še 

raziskovali: Klara je stopila v 

ospredje in z mahanjem rok 

izrazito ˝preganjala pomlad˝. 

 

Čredni 

nagon. 

Hitro zaznavanje, 

zbranost. 
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V tretjem tednu raziskave so učenci učiteljevo neverbalno izraţanje sprejemali pozitivno. 

(Neverbalno učenje belokranjskih ljudskih plesov so sprejemali pozitivno, z zanimanjem so se 

učili.)  

 

Delo na področju neverbalne komunikacije je bilo še vedno dokaj »neorffovsko«, saj je bilo 

potrebno učencem posredovati (pre)več ponovitev in spodbud. Odzivanje učencev je bilo ves 

čas pogojeno z vedenjem učitelja. (Še vedno podajam preveč ponovitev. Takoj ko z gibi 

preneham, prenehajo tudi učenci, četudi so določen motiv gibanja ţe usvojili in jim kaţem, 

naj nadaljujejo sami. So bolj kot ne nesamostojni.)   

 

Pri odzivanju je vladal čredni nagon, videti je bilo, kot da so si učenci na tak način drug 

drugemu pomagali iz zagate pri neverbalnem komuniciranju. (Ideje iščejo drug pri drugem, 

kar naredi eden, hitro ponovi drugi, nato tretji itd. // Gibe še vedno ponavljajo drug za 

drugim.) Znotraj črednega nagona je prihajalo do zanimivega  pojava. (... Celo učenec, ki si je 

sam izmislil motiv gibanja, preneha in prične oponašati gibanje večine učencev.) 

 

Celota neverbalnega izraţanja je na učence zopet delovala ´skrivnostno pozitivno´, kar se je 

na njih tudi pozitivno odraţalo. (Moje gibe in neverbalna navodila zbrano spremljajo. Vlada 

čista tišina, čeprav je od njih nisem zahtevala. Vzdušje deluje nekoliko skrivnostno, učencem 

vzbudi zanimanje, jih pritegne, motivira.) Neverbalno izraţanje z učiteljeve strani so hitro 

zaznavali in v trenutku so bili zbrani. Vzrok za to pripisujemo tudi izkušnjam iz preteklih 

tednov (Ker so iz izkušenj preteklih dveh tednov ţe malo pričakovali, da bom navodilo 

pokazala in ne povedala, so me zbrano gledali. Zdelo se mi je, da so bolj zbrani, kot če bi 

nekaj ţelela povedati z besedami.)  

 

Najpomembnejša ugotovitev tretjega tedna je bila, da so učenci potrebovali zelo nazoren 

neverbalni ukaz, da so doumeli, kaj smo ţeleli od njih (S prstom si pokrijem usta – pokaţem, 

da nočem od njih besed, pač pa gibe, mimiko, igranje, ples …). Vsa ta navodila in napotki so 

se jim je zdeli zabavni, ker so bili tudi podani na zabaven, nekoliko norčav način in ne kot 

golo podajanje pravil. Pojavili so se zametki improviziranih neverbalnih odzivov. (Zdi se, da 

so improvizirano neverbalno odzivanje komaj začeli odkrivati in ga spoznavati, se gledati in 

čutiti med seboj. Vedeli so, kaj ţelim od njih, oni pa so še raziskovali: Klara je stopila v 

ospredje in z mahanjem rok izrazito ˝preganjala pomlad˝.) 
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7.7.3.4 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v četrtem tednu (T4/K5/RV3) 

Shema 24: T4/K5: Sprejemanje neverbalne komunikacije in odzivanje nanjo/RV3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejemanje 

neverbalne 

komunikacije 

in odzivanje 

nanjo 

Pozitivno 

sprejemanje. 

Zanimanje. 

Teţka 

samokontrola. 

Reflektiranje neverbalnih 

ukazov na igranje na glasbila.  

Pogovor za razumevanje 

neverbalnega sporazumevanja. 

Iznajdljivost. 

 

Neverbalne znake zelo dobro 

dojemajo in jih prenašajo na 

igranje. 

U: ˝… Avemarija je ţe 

odzvonila!˝ Z rokami 

pričnem plapolati po zraku, 

učenci hitro dojamejo, da 

morajo zvoniti drug čez 

drugega v različnih ritmih. // 

U: ˝Takrat so zvonovi 

pozvonili 12-x ˝ Dajem jim 

12 vzmahov, učenci enotno 

udarjajo v enakem ritmu.   

Z zanimanjem spremljajo 

neverbalne znake.  

 

Podala sem jim primer pogovora med 

dvema prijateljema. Prvi pozdravi, 

drugi ga odzdravi. Prvi vpraša: ˝Kako 

si?˝ Drugi mu odgovori: ˝Ţalosten 

sem.˝ Prvi ga začudeno vpraša: ˝Zakaj 

si ţalosten?˝ itd. Videli so, kako naj bi 

komunikacija stekla in s Hano sva 

predstavili ta pogovor v tišini. 

Učencem se je zdelo zanimivo.  

Učenci se 

navajajo na moja 

skopa verbalna 

navodila, zato jih 

niti ne 

pričakujejo več 

toliko. Pri 

sporazumevanju 

postajajo 

iznajdljivi, iščejo 

nove poti in 

moţnosti 

neverbalnega 

sporočanja. 

 

Učenci neverbalno 

komuniciranje 

pozitivno 

sprejemajo, gledajo 

me, kot da od mene 

nekaj pričakujejo.  

Učenci se teţko 

uprejo skušnjavi in 

igrajo samo takrat, 

kadar dobijo 

neverbalni ukaz za 

to. Potrebni so zelo 

očitni neverbalni 

znaki, s katerimi 

pokaţem, kdaj ne 

igrati oz. prenehati z 

igranjem.  

 

Hitro zaznavanje. 

Neverbalne znake in 

ukaze zbrano 

spremljajo, videti je, da 

jih zaznajo.  

Še vedno so potrebne 

dodatne neverbalne 

spodbude (moja mimika, 

kretnje, gibi) ter (pre)več 

ponovitev. 

Dodatne spodbude, 

(pre)več ponovitev. 

Iskanje novih  poti 

in moţnosti 

neverbalnega 

sporazumevanja. 

 

Improvizirani neverbalni odzivi 

preko igranja na glasbila. 

Vida gleda v svoj zvonček in 

išče različne ritmične motive, 

uho pribliţa glasbilu, da se 

bolje sliši. // Patricija igra na 

ksilofon, igra izvirne 

melodične vzorce.  

»Skrivnostnost » 

neverbalnega 

komuniciranja. 

 

Tiha navodila jih 

motivirajo, učenci so 

čisto tiho in zbrani, 

kot da hočejo 

razvozlati uganko.  

Anja prišepne Lani: 

˝A ti veš, kaj to 

pomeni?˝ Ponovi 

moj gib. 

Zametki 

odzivanja 

z 

gibanjem. 

Večina učencev se na njih skuša odzivati. 

Nekateri zelo očitno, drugi komaj opazno.  

Vanja, Lana in Zala očitno krilijo z rokami 

in pri tem šepetajo »din-don, din-don«, 

druga številčnejša skupina je na splošno 

bolj toga, a se odziva z oponašanjem mojih 

gibov.  
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V četrtem tednu so učenci z zanimanjem spremljali neverbalne znake in ukaze. (Učenci 

neverbalno komuniciranje pozitivno sprejemajo, gledajo me, kot da od mene nekaj 

pričakujejo.)  

 

Pred začetkom prve učne ure smo se na kratko pogovorili, kako vse se sploh lahko neverbalno 

sporazumevamo. (Podala sem jim primer pogovora med dvema prijateljema. Prvi pozdravi, 

drugi ga odzdravi. Prvi vpraša: ˝Kako si?˝ Drugi mu odgovori: ˝Ţalosten sem.˝ Prvi ga 

začudeno vpraša: ˝Zakaj si ţalosten?˝ itd. Videli so, kako naj bi komunikacija potekala, in s 

Hano sva isti pogovor predstavili v tišini. Učencem se je zdelo zanimivo.) Pogovorili smo se o 

tem, da je bolj kot gledanje in spremljanje učiteljičinega tihega izraţanja pomembno njihovo 

odzivanje na to. Pokazali smo jim načine odzivanja: z igranjem, plesom, gibanjem, petjem, 

govorom, obrazno mimiko … ter poudarili, da mora biti sporočanje izvirno, naj igrajo, plešejo 

ali se gibljejo po svoje in ne vsi na isti način. Razloţili smo jim, naj bo sporazumevanje 

obojestransko, kar pomeni, da komunicirajo z učiteljico, oz. večstransko, da komunicirajo 

hkrati tudi med seboj. Pogovor je pripomogel k razumevanju neverbalnega komuniciranja.  
 

Včasih se je zazdelo, kot da bi bilo neverbalno komuniciranje podobno ugankam, ki jih učenci 

sicer rešujejo z veseljem. Neverbalno komuniciranje je vsebovalo nekaj, kar je kljub vsemu 

pritegnilo pozornost učencev. (Tiha navodila jih motivirajo, učenci so čisto tiho in zbrani, kot 

da hočejo razvozlati uganko. Anja prišepne Lani: ˝A ti veš, kaj to pomeni?˝ Ponovi moj gib.) 

Opazen je bil napredek, saj so učenci hitro zaznavali neverbalne znake, več je bilo tudi 

samega odzivanja na neverbalne pozive. Učenci, ki niso bili preveč izvirni, so se posluţevali 

posnemanja in ponavljanja učiteljičinih gibov, a videti je bilo, da so se pri tem trudili. (Večina 

učencev se na njih skuša odzivati. Nekateri zelo očitno, drugi komaj opazno. Vanja, Lana in 

Zala očitno krilijo z rokami in pri tem šepetajo »din-don, din-don«, druga številčnejša 

skupina je na splošno bolj toga, a se odziva z oponašanjem mojih gibov.) 

 

Odzivanje na neverbalno komuniciranje se je kazalo kot prenos neverbalnih ukazov na igranje 

na glasbila. (Neverbalne znake zelo dobro dojemajo in jih prenašajo na igranje. U: ˝… 

Avemarija je ţe odzvonila!˝ Z rokami pričnem plapolati po zraku, učenci hitro dojamejo, da 

morajo pritrkavati drug čez drugega v različnih ritmih.) // U: ˝Takrat so zvonovi pozvonili 12-

x ˝ – dajem jim 12 vzmahov, učenci enotno udarjajo v enakem ritmu.) Pri tej dejavnosti je bilo 

potrebne veliko samokontrole učencev in nazorna neverbalna navodila učitelja. (Učenci se 

teţko uprejo skušnjavi in igrajo samo takrat, kadar dobijo neverbalni ukaz za to. Potrebni so 

zelo očitni neverbalni znaki, s katerimi pokaţem, kdaj ne igrati oz. prenehati z igranjem.) Med 

dejavnostmi je bilo (še vedno) potrebnih veliko dodatnih neverbalnih spodbud (moja mimika, 

kretnje, gibi ter (pre)več ponovitev). 

 

Nekaj posameznikov se je odzivalo z neverbalnim improviziranim igranjem na glasbila. (Vida 

gleda v svoj zvonček in išče različne ritmične motive, uho pribliţa glasbilu, da se bolje sliši. // 

Patricija igra na ksilofon, igra izvirne melodične vzorce.) Na splošno so bili učenci zelo 

iznajdljivi, ves čas so iskali nove poti in moţnosti neverbalnega sporazumevanja. (Učenci se 

navajajo na moja skopa verbalna navodila, zato jih niti ne pričakujejo več toliko. Pri 

sporazumevanju postajajo iznajdljivi, iščejo nove poti in moţnosti neverbalnega sporočanja.)  

 

Čeprav so učenci neverbalno komuniciranje sprejemali pozitivno, so potrebovali veliko časa, 

da so se je navadili in jo usvojili. Na nek način so morali temu »dorasti« in ravno potreben 

čas je najpomembnejša ugotovitev četrtega tedna raziskave. 
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7.7.3.5  Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v petem tednu (T5/K5/RV3) 

Shema 25: T5/K5: Sprejemanje neverbalne komunikacije in odzivanje nanjo/RV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sprejemanje 

neverbalne 

komunikacije 

in odzivanje 

nanjo 

Zanimanje. 

Odzivanje z igranjem na 

orffova glasbila. 

 Odzivanje preko 

˝oţivljanja slik˝. 

Iznajdljivost. 

 

Učencem so bile slike v 

veliko motivacijo in pomoč 

pri neverbalnem 

komuniciranju.  

Zala je ob sliki prometnega 

znaka za zoţenje ceste 

pričela hoditi sključeno. // 

Več učencev je ob sliki 

prometnega znaka za 

prepoved prometa 

kolesarjem prenehalo vrteti 

z rokami.  

Ni bilo potrebnih dosti spodbud, 

dodatnih navodil, učenci so bili 

zelo iznajdljivi. Sami so iskali 

načine, kako se neverbalno 

sporazumevati.  

Moje ˝tiho 

komuniciranje˝ 

jim je še vedno 

všeč. To je moč 

razbrati po 

njihovih izrazih na 

obrazu, 

poslušnosti, 

zbranosti in 

motiviranosti. 

Učenci se z glasbenimi odmevi ter 

glasbenimi vprašanji in odgovori 

neverbalno sporazumevajo med 

seboj. Pri tem so popolnoma 

samostojni.  

U: ˝Klara, kaj si jih ti vprašala, ko 

si zaigrala na zvončke?˝  

Klara: ˝Amm ... Kakšno je vreme.˝ 

U: ˝In kaj ste ji vi odgovorili?˝ 

Nadja (se nasmehne): ˝Da je 

sončno.˝ 

Hitro zaznavanje. 

Učenci neverbalne 

znake takoj zaznajo. 

Zbrano me gledajo in  

me spremljajo.  

Druga skupina 

učencev se na igranje 

odziva z gibanjem. 

Več učencev vrti z 

rokami, nekaj se jih 

prime za roko, 

nekateri samostojno 

tekajo naokoli.  

Iskanje novih  poti in moţnosti 

neverbalnega sporazumevanja. 

 

Odzivanje z 

gibanjem. 

Pozitivno 

sprejemanje. 

 

Špela po koncu 

dejavnosti: ˝Učiteljica, 

mene pa zanima, kaj bi 

pol nardila tista 

skupina, če bi nam ţoga 

ušla na cesto!˝ 
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Tudi v petem tednu so učenci pozitivno sprejemali neverbalno izraţanje. (Moje ˝tiho 

komuniciranje˝ jim je še vedno všeč. To je bilo moč razbrati po njihovih izrazih na obrazu, 

poslušnosti, zbranosti in motiviranosti.) Izraţali so zanimanje po neverbalnih dejavnostih. 

(Špela po koncu dejavnosti: ˝Učiteljica, mene pa zanima, kaj bi pol nardila tista skupina, če 

bi nam ţoga ušla na cesto!˝) Neverbalna sporočila so tudi hitro zaznavali. (Učenci neverbalne 

znake takoj zaznajo. Zbrano me gledajo in me spremljajo.) 

 

Na neverbalno komunikacijo so se odzivali na več načinov: 

 neverbalno preko ˝oţivljanja slik˝ (Učencem so bile slike v veliko motivacijo in pomoč 

pri neverbalnem komuniciranju. Zala je ob sliki prometnega znaka za zoţenje ceste 

pričela hoditi sključeno. // Več učencev je ob sliki prometnega znaka za prepoved 

prometa kolesarjem prenehalo vrteti z rokami.) 

 z igranjem na orffova glasbila (Učenci se z glasbenimi odmevi ter glasbenimi 

vprašanji in odgovori neverbalno sporazumevajo med seboj. Pri tem so popolnoma 

samostojni. U: ˝Klara, kaj si jih ti vprašala, ko si zaigrala na zvončke?˝ Klara: ˝Amm 

... Kakšno je vreme.˝ U: ˝In kaj ste ji vi odgovorili?˝ Nadja (se nasmehne): ˝Da je 

sončno.˝) 

 z gibanjem (Druga skupina učencev se na igranje odziva z gibanjem. Več učencev vrti 

z rokami, nekaj se jih prime za roko, nekateri samostojno tekajo naokoli.)  

 

Učenci so neprestano iskali nove poti in moţnosti neverbalnega sporazumevanja. (Ni bilo 

potrebnih dosti spodbud, dodatnih navodil, učenci so bili zelo iznajdljivi. Sami so iskali 

načine, kako se neverbalno sporazumevati.) 

 

Odzivanje na neverbalno komunikacijo je bilo najbolj doţiveto preko igranja na orffova 

glasbila. Ugotovili smo, da je učencem v veliko pomoč in oporo, če dobijo v roke nek rekvizit 

ali še bolje instrument in se neverbalno izraţajo preko njega. (… U: ˝Klara, kaj si jih ti 

vprašala, ko si zaigrala na zvončke?˝ Klara: ˝Amm ... Kakšno je vreme.˝ U: ˝In kaj ste ji vi 

odgovorili?˝ Nadja (se nasmehne): ˝Da je sončno.˝) Dogajalo se je podobno kot npr. pri 

uporabi lutke v razredu. Lutki se učenci laţje odprejo ter z njo raje in laţje komunicirajo kot z 

učiteljem, čeprav z njo upravlja in jo oţivlja ravno on. Podobno se je dogajalo pri 

neverbalnem odzivanju, le da so vlogo lutke dobila orffova glasbila. Uporaba orffovih glasbil 

za laţje odzivanje na neverbalno komunikacijo je bila torej najpomembnejša ugotovitev 

petega tedna raziskave.  
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7.7.3.6 Rezultati in interpretacija rezultatov kodiranja dnevniških zapisov in video 

posnetkov v šestem tednu (T6/K5/RV3) 

Shema 26: T6/K5: Sprejemanje neverbalne komunikacije in odzivanje nanjo/RV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sprejemanje 

neverbalne 

komunikacije 

in odzivanje 

nanjo 

Aktivnost. 

Odzivanje na različne 

načine. 

 Odzivanje preko 

oţivljanja slik. 

Iznajdljivost. 

 

Vse to 

izvedejo sami 

od sebe, brez 

kakršnegakoli 

podanega 

primera ali 

pomoči. 

Pri neverbalnem 

komuniciranju 

so bili učenci 

izredno 

iznajdljivi. Še 

posebej izvirni 

so bili pri 

pretvarjanju 

ritmičnih glasbil 

na lastne 

instrumente. 

Uporabijo noge, 

roke, drsanje s 

copati, razne 

šume … 

Neverbalno 

komuniciranje imajo 

radi. Ta način dela 

jim je še vedno 

pritegnil pozornost.  

Moje igranje na bobne 

ponazorijo tako, da v 

istem ritmu udarjajo z 

nogami ob tla. Igranje na 

bobne in drsanje s palico 

ob opno učenci 

ponazorijo z udarci z 

nogo ob tla in drsanjem s 

copati ob tla. Igranje na 

palčke ponazorijo s 

ploskanjem. Tišino oz. 

pavze ponazorijo z 

zamahi po zraku.  

Hitro zaznavanje, 

takojšnje odzivanje. 

Z roko po zraku učence 

razdelim v dve skupini. 

Učenci spremljajo kretnjo, 

videti je, da jo razumejo, 

saj sta takoj nastali dve 

skupini, vsaka na svoji 

strani učilnice.   

 

Vsaki skupini dam prazen 

plakat, na katerega z 

voščenkami slikajo. Večkrat 

ponovim: ˝Niso znali govoriti, 

ampak so se kljub temu 

sporazumevali.˝ Na projekciji 

imajo primere slik na stenah. 

Njihova naloga je bila ustvariti 

en izdelek, brez govora in brez 

verbalnega navodila. Prva 

skupina z dogovarjanjem nima 

teţav, medtem ko druga ne more 

prenehati govoriti. Nekateri 

postanejo nestrpni.  

 

Iskanje novih  

poti in moţnosti 

neverbalnega 

sporazumevanja. 

 

Pri dejavnostih so 

bili 

skoncentrirani. 

Bili so tiho in 

zbrano poslušali. 

Igranje različnih  

ritmičnih vzorcev 

na lastna glasbila 

jih je pripravilo do 

razmišljanja.  

Različno komuniciranje med 

skupinama. 

 

Koncentracija. 

 

Učenci so zelo aktivni, 

sploh pri oţivljanju slik  

ter pri dejavnosti 

»prisluhni naravi«. 

Sodelujejo in vţivljajo se 

čisto vsi učenci. Na 

neverbalne ukaze se 

odzivajo neverbalno. 

 

Razmišljanje. 

 

Poslušanje. 

Plakat, na katerega so 

učenci prve skupine 

obrisali svoje roke, druga 

skupina oţivi s 

plapolanjem rok po zraku. 

Nekateri mahajo. 

Nasprotna skupina 

ponazori plakat prve 

skupine tako, da se 

postavijo v vloge bikov in 

jahačev.  

 

Pozitivno 

sprejemanje. 

 

Samostojnost. 

Pogovor po dejavnosti. 

U:˝Zakaj druga skupina ni 

imela teţav pri slikanju?˝ 

Vanja: ˝Ker se niso nič kregali 

med seboj. Pa govorili niso, 

ampak so se gledali, kaj bo kdo 

pokazal.˝ 
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Tako kot pri vseh analiziranih kategorijah je tudi pri kategoriji sprejemanje in odzivanje na 

neverbalno komunikacijo prišlo do največjega preboja v šestem tednu. 

 

Učenci so neverbalno komunikacijo pozitivno sprejeli. (Neverbalno komuniciranje imajo 

radi. Ta način dela jim še vedno pritegne pozornost. Hitro so zaznavali in bili tudi zelo 

odzivni. (Z roko po zraku učence razdelim v dve skupini. Učenci spremljajo kretnjo, videti je, 

da jo razumejo, saj sta takoj nastali dve skupini, vsaka na svoji strani učilnice.)  

 

Odzivanja na neverbalno komunikacijo je bilo veliko, pri tem pa so bili aktivni vsi učenci. 

(Učenci so zelo aktivni, sploh pri oţivljanju slik ter pri dejavnosti »prisluhni naravi«. 

Sodelujejo in vţivljajo se čisto vsi učenci. Na neverbalne ukaze se odzivajo neverbalno.) 

 

Odzivanje se je odraţalo na različne načine: z gibanjem, obrazno mimiko, slikanjem na 

plakate, prek oţivljanja slik in preko prenašanja zvokov iz narave na lastna glasbila. (Moje  

igranje na bobne ponazorijo tako, da v istem ritmu udarjajo z nogami ob tla. Igranje na 

bobne in drsanje s palico ob opno učenci ponazorijo z udarci z nogo ob tla in drsanjem s 

copati ob tla. Igranje na palčke ponazorijo s ploskanjem. Tišino oz. pavze ponazorijo z 

zamahi po zraku.) Pri tem so ves čas iskali nove poti in moţnosti neverbalnega 

sporazumevanja. (Pri neverbalnem komuniciranju so bili učenci izredno iznajdljivi. Še 

posebej izvirni so bili pri pretvarjanju ritmičnih glasbil na lastne instrumente. Uporabijo 

noge, roke, drsanje s copati, razne šume …) Večino teh idej so ustvarili popolnoma 

samostojno. (Vse to izvedejo sami od sebe, brez kakršnegakoli podanega primera ali pomoči.) 

Neverbalno odzivanje je postajalo zelo bogato. 

 

Še posebej zanimivo je bilo njihovo odzivanje preko oţivljanja slik. (Plakat, na katerega so 

učenci prve skupine obrisali svoje roke, druga skupina oţivi s plapolanjem rok po zraku. 

Nekateri mahajo. Nasprotna skupina ponazori plakat prve skupine tako, da se postavijo v 

vloge bikov in jahačev.)   

 

Med dvema skupinama se je pojavilo povsem različno neverbalno komuniciranje, kar je bil 

nadvse zanimiv pojav. Prva skupina je zelo uspešno neverbalno komunicirala, druga pa se ni 

nikakor mogla uskladiti. Večino kretenj so zraven še ubesedili, ker so postajali nestrpni, če jih 

kdo ni razumel v prvem trenutku. (Vsaki skupini dam prazen plakat, na katerega z 

voščenkami slikajo. Večkrat ponovim: ˝Niso znali govoriti, ampak so se kljub temu 

sporazumevali.˝ Na projekciji imajo primere slik na stenah. Njihova naloga je bila ustvariti 

izdelek, brez govora in brez verbalnega navodila. Prva skupina z dogovarjanjem nima teţav, 

medtem ko druga ne more prenehati govoriti. Nekateri postanejo nestrpni.) Po dejavnosti smo 

se o njihovem neverbalnem komuniciranju tudi pogovorili in razčistili, zakaj je prva skupina 

komunicirala laţje kot druga. (U:˝Zakaj druga skupina ni imela teţav pri slikanju?˝ Vanja: 

˝Ker se niso nič kregali med seboj. Pa govorili niso, ampak so se gledali, kaj bo kdo 

pokazal.˝) 

 

V šestem tednu raziskave so bili pri neverbalnem komuniciranju učenci zelo zbrani, 

skoncentrirani in bolje so (se) poslušali. Neverbalna komunikacija je spodbujala tudi njihovo 

razmišljanje. (Pri dejavnostih so bili skoncentrirani. Bili so tiho in zbrano poslušali. Igranje 

različnih ritmičnih vzorcev na lastna glasbila jih je pripravilo do razmišljanja.) Kot 

najpomembnejšo ugotovitev zadnjega tedna raziskave izpostavljamo ravno pozitiven vpliv 

neverbalnega komuniciranja na koncentracijo, poslušanje in razmišljanje učencev.  
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7.7.4 DISKUSIJA PRVEGA RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 

Katere dejavnosti »Orff-Schulwerk« omogočajo uresničevanje izbranih ciljev druţboslovnih tem in kako udeleţeni učenci 2., 3. in 4. razredov s 

pristopom »Orff-Schulwerk« te cilje dosegajo? 

 
 1. TEDEN 2. TEDEN 3. TEDEN 4. TEDEN 5. TEDEN 6. TEDEN 

 

 

 

Konkretne 

dejavnosti 

»OSW« 

Najrazličnejše dejavnosti z govornimi elementi: rime, ritmične izreke (rim), ritmična vprašanja in odgovori, ritmično dopolnjevanje in 

glasbene izmišljarije, glasbeni odmevi. Največkrat v povezavi z gibanjem. 

Onomatopoija oz. 

posnemanje zvokov 

iz narave. 

Improviziranje z 

ropotuljicami. 

 

Ljudski ples. 

Ritmični rondo z 

glasovi in igro na 

lastne instrumente 

(opaziti šele iz 

pogovora). 
           

Ljudska igra z igro 

vlog. Petje 

borduna. 

Z improviziranim 

igranjem na 

melodična in 

improvizirana 

glasbila do glasbene 

pravljice. 

Ljudska igra z igro 

vlog. Spontano in 

improvizirano 

gibanje ob 

improviziranem 

igranju na 

instrumente. 

Peti recitativ. Igra 

»neandertalci«: spontano 

in improvizirano gibanje 

(˝oţivljanje slik˝).  

 

Reflektiranje 

glasbenih 

dejavnosti 

»OSW« v 

znanja 

druţboslovja 

Srečanja so bolj podobna glasbeni umetnosti kot 

medpredmetnemu povezovanju z druţboslovjem. 

Le pri 

nekaj 

učencih  

zametki 

sklepanj, 

razmišljanj.  

V splošnem velik 

napredek pri 

dojemanju dejavnosti 

v povezavi z njenim 

NAMENOM. 

Nekateri učenci 

kaţejo velik 

napredek –

poglobljeno 

razmišljanje, veliko 

sklepanja, ostali  

zgolj upoštevajo 

navodila. 

Največji preboj v 

doseganju ciljev 

druţboslovja.  Med glasbeno umetnostjo in druţboslovjem čutiti 

razkol. Učenci niso reflektirali glasbenih dejavnosti 

v druţboslovna znanja. 

Glasbene gibalne dejavnosti, ki ne vključujejo 

govora, potrebno ubesediti; šele pogovor pripelje do 

doseţenega učnega cilja DRU. 

Reflektiranje 

glasbenih dejavnosti 

v druţboslovna 

znanja se je odvijalo 

samo po sebi. 

»Problematičen 

razkorak med 

glasbo in 

realnostjo.« 

V pogovoru po koncu 

učne ure bilo opaziti 

široko razmišljanje, 

povezave ne samo z 

druţboslovjem, ampak 

tudi z drugimi področji, 

uporabljajo asociacije, 

iščejo vzporednice med 

ţe usvojenim znanjem in 

novimi informacijami. 

Svoboda, ki so jo dejavnosti ponujale, je učence 

omejevala, namesto da bi jim dala prosto pot k 

Reflektiranje glasbenih 

dejavnosti v 
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ustvarjanju, improviziranju in muziciranju. druţboslovna znanja je 

potekalo spontano. 

 

 

Najpomemb- 

nejša 

tedenska 

ugotovitev 

 

Uspešnost uporabe 

slikovnega materiala 

in rekvizitov, ki smo 

jih uporabljali kot 

glasbila. 

Sistematičnost, red, 

nazornost ter 

predstavitev po 

korakih in fazah 

pripomore k 

doseganju ciljev 

druţboslovja.  

Uspešnost 

spodbujanja in 

ozaveščanja 

učencev; ZAKAJ 

se določena 

dejavnost izvaja, 

kaj je bil njen 

NAMEN, 

priloţnost, da sami 

raziskujejo 

povezave med 

glasbeno 

umetnostjo in 

druţboslovjem. 

Uspešnost 

vključevanja 

govornih elementov 

(npr. znotraj 

glasbene pravljice) v 

dejavnostih »OSW«. 

 

Pomembnost izbire 

ustreznega učenca, 

ki bo določeno 

glasbeno dejavnost 

vodil. 

Potrditev, da »OSW« ni 

le glasbeno-gibalna 

vzgoja. Gre za veliko več 

kot samo doseganje 

učnih ciljev, »vzgoja za 

človeka«.  

 

Ostala 

opaţanja 

Izpeljanih veliko 

kompleksnih 

dejavnosti »OSW«, a 

z njimi niso bili 

doseţeni učni cilji 

druţboslovja.  

Pretiravanje z 

glasovnimi efekti in 

gibi je bilo 

učencem večkrat 

smešno, a je 

omogočalo boljše 

pomnjenje.  

/ Z izmeničnim 

igranjem in 

udarjanjem so se  

izboljšali 

koncentracija, 

poslušanje, 

medsebojna 

pozornost , 

prilagajanje, 

spremljanje. 

/ Zaradi nepredvidljivega 

pojava pri dejavnosti 

»OSW« (tako močnega 

vţivljanja, ki je privedlo 

do agresije in nasilja; glej 

diskusijo RV2) dodatni 

druţboslovni učni cilj 

spoznavanja in 

uporabljanja različnih 

strategij obvladovanja 

čustev, odločanja in 

reševanja različnih 

medosebnih vprašanj. 

Dobro se obnese 

slikovno gradivo kot 

nadomestek besed. 

Slikovno gradivo ter rekviziti in pripomočki (še posebej ko dobijo vlogo improviziranih glasbil) jih navdušujejo, motivirajo.  

Tabela 6: Napredovanje po časovnici: odgovor na prvo raziskovalno vprašanje (K1) 
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Ţe v prvem tednu raziskave smo z učenci 2., 3. in 4. razreda izpeljali vrsto najrazličnejših, 

kompleksno zastavljenih dejavnosti »OSW«. Ravno zaradi kompleksnosti in elementarnosti so 

učenci dosegali učne cilje na afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju 

razvoja (B. Sicherl Kafol, 2001, Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). Pristop »OSW« je ţe 

sam po sebi holističen glasbeno-gibalni pristop (P. Brdnik Juhart, 2012) in z upoštevanjem 

njegovih osnovnih načel in predvsem dobro, premišljeno učno pripravo in pripravo učitelja 

samega, česar pomembnost izpostavlja U. E. Jungmair  (2003), je pristop brez dvoma ustrezal 

načelom celostnega poučevanja glasbene umetnosti.   

 

Ker je bilo od samega začetka za nas dosti večji izziv doseganje učnih ciljev na 

druţboslovnem področju, smo precejšen del raziskave posvetili ravno temu in poglobljeno 

raziskali, katere so tiste dejavnosti »OSW«, ki so se izkazale za uspešne pri doseganju učnih 

ciljev druţboslovja ter kako so učenci različnih razredov te cilje dosegali. S »kako« ne 

mislimo le na končni rezultat ali učinek končnega učnega stanja, ampak razkrivamo celo pot 

oziroma vrednoto vzgojno-izobraţevalnega procesa, ki vpliva na otrokov celosten razvoj (B. 

Sicherl Kafol, 2001). V ospredju je bila torej procesno-razvojna strategija načrtovanja 

kurikuluma (B. Sicherl Kafol, 2001), ki »predstavlja dejavno vlogo učenca v učnem procesu 

in dvosmerno komunikacijo v odnosu učenec–učitelj ter načrtovanje vzgojno-izobraţevalnih 

ciljev, ki niso končni ali ţe izoblikovani ˝ideal učenja˝, temveč so načela vzgojno-

izobraţevalnega procesa.« (B. Sicherl Kafol, 2001, str. 20.) Čeprav je bil naš cilj doseganje 

operativnih učnih ciljev, nas je zanimalo hkratno doseganje splošnih učnih ciljev 

druţboslovja. Slednje smo  uresničevali s procesnim delom po pristopu »OSW«. 

»… V začetku je bil ritem …« (K. Zalar, 2014, str. 18 po Orff, 2002), zato smo tudi v 

raziskavi najprej posebno pozornost namenili dejavnostim, ki izhajajo iz ritma. Iz njega smo 

izhajali, ker ga je tudi Orff pojmoval kot nekaj začetnega, izhodiščnega (U. E. Jungmair, 

2003). Bolj kot končni glasbeni izdelek je bil naš cilj izvabiti prvinski ritem iz učencev samih, 

torej ritem, ki »se lahko s teboj le rodi, ne moreš se ga naučiti« (U. E. Jungmair, 2003, str. 

139). Dejavnosti z govornimi (ritmičnimi) elementi: rime, ritmične izreke (rim), ritmična 

vprašanja in odgovori, ritmično dopolnjevanje in glasbene izmišljarije ter glasbeni odmevi, 

vse v povezavi z gibanjem in ob dodanih rekvizitih ter slikovnem gradivu, so bile dejavnosti,  

ki so se vseh šest tednov najbolje obnesle pri doseganju učnih ciljev druţboslovja.  

Uporaba slikovnega materiala in rekvizitov je v pristopu »OSW« vsekakor dobrodošla. Ker se 

je izkazala za zelo učinkovito, smo se je posluţevali vseh šest tednov.  

Zelo učinkovite so bile dejavnosti, ki so bile naravnane sistematično, nazorno, po korakih. 

Načrtovanje poti in strategij učenja, ki zajema postopnost, razčlenjevanje na korake ali serije 

korakov v čim bolj smiselno zaporedje, sta kot drugo veščino aktivnega učenja izpostavljala 

ţe Kline in Martel (1992). Postopnost, razčlenjevanje na korake oziroma hierarhičnost pa je v 

smislu izgrajevanja otrokove samostojnosti izpostavljala A. Long (2013), ki je pisala o šestih 

korakih poučevanja po pristopu »OSW«. Lahko rečemo, da je bila postopnost 

medpredmetnega poučevanja prisotna v oţjem in širšem pomenu. V oţjem vsako posamezno 

učno uro in v širšem s kontinuiranim delom vseh sedemnajstih srečanj. Zanimivo je, da so 

učenci proti koncu raziskave (najbolj očitno ravno v zadnjem tednu) postajali občutno bolj 

samostojni, kar potrjuje teorijo avtorice A. Long. S povečano samostojnostjo pri glasbenem 

izraţanju v dejavnostih »OSW« se je izboljšalo tudi doseganje učnih ciljev druţboslovja.  

 

V učnih urah po pristopu »OSW« smo dajali velik poudarek na elementarnost dejavnosti, a se 

kljub najrazličnejšim kompleksno izpeljanim dejavnostim in doseganju prenekaterih učnih 
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ciljev glasbene umetnosti z njimi vse dejavnosti »OSW« niso izkazale za uspešne tudi pri 

doseganju učnih ciljev druţboslovja. Učinkovite so bile predvsem dejavnosti, ki so 

vključevale glasove in onomatopoije, ki jih K. Zalar (2014) izpostavlja kot dejavnosti s 

posebnim pomenom in se dobro prenašajo tudi na raziskovanje zvokov na orffovih, 

improviziranih, lastnih in tudi nekaterih klasičnih glasbilih. Dejansko se je ţe v prvem tednu 

iz onomatopoije razvilo improviziranje z ropotuljicami, ko so učenci sami odprli ropotuljice 

in znotraj njih našli ţita. Razvili smo pogovor o njih in ga navezali na druţboslovno temo 

mlinarstva. Improviziranje z ropotuljicami (tako z igranjem nanje kot opazovanjem njihove 

vsebine) se je izkazalo za najbolj uspešno pri doseganju učnih ciljev druţboslovja. Potekalo je 

popolnoma spontano. 

Ena izmed najpomembnejših ugotovitev prvega raziskovalnega vprašanja je, da so se 

dejavnosti pristopa »OSW« (igre vlog, skupinska interakcija in socialne igre
34

), ki so obenem 

navedene kot pomembne metode za pouk druţboslovja (Učni načrt za spoznavanje okolja, 

2011, str. 15), B. Marentič Poţarnik (2003) pa jih izpostavlja kot metode izkustvenega 

učenja
35

, izkazale kot zelo uspešne pri doseganju medpredmetnih učnih ciljev (na obeh 

ravneh
36

 in z ozirom na vsa tri področja razvoja (B. Sicherl Kafol, 2001)). Igre vlog so 

učencem še posebej izrazito omogočale dejavno reševanje konkretnih vprašanj in problemov, 

saj so se poglabljali v različne ţivljenjske poloţaje (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011).  

Kaj nam te ugotovitve potrjujejo? Poglobljeno
37

 smo raziskali vsako področje posebej in 

poiskali tisto, kar jih zdruţuje. Upoštevanje elementov (v tem primeru so to zgoraj napisane 

metode dela), ki področja povezujejo ţe v izhodišči ideji, je privedlo do boljšega transfernega 

učinka in posledično boljšega doseganja učnih ciljev, iz česar lahko izpeljemo ugotovitev, da 

je poglobljeno poznavanje vsakega področja posebej, njihovih izvorov in povezav med njimi 

izrednega pomena za res učinkovito medpredmetno povezovanje. Presenetljivo je, da so se v 

nasprotju z osrednjimi metodami izkustvenega učenja podporne metode izkazale za nekoliko 

manj uspešne. Te namreč vključujejo fantaziranja, vizualizacije, v pristopu »OSW« in 

glasbenem pouku pa so bile to raznorazne izmišljarije. Te so bile sicer učinkovite pri 

doseganju glasbenih učnih ciljev, vendar ne tudi pri druţboslovnih. V petem tednu je tako pri 

usvajanju druţboslovnih ciljev prišlo do pojava, ki smo ga poimenovali »problematičen 

razkorak med glasbo in realnostjo«, na kar sta opozarjali ţe D. Skribe-Dimec in M. Umek 

(1994, str. 60), ki izpostavljata pomemben vidik medpredmetnega povezovanja – 

»razmejevanje otrokove domišljije od resničnosti.«  

Besedilo pesmi, ki se je močno navezovalo na tedensko druţboslovno temo,  je v tretjem 

tednu pri petju borduna in v zadnjem tednu pri petju recitativa veliko prispevalo k 

razumevanju druţboslovnih vsebin, saj so si učenci druţboslovne pojme zapomnili bolje in 

hitreje. Navezavo pesemskih besedil z vsebinami spoznavanja okolja kot primer 

medpredmetnega povezovanja predlaga tudi B. Sicherl Kafol (2001).   

Poglejmo še v ozadje doseganja učnih ciljev. V prvih dveh tednih ter nekoliko tudi v tretjem 

so bila naša srečanja bolj podobna pouku glasbene umetnosti kot medpredmetnemu 

povezovanju z druţboslovjem. Med obema predmetoma je bilo čutiti razkol, učenci niso 

reflektirali glasbenih dejavnosti v druţboslovna znanja, kar pomeni, da ni bilo pozitivnega in 

splošnega transferja (B. Marentič Poţarnik, 2000). Glasbene gibalne dejavnosti, ki niso 

                                                 
34

 S terminom socialne igre tokrat mislimo na ljudske igre, saj so se te izkazale kot izredno socialne (podrobneje 

obrazloţeno v diskusiji RV2). 
35

 Izkustven naj bi bil pristop »OSW« kot tudi pouk glasbene umetnosti, druţboslovja in njuno medpredmetno 

povezovanje. 
36

 Na ravni splošnih in operativnih ciljev. 
37

 Vse od izvornih, temeljnih značilnosti.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            Mojca Debeljak; magistrsko delo 

115 

 

vključevale govora, je bilo potrebno ubesediti in šele pogovor je učence pripeljal do 

doseţenega učnega cilja druţboslovja. Svoboda, ki so jo dejavnosti ponujale, je učence 

omejevala, namesto da bi jim dala prosto pot k ustvarjanju, improviziranju in muziciranju ter 

posledično k doseganju učnih ciljev. Krivdo ali bolje rečeno razlog, zakaj je bilo temu tako, 

pripisujemo sebi kot učitelju, saj je učiteljeva naloga, da učencem prikaţe različne povezave 

in jih usmeri v moţnosti uporabe naučenih principov in pravil v praktičnih ţivljenjskih 

situacijah. Sami največkrat niso sposobni uvideti povezav in spontano priti do transfera. 

Učenci tega v začetku res niso bili sposobni, poudariti pa je treba, da je izvajanje dejavnosti 

»OSW« tudi za nas (še posebej v začetku) predstavljalo velik izziv, saj se je lahko še tako 

dobra učna in miselna priprava ob vsej improvizaciji (tudi naš čut za improvizacijo je bil še 

slabo razvit) izkazala za brezpredmetno. Potrjujemo Orffovo misel, da se »glasba začenja v 

ljudeh samih, prav tako tudi poučevanje«  (Orff, 2002, str. 173).  Ves čas je bilo s strani 

učitelja in učencev tako vzpostavljeno učenje pristopa »OSW« in učenje po pristopu »OSW«.  

Zanimivo je, da se je po tretjem tednu učni transfer zelo izboljšal ravno po pogovoru, s 

katerim smo učence ozaveščali o namenu dejavnosti (torej: ZAKAJ izvajamo določeno 

dejavnost?) ter o povezavah dejavnosti z vsebinami druţboslovja in hkrati glasbe. Na to je 

opozarjala ţe B. Sicherl Kafol (2001), ki pri procesu glasbenega učenja v ospredje postavlja 

vprašanji KAKO in ZAKAJ se naučiti. V tovrstno ozaveščanje smo vključevali tudi učence, 

kar se je izkazalo za učinkovito, a je bilo bolj kot ne v nasprotju z načeli orffovskega dela 

(»neorffovskemu« delu smo se kasneje skušali izogniti z vključevanjem govornih elementov v 

dejavnosti »OSW«.). Pomembnost ozaveščanja navaja tudi B. Marentič Poţarnik (2000), ki 

pravi, da je učencem treba predočiti, kakšen transfer lahko pričakujejo, in jim na različnih 

primerih pokazati, kje je določeno pravilo uporabno. To vključuje različne primere iz 

ţivljenja in poklicev, da ne bo znanje uporabno le v šolskih situacijah. Podobno je govoril 

Carl Orff, ki ideje »OSW-ja« ni nikoli videl zgolj v luči glasbeno-gibalnega pristopa, ampak 

kot t. i. »vzgojo za človeka«, popotnico za ţivljenje.  

V tretjem tednu so se tako pojavili zametki pravih, samostojnih razmišljanj, kar se je v 

četrtem tednu še stopnjevalo. Reflektiranje glasbenih dejavnosti v druţboslovna znanja se je 

odvijalo samo po sebi. V petem tednu so nekateri učenci kazali velik napredek s poglobljenim 

razmišljanjem, veliko so sklepali, medtem ko so ostali učenci še vedno zgolj upoštevali 

navodila. Šele v zadnjem, šestem tednu je prišlo do največjega preboja v doseganju učnih 

ciljev druţboslovja. Svoboda ustvarjanja jih ni omejevala kot na začetku, pač pa jim je dala 

prosto pot k ustvarjanju in raziskovanju. V pogovoru po koncu učnih ur je bilo opaziti široko 

in poglobljeno razmišljanje, učenci so iskali povezave ne samo z druţboslovjem, ampak tudi z 

drugimi predmetnimi področji, vsakdanjim ţivljenjem in njihovimi izkušnjami, uporabljali so 

asociacije, iskali vzporednice med ţe usvojenim znanjem in novimi informacijami. 

Reflektiranje glasbenih dejavnosti v druţboslovna znanja je potekalo spontano, iz česar 

ugotavljamo, da je prišlo do pozitivnih, splošnih transfernih učinkov. Odgovor na vprašanje, 

zakaj je do tega prišlo šele po sedemnajstih srečanjih in po toliko izvedenih kompleksnih 

dejavnostih, lahko najdemo pri Krofliču (1997), ki pravi, da je kontinuirano delo, ki poteka 

počasi in postopoma, edini način, da bo otrok dojel, da se mu ni treba za lastni »jaz« bojevati, 

da bo zaupal, se samostojno izraţal in izraţal lastne ustvarjalne ideje. Pri tem je pomembna 

tudi učiteljeva avtoriteta (K. Zalar, 2014, Kroflič, 1997). Učitelj mora postaviti stabilen 

čustveni okvir, spodbujati otrokove socialne stike in ga napeljati na demokratično sprejeta 

moralna pravila v skupini, otroku mora pokazati, kako lahko pripomore k iskanju skupnih 

interesov v novih situacijah ter kako si, ne da bi druge omejeval, zagotovi dovolj svobode 

(Kroflič, 1997).  
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Čeprav učenci v prvih treh tednih (kljub veliko izvedenim dejavnostim) niso dosegali vseh 

druţboslovnih učnih ciljev, trud in čas, vloţena v dejavnosti, nista šla v nič, saj so učenci z 

dejavnostmi postajali vedno bolj ustvarjalni, izpopolnjevale so se njihove socialne 

kompetence, izboljšali so razumevanje in odzivanje na neverbalno in verbalno komuniciranje, 

razvijali so kritično mišljenje, prevzemali odgovornost in upravljali s čustvi, o čemer piše tudi 

K. Zalar (2014). Dejavnosti »OSW-ja« ne predstavljajo le učenja, ampak so same po sebi 

uţitek in veselje. Učenci so z njimi izboljševali sposobnost pomnjenja, izgrajevali materni 

jezik in se ob tem zabavali (Lopez Ibor, 2005). Iz tedna v teden so postajali boljši glasbeniki, 

misleci in iskalci povezav. 

V zadnjih treh tednih je bilo veliko več muziciranja in improviziranja v dejavnostih, kar se je 

odraţalo tudi na boljšem doseganju druţboslovnih učnih ciljev. Velik preboj se je zgodil šele 

v zadnjem tednu z dejavnostjo spontanega in improviziranega gibanja (˝oţivljanje slik˝). Ta 

nas je zaradi nepričakovane prelevitve v agresijo in nasilje (glej tudi diskusijo RV2) 

spodbudila k dodatnemu učnemu cilju spoznavanja in uporabljanja različnih strategij 

obvladovanja čustev, odločanja in reševanja različnih medosebnih vprašanj. K celoviti in 

smiselni uporabi druţboslovnega znanja spodbuja tudi Učni načrt za druţbo (2011), kar 

pomeni, da teţi k uporabnemu znanju in prenosu le-tega na ţivljenjske situacije (Krnel, B. 

Bajd, M. Pečar idr., 2013). Poleg vsebinskega znanja smo s pristopom »OSW« pri 

medpredmetnem povezovanju z druţboslovjem gradili procesna znanja, kar naj bi bil po 

mnenju D. Skribe-Dimec, M. Umek, Vrščaj idr. (2013) pomemben vidik poučevanja in učenja 

druţboslovja.  

Pri poučevanju smo večkrat začutili nasprotje med učenjem in poučevanjem, ki ga imenujemo 

tudi t. i. dialektika vodenja in samostojnega ravnanja (Klingberg, 1989). Kot učitelji smo bili 

ves čas postavljeni v vodilno vlogo pristopa »OSW«, hkrati pa smo zahtevali dejavno in 

ustvarjalno samostojnost učencev. Naleteli smo na konflikt, protislovje. Ko smo dognali, da ni 

vseeno, katerega učenca izberemo za vodjo glasbene dejavnosti, smo postali pozornejši pri 

izbiranju le-teh. Učenca, ki smo si ga načrtno izbrali za vodjo, smo skušali tudi načrtno 

navdušiti za to vlogo in smo s tem sicer nevede povzročili t. i. dialektični preobrat. Avtorja 

Jank in Meyer (2006, str. 183) zatrjujeta, da lahko pride do t. i. dialektičnega preobrata, »če 

navdušenje, s katerim učitelj predstavi svojo temo, kot iskra preskoči na učence, tako da ti 

ţelijo sami več vedeti/izkusiti/storiti …« Ravno to se je zgodilo z določenimi učenci, ki smo 

jih izbirali za vodje. Učitelji smo v tovrstnih situacijah opustili neposredno poučevanje, ker 

smo izbranim učencem prepustili vodilno vlogo, sami pa se postavili v vlogo moderatorja. Ko 

je bilo vodenje prepuščeno učencem, smo po potrebi njihovo aktivnost snemali tudi z video 

kamero v rokah.  

Na podlagi zgornjih utemeljitev je jasno, da smo bili ves čas raziskave pozorni na vzbujanje 

in iskanje interesov učencev. Usmerjenost v interese sta Jank in Meyer (2006) izpostavljala 

kot prvo značilnost aktivnega pouka, pri čemer se interesi ne nanašajo le na teme in vsebine, 

ampak segajo tudi na socialno in osebnostno raven. To zagovarja tudi Učni načrt za 

spoznavanje okolja (2011), ki daje poudarek na individualno nudenje pomoči vsakemu 

učencu z namenom, da si lahko izoblikuje stvarno mnenje o sebi in svojih sposobnostih. Ko je 

bil interes vzpostavljen, so bili pridobljeni pozornost, zaznavanje, zvišana motivacija za delo, 

posledično aktivnejše sodelovanje, nato improviziranje, ustvarjanje in nazadnje samostojnost, 

kar se popolnoma ujema z ţe omenjeno hierarhijo doseganja samostojnosti pri poučevanju s 

pristopom »OSW« (A. Long, 2013).  
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Tabela 7: Napredovanje po časovnici: odgovor na prvo raziskovalno vprašanje (K2) 

 

 

 Graf 8: Napredovanje po razredih pri doseganju rezultatov tedenskih preverjanj znanja 

 

Na napredovanje pri doseganju učnih ciljev druţboslovja kaţejo tudi rezultati tedenskih 

preverjanj znanja vključenih učencev 2., 3. in 4. razredov (tabela 7 in graf 8). Rezultati vseh 

razredov so bili v začetku sicer precej slabši kot proti koncu raziskave, a ves čas pozitivni. 

Uspešnost pri preverjanjih znanja vseh treh razredov se je s kontinuiranim delom v 

sedemnajstih srečanjih z manjšimi vmesnimi odstopanji povečevala. Najboljši rezultat so 

učenci dosegli prav v zadnjem tednu, ko so tako kot na vseh ostalih področjih (glej tudi 

diskusijo RV2 in RV3) kazali največji preboj. 

 

Razlike med posameznimi razredi so se v doseganju učnih ciljev pojavljale, so pa dokaj 

majhne. Rezultati deloma potrjujejo naša pričakovanja, da so imeli učenci višjih razredov več 

predznanja in izkušenj. Res je, da so bili četrtošolci skoraj ves čas uspešnejši kot tretješolci in 
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2. razred 57,13 % 66,66 % 81,41 % 87,10 % 78,33 % 89,96 % 76,77 % 

3. razred 70,00 % 63,63 % 88,00 % 81,60 % 83,33 % 84,96 % 78,59 % 

4. razred 72,50 % 77,27 % 94,99 % 85,00 % 87,14 % 95,71 % 85,44 % 

Skupno 66,54 % 69,19 % 88,13 % 84,57 % 82,93 % 90,21 % 
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drugošolci, vendar je uspešnost med tretješolci in drugošolci ves čas nihala, tako da v 

končnem seštevku vseh šestih tednov dosegajo skoraj enak rezultat.  

 

Izkazalo se je, da ni nujno, da starejši učenci bolje dosegajo druţboslovne učne cilje. Pri tem 

lahko kot zanimivo ugotovitev izpostavimo rezultate četrtega tedna na temo pritrkavanja, kjer 

so drugošolci dosegli boljše rezultate kot četrtošolci. Kaj domnevamo? Tema pritrkavanja je 

bila vsem učencem dokaj tuja (za izraz pritrkavanje so namreč vsi učenci slišali prvič) in 

sklepamo, da sodelujoči ne glede na razred niso imeli dosti predznanja in izkušenj. 

Razmišljamo tudi, da s pristopom »OSW« ob enakem predznanju učenci prvega vzgojno-

izobraţevalnega obdobja lahko dosegajo učne cilje predmeta druţba enako dobro kot učenci 

drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. 

 

Z vidika izbire tem pri medpredmetnem povezovanju ponovno izpostavljamo pomembnost 

poglobljenosti medpredmetnega povezovanja in dobrega poznavanja vseh vključenih 

področij, saj se je tudi tu upoštevanje izhodiščnih elementov, ki področja povezujejo, izkazalo 

za zelo učinkovito. Druţboslovne teme oziroma elementi ljudskega izročila so učencem 

zaradi svoje preprostosti, razumljivosti in jasne oblike omogočali ustvarjalnost, o čemer je 

govoril ţe Fuchs (2004), ustvarjalnost pa je spodbujala aktivnost, izkustvenost in 

samostojnost pri doseganju učnih ciljev. Največ povezav je zagotovo vsebovala tema 

zadnjega tedna. Ţe sam izraz kamena doba nas »vrne nazaj k začetkom«, v preteklost, 

spominja na primitivnost, primarnost, prvinskost, elementarnost, neverbalno komuniciranje, 

… Domnevamo, da je izbira teme, ki se s svojim značajem ujema s skupnimi izvornimi 

značilnostmi področij glasbene umetnosti, druţboslovja in ideje »OSW«, pripomogla k 

učinkovitejšemu medpredmetnemu povezovanju in doseganju druţboslovnih učnih ciljev. 

Ugotavljamo, da je poznavanje področij in upoštevanje povezanosti vplivalo na boljši učni 

transfer, boljše rezultate ter kvalitetnejše medpredmetno povezovanje, kar je trdil tudi 

Thorndike (B. Marentič Poţarnik, 2000) v teoriji identičnih elementov ali komponent. 
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7.7.5 DISKUSIJA DRUGEGA RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA  

Kako se udeleţeni učenci vţivljajo v ljudsko igro in izraţajo zmoţnost elementarnega muziciranja? 
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Improvizacija se ne 

obnese. 

Zgolj upoštevanje 

navodil. 

(Pre)dobro 

vţivljanje?  

nov učni cilj 

 

Občutki krivde 

in poglobitev 

vase. 

Zmedenost, občutki izgubljenosti. 

 Postavljanje meja. 
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Učenci kaţejo ţeljo 

in interes po 

sodelovanju v 

ljudski igri, le ne 

vedo, kako. 

(Nepričakovano) 

velik izziv nam 

predstavlja 

izvabljanje 

vţivljanja iz njih 

samih.  

 

Bolje kot 

izpostavljanje 

posameznikov se 

obnese postavljanje 

posameznikov v 

vlogo vodij. 

Ljudska igra se 

izkaţe za izredno 

socialno igro, vendar 

le, ko je bila dovolj 

doţiveta. Učenci so 

gradili na svojih 

osebnostih in 

skupinski interakciji 

hkrati. 

Pozitivna vloga 

učencev, ki so se 

v igro bolje 

vţivljali in s tem 

pozitivno vplivali 

na ostale učence. 

»Nalezljivost« 

vţivljanja. 

Učenci ves čas 

potrebujejo 

akcijo, dogajanje, 

pestrost. 

Motivirajo jih 

elementi igre, ki 

zahtevajo 

razmišljanja in 

zdruţevanje več 

področij razvoja. 

Zahtevnost igre 

zvišuje zbranost.  

Na podlagi 

»razcepa« 

predpostavljamo, 

da bi se 

neprijetnim 

dogodkom 

izognili, če bi ţe 

pred dejavnostjo  

vzpostavili jasna 

pravila.  

Tabela 8: Napredovanje po časovnici: odgovor na drugo raziskovalno vprašanje (K3) 
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 1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 5. teden 6. teden 
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Skupinsko delo. 

 

Medsebojno 

sodelovanje, pomoč 

drug drugemu. 

  

  Zbranost in medsebojno poslušanje. 

  Več ponovitev.   

   Razbijanje 

ukalupljenosti. 

  

   Pomanjkanje ustnih 

navodil vodi v 

iznajdljivost. 
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     Posnemanje. 

     Povezanost teme in 

prvobitnosti »OSW«. 
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»Ukalupljenost«.      

Zmedenost ob pomanjkanju ustnih navodil, 

pomanjkanje le-teh = ovira. 
    

Sram.    

Elementarnega muziciranja na splošno 

skorajda ni zaznati. 
    

 Potreben čas, dolgo 

ogrevanje.  
    

 Svoboda  in 

moţnost 

improviziranja jih 

omejujeta. 

    

  Nepravilno igranje na orffova glasbila.  

   Prehitevanje tempa.   
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Izziv, kako se rešiti 

ukalupljenosti in 

izvabiti elementarno 

muziciranje na plano.   

 

 

 

 

Zametki 

muziciranja se 

kaţejo pri ritmičnih 

dejavnostih. Torej 

sta bila ritem in 

ritmičnost tista, ki 

sta elementarno 

muziciranje 

spodbujala, kar je 

veljalo upoštevati 

kot izhodišče za 

nadaljnje delo s 

pristopom »OSW«.  

Uspešnost 

glasbenih 

ponovitev. Učenci 

z vsako 

ponovitvijo 

postajajo bolj 

suvereni, 

sproščeni, 

posledično bolje 

doţivljajo glasbo 

in bolj(e) ter več 

elementarno 

muzicirajo.  

 

Za odkrivanje in 

izvabljanje  

elementarne glasbe iz 

svojih teles je 

potrebnega veliko 

časa (in tudi vaj). 

Dobro bi bilo v 

enem izmed prvih 

srečanj z učenci 

izpeljati 

dejavnost (s 

pristopom 

»OSW«) o 

pravilni rabi 

(drţi, igranju) 

offovih glasbil. 

Izbira druţboslovne 

teme, s katero ţelimo 

spodbuditi 

elementarno 

muziciranje, je zelo 

pomembna.  

Tabela 9: Napredovanje po časovnici: odgovor na drugo raziskovalno vprašanje (K4) 
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Vţivljanje v igro (naj si bo ta ljudska ali ne) prihaja iz človekove notranjosti, ravno tako je z 

elementarnim muziciranjem. C. Orff je vodilno vlogo pripisoval človekovemu notranjemu 

doţivljanju glasbe (A. Long 2013, L. Choksy, 2001, U. E. Jungmair, 2003), zato vţivljanje in 

elementarno muziciranje v sklopu drugega raziskovalnega vprašanja obravnavamo skupaj. 

 

Ljudska igra je med učence v vseh šestih tednih prinašala veliko zabave in dobre volje. V 

prvih dveh tednih so se učenci učili ţelenih odzivov. Opazili smo pomanjkanje drugačnih 

izkušenj pouka. Ugotavljanje le-teh je sicer značilno in predstavlja začetno fazo akcijske 

raziskave. Ţe pri diskusiji prvega raziskovalnega vprašanja smo izpostavili, da sta 

improvizacija in svobodna moţnost ustvarjanja učence ovirali pri doseganju druţboslovnih 

učnih ciljev. Do tega je prihajalo tudi pri vţivljanju v ljudsko igro in elementarnem 

muziciranju. Namesto da bi učencem svoboda dala proste poti za ustvarjanje, so bili zaradi nje 

velikokrat izgubljeni. Še posebej zmedeni so bili zaradi »neverbalnih specifik« (K. Zalar, 

2014, str. 26) dela po pristopu »OSW«. Ljudska igra je potekala bolj po principu upoštevanja 

navodil – precej ´po šolsko´, nedoţiveto in ne pristno.  

 

Učenci so se veliko ozirali na svoje vrstnike in njihova mnenja, kar je ves čas zaviralo 

vţivljanje v ljudsko igro. Sicer so kazali interes za sodelovanje, vendar niso vedeli, kako 

pristopiti k sodelovanju. Ko ţe govorimo o interakcijah v skupini, izpostavljamo tudi 

pozitivno vlogo učencev, ki so se v igro bolje vţivljali in s tem pozitivno vplivali na ostale 

učence (peti teden raziskave). Vţivljanje v skupini udeleţencev je zaradi tovrstnih učencev 

postalo »nalezljivo«, kar je rušilo preobremenjenost z mnenjem ostalih učencev. Bahovec 

(2005) pravi, da se »vpliv skupine izraţa tudi pri poseganju v individualne razlike med 

posamezniki. Ne gre le za različne glasbene sposobnosti, pač pa tudi in predvsem za 

prilagajanje novim socialnim odnosom, saj se moč ali nemoč odnosov v skupini izkaţe, ko 

njeni člani preseţejo osebne (ne)naklonjenosti in (ne)simpatije in po »principu skupnosti« 

(Bahovec, 2005, str. 94) postanejo »mi« (prav tam). Na tak način se je skupnost dejansko 

izgrajevala. To se je pokazalo šele v drugem delu raziskave (od tretjega tedna dalje), kar kaţe 

na več potrebnih izkušenj in velik pomen procesnega dela.   

 

Podobno je bilo z elementarnim muziciranjem. Zametki izvabljanja notranjega doţivljanja 

glasbe iz učencev samih so se z vidika muziciranja najprej kazali pri ritmičnih dejavnostih. 

Torej sta bila ritem in ritmičnost tista, ki sta elementarno muziciranje spodbujala. To smo 

upoštevali kot izhodišče za nadaljnje delo po pristopu »OSW«. Ţe v prvem tednu smo k ritmu 

in (ritmičnemu) govoru vključevali veliko gibanja, ker smo ţeleli spodbuditi naravni gibalni 

ritem, ki še posebej pri otrocih spodbudi glasbenega (A. Pesek, 1997), a se je v nasprotju s 

trditvami A. Pesek (1997) pa tudi O. Denac (2012), ki pravi, da sta glasba in gibanje za otroka 

nedeljiva celota, v prvem tednu izkazalo, da je bilo zdruţevanje giba z glasbo za učence vse 

prej kot nekaj samoumevnega. Elementarnost muziciranja jim je predstavljala teţavo. 

Prvinska glasba po Orffu naj bi bilo »nekaj«, kar se oblikuje ţe pri otrocih v najzgodnejšem 

obdobju. Skozi leta se ta prekrije s slušnimi zaznavami glasbenih tradicij iz okolja, ki pa v 

večini primerov zasenčijo naravno sposobnost ustvarjanja (Orff, 2002) in ravno tu iščemo 

vzrok za ukalupljenost pri elementarnem muziciranju v začetnih srečanjih. Izvabljanje 

vţivljanja v ljudsko igro iz učencev samih ter razbijanje ukalupljenosti pri elementarnem 

muziciranju sta nam na začetku predstavljala velik izziv. 

 

Za odkrivanje in izvabljanje elementarne glasbe, ki jo sicer nosimo v sebi, je bilo potrebnega 

veliko časa (in tudi vaj) in zopet se je izkazalo, da so učenci potrebovali čas, ponovitve ter 

predvsem kontinuirano delo, ki ga je, kot smo ţe omenili pri diskusiji prvega raziskovalnega 

vprašanja, poudarjal Kroflič (1997). 
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Ţe ob prvem pogledu na obe časovnici lahko vidimo, da se je število znakov vţivljanja v 

ljudsko igro in znakov elementarnega muziciranja med raziskavo glede na čas povečevalo, 

torej je napredek vsekakor bil. Sklepamo, da se je povečeval tudi interes učencev za 

sodelovanje, kar je raziskovala tudi M. T. Siemens (1969), ki je po vključevanju pristopa 

»OSW« v glasbeni pouk opazila povečan interes in posledično boljši odnos do glasbenega 

izvajanja pri otrocih.  

  

V prvem tednu smo z vidika vţivljanja v ljudsko igro zaznali veselje in znake empatije. Ob 

izpostavljanju posameznikov je prihajalo do srameţljivosti,  apatičnosti, celo neprimernega 

vedenja v različnih oblikah, zato se je še posebej v začetku bolje kot izpostavljanje 

posameznikov obneslo izpostavljanje posameznikov v vloge vodij, torej v smislu 

dialektičnega preobrata (ţe obrazloţeno v diskusiji RV1). Več pozornosti smo zato namenjali 

tudi skupinskemu delu. V tretjem tednu so učenci kazali vţivljanje tako, da so dejavnosti 

podoţivljali, kasneje pa tudi s telesno govorico, obrazno mimiko, s petjem, z gibanjem in 

razmišljanjem, nazadnje tudi z govornim izraţanjem. Vsi elementi vţivljanja v igro so 

sčasoma postajali intenzivnejši in nazornejši.  

 

Pogost pojav z vidika vţivljanja v ljudsko igro in pri elementarnem muziciranju v prvih štirih 

tednih je bila srameţljivost, ki smo jo označevali za negativno ali pozitivno, saj je včasih 

zavirala, drugič pa spodbujala vţivljanje in muziciranje. Z vidika vţivljanja se je ta večkrat 

pokazala v pozitivni luči, z vidika muziciranja pa v negativni.  

 

Tudi pri drugem raziskovalnem vprašanju smo vsak teden za vsako kategorijo posebej
38

 

izpostavili najpomembnejšo ugotovitev. Odpravljanje negativnih učinkov in ohranjanje 

pozitivnih nam je pomagalo pri napredovanju akcijske raziskave. Posebej izpostavljamo 

ugotovitev, da je umirjeno naravnana ljudska igra v tretjem tednu raziskave zelo blagodejno 

vplivala na pretirano ţivahnost učencev. Ob njej so se zabavali, a se zabava ravno zaradi 

umirjenosti ni sprevrgla v razgrajanje. Od takrat dalje so učenci vsakič, ko so dobro doţiveli 

ljudsko igro, gradili na svojih osebnostih in skupinski interakciji hkrati, kar se sklada z 

besedami E. M. Roche Marques (2001), ki pravi, da proste učne situacije, ki temeljijo na 

Orffovi ideji glasbene vzgoje, delujejo v kontekstu  praktičnega skupinskega dela, ki pomeni 

prioriteto, pri čemer je hkrati podprt individualizem. Po M. Nastran Ule (1997) imajo socialne 

interakcije različne pomene, ki jih izraţamo z različnimi simboli, gibi itd. Potek socialnih 

interakcij se tedaj spremeni v nekakšno socialno igro, v kateri mora vsak udeleţenec dobro 

poznati svojo vlogo in pravila vedenja. Ravno to se je dogajalo z ljudskimi igrami, zato le-te 

hkrati označujemo za socialne. 

 

Šele okoli petega tedna je elementarnost (zdruţevanje govora in petja, giba in plesa ter igranja 

na instrumente, raziskovanje ritmičnih in melodičnih motivov, izkoriščanje svobode sebi v 

prid in muziciranje v njej) v sicer preprosti in naravni glasbi, ki so jo učenci ustvarjali, 

pozitivno vplivala na zbranost, spodbujala je razmišljanje (glej tudi diskusijo RV1: tabela 6, 

peti teden) in obenem motivirala vţivljanje v ljudsko igro. Ugotavljamo, da sta bila 

elementarnost in vţivljanje v ljudsko igro pravzaprav ves čas povezana. Pestrost in aktivnost 

elementarnega muziciranja sta od učencev zahtevali dobro zavedanje lastnega telesa, 

medsebojno poslušanje, koncentracijo in višje miselne procese. S tem so se aktivirala različna 

področja razvoja. Te ugotovitve nas napeljejo na besede E. Ladics, 1999, str. 76), ki 

izpostavlja, da do transfernih vplivov prihaja ravno zaradi raznolikosti sredstev, ki jih 
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 Posebej za vţivljanje v ljudsko igro in posebej za elementarno muziciranje. 
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premore glasbena vzgoja. Dejavnosti, ki so zapolnjene s petjem in gibanjem, pri čemer ne 

moremo mimo čustev, spodbujajo moţgansko delovanje, raznoliki draţljaji (sušni, vidni, 

gibalni) (ali če se naveţemo na »OSW« – elementarnost) pa spodbujajo splošno aktivnost 

učencev. 

 

V šestem tednu je pri vţivljanju v ljudsko igro prišlo do nepričakovanega pojava, ki smo ga 

ovrednotili tako pozitivno kot negativno. Učenci so ţe na samem začetku izkazali dobro 

pripravljenost na sodelovanje. Med igro so bili aktivni. Vţivljanje (˝oţivljanje slik˝) se je med 

igro stopnjevalo do te mere, da so učenci zgolj na podlagi slik postali nasilni drug do drugega. 

Bilo je očitno, da ne gre samo za izkoriščanje situacije, tj. svobodnega improviziranja in 

ustvarjanja za razgrajanje, ampak je dejansko šlo za izredno dobro vţivljanje. Naenkrat je bila 

meja med kaj lahko storim/kaj je sprejemljivo in česa ne smem/kaj ni sprejemljivo porušena. 

Zaradi (pre)dobrega vţivljanja so se tudi v nas pojavili mešani občutki; na eni strani 

zadoščenje in potrditev ob končno dodobra doseţenem vţivljanju v igro (nenazadnje je bil to 

ves čas raziskave naš poglavitni namen) in na drugi strani zgroţenost nad tem, kako je lahko 

vţivljanje le na podlagi slik učence pripravilo do ogroţanja varnosti sebe in drugih. Pojav je 

bil poleg vsega nadvse presenetljiv, glede na izredno sloţno in solidarno sodelovanje v 

skupini v vseh preteklih šestih tednih. O njihovih neprimernih dejanjih smo se pogovorili in 

pri učencih je bilo čutiti občutke krivde ter poglobitev vase.  

 

Nadvse zanimivo je bilo, da se je ljudska igra prvič pokazala v negativni vlogi s tem, ko je 

popolnoma porušila socialno soţitje, vendar ga ravno tako v polni meri vzpostavila nazaj. S 

pojavom potrjujemo besede K. Zalar (2014), ki pravi, da je igra v »OSW-ju« »osnovana na 

glasbenem jeziku in s svojimi posebnimi neverbalnimi specifikami omogoča, da se vsak 

udeleţeni zaveda svojih dejanj v glasbenem jeziku, da zanje prevzame odgovornost oz. da 

tudi prepozna odziv na svoje glasbeno izraţanje pri drugih udeleţencih.« (K. Zalar, 2014, str. 

26.) Ravno tako lahko pojav, ki se je zgodil v skupini, poveţemo z raziskavo B. Sicherl Kafol 

(2001), ki dokazuje, da so učenci pri celostnem pouku glasbene umetnosti s kompleksno 

načrtovanimi glasbenimi cilji pri socialnem vedenju razvili nadpovprečno raven odnosov, saj 

so se samoiniciativno vključevali v glasbene dejavnosti in deloma dajali pobude za skupinsko 

delo, kar kaţe na to, da je celosten glasbeni pouk spodbudil interes vključevanja in 

skupinskega dela. Podobnosti med ugotovitvami naše raziskave z ugotovitvami raziskave 

avtorice, nam dajejo potrditev, da je kljub nepričakovanemu pojavu pouk bil celosten, saj je 

spodbudil interese vključevanja in skupinskega dela.  

 

Tudi z vidika vţivljanja in elementarnega muziciranja se je največji preboj zgodil v zadnjem 

tednu. Na podlagi tega izpeljujemo pomembno ugotovitev (ki se je ţe pojavila pri diskusiji 

RV1), ki dokazuje, da je tema o kameni dobi oz. oţivljanje praljudi in njihovih dejanj, vedenj 

in čustev na slikah iz učencev uspela privabiti prvinskost, h kateri smo ves čas teţili. Tudi 

muziciranje je v zadnjem tednu postajalo zelo naravno, a hkrati preprosto, elementarno. 

Opaziti je bilo tudi nekaj zahtevnejših vloţkov. Menimo, da so k napredku v poučevanju in 

učenju pripomogle tudi naše izkušnje, na podlagi katerih smo sploh v zadnjem tednu še bolj 

premišljeno izbrali druţboslovno temo, ki dobro povezuje področja glasbene umetnosti, 

druţboslovja in ideje »OSW«.  

 

V Orffovem pristopu gre v celoti za ustvarjalnost, improvizacijo in kompozicijo. Carl Orff je 

rekel, naj bodo otroci svoji lastni skladatelji, saj je prepoznal ustvarjalnost kot najvišjo 

stopnjo razmišljanja in hkrati najbolj motivacijsko (M. Jakobsson, 2005). Elementarnost 

oziroma preplet vseh dejavnosti z elementi preprostosti in prvinskosti naj bi človeku ne glede 

na starost omogočala najvišjo mero ustvarjalnosti in motivacije. Najvišje mere ustvarjalnosti 
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in motivacije učenci v šestih tednih vsekakor niso dosegli, so pa zagotovo stopili na pravo pot 

proti njej. 
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7.7.6 DISKUSIJA TRETJEGA RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA  

 

Kako udeleţeni učenci sprejemajo in kako se odzivajo na neverbalno komunikacijo v glasbenem jeziku pri medpredmetni povezavi z 

druţboslovjem? 

 

 1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 5. teden 6. teden 

ZNAKI 

SPREJEMANJA 

IN ODZIVANJA 

NA 

NEVERBALNO 

KOMUNIKACIJO 

Pozitivno sprejemanje. 

Radovednost, 

zanimanje. 

  Zanimanje. 

Hitro zaznavanje.  Hitro zaznavanje.    

Slabo odzivanje. Malo zares 

aktivnih odzivov. 

 

Zametki 

improviziranih 

neverbalnih odzivov. 

Zametki odzivanja z 

gibanjem. 

 

Reflektiranje 

neverbalnih ukazov na 

igranje na glasbila.  

 

Improvizirani 

neverbalni odzivi 

preko igranja na 

glasbila. 

 

 

Iskanje novih  poti in 

moţnosti neverbalnega 

sporazumevanja. 

Odzivanje z gibanjem. 

 

 

Odzivanje preko 

˝oţivljanja slik˝. 

 

 

Odzivanje z igranjem 

na orffova glasbila. 

 

 

 

Iskanje novih  poti in 

moţnosti neverbalnega 

sporazumevanja. 

 

Takojšnje 

odzivanje. 

 

 

Odzivanje preko 

oţivljanja slik. 

 

 

Odzivanje na 

različne načine. 

 

 

 

 

Iskanje novih  poti 

in moţnosti 

neverbalnega 

sporazumevanja. 

Čredni nagon.    

  Zbranost.    

   Iznajdljivost. 

OSTA 

LA 

POZI

TIV 

Manj besed, več 

akcije. 

    Poslušanje, 

razmišljanje, 

koncentracija. 
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OPAŢA

NJA 

NA 

 

 »Skrivnostnost« neverbalnega komuniciranja.   

   Pogovor za 

razumevanje 

neverbalnega 

sporazumevanja. 

  

      Različno 

komuniciranje med 

skupinama. 

 NE 

GATI

VNA 

 

Predstava in ne aktivnost.    Aktivnost. 

  Več spodbud.     Samostojnost. 

Svoboda  in moţnost improviziranja jih 

omejuje pri odzivanju. 

    

Neizvirnost. 

Pomanjkanje idej. 

    

 Neorffovski način dela, dodatne spodbude, (pre)več ponovitev.   

   Potrebno veliko 

časa. 

    

   Teţka samokontrola.   

NAJPOMEMB 

NEJŠA 

TEDENSKA 

UGOTOVITEV 

Pomembnost 

učiteljeve nazornosti 

pri podajanju in 

izvabljanju 

neverbalne 

komunikacije.  

 

Tihost in 

»skrivnostnost«, 

ki jo ta način 

komunikacije 

premore, se 

obnese zelo 

motivacijsko. 

Pomembnost zelo 

nazornih neverbalnih 

ukazov, da učenci 

doumejo, kaj ţelimo 

od njih. 

Potrebnega je veliko 

časa, da se učenci 

navadijo na neverbalno 

komuniciranje in ga 

usvojijo.   

Laţje izraţanje preko 

glasbil (primerjava z 

lutko v razredu). 

Pozitiven vpliv 

neverbalnega 

komuniciranja na 

koncentracijo, 

poslušanje in 

razmišljanje  

učencev.  

Tabela 10: Napredovanje po časovnici: odgovor na tretje raziskovalno vprašanje (K5) 
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Kinestetična sporočila so v današnjem času drugo najbolj mnoţično sporazumevanje (Trček, 

1998), zato menimo, da je za ţivljenje posameznika izrednega pomena, da zaznava 

neverbalna sporočila, jih pravilno prepozna, se na njih ustrezno odziva in jih je sposoben na 

ustrezen način tvoriti tudi sam. Neverbalna komunikacija v sebi skriva ogromno potenciala za 

razvijanje vseh področij učenčevega razvoja, a se ji na splošno v osnovnih šolah namenja 

malo pozornosti. Zanimalo nas je, kako učenci sprejemajo in se odzivajo na neverbalno 

komunikacijo pri medpredmetni povezavi glasbene umetnosti in druţboslovja s pristopom 

»OSW«. 

 

Učenci so neverbalno komunikacijo ves čas raziskave sprejemali pozitivno. Še posebej v 

prvih tednih so bili zelo radovedni, z zanimanjem in polni pričakovanj so spremljali vsako 

neverbalno sporočilo. Vsekakor je način komunikacije pritegnil njihovo pozornost, zato so jo 

hitro zaznavali, vendar se nismo mogli prepričati, koliko jo dejansko razumejo. Tihost in 

»skrivnostnost«, ki jo ta način neverbalne komunikacije premore, sta bili zelo motivacijski. 

 

Dosti slabše je bilo odzivanje na neverbalno izraţanje, saj so neverbalno sporočanje z naše 

strani jemali zgolj kot učiteljevo predstavo, kot da se ˝niso čutili dolţni˝ karkoli ˝vračati˝. 

Ravno zato so potrebovali veliko spodbud in zelo očitna, jasna nakazovanja, da od njih ţelimo 

odziv, ne nujno neverbalnega, čeprav je bilo to zaţeleno in navsezadnje naš končni cilj. Ţeleli 

smo predvsem, da učenci razumejo neverbalna sporočila in se nanje tudi ustrezno neverbalno 

odzivajo.   

 

Prve tri tedne ni bilo zaznati izrazitega odzivanja s strani učencev, se je pa to izboljšalo, ko 

smo se pri neverbalnem sporočanju bolje počutili tudi mi kot učitelji. Ves čas smo bili 

spodbujevalci učencev in se trudili biti tak učitelj, kot ga z vidika skupinskega dela v »OSW-

ju« opredeljuje E. Bonal Sarró (2012); kot spodbujevalca za oblikovanje skupine, kot 

spodbujevalca sodelovanja, kot spodbujevalca sodelovanja znotraj skupine, kot zagovornika 

skupine, ki nudi občutek članstva, pripadnosti (prav tam). V treh tednih smo se z učenci 

srečali kar devetkrat in toliko časa smo potrebovali, da smo se v podajanju neverbalne 

komunikacije počutili suvereno. Sklepamo, da se je suverenost pozitivno prenašala tudi na 

učence, ker so se ravno v četrtem tednu začeli odzivi z gibanjem, igranjem na glasbila, 

neverbalna sporočila učitelja pa so zrcalili na igranje na glasbila (kot odgovor ali odmev na 

neverbalno sporočilo). Podobno odzivanje je bilo prisotno tudi v petem tednu.  

 

Ena najpomembnejših in najbolj uporabnih ugotovitev je zagotovo ta, da se je prvo pravo 

odzivanje na neverbalno komunikacijo pričelo z igranjem na glasbila. Učenci prevladujočega 

neverbalnega komuniciranja niso bili vajeni, pogosto jih je motilo, oviralo, celo zmedlo.  

Odzivati se pravzaprav niso pričeli oni, ampak so se namesto njih odzivala glasbila. Ni jim 

bilo potrebno govoriti, se gibati ali gledati v oči, ampak samo igrati. Ugotavljamo, da so 

glasbila odigrala ključno vlogo pri izvabljanju neverbalnega komuniciranja učencev. B. Oblak 

(2001) izpostavlja prednost orffovih glasbil pri doseganju ciljev skupnega muziciranja, 

raziskovanja, ustvarjanja ter glasbenega doţivljanja. Ko ţe govorimo o glasbenem 

doţivljanju, lahko izpostavimo tudi U. E. Jungmair (2003), ki utemeljuje, da je tako kot v naši 

raziskavi proces podoţivljanja občutno laţji skozi identifikacijo z glasbilom in gibalnim 

izraţanjem. 

 

V šestem tednu, ki je bil ţe tako ali tako iz vseh raziskovanih vidikov posebno izrazit (glej 

diskusijo RV1 in RV2), so se učenci odzivali na različne načine; z govorom, gibi, igranjem na 

lastna glasbila, močno izrazita je bila tudi njihova obrazna mimika. Odzivnost je bila hitra.  
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Če povzamemo, je bilo z vidika odzivanja na neverbalno komunikacijo (tako kot z vidika 

doseganja učnih ciljev, vţivljanja v ljudsko igro in elementarnega muziciranja) potrebnega 

veliko časa in kontinuiranega dela. Šele ko so učenci začeli odkrivati globino neverbalne 

komunikacije, so se pokazali njeni pozitivni ´stranski učinki´; izboljšanje koncentracije, 

poslušanje, sklepanje, iznajdljivost, razmišljanje, samostojnost. Neverbalno odzivanje je 

vključevalo um in telo obenem, kar je spodbujalo umske sposobnosti (E. Ladics, 1999).  
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7.8 SKLEPI 

Ugotavljamo, da je temeljni pogoj za celostno medpredmetno povezovanje poglobljeno 

poznavanje vseh vključenih področij medpredmetnega povezovanja ter izhajanje iz njihovih 

izvornih povezav. Preučevanje področij glasbene umetnosti, druţboslovja in pristopa »OSW« 

ter povezav med njimi je nedvomno zahtevalo več raziskovanja, a se je kasneje s 

kontinuiranim delom in upoštevanjem skupnih izhodišč obrestovalo v največji moţni meri. 

Procesno delo sedemnajstih izvedenih učnih ur s pristopom »OSW« se je izkazalo za izredno 

učinkovito, saj so učenci napredovali z vidika vseh raziskovalnih vprašanj in, kar je 

najpomembnejše, segalo je globlje in dlje.  

 

Z vidika prvega raziskovalnega vprašanja smo dokazali, da so učenci drugega, tretjega in 

četrtega razreda v časovnem okvirju šestih tednov napredovali pri doseganju učnih ciljev 

druţboslovja. Izboljšala se je njihova sposobnost transfernega učinka glasbenih dejavnosti na 

druţboslovna znanja, posledično je bilo hitrejše in boljše doseganje učnih ciljev. Proti koncu 

raziskave so v primerjavi z začetnimi tedni učenci vseh treh razredov dosegali bistveno boljše 

rezultate preverjanj znanja. Skupno so najvišji rezultat dosegli četrtošolci, za njimi tretješolci 

ter nazadnje drugošolci. Zaporedje uspešnosti je bilo pričakovano, a je potrebno poudariti, da 

so bile razlike v uspešnosti majhne ali celo zanemarljive. 

 

Celo raziskavo smo bili posebej pozorni na celoten proces doseganja učnih ciljev. Ugotovili 

smo, da so učenci izboljšali zbranost, medsebojno pozornost in poslušanje. Velik napredek 

smo opazili z vidika razmišljanja, ki je postalo bolj poglobljeno, sklepanja in divergentnega 

mišljenja. Na podlagi analiziranih video posnetkov in dnevniških zapisov je napredek opaţen 

pri vseh udeleţenih učencih, ne glede na razred, ni pa moţno izpostaviti razreda, ki bi kazal 

večje ali manjše napredovanje kot ostala dva. Učenci so najbolj napredovali v sposobnostih 

iskanja povezav in asociacij. V zadnjem tednu raziskave je usvajanje druţboslovnih znanj v 

veliki meri potekalo spontano in naravno.  

 

Z vidika drugega raziskovalnega vprašanja smo iz učencev ţeleli izvabiti vţivljanje v ljudsko 

igro in elementarnost muziciranja. V samem začetku smo bili bolj pozorni na kretnje, gibe, 

mimiko, igranje, ples, govor itd. Bolj kot se je raziskava pribliţevala koncu, več in drugačne 

znake vţivljanja v ljudsko igro in elementarnega muziciranja so učenci izkazovali. V veliki 

meri so odvrgli oklep togosti in ukalupljenosti. Postali so samozavestnejši, pogumnejši, 

suvereni pri muziciranju, več so se izpostavljali, ko je bilo to zaţeleno, in manj, ko tega od 

njih nismo ţeleli. Sčasoma se je izkazalo, da se je uspešnost izvabljanja njihovega prvinskega 

doţivljanja glasbe izraţala preko pokazateljev, ki jih pred tem nismo niti pričakovali – npr. 

socialne interakcije. Glede na začetno obremenjenost z mnenjem sovrstnikov ni bilo ob koncu 

raziskave več opaziti tovrstnih zavirajočih medsebojnih vplivov.  

 

Pomembna ugotovitev raziskave je, da lahko ljudsko igro po pristopu »OSW« enačimo s 

socialno igro. Vţivljanje vanjo je med učence vnašalo socialno soţitje (pozitivno izkušnjo) na 

eni in razdor, ponovno izgraditev skupine ter poglobitev vase (negativno izkušnjo, ki je hkrati 

ponovno spodbudila pozitivno) na drugi strani. Opaţanja, nanašajoča se na skupinsko delo in 

medosebne interakcije, so bila tista, ki so kazala na globino razseţnosti »OSW-ja«.  
 

Napredovanje z vidika tretjega raziskovalnega vprašanja je v primerjavi s prvima dvema 

precej manjše, a je napredek kljub temu opaţen. Sprejemanje neverbalne komunikacije 

učencem ţe od začetka ni predstavljalo teţav, saj jih je t. i. tiho sporazumevanje vedno znova 

pritegnilo. Večji izziv je bilo izvabiti odzivanje nanjo. Kakršnokoli. Menimo, da je tudi s tega 
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stališča kontinuirano delo pripomoglo k povečanju iznajdljivosti in poslušanju, ki je 

spodbudilo razmišljanje in koncentracijo ter samostojnost komuniciranja, tudi neverbalnega.  

 

Vzrok za napredovanje vseh treh raziskovalnih vprašanj zagotovo tiči tudi v zastavljenosti 

metodologije raziskave. Ta je bila zastavljena akcijsko, ker sta bila naš poglavitni namen 

izboljšava in napredek. K napredku so veliko pripomogli snemanje učnih ur z video kamero, 

zapisovanje raziskovalnega dnevnika z rednimi tedenskimi refleksijami in visoka stopnja 

kritičnosti do lastnega poučevanja. Raziskovanje po akcijskih korakih s kritičnim 

spremljanjem lastnega dela, refleksijami ter vedno znova izboljšanimi načrti je bila učinkovita 

metoda, vredna prenosa na katerokoli drugo področje poučevanja.  

 

Ugotovili smo, da se je z upoštevanjem skupnih izhodišč ter zdruţevanjem različnih celostno 

naravnanih področij kvaliteta medpredmetnega povezovanja občutno zvišala. Učenci so 

dosegali operativne in splošne učne cilje glasbene umetnosti, spoznavanja okolja in predmeta 

druţba hkrati in pri tem aktivno in izkustveno razvijali afektivno-socialno, psihomotorično in 

kognitivno področje razvoja.  

 

Z vidika vseh raziskovalnih vprašanj se je največji preboj v napredovanju pokazal šele v 

šestem tednu, zato je eno ključnih vprašanj, ki ga puščamo odprtega, kaj bi prineslo 

nadaljevanje akcijske raziskave medpredmetnega povezovanja glasbene umetnosti in 

druţboslovja s pristopom »OSW«. Bi učenci še napredovali in kako? Bi se pokazali tudi 

morebitni negativni učinki pristopa oziroma kaj vse bi še bili t. i. »stranski učinki« (pozitivni 

ali negativni) poučevanja s tem pristopom? Zanima nas, na kakšne načine bi lahko pristop 

uporabili pri medpredmetnem  povezovanju z drugimi predmetnimi področji. Katera področja 

bi še ponujala »rodovitna tla« za celostno medpredmetno povezovanje? Bi bilo mogoče s 

kontinuiranim delom hkrati povezovati več kot dve predmetni področji, mogoče tri, sčasoma 

štiri?  

 

Medpredmetno povezovanje s pristopom »OSW« nam je predstavljalo velik izziv, saj je 

pristop kljub poudarku na prvinskosti in preprostosti sam po sebi zelo kompleksen. 

Ohranjamo kritiko do svojega poučevanja, ki bi bilo lahko v vsaki uri še bolj izpopolnjeno. 

Kritični ostajamo do dejstva, da so bili v raziskavo vključeni zgolj učenci otroškega pevskega 

zbora ter samo en deček. Izpostavili bi tudi, da se je medpredmetno povezovanje glasbene 

umetnosti in druţboslovja s pristopom »OSW« izkazalo za tako obseţno in kompleksno, da je 

bil največji zalogaj neprestano kontroliranje uhajanja misli širše od zastavljenih raziskovalnih 

vprašanj. Naj si bo to pozitivno ali negativno, v vsakem primeru za seboj pušča mnogo 

odprtih poti za nadaljnja raziskovanja.  

 

Rezultati dokazujejo, da je raziskava spontano, nenamensko in celo nekoliko prikrito presegla 

svoj okvir, saj se je z velikimi razseţnostmi pristopa in zdruţevanjem celosti vseh področij 

povečala tudi razseţnost medpredmetnega povezovanja. Magistrsko delo lahko sluţi kot 

izhodišče celostnega poučevanja in medpredmetnega povezovanja ne nujno glasbene 

umetnosti in druţboslovja, ampak katerihkoli drugih predmetnih področij. Rezultati 

predstavljajo doprinos na področju celostnega poučevanja, aktivnega, izkustvenega in 

odprtega pouka ter aktivnega vključevanja učencev.  

 

Vsekakor pristop toplo priporočamo vsem pedagoškim ali nepedagoškim delavcem. Ni nujno, 

da se z njim izvede cela učna ura. Naj se uvajanje začne postopoma, s kratko dejavnostjo. S 

preprostim neverbalnim pozdravom. Če učenci ne odzdravijo prvič, bodo mogoče drugič.  
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Tudi mi smo svojo zgodbo z idejo »OSW« začeli tako rekoč iz nič. S semenom, poloţenim v 

zemljo. To je vzklilo v sadiko, ki je počasi predrla površino zemlje in ugledala prvi sončni 

ţarek. Iz tankega debla so zrastle prve vejice, ki so se narahlo dotaknile sosednjega drevesca. 

Katera izmed njih se je tudi zlomila. Se bodo veje kdaj razrastle v krošnjo? Kako bogata bo? 

Ali se bo tako razširila, da se bo prepletla z drugimi drevesi in jih ne bo mogoče ločiti? Tega 

ne vemo, vemo pa, da je največji čar pristopa »OSW« ravno v tem, da z njim skupaj z otroki 

neprestano rastemo. Rastemo z znanjem v širino in osebnostno v globino. 
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9 PRILOGE  

9.1 PRILOGA 1: Lista informacij o raziskavi (za vodstvo šole)  

RAZISKOVALNI PROJEKT »MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GLASBENE 

UMETNOSTI IN DRUŢBOSLOVJA S PRISTOPOM »ORFF-SCULWERK« 

 

Sem Mojca Debeljak in z magistrskim delom zaključujem podiplomski študij poučevanja na 

razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Odločila sem se za raziskavo z naslovom 

»Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in druţboslovja s pristopom »Orff-

Schulwerk«. Preučiti ţelim, kako učenci preko različnih dejavnosti in po načelih celostne 

glasbeno-gibalne vzgoje »Orff-Schulwerk« dosegajo druţboslovne učne cilje. Da bi do tega 

prišla, sem na OŠ dr. Antona Debeljaka zaprosila za delo s skupino otrok, s katerimi bi v 

šestih tednih izvedla 18 učnih ur. Teh ne morem izvajati v okviru rednega pouka, zato bi jih  

izvajala v času pevskega zbora, torej ob torkih (12.45–13.30) in četrtkih (11.55–12.40).  

»Orff-Schulwerk« zahteva kontinuirano delo, zato prosim še za dodatno uro, ki bo v petek po 

pouku, torej 5. šolsko uro, in bo trajala 60 min (12.00–13.00). Da z organizacijo ne bi bilo 

dodatnih teţav, bi skupino otrok izbrala iz otroškega pevskega zbora.  

 

Temeljna ideja pristopa je povezovanje giba in plesa, govora in petja ter igranja na lastna, 

improvizirana in orffova glasbila v neločljivo enoto. Predstavlja izrazito ustvarjalno delo, ki 

nudi udeleţenim največjo moţno mero prostosti za igranje in improvizacijo. 

 

Učne ure bodo naravnane tako, da bodo spodbujale otrokovo ustvarjalnost, inovativnost, 

učenje socialnih kompetenc ter zavedanja lastnega kulturnega izročila. Vse to bomo dosegali 

preko komuniciranja z glasbenim jezikom ter s poudarkom na neverbalni komunikaciji.  

 

V raziskavo bodo vključeni učenci 2., 3. in 4. razreda (število je odvisno od odločitve staršev, 

z raziskavo pa se morajo strinjati tudi vsi učenci). Starši so pravočasno dobili listo informacij 

ter obrazec za privolitev za vključevanje otroka v video snemanje.   

 

Vas učitelje in vse vključene strokovne delavce prosim za razumevanje in se ţe vnaprej 

zahvaljujem za sodelovanje. Prosim, da s poukom končujete pravočasno, torej po dogovoru, 

in da so učenci ob dogovorjenih urah ţe v učilnici. Le tako lahko izvedemo vse zastavljene 

dejavnosti. Prosim tudi za učilnico, kjer bi nam bilo zagotovljeno nemoteno delo.  

 

 

S spoštovanjem,  

                

Mojca Debeljak 

 

 

 

Loški Potok, 17. april 2015 
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9.2 PRILOGA 2: Lista informacij o raziskavi (za starše) 

RAZISKOVALNI PROJEKT »MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GLASBENE 

UMETNOSTI IN DRUŢBOSLOVJA S PRISTOPOM »ORFF-SCHULWERK« 

 

Sem Mojca Debeljak in z magistrskim delom zaključujem podiplomski študij poučevanja na 

razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Odločila sem se za raziskavo z naslovom 

»Medpredmetno povezovanje druţboslovja in glasbene umetnosti s pristopom »Orff-

Schulwerk«. Preučiti ţelim, kako učenci preko različnih dejavnosti in po načelih celostne 

glasbeno-gibalne vzgoje »Orff-Schulwerk« dosegajo druţboslovne učne cilje. Da bi omenjeno 

lahko preučila, sem na OŠ dr. Antona Debeljaka zaprosila za delo s skupino otrok, s katerimi 

bom v šestih tednih izvedla 18 učnih ur. Teh ne morem izvajati v okviru rednega pouka, zato 

jih bom izvajala v času pevskega zbora, torej ob torkih (12.45–13.30) in četrtkih (11.55–

12.40). »Orff-Schulwerk« zahteva kontinuirano delo, zato prosim še za dodatno uro, ki bo v 

petek po pouku, torej 5. šolsko uro, in bo trajala 60 min (12.00–13.00).  Da z organizacijo ne 

bi bilo dodatnih teţav, bi skupino otrok izbrala iz otroškega pevskega zbora.  

 

Temeljna ideja pristopa je povezovanje giba in plesa, govora in petja ter igranja na lastna, 

improvizirana in orffova glasbila v neločljivo enoto. Predstavlja izrazito ustvarjalno delo, ki 

nudi udeleţenim največjo moţno mero prostosti za igranje in improvizacijo.«  (2014, 224). 

 

Učne ure bodo naravnane tako, da bodo spodbujale otrokovo ustvarjalnost, inovativnost, 

učenje socialnih kompetenc ter zavedanja lastnega kulturnega izročila. Vse to bomo dosegali 

preko komuniciranja z glasbenim jezikom ter s poudarkom na neverbalni komunikaciji.  

V raziskavo bodo vključeni učenci 2., 3. in 4. razreda, k sodelovanju pa vabim tudi Vašega 

otroka. Ţe vnaprej se Vam zahvaljujem za Vašo odločitev.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Potrjujem, da sem seznanjen z načinom dela v raziskavi »Medpredmetno povezovanje 

druţboslovja in glasbene umetnosti  s pristopom »Orff-Schulwerk«,  in dovoljujem, da se moj 

otrok __________________ (ime in priimek), učenec ___. razreda udeleţi učnih ur, v katerih 

bo raziskava potekala. 

 

 

 

Podpis:_____________________ 

 

 

S spoštovanjem,  

 

Mojca Debeljak 

 

 

Loški Potok, 17. april 2015 
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9.3 PRILOGA 3: Obrazec za starše:  privolitev za vključevanje otroka v 

video snemanje učnih ur 

Spoštovani starši!  

 

Sem Mojca Debeljak, študentka magistrskega študija poučevanja razrednega pouka in 

opravljam raziskavo z naslovom »Medpredmetno povezovanje druţboslovja in glasbene 

umetnosti s pristopom »Orff-Schulwerk«. Učne ure ţelim posneti z video kamero, z 

namenom, da bi čim bolj ustrezno preučila dogajanje v skupini. Vse pridobljene posnetke 

bom uporabila izključno v študijske namene. Ravno tako jamčim popolno anonimnost za vse 

vodene pogovore z otroki med učnimi urami. Če bom navajala dele pogovorov z otroki, bom 

uporabila izmišljena imena. Ţe vnaprej hvala za Vašo privolitev.  

 

 

 

 
                                                                    

 

S spoštovanjem,  

 

 

Mojca Debeljak 

 

Loški Potok, 17. april 2015 

  

PRIVOLITEV ZA SNEMANJE 

 

Podpisani _______________________________________________________________ 

dovoljujem, da mojega otroka _______________________________________________ 

učenca/-ko _____. razreda OŠ Dr. Antona Debeljaka 

od 5. 5. 2015 do 12. 6. 2015 vključite v video snemanje pri izbirni dejavnosti pevskega 

zbora za namen raziskave »Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in 

druţboslovja s pristopom »Orff-Sculwerk«. 

 

V___________________, dne______________   Podpis staršev: __________________ 
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9.4 PRILOGA 4: Tabela kodiranja 1. tedna raziskave 

 T1/K1: Dejavnosti »OSW«, ki so omogočale uresničevanje druţboslovnih učnih 

ciljev/RV1 

  

 
DRUŢBOSLOVNI 

UČNI CILJI 

 

DEJAVNOSTI »OSW«  

(Najpomembnejši izsledki so označeni s krepko pisavo.)   

 

 

Podatki, pridobljeni iz 

dnevniških zapisov 

 

 

Podatki, pridobljeni z video 

posnetkov 

 

C1:  Učenec 

spozna mlinarstvo 

kot gospodarsko 

dejavnost in 

kulturno 

dediščino 

domačega in 

sosednjega kraja. 

 

Neverbalna komunikacija se 

mi na splošno zdi premalo za 

doseganje druţboslovnih učnih 

ciljev. Vsekakor pa veliko 

pripomore k doseganju le-teh. 

 

Nekaj učencev me pozitivno 

preseneti, saj preko dejavnosti 

»OSW« hitro in brez dodatnih 

razlag (vsaj delno) doseţejo 

učni cilj.  

 

 

Potrebno je veliko 

˝neorffovskih˝ vloţkov za 

doseganje cilja, kar nas 

oddaljuje od bistva poučevanja 

»OSW-ja«. 

Najbolj se je obnesel govor v 

različnih oblikah (ritmična 

vprašanja in odgovori, 

ritmično dopolnjevanje 

povedi). 
 

Učenci določenih glasbenih 

dejavnosti ne reflektirajo 

dovolj (npr. ne dojamejo, da 

smo z vrtenjem v sklenjenem 

krogu ob dodajanju tleskanja  

ponazarjali vrteči se mlin v 

deţju). Ko gibe in geste 

ubesedimo, jim postane jasno. 
S pogovorom na koncu 3. učne 

ure pridemo do spoznanja, da 

je mlinarstvo pomembna 

kulturna dediščina za naš kraj in 

za sosednje Bloke (kjer se 

Po ustvarjanju improvizirane 

gibalne zgodbe po pesmi Ob 

bistrem potoku je mlin vprašam 

učence: »Zakaj bi mlinar v pesmi 

ţaloval, otrok pa jokal in toţil?«  

Sara odgovori: »Ker jim je 

zmanjkalo kruha.« 

Odvrnem nekoliko šaljivo: »Misliš, 

da so vsega pojedli?« 

Sara pokima.  

V pogovor z veliko vnemo vskoči 

Anja: »Nee! Zato, ker je mlin nehal 

mleti, potem pa niso imeli moke pa 

si tud kruha niso mogli nardit.« 

 

Ponovno vzamem slikovno 

gradivo iz prve učne ure (petje 

pesmi Je Lejsarjev mal´n) in 

ritmično izgovorim:  

»Je Lejsarjev mal´n …« (malo 

počakam in jim pokimam), 

ritmično dopolnijo: »pa mjele po 

mal´m.«  

Nadaljujem: »Če pride pa suša …«  

Odgovorijo ţe naučen verz: »… pa 

mal´n posluša.«  

Nadaljujem z glasbenim 

dopolnjevanjem ob slikovnem 

gradivu:  

»Torej, kaj se zgodi, če deţja ni?«  

Taja in Loti: »Suša!« 

Martina: »Pa vode ni!« 

Nadaljujem z ritmičnimi 

vprašanji: »In kaj se zgodi, če 

vode ni?« 

Zopet Martina: »Se tud mlin ne 

vrti«.  

Zamenjam sliko: »In kaj se zgodi, 
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nahaja »Lejsarjev mal´n«). 

 

 

če se mlin ne vrti?« 

Nastane tišina. Ritmično ponovim 

vprašanje, pokaţem na sliko 

pšeničnih zrn. Zala odgovori: »Ja,  

ţita ne dobimo.« Odkimam ji. 

Ostali gledajo nekoliko začudeno, 

oglasi se Nika: »Ţita ne more 

zmlet!«   

Pokimam in njene besede 

povzamem z rimo: »Če se mlin ne 

vrti, nam zrn ne zdrobi.« 

Jih pozovem, da skupaj ponovimo 

v ritmu, nato nadaljujem: 

»Če mlin zrn ne zdrobi, česa mlinar 

ne dobi?«  

Zopet nekaj sekund tišine, potem pa 

več učencev drug za drugim: 

»Moke!« 

Nadaljujem: »Če mlinar moke ne 

dobi, pa tudi … » (pokaţem na 

sliko kruha), dopolnijo: »… kruha 

ni.«  

 

Slikovno gradivo v pravilnem 

vrstnem redu postopoma 

polagam na sredino kroga. Pot »od 

potoka do kruha« še enkrat 

ponovimo. Ob slikah z rimami 

ponavljajo vsi v en glas, brez 

kakršnekoli moje pomoči. 

 

C2: Učenec 

spozna vidike 

mlinarskega 

ţivljenja v 

preteklosti 

(oblačila, 

prehrana, delo). 

 

 

 

Učenci so navdušeni nad 

oblačili, pripomočki in 

rekviziti. Še posebej kaţejo 

presenečenje, ko rekviziti 

»postanejo« njihova glasbila.    

 

 

 

 

Učenci dosegajo cilj med 

nastajanjem mini teatra, 
predvsem z igro vlog: 

 

OBLAČILA:  

- Alekseja dobi vlogo mame, 

gospodinje oz. »Lejsarce«.  

Nadenem ji ruto na glavo, bel 

predpasnik, v roke pa kot 

improviziran instrument dobi  

kuhalnico. 

- Luka za vlogo mlinarja dobi 

klobuk na glavo. 

- Klara kot otrok dobi v roke 

igračo (dva kamenčka), ki 

postaneta improviziran 

instrument.  

- Lana kot starejša hči dobi 
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pralnik, na katerega tudi 

navdušeno »zaigra«. 
 

PREHRANA:  

Učence pozovem, da skupaj 

ponovimo v ritmu, in nadaljujem: 

»Če mlin zrn ne zdrobi, česa mlinar 

ne dobi?«  

Več učencev naenkrat: »Moke!« 

»Če mlinar moke ne dobi, pa tudi 

…« (pokaţem na sliko kruha) 

Dopolnijo:. »… kruha ni.«  

 

Drugo uro med nastajanjem mini 

tetra igramo na improvizirane 

ropotujlice, kot onomatopoija 

deţja, toče, potoka, pretakanja 

vode. Na koncu 2. ure jim dovolim 

(česar sama nisem načrtovala in je 

bilo popolnoma improvizirano), da 

ropotuljice odprejo in pogledajo 

vanje. Najdejo različna ţita 

(koruzo, riţ, ajdo, proso). Vrnemo 

se na mletje ţit: »Bi naš mlin lahko 

zmlel vsa ta ţita?« Več učencev 

pritrdi.  

Vprašam Elo: »V kaj bi mlin zmlel 

tvojo koruzo?« 

Ela skomigne. Več učencev 

odgovori: »V koruzno moko.« 

Vprašam Aleksejo: »Mama, kaj bi 

nam pripravila za večerjo iz 

koruzne moke?« 

Alekseja: »Amm ... Ţgance?« Luka: 

»Pa z mlekom!« 

 

DELO:  

Po končani igri vlog v 1. uri na 

koncu učne ure vprašam učence: 

»Kaj  mislite, komu pravi Lejsarca, 

naj popravi mal´n?« 

(Nekaj nejasnih odgovorov.) 

»No, komu?« 

Anja: »Gospodarju«.  

U (učiteljica): »Kdo pa je gospodar 

v mlinu?« 

Anja: »Hmm … ja, mlinar.« 

U: »Tako je! Mlinar je popravljal 

mlin, če se ta je pokvaril. Kaj pa je 

delala mlinarjeva ţena?« 
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Nekaj učencev: »Kuhala.« 

Luka: »Pa kruh je pekla.« 

U: »Kaj pa so delali otroci?« 

(Nastane tišina.) Pokaţem na Klaro 

in Lano, ki sta  bili pred tem v vlogi 

otrok. Učenci ugotovijo, da so se 

otroci takrat igrali ali pomagali 

staršem pri delu. 

 

C3: Učenec 

razume smisel 

povezovanja v 

(mlinarsko) 

druţino. 

 

 

 

Dramske uprizoritve in igre 

vlog se izkaţejo za dober način 

spoznavanja medsebojnih 

povezanosti, odnosov.  

RAZLIČNE VLOGE V 

MLINARSKI DRUŢINI 

- Lana med igranjem na pralnik 

ponazarja starejšo hčer, ki ţe 

pomaga (POMOČ) pri hišnih 

opravilih, konkretneje – pri pranju 

na roke. V igranje se tako vţivi, 

da ne spremlja dogajanja okrog 

sebe.  

 

Pogovor po igri vlog: 

U: »Kaj pa so delali mlajši otroci?«  

Učenci: »Igrali so se!« 

 

Glasbene izmišljarije 
U: »Če pride pa mlinar …?« 

Luku dam še en kovanec in 

nadaljujem: »… p´rnese en …?« 

Luka (me dopolni): »Dinar.«  

V pogovoru na koncu ure učence 

sprašujem o tem. Pridemo do 

zaključka, da je mlinar prinašal 

denar k hiši, ki ga je zasluţil s 

prodajanjem moke.  

 

 

SODELOVANJE, DELITEV 

DELA MED DRUŢINSKIMI 

ČLANI 

V pogovoru opazim, da so skozi  

mini teater vseh treh učnih ur 
učenci dojeli  bistvo povezanosti 

med moţem in ţeno (mlinarjem in 

Lejsarco) ter med otroki in starši. 

C4: Učenec zna 

povezati 

vremenske pojave 

s spremembami v 

naravi in razume 

njihove posledice 

v mlinarstvu. 

Opazim, da učenci sami še ne 

zmorejo reflektirati glasbenih 

dejavnosti v druţboslovna 

znanja. Ko jih spomnim, kaj 

smo delali in ZAKAJ, se jim vse 

»razsvetli«. 

Klara: »Ajaaa! A ko smo se 

Onomatopoija: z igranjem na 

lastne instrumente in dodanim 

gibanjem ponazarjamo pojave in 

zvoke iz narave:  
- Z vrtenjem v sklenjenem krogu 

ponazarjamo mlin. 

- S tleskanjem, ˝tleskanjem˝ z usti 
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 vrteli pa tleskali zraven … to je 

bil kao potok pa mlin?« 

 

ponazarjamo deţ, pretakanje vode, 

potoka. 

- Z udarjanjem z nogami ob tla, 

cviljenjem, kričanjem, udarjanjem z 

rokami ob noge, ˝tleskanjem˝ z usti 

hkrati ponazarjamo  nevihto, 

naraščanje potoka. 

- S sikanjem, spuščanjem glasov sss 

in ššš ter pihanjem ponazarjamo 

sušo.  

 

Po pogovoru učenci »sestavijo«  

glasbene in druţboslovne delčke 

skupaj. Uvidijo, zakaj smo delali 

določene gibe, igranje na glasbila, 

kaj smo ponazarjali. Ko se 

vrnemo na besedilo pesmi, se jim 

»posveti«, zakaj npr. mal´n  

»posluša«, ko je suša (pomeni 

usihanje potoka oz. mirovanje 

vode,  mlin se ne vrti, 

POSLEDIČNO ni moke, ni hrane 

in ni denarja …). 
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• T1/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2 

 

ENOTE KODIRANJA 

 

 

Podatki, pridobljeni iz dnevniških zapisov 

 

 

Podatki, pridobljeni z video posnetkov 

 

Na splošno se učenci (raz)veselijo (ljudske) 

igre, še posebej jih pritegnejo uporabljeni 

rekviziti.  

 

Kaţejo ţeljo po sodelovanju v igri vlog in 

vţivljanju v ljudsko igro, a se zdi, da ne 

vedo, kako.  

 

Na trenutke delujejo zmedeno, kot da jim 

manjka dodatnih navodil, idej. Delujejo 

zgubljeni.  

 

Opaziti je empatijo nekaterih učencev med 

igro vlog ob pesmi Ob bistrem potoku je 

mlin (… in otrok bi jokal in toţil glasno, 

kako je brez kruha hudo).  

 

Kjer jasno vedo, kaj morajo delati in niso 

prepuščeni improviziranju (npr. ob 

ponavljanju), so bolj sproščeni, se laţje in 

bolje vţivljajo. 

 

 

 

 

 

Igra vlog ob odpetih pesmih Ob bistrem 

potoku je mlin in Je Lejsarjev mal´n:  

 

• Alekseji nadenem predpasnik, ki ponazarja 

vlogo »Lejsarce«. Videti je, kot da ne ve, 

kako bi se vedla. Srameţljivo se nasmiha. S 

kuhalnico ponovi gib za menoj. 

• Luku nadenem klobuk, ki ponazarja 

mlinarja. Ob tem deluje apatično. Ko se 

odmaknem, se začne norčevati in pačiti. 

Nošenje klobuka se mu zdi smešno. 

Pogleduje po ostalih učenkah, ţeli pritegniti 

njihovo pozornost, a je ne dobi, zato kmalu 

preneha. 

• Ko drugič nadenem ruto na glavo učenki 

Anji, se razveseli vloge mame. Daje vtis, da 

si ţeli biti v tej vlogi, a pri vsaki kretnji 

srameţljivo pogleduje po ostalih učencih. 

Zgleda, kot da se ţeli vţiveti v vlogo, a si ne 

upa zaradi ostalih učencev. 

 

 

Ljudska igra »sika-moka« v parih:  

 Nekaj parov se popolnoma vţivi v 

igro, kot da ne vidijo in slišijo ničesar 

okoli sebe.  Njihovo gibanje se celo 

sklada z ritmom. 

 Enemu paru se zdi igra zelo smešna, 

ne moreta se nehati smejati. Kljub 

temu njuno početje ni videti kot 

norčevanje, pač pa bolj kot zabava, 

veselje, smeh, kar pripomore k 

vţivljanju. 

 Nekateri oklevajo, pogledujejo 

naokrog, počasi se pridruţijo.  
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• T1/K4:Izraţanje zmoţnosti elementarnega muziciranja/RV2 

 

ENOTE KODIRANJA 

 

Podatki, pridobljeni iz dnevniških zapisov 

 

 

Podatki, pridobljeni z video posnetkov 

 

 

Elementarnega muziciranja je zelo malo, pri 

parih učencih se kaţejo zametki.  

Improvizirati kot da se ne upajo, ker se bojijo, 

da ne bo prav.  

Ponavljajo z veseljem, ker točno vedo, kaj 

storiti, a ob svobodnem improviziranju so 

izgubljeni. Večino časa delujejo zmedeni, ves 

čas samo čakajo na moja (ustna) navodila.  

Ko preneham z muziciranjem, prenehajo tudi 

učenci.   

 

Zdijo se mi ukalupljeni (!). Kot da je 

elementarno muziciranje zatrto nekje globoko 

v njih, a ga ne znajo priklicati na plano.  

 

Pogosto je prisoten sram. 

 

Klara, ki dobi metlo, sama začne s 

pometanjem. Njeni gibi so ritmično 

popolnoma usklajeni s petjem. Zdi se, kot da 

rahlo poplesuje in pri tem uţiva.  

 

Tri učenke samoiniciativno vzamejo ruto, 

ki ponazarja sušo, in pričnejo z njo vihteti 

nad tlemi. Vihtenje je neenakomerno, a 

izvirno in skladno z dinamiko in besedilom 

pesmi. 
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 T1/K5:Sprejemanje neverbalne komunikacije in odzivanje nanjo/RV3 

 

ENOTE KODIRANJA 

 

 

Podatki, pridobljeni iz dnevniških zapisov 

 

 

Podatki, pridobljeni z video posnetkov 

Učenci so bili navdušeni nad neverbalno 

komunikacijo, videti je bilo, da je to zanje 

nekaj čisto novega, še neodkritega.  

Manj uporabljenih besed in več dejanj, 

kretenj, gibanja, »akcije«. To jih motivira. 

Ta oblika dela jim je vidno všeč.  

 

Opazim, da niso potrebne besede, da se 

učenci umirijo, utihnejo in prisluhnejo. 

Dejanja jih pritegnejo bolj. Ob mojih 

neverbalnih gestah so videti polni 

pričakovanj.  

 

 

Na neverbalno komuniciranje so se učenci 

hitro in dobro odzivali, če so le imeli 

podane ideje in primere, kaj storiti. Ko sem 

jih prepustila improviziranju, je tudi 

odzivanje na neverbalno komunikacijo 

pojenjalo.  

 

Opaţen t. i. čredni nagon; kar stori eden, 

ponovi še drugi in kmalu se pridruţijo 

ostali. Ideje na odzivanje na neverbalno 

komuniciranje »jemljejo« drug pri drugem.  

Pri učencih je zaznati malo izvirnosti, 

improvizacije, pogosto je pomanjkanje idej, 

ustvarjanja skorajda ni.  

 

  

Prvi neverbalni ukaz večina učencev sprejme 

z nasmehom oz. veselim izrazom na obrazu. 

Nekaj učencev se srameţljivo nasmehne.  

 

Radovedno pogledujejo, kaj se bo zgodilo, 

kam grem, kaj bom naredila, kako jih bom 

pogledala … vsaka malenkost jih preseneti.  

 

Z zanimanjem poslušajo in gledajo.  

 

Nadaljnje ukaze neverbalne komunikacije 

(˝pokimanje˝ z glavo, dvignjene obrvi) takoj 

zaznajo. Videti je, da razumejo, kaj hočem od 

njih. Hitro so v stanju pripravljenosti.  

 

Pričnem s tleskanjem (ponazarjanje 

pretakanja vode), učenci stojijo pri miru in me 

gledajo. Zgleda, kot da se igramo predstavo, v 

kateri nastopam samo jaz, učenci pa kot 

gledalci zgolj uţivajo v mojem igranju. 

 

Pasivnost učencev ni zaţelena, vse skupaj je 

še zelo »neorffovsko«, hočem jih spodbuditi k 

odzivanju na mojo »predstavo«, zato se rahlo 

sklonim, grem na sredino kroga in pribliţam 

tleskanje učenki ob meni. Šele po bliţnjem 

očesnem stiku in obrazni mimiki, s katero jo 

pozivam k sodelovanju, prične s tleskanjem. 

Njeno odzivanje k sodelovanju spodbudi še 

ostale. 

 

Na nadaljnji neverbalni ukaz se odzovejo 

takoj. Pričnejo ponavljati gibe za menoj. Kar 

nekaj učencev se mi prijetno nasmiha.  

Čeprav od njih ne zahtevam in ne dajem 

znakov, naj ponavljajo besedilo za menoj, to 

storijo (»kadija, kadeja, kadija, kadon«). 

Na moje »kimanje« z glavo in obraza 

(dvignjene obrvi, širok pogled, nekoliko 

odprta usta) se takoj odzovejo in mi sledijo.   

Ponavljajoči verz (kadija, kadeja, kadija 

kadon) ţe v drugi ponovitvi ritmizirajo z 

menoj. 
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9.5 PRILOGA 5: Tabela kodiranja 6. tedna raziskave 

T6/K1: Dejavnosti »OSW«, ki so omogočale uresničevanje druţboslovnih učnih ciljev/RV1 

 

*Ker so se zastavljeni druţboslovni učni cilji in dejavnosti »OSW« zelo prepletali med seboj, 

v tabeli kodiranja izjemoma nismo ločevali vsakega učnega cilja posebej. Zapisali smo 

dejavnosti za vse učne cilje hkrati, saj se je v 6. tednu raziskave izkazalo, da smo z 

določenimi dejavnostmi dosegali tudi po več druţboslovnih ciljev naenkrat.  

**Zaradi nepričakovanih odzivov na dejavnosti »OSW« smo za poglobitev raziskovanja v 

drugi učni uri šestega tedna dodali še en druţboslovni učni cilj.  

 

 
DRUŢBOSLOVNI 

UČNI CILJI 

(*) 

 

DEJAVNOSTI »OSW«  

(Najpomembnejši izsledki so označeni s krepko pisavo.)   

 

 

Podatki, pridobljeni iz 

dnevniških zapisov 

 

 

Podatki, pridobljeni iz video 

posnetkov 

 

C1: Učenec 

spozna vidike 

ţivljenja ljudi v 

preteklosti (v 

kameni dobi) –

bivališča, 

prehrana, 

vsakdanjik, 

obleka. 

 

 

C2: Učenec 

spozna, da ljudje, 

ki ţivijo ali delajo 

skupaj, vstopajo v 

določene 

medsebojne 

odnose (ljubezen, 

skrb, spoštovanje, 

prijateljstvo, 

sodelovanje …). 

 

 

C3: Učenec ve, 

da vsak človek 

ţivi v določeni 

skupnosti in da 

nihče ne more 

ţiveti sam. 

 

 

BIVALIŠČA:  

Učence je pri spoznavanju 

bivališč spodbujalo in 

motiviralo slikovno gradivo na 

projekciji. Četudi o bivališčih 

nismo posebej govorili oz. se z 

njimi posebej ukvarjali, so na 

podlagi slik sami sklepali in 

ugotovili, da so bile jame 

takratna bivališča praljudi. 

Učenje o bivališčih je potekalo 

spontano. Videli so tudi našo 

improvizirano jamo, v kateri 

smo provizorično kurili ogenj. 

Jama se jim je zdela 

skrivnostna, bila jim je všeč. 

Klarina izjava: ˝Jaz bi tudi 

ţivela v takih jamah, kot so oni 

včasih.˝ 

 

OBLEKA:  

Tudi s takratnimi oblačili se 

nismo posebej ukvarjali, so pa 

na podlagi slik učenci sami 

sklepali, kako so bili ljudje 

oblečeni. Prinesla sem tudi kose 

odej, koţuhov, ki smo si jih med 

ustvarjanjem nadeli. Učenje o 

oblačilih je potekalo spontano. 

Spodbuda s slikovnim 

 

PREHRANA:  

Od učencev sem ţelela doseči petje 

recitativa. Postopoma smo 

prehajali iz ritmično govorjene 

fraze ˝Ţenske nabirajo, moški 

lovijo!˝ v peti recitativ. Učenci 

najprej ne dojamejo, kaj ţelim od 

njih, zato jih poskusim do recitativa 

pripeljati s pomočjo glasbenih 

odmevov. 

U (izgovorim): ˝Ţenske nabirajo, 

moški lovijo.˝ (zraven kaţem na 

slike). Spodbudim jih k 

ponavljanju.  
U (povzdignem glas in nekoliko 

bolj grobo poudarim ˝moški lovijo˝. 

Dejanja skušam uprizoriti z gibi. 

Učenci postanejo ˝moj odmev˝. 
U (iz govora izpeljem melodijo, pri 

kateri prvi del zapojemo nekoliko 

višje, tišje, umirjeno in drugega 

niţje, glasneje. S tem ponazarjamo 

ţensko umirjeno naravo ter moški, 

bolj nevaren in divji način 

pridobivanja hrane): ˝Ţenske 

nabirajo, moš-ki LO-VI-JO!˝ 

Učenci ponovijo in se zraven 

gibljejo po zgledu.  
 

VSAKDANJIK:  
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C4 (**):   

Učenec spozna in 

uporablja različne 

strategije 

obvladovanja 

čustev, odločanja 

in reševanja 

različnih 

medosebnih 

vprašanj.  

 

gradivom.  

 

 

Učenci so glasbene dejavnosti 

»OSW« hitro in logično 

reflektirali v druţboslovna 

znanja.  
 

 

Brez dodatnih razlag so 

razumeli, kakšna je bila vloga 

ţensk in moških, kako so ţiveli, 

kako so se sporazumevali …  

 

 

V pogovoru ni potrebno toliko 

razlag, učenci hitro dojemajo, 

tudi dojemajo učne cilje.  

 

 

Govor je bil vključen v samo 

dejavnost »OSW«, kar jim je 

pomagalo razumeti povezavo z 

druţboslovno vsebino (glasbeni 

odmevi in peti recitativ: 

˝Ţenske nabirajo, moški lovijo!˝ 

 

 

 Učenci so bili ves čas zelo 

aktivni.  

 

 

Navdušeni so bili nad 

uporabnostjo rekvizitov, ki 

smo jih uporabili kot glasbila 
(palice, kamni …). 

 

 

Vţivljanje pri dejavnosti 

˝oţivljanje slik˝ (glej tabelo 

KATEGORIJA 2/RV:  

Vţivljanje v ljudsko igro) je bilo 

tako doţiveto, da me je 

spodbudilo, da sem za zadnji 

dve srečanji dodala še zadnji 

učni cilj, s katerim so učenci 

spoznavali nove strategije 

obvladovanja čustev in 

reševanja medosebnih vprašanj. 

Z neverbalnim 

˝Oţivljanje slik˝ – igra 

»neandertalci« (izraţanje 

neandertalskega vedenja, gibanja, 

sporazumevanja in spoznavanja 

takratnih medsebojnih odnosov 

preko spontanega in  
improviziranega gibanja). 

Učenci so oţivljali slike s svojimi 

glasovi, gibanjem, obrazno mimiko 

ter sporazumevanjem med seboj. 

(Za podrobnejši opis glej tabelo 

KATEGORIJA 2/RV2: Vţivljanje 

v ljudsko igro). 

 

 

MOŠKI IN ŢENSKE: 

Z roko po zraku učence razdelim v 

dve skupini. Prva skupina 

predstavlja ţenske, druga pa 

moške. Vsaki skupini nakaţem 

svojo ritmično vajo na lastna 

glasbila.  

Ob igranju skupina ţensk ritmično 

vzklika ˝ţenske nabiramo˝, 

skupina moških pa ˝moški lovimo!˝ 

Dodajamo še razne neritmične 

vzklike: ˝Huu-huu˝, ˝Aaa?˝, ˝Aha!˝  

Sporazumevanje nadgradimo še z 

glasbenimi vprašanji in odgovori 

(ţenske vprašajo, moški 

odgovarjajo in obratno) in nato še z 

glasbenimi odmevi.  
 

DOGAJANJE V JAMI 

Vse učence povabim v 

improvizirano jamo. 

 

 Začetki umetnosti –  

˝slikanje na stene˝  

Vsaki skupini dam prazen plakat, 

na katerega z voščenkami slikajo. 

Večkrat ponovim: ˝Niso znali 

govoriti, ampak so se kljub temu 

sporazumevali.˝ Na projekciji 

imajo primere slik na stenah. 

Njihova naloga je bila ustvariti 

izdelek brez govora. Navodilo jim 

samo pokaţem z roko in mimiko. 

Prva skupina z dogovarjanjem 

nima teţav, medtem ko druga ne 
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komuniciranjem in gibanjem   

smo se učili strpnosti med seboj 

in v pogovoru prenašali naša 

(pozitivna in negativna) vedenja 

na realne, ţivljenjske in 

vsakodnevne situacije. 

 

Celota učnih ur je bila zelo 

blizu prvotni ideji »OSW«. 

Dobro vţivljanje, sproščenost, 

improviziranje, poglabljanje 

medosebnih odnosov in 

skupinske dinamike. 

Posledično boljše doseganje 

učnih ciljev. 

 

 

 

 

more prenehati govoriti. Nekateri 

postajajo nestrpni.  

Pogovor na koncu učne ure:  

U:˝Zakaj druga skupina ni imela 

teţav pri nastajanju umetnine?˝ 

Vanja: ˝Ker se niso nič kregali med 

seboj. Pa govorili niso, ampak so se 

gledali, kaj bo kdo pokazal.˝ 

 

 Kurjenje ognja 

Učencem razdelim kamne in 

kamenčke. V ritmu pričnem 

trkati z njimi. Najprej tiho, 

potem srednje glasno, glasno in 

zelo glasno. Stopnjujemo tudi 

tempo trkanja od počasnega proti 

hitremu. Luku so kamni še posebej 

všeč, posluša njihov zvok. Dodamo 

še vloţke pihanja. Kamne poloţimo 

na tla in pihamo. Prinesem še trske. 

Nekateri učenci trkajo še s trskami.  

Ko vse skupaj postane zelo glasno, 

zakričim ˝OGENJ!˝ in priţgem 

solno lučko na sredini zatemnjene 

učilnice.  

Kasneje v pogovoru:  

 

 U: ˝Zakaj pa, mislite, da smo 

vedno hitreje tolkli kamen ob 

kamen in drgnili trsko ob trsko?˝ 

Nastane tišina, čeprav počakam dlje 

časa. Nadaljujem: ˝Zakaj smo 

potem pihali v naše trske?˝ 

Luka: ˝Da bi zakurili ogenj.˝  

U: ˝Aha?˝ 

Luka: ˝Ker je veter hrana za 

ogenj.˝ 

 

 Ples okrog ognja 

Ob petju kratke dvodelne pesmi  

zaplešemo okrog solne lučke. Ples 

je ves čas improviziran, dodam le 

postopno igranje na lastne 

instrumente (tleskanje, ploskanje, 

udarci z rokami po nogah, udarci z 

nogo ob tla ter poskoki). V tretji 

učni uri okrog ognja s palicami v 

zraku ustvarimo šotoru podobno 

bivališče. Vprašam jih:  

U: ˝Bi si lahko tako bivališče 
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postavil samo en učenec?˝ 

Učenci: ˝Nee.˝ 

U: ˝Zakaj ne?˝ 

Več učencev poda različne 

odgovore. Vsi razmišljajo v isti 

smeri. Ugotovijo, da za ţivljenje 

potrebujejo drug drugega. 
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• T6/K3: Vţivljanje v ljudsko igro/RV2 

 

ENOTE KODIRANJA 

 

 

Podatki, pridobljeni iz dnevniških zapisov 

 

 

Podatki, pridobljeni z video posnetkov 

 

 

Vţivljanje še nikoli ni bilo tako izrazito in 

tako doţiveto.  

 

Vţivljali so se čisto vsi učenci.  

 

(Pre)dobro vţivljanje v dejavnosti?  

Dejavnost sem morala strogo prekiniti, saj 

je bila ogroţena varnost učencev. Ob zadnji 

sliki so postali agresivni in brez 

kakršnegakoli ustnega navodila, 

agresivnega znaka. Samo preko slik na 

projekciji. Vţivljanje pri tej dejavnosti 

učencev me je spodbudilo, da sem za zadnji 

dve srečanji dodala še zadnji učni cilj, s 

katerim so učenci spoznavali nove strategije 

obvladovanja čustev in reševanja 

medosebnih vprašanj. Učili smo se strpnosti 

med seboj in v pogovoru prenašali naša 

(pozitivna in negativna) vedenja na realne, 

ţivljenjske in vsakodnevne situacije. 

 

Ljudska igra = socialna igra  
Igra je učence spodbudila k razmišljanju o 

sebi in drugih, predvsem pa o svojih 

dejanjih in vplivih le-teh na ostale. 

Skupinska dinamika se je podirala in 

izgrajevala.  

 

Učenci so nezavedno veliko delali na 

interakciji, spoznavanju in sprejemanju 

drug drugega.  

 

Prvič se je zgodilo, da učenci niso igre 

doţivljali samo kot veselje, zabavo in 

smeh. Zaradi tako globokega vţivljanja se 

je igra nepričakovano prelevila v nekaj 

slabega, agresivnega, nasilnega. Po  

pogovoru so se učenci poglobili vase in v 

svoja dejanja. Zaznala sem občutke 

krivde.  
 

 

IGRA »NEANDERTALCI« 

(NEANDERTALSKO VEDENJE, 

GIBANJE, SPORAZUMEVANJE): 

 

Predvajam  jim prvo sliko pračloveka. 

Pričnejo se glasno smejati. Pustim jih za 

trenutek, da se slike nagledajo in 

nasmejijo. Ko se umirijo, pričnem z 

˝oţivljanjem slike˝.  Pačim svoj obraz, se 

postavim v čudno pozo in spuščam čudne 

glasove. Učenci me začudeno gledajo, stojijo 

pri miru, nekateri se mi smejijo. H 

komunikaciji povabim Vido. Prične 

oponašati moje gibe in glasove. Pokimam še 

ostalim. Brez oklevanja se pridruţijo. Zdi 

se jim smešno, a kljub temu vsi sodelujejo. 

So aktivni.   

Neurejeno, spontano se gibamo po učilnici. 

Hodimo po vseh štirih, hodimo sključeno, 

skačemo, v trenutku se sunkovito ustavim, s 

prstom pokaţem proti oknu, se začudim. 

Učenci se mi pridruţijo (brez povabila ali 

spodbude). Med seboj se opazujemo, 

sporazumevamo s čudnimi glasovi in 

mimiko, kretnjami in gibanjem. Ves čas 

improviziramo. Vse skupaj deluje 

zmedeno, a ustvarjalno.  
Z neandertalskim, divjim in nekoliko čudnim 

vedenjem nadaljujemo z vsemi 16 slikami: 

 

 Slika dveh praljudi, na kateri eden 

čepi in navzgor gleda drugega, ki stoji 

z razprtimi rokami. Prav vsi učenci so 

si hitro poiskali svoj par in eden je 

čepel, drugi pa stal v opisanem  

poloţaju. Med seboj so se 

sporazumevali. Kazali so znake 

empatije, saj so prepoznali čustva na 

sliki in jih pretvarjali v ţive situacije s 

sošolci.  

 

 Slika ţenske v teku,  s sulico v rokah:   
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Kje je meja? Doţivela sem razcep v 

pedagoškem delu »OSW«, saj sem na eni 

strani čutila veselje in ponos, ker sem 

učence pripeljala do tako dobrega 

vţivljanja v igro, po drugi strani pa 

veliko začudenje, zgroţenost in strah ob 

tem, kako (pre)daleč je vţivljanje prišlo.   

 

 

 

 

učenci so pričeli s tekanjem po 

učilnici z namišljeno sulico v rokah. 

Tekli so drug mimo drugega. Postali 

so bolj ˝divji˝. 

 

 Slika, kjer sta pračloveka obrnjena 

drug proti drugemu z odprtimi, 

kričečimi usti:  

Učenci so se zdruţili v pare, se 

pribliţali z glavami, se gledali v oči in 

glasno rjoveli drug na drugega. 

Kričanje in rjovenje sta bila zelo 

agresivna. 

 

 Slika človeka v sedečem poloţaju, ki 

si z rokami podpira brado:  

Nekaj učencev je steklo po stole, česar 

jim nisem dovolila, zato so se usedli 

na tla, si z roko podprli glavo in 

spuščali razne zvoke: ˝Hmmm.˝, 

˝Aa?˝, ˝Mmm …˝, ˝Amm ... ˝  

 

 Slika mnoţice praljudi, ki tečejo s 

sulicami in kamni v rokah:  

Učenci so se vţiveli tako močno, da so 

pričeli z divjanjem po učilnici. Ni šlo 

za norčevanje, pretiravanje iz igre, 

pač pa za izredno dobro vţivljanje. 
Z rokami in namišljenimi sulicami ter 

kamni so se uperili drug proti 

drugemu ter najprej tolkli samo po 

zraku, nato pa nekateri celo drug po 

drugem. Dejavnost sem nemudoma 

odločno in strogo prekinila, saj je bilo 

njihovo vţivljanje tako doţiveto in 

močno, da so pričeli ogroţati svojo 

varnost in varnost ostalih učencev.  

 

 

O njihovem ravnanju smo se pogovorili.  
Razloţila sem jim, da obstaja meja, do katere 

nam ˝oţivljanje slik˝ dopusti iti. Te meje 

nikoli ne smemo prekoračiti.   

 

Učenci so preko ˝oţivljanja slik˝ na lastni 

koţi občutili raznolike medsebojne odnose 

in občutja – tako pozitivna kot negativna.  

Po pogovoru so bili nekateri zamišljeni, 

celo zgroţeni (nekateri nad svojimi dejanji, 

drugi nad dejanji ostalih). Začutiti je bilo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            Mojca Debeljak; magistrsko delo 

158 

 

občutke krivde. Zdelo se je, kot bi jih 

vţivljanje odneslo v drug svet in jih 

prelevilo v druge ljudi. 

 

Pri vseh slikah je bila opazna zelo očitna in 

lahko razpoznavna obrazna mimika 

učencev.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            Mojca Debeljak; magistrsko delo 

159 

 

• T6/K4: Izraţanje zmoţnosti elementarnega muziciranja/RV2 

 

ENOTE KODIRANJA 

 

Podatki, pridobljeni iz dnevniških zapisov 

 

 

Podatki, pridobljeni z video posnetkov 

 

 

S spoznavanjem kamene dobe smo 

raziskovali začetke sporazumevanja takratnih 

ljudi, elementarne glasove, šume in zvoke 

narave, elementarno gibanje. Cela učna snov 

o kameni dobi je bila nekako elementarna, 

zato so tudi učenci laţje izraţali svoje 

elementarno muziciranje.  

 

Učenci so bili izrazito samozavestni, ni jih 

bilo sram, nekateri so celo ţeleli izstopati.  

V razredu je vladala sproščena klima, 

improviziranje in muziciranje je bilo 

sproščeno.  

 

Zaznati je bilo pogum. Posamezniki so si 

veliko upali, preizkušali nove ritmične 

vzorce, bili so drznejši, izvirnejši in 

iznajdljivejši. Ni jim bilo mar, ali bodo 

zaigrali prav ali narobe, se gibljejo prav ali 

ne. Niso toliko pogledovali naokrog in se 

ozirali na mnenja drugih ali na moje mnenje.  

 

Svoboda muziciranja jih ni ovirala, pač pa so 

v njej uţivali. Veliko je bilo improviziranja.  

 

 

Na splošno so se učenci bolje zavedali 

svojega telesa in se bolje orientirali po 

njem. Niso bili tako togi, hitro so dojemali 

menjavanje rok in nog in raznih variacij med 

njimi (udarci ob tla, tleski, ploski …). 

 

 

˝PRISLUHNI NARAVI˝ (pretvarjanje 

zvokov iz improviziranih in orffovih glasbil 

na učenčeva lastna glasbila in glasove): 

Pričnem z dodajanjem ritmov. Ritmično 

zašumim z vrečko, kot šumijo krošnje 

dreves v vetru (učencito vidijo tudi na 

projekciji) in oponašam zvoke z glasom: 

˝ššš-ššš-ššš-ššš ŠŠŠŠŠ-ŠŠŠŠŠ!˝ 

Nadaljujem s kamni, palčkami, bobnom, 

ropotuljicami … učenci slišane zvoke 

pretvarjajo na lastnih glasbilih in s svojimi 

glasovi.  

Čeprav jim podam samo en primer moţne 

rešitve (˝ššš-ššš …˝), so pri pretvarjanju 

zvokov zelo izvirni: 4-x v ritmu podrgnem z 

roko po bobnu, nato 3-x glasno udarim po 

njem. Učenci to pretvorijo z drsanjem s 

copati po tleh in 3-kratnim močnim udarcem 

z nogami ob tla. Nekateri so drgnjenju s 

copati ob tla dodali štirikraten ˝ššš˝ (˝šš-šš-

šš-šš˝) in trikraten plosk.  

 

Med glasbenimi odmevi se skupini moških 

in ţensk zbrano poslušata med seboj. 

Učenci dojamejo dejstvo, da ne morejo 

izvesti odmeva, če ga ne poslušajo. Zelo 

zbrani so tudi pri glasbenih vprašanjih, na 

katera podajajo glasbene odgovore.  

 

Skozi vse tri učne ure učenci na lastnih, 

improviziranih in ritmičnih glasbilih igrajo 

preprosto glasbo. Nekaj učencev posebej 

izstopa, saj občasno dodajo kakšen 

zahtevnejši glasbeni vloţek, ne da bi se 

tega sploh zavedali. Nadja nekajkrat 

zaporedoma zaigra sinkopo. Zala 

enakomerno v ritmu izmenjuje osminke in 

četrtinke. Ines improvizira na tamburinu, 

kjer kombinira tresenje in udarjanje.  

Sara v igranje vključi tudi tišino oz. pavze.  

Dvakrat udarja na palčke ter enkrat po 

zraku. To vidijo ostali učenci in jo 
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posnemajo.  
 

 

Praktično vsi učenci se vedejo in igrajo 

naravno, neprisiljeno. Nekateri so videti, 

kot da so ravno začeli, drugi so pri izraţanju 

tako prepričljivi, kot bi se vsega skupaj ţe 

prej učili.  

 

 T6/K5: Sprejemanje neverbalne komunikacije in odzivanje nanjo/RV3 

 

ENOTE KODIRANJA 

 

 

Podatki, pridobljeni iz dnevniških zapisov 

 

 

Podatki, pridobljeni z video posnetkov 

 

Neverbalno komuniciranje imajo radi. Ta 

način dela jim še vedno pritegne pozornost.  
 

Iskali so nove poti in moţnosti 

neverbalnega sporazumevanja. Pri 

neverbalnem komuniciranju so bili učenci 

izredno iznajdljivi. Še posebej izvirni so 

bili pri pretvarjanju ritmičnih glasbil na 

lastne instrumente. Uporabijo noge, roke, 

drsanje s copati, razne šume … 

 

Pri dejavnostih so bili skoncentrirani. Bili 

so tiho in zbrano poslušali. Igranje 

različnih  ritmičnih vzorcev na lastna 

glasbila jih je pripravilo do razmišljanja.  

 

Po dejavnosti smo se o njihovem 

neverbalnem komuniciranju tudi pogovorili 

in razčistili, zakaj je prva skupina 

komunicirala laţje kot druga. (U: ˝Zakaj 

druga skupina ni imela teţav pri slikanju?˝ 

Vanja: ˝Ker se niso nič kregali med seboj. 

Pa govorili niso, ampak so se gledali, kaj bo 

kdo pokazal.˝) 

 

MOŠKI IN ŢENSKE: 

Z roko po zraku učence razdelim v dve 

skupini. Učenci spremljajo kretnjo, videti 

je, da jo razumejo, saj sta takoj nastali dve 

skupini, vsaka na svoji strani učilnice.   

 

DOGAJANJE V JAMI 

Vse učence povabim v improvizirano jamo: 

 

 Začetki umetnosti – ˝slikanje na stene˝  

Vsaki skupini dam prazen plakat, na katerega 

z voščenkami slikajo. Večkrat ponovim: 

˝Niso znali govoriti, ampak so se kljub temu 

sporazumevali.˝  Na projekciji imajo primere 

slik na stenah. Njihova naloga je bila ustvariti 

izdelek brez govora in brez verbalnega 

navodila. Prva skupina z dogovarjanjem 

nima teţav, medtem ko druga ne more 

prenehati govoriti. Nekateri postanejo 

nestrpni.  

Ko so slike končane, skupini ˝oţivita slike˝ 

z gibanjem. Plakat, na katerega so učenci 

prve skupine obrisali svoje roke, druga 

skupina oţivi s polaganjem rok po zraku. 

Nekateri mahajo. Nasprotna skupina pa 

ponazori plakat prve skupine tako, da se 

postavijo v vloge bikov in jahačev.  

 

 

Učenci so zelo aktivni, sploh pri ˝oţivljanju 

slik˝ ter pri dejavnosti ˝prisluhni naravi˝. 

Sodelujejo in vţivljajo se čisto vsi učenci. Na 

neverbalne ukaze se odzivajo neverbalno.  
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Odzivajo se na različne načine: moje  

igranje na bobne ponazorijo tako, da v istem 

ritmu udarjajo z nogami ob tla, igranje na 

bobne in drsanje s palico ob opno učenci 

ponazorijo z udarci z nogo ob tla in drsanjem 

s copati ob tla. Igranje na palčke ponazorijo s 

ploskanjem. Tišino oz. pavze ponazorijo z 

zamahi po zraku. Vse to izvedejo sami od 

sebe, brez kakršnegakoli podanega 

primera ali pomoči.  

  

Moje neverbalno vedenje pri slikanju na stene 

in ˝oţivljanju slik˝ se jim najprej zdi smešno, 

potem pa me začnejo posnemati in izvajati 

različne variacije mojega vedenja. Slike 

oţivljajo več ali manj neverbalno, razen pri 

slikah, ki ţe same po sebi izraţajo govorjenje, 

rjovenje, kričanje.   

 

 

Neverbalno odzivanje izraţajo na različne 

načine: z gibanjem, obrazno mimiko, 

slikanjem, preko oţivljanja slik in preko 

prenašanja zvokov iz narave na lastna 

glasbila. Neverbalno odzivanje postaja zelo 

bogato.  
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9.6 PRILOGA 6: Preverjanje znanja »od pet proti nič«  

Prvi sklop vprašanj oz. trditev, s katerimi smo preverjali doseganje prvega učnega cilja, je:   

 

Za 5 točk: Bil je vedno dobro obiskan, v njem je delal mlinar dan na dan. Čeprav več 

ne obratuje, lahko si vsak ga ogleduje ter ga pridno in skrbno varuje! 

Za 4 točke: Če pridno se vrti, iz ţita moko naredi. 

Za 3 točke: Lejsarjev je z Blok, naš pa je iz Travnika. 

Za 2 točki: Med sušo molči, pozimi stoji. Med deţjem hiti, po poplavi ga lahko več ni.   

Za 1 točko: V pesmi je imenovan kot mal´n, praviloma pa mu rečemo …?  

0 točk: (nerešeni ali nepravilno rešeni primeri). 

 

Drugi sklop vprašanj oz. trditev, s katerimi smo preverjali doseganje drugega učnega cilja, je:   

 

Za 5 točk: Tako je bela kot mlinarjeva odela.    

Za 4 točke: Mlinarske druţine so veljale za preskrbljene in nikoli lačne, saj so je 

imele vedno dovolj. 

Za 3 točke: Včasih so jo ljudje kupovali pri mlinarjih, danes pa jo kupujemo v 

trgovinah. 

Za 2 točki: Iz ajde ajdova, iz pšenice pšenična, iz rţi rţena. 

Za 1 točko: Z mletjem ţita jo dobimo, iz nje ţgance ali kruh naredimo.  

0 točk: (nerešeni ali nepravilno rešeni primeri). 

 

Tretji sklop vprašanj oz. trditev, s katerimi smo preverjali doseganje tretjega učnega cilja, je:   

 

Za 5 točk: Tudi ko se je mlin pokvaril, mu dela ni zmanjkalo.   

Za 4 točke: Z mletjem moke in prodajo le-te je prinašal denar k hiši. 

Za 3 točke: Pri delu v mlinu je sodelovala cela mlinarska druţina. Le koga je 

spuščanje otrok po lesenem toboganu za ţito še posebej razveselilo? 

Za 2 točki: Predstavljal je glavo mlinarske druţine.  

Za 1 točko: V mlinu dela, njegova obleka je bela.  

0 točk: (nerešeni ali nepravilno rešeni primeri). 

 

Četrti sklop vprašanj oz. trditev, s katerimi smo preverjali doseganje četrtega učnega cilja, je:   

 

Za 5 točk: Mlinarji so se je bali, saj so brez hrane in dobička ostali.  

Za 4 točke: Zaradi nje mlin miruje, čeprav vse brezhibno deluje.   

Za 3 točke: Lahko povzroči presihanje rek in potokov.   

Za 2 točki: Je stanje izredno suhe zemlje v naravi. 

Za 1 točko: Nastane zaradi dolgotrajnega pomanjkanja padavin. 

0 točk: (nerešeni ali nepravilno rešeni primeri). 
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9.6.1 Opis in potek preverjanja znanja »od pet proti nič« 

Učencem smo zastavili štiri sklope vprašanj po pet trditev. Te so se navezovale na 

druţboslovno učno temo prvega raziskovalnega tedna, tj. mlinarstvo. Če je učenec ţe ob prvi 

(najzahtevnejši) učiteljičini trditvi podal pravilen odgovor, si je pridobil 5 točk. Če je pravilno 

odgovoril šele na drugo trditev, si je prisluţil 4 točke, če je odgovoril na tretje, tri točke itd. V 

kolikor mu ni uspelo odgovoriti na nobeno trditev ali je na katerokoli izmed njih odgovoril 

napačno, je ostal brez točk. Za vsak odgovor so učenci imeli na voljo 10 sekund časa. Svoje 

odgovore so zapisovali v vnaprej pripravljene tabele. Npr. učenec, ki je vedel odgovor ţe pri 

prvi trditvi, je odgovor zapisal v tabelo k številki 5, kar mu je prineslo 5 točk. Učenci so bili 

posebej opozorjeni, da v tabelo k trditvi zapišejo znak (/), če zanjo ne vedo odgovora. Na 

koncu smo rešitve preverili, učenci so takoj dobili povratno informacijo, zapisali pridobljene 

točke in popravili morebitne napačne odgovore. 

9.6.2 Rešitve preverjanja znanja »od pet proti nič« 

• Rešitev prvega sklopa vprašanj: MLIN. 

• Rešitev drugega sklopa vprašanj: MOKA. 

• Rešitev tretjega sklopa vprašanj: MLINAR. 

• Rešitev četrtega sklopa vprašanj: SUŠA.  
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9.7 PRILOGA 7: Preverjanje znanja »križanka« z rešitvami 

    1     2    3  

   4            

         5      

    6           

               

       7        

               

               

 8 9             

               

               

               

 

VODORAVNO 

2 – Visoka lesena posoda, ki se nosi na hrbtu, 

      navadno za prenašanje nabranega grozdja.                             

4 – Naprava za  

      stiskanje grozdja.  

6 – Manjša stavba v vinogradu, kjer se hrani vino. 

7 – Lesena naprava, ki ob vetru udarja s kladivci  

      in preganja ptice iz vinograda. 

8 – Slovenska pokrajina, iz katere  

       izhaja ljudski ples kujtre šivat. 

 

NAVPIČNO  

1 – Sadeţ, ki ga obrodi vinska trta.  

3 – Ljudsko opravilo in običaj trganja grozdja, pri katerem si delo deli  

      cela vinogradniška druţina ter prijatelji od blizu in daleč.   

5 – Zemljišče, na katerem je posajena vinska trta. 

9 –Kateri vremenski pojav poleg suše lahko hudo poškoduje vinsko trto in grozdje? 

 

Rešitve:  2 –  brenta, 4 – preša, 6 – zidanica, 7 – klopotec, 8 – kujtre šivat, 1 – grozdje, 3 

– trgatev, 5 – vinograd, 9 – toča. 
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9.8 PRILOGA 8: Preverjanje znanja »koti« 

1. Kako se imenuje praznovanje začetka pomladi z obhodi zelenega Jurija in njegovega 

spremstva?  

A) Sprevod. 

B) Jurjevanje. 

C) Zeleni dan. 

D) Praznik zelenega Jurija.  

 

2. Kako se imenuje glavni lik jurjevanja?  

A) Jurij.  

B) Jure.  

C) Zeleni Jurij. 

D) Pomladni Jurij. 

 

3. V kaj so oblekli zelenega Jurija?  

A) V bela oblačila.  

B) V veje vinske trte.  

C) V belokranjsko narodno nošo.  

D) V zelenje iz brezovih vej.  

 

4. S čim so po navadi pričeli obred jurjevanja?  

A) Z glasnim piskanjem na piščali. 

B) Z belokranjskimi plesi.  

C) S pritrkavanjem.  

D) Zelenega Jurija so najprej polili z vodo.  

 

5. Katere dobrine so ljudje ob tem prazniku darovali?  

A) Piškote, pecivo in najrazličnejše sladice.  

B) Drva za zimo.  

C) Vino, mleko, meso, sol, mast in denar. 

D) Oblačila in obutev.  

 

6. Kako so zaključili obred jurjevanja?  

A) Skupaj so zapeli.  

B) Zelenega Jurija so polili z vodo, njegov brezov koš pa vrgli v reko. 

C) Zelenega Jurija so vrgli v reko.  

D) Z glasnim piskanjem na piščali.  

 

7. Čemu so brezov koš vrgli v vodo?  

A) Za dobro letino. 

B) Za srečo.  

C) Za dobro voljo.  

D) Da bi se obvarovali poplav.  

 

8. Katera pesem NI belokranjska?  

A) Lepa Anka kolo vodi. 

B) Na planincah sončece sije. 

C) Sirota sam ja.  

D) Adlešičko kolo.  
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9. Katera izmed narodnih noš je belokranjska? (Učenci izbirajo med štirimi slikami.)  

A) Gorenjska narodna noša.  

B) Belokranjska narodna noša.  

C) Koroška narodna noša.  

D) Slovenska narodna noša.  

 

9.8.1 Rešitve preverjanja znanja »koti«:  

1. B) Jurjevanje. 

2. C) Zeleni Jurij. 

3. D) V zelenje iz brezovih vej.  

4. A) Z glasnim piskanjem na piščali. 

5. C) Vino, mleko, meso, sol, mast in denar. 

6. B) Zelenega Jurija so polili z vodo, njegov brezov koš pa vrgli v reko. 

7. A) Za dobro letino. 

8. B) Na planincah sončece sije. 

9. B) Belokranjska narodna noša.  
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9.9 PRILOGA 9: Preverjanje znanja »abeceda« s pravilnimi odgovori 

 

A: Kako se imenuje večerno zvonjenje v čast Mariji?  

Pravilni odgovor: Avemarija.   

 

B: Kako se imenuje eden največjih cerkvenih praznikov, ob katerem zvonovi bogato 

zvonijo, praznujemo pa ga pozimi, 25. decembra?  

Pravilni odgovor: Boţič. 

 

C: Zvonovi se nahajajo v zvoniku, zvonik pa se nahaja ob …? (Ime stavbe.)  

Pravilni odgovor: Cerkvi. 

 

Č: Če nimamo ure, nam zvonjenje poda dokaj natančen …?  

Pravilni odgovor: Čas. 

 

D: Kolikokrat zvonovi udarijo točno opoldne?  

Pravilni odgovor: Dvanajstkrat. 

 

E: Kolikokrat zvonovi udarijo, ko naznanijo uro 15 čez 3?  

Pravilni odgovor: Enkrat. 

 

F: Vsaka fara praznuje god svojega zavetnika. Kakšno ţegnanje je to?  

Pravilni odgovor: Farno ţegnanje. 

 

G: Včasih so zvonili ob »hudi uri«. To je pomenilo, da nekje …? 

Pravilni odgovor: Gori (poţar).  

 

H: Kako so včasih še drugače rekli izrednemu zvonjenju? Poţar ali …? (Namig: dve 

besedi, druga beseda je ura.)   

Pravilni odgovor: Huda ura. 

 

I: Pri pritrkavanju po zvonovih ne udarjamo istočasno, ampak …? (Namig: 

pritrkovalci se izmenjujejo.) 

Pravilni odgovor: Izmenično.  

 

J: Kako se imenuje zvonjenje ob 7. uri zjutraj?  

Pravilni odgovor: Jutranjica ali jutranje zvonjenje. 

 

K: Kako se imenuje podolgovat in proti koncu odebeljen kovinski predmet, ki je 

pritrjen v zvonu in udarja po njem sem ter tja?   

Pravilni odgovor: Kembelj. 

 

L: Katera glasbena zvrst je pritrkavanje?  

Pravilni odgovor: Ljudska glasba.  

 

M: Zvonjenje ob hudi uri ali poţaru je ljudi spodbudilo, da so pričeli …?  

Pravilni odgovor: Moliti.  
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N: Kako se imenuje najmanjši zvon, ki naznanja smrt nekoga?  

Pravilni odgovor: Navček. 

 

O: Kako imenujemo zvonjenje točno opoldne?  

Pravilni odgovor: Opoldansko zvonjenje.  

 

P: Kako se imenuje ljudski običaj, kjer ritmično udarjamo po dveh ali več zvonovih? 

Pravilni odgovor: Pritrkavanje. 

 

R: Za zvonove pravijo, da pojejo ţivim in se poslavljajo od pokojnih. Torej zvon z 

ţalujočim ţaluje, z veselim pa se …? 

Pravilni odgovor: Raduje. 

 

S: Kaj naznanja zvonjenje navčka?  

Pravilni odgovor: Smrt nekoga iz vasi. 

 

Š: Kolikokrat zvonovi udarijo, ko je ura štiri popoldne?  

Pravilni odgovor: Štirikrat. 

 

T: Kolikokrat zvonovi udarijo, ko je ura 15 do 2h?  

Pravilni odgovor: Trikrat. 

 

U: Če ne vemo točnega časa, nam lahko zvonjenje sporoči, koliko je …?  

Pravilni odgovor: Ura. 

 

V: Kako še drugače z eno besedo pravimo večernemu zvonjenju?  

Pravilni odgovor: Večernica.  

 

Z: Kako se imenuje votlo kovinsko glasbilo, ki je spodaj razširjeno, ob udarcih in trkih 

obenj pa daje močne, zveneče glasove? Rečemo tudi, da zvoni, buči, doni …  

Pravilni odgovor: Zvon. 

 

Ţ: Čas, ko se bo pritrkavalo, določi vsaka ţupnija. Predstojnik ţupnije je …? 

Pravilni odgovor: Ţupnik.  
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9.10 PRILOGA 10: Preverjanje znanja »drži/ne drži« 
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9.10.1 Rešitve preverjanja znanja »drži/ne drži« 

 

1. NE DRŢI (pomeni prehod za kolesarje).  

2. DRŢI. 

3. DRŢI.  

4. NE DRŢI (lahko se vozim, vendar previdno zaradi pešcev). 

5. DRŢI. 

6. NE DRŢI (kolesarska steza je rdeča).  

7. DRŢI.  

8. DRŢI.  

9. NE DRŢI (odsevnike morajo nositi tako odrasli kot otroci).  

10. NE DRŢI (če kolesarske steze ni, se lahko vozim ob desnem robu cestišča in nikoli po 

sredini). 
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9.11 PRILOGA 11: Preverjanje znanja »kviz«  
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9.11.1 Rešitve preverjanja znanja »kviz« 

1. A) V ţivalske koţe. 

2. D) Z nabranimi rastlinami in ulovljenimi ţivalmi.  

3. C) Z lovljenjem ţivali. 

4. A) Z nabiranjem rastlin.  

5. B) V jamah, začasnih bivališčih, pokritih z vejami in koţami, na prostem.  

6. B) Ustvarili so prve umetnine na svetu, saj so slikali na stene v jamah.  

7. C) Z drgnjenjem lesa (s trskami) toliko časa, da se je iz dračja pričelo kaditi, in s 

pomočjo pihanja, da je ogenj hitreje zagorel. 

8. A) Za gretje, svetlobo, obrambo in kasneje za pripravo hrane.  

9. C) Da, ker so ţiveli skupaj. Postali so prijatelji, so sodelovali in skrbeli drug za 

drugega.  

10. D) Ne, ker ljudje za ţivljenje potrebujemo druge ljudi in nihče ne more ţiveti sam.  

 


