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POVZETEK
Z magistrskim delom raziskujem tematiko pevskega razvoja otroka z Downovim sindromom
(DS). Izhajam iz teze, da je glasbena umetnost zelo pomembna za celosten razvoj otroka.
Zaradi njene razširjenosti in načela enakih moţnosti za vse je prav, da omogočimo glasbeno
izobraţevanje tudi osebam s posebnimi potrebami in tako prispevamo h kvaliteti njihovega
ţivljenja. Pevske sposobnosti otrok z DS se zelo razlikujejo, zato je potrebno vzgojnoizobraţevalno delo prilagajati njihovim posebnim potrebam. V teoretičnem delu predstavljam
glasbene dejavnosti in njihove metode, med katerimi še posebej izpostavljam metode petja. V
tem okviru opisujem razvojne (močna in šibka področja ţivljenja) in glasbene značilnosti
otrok z DS. V empiričnem delu predstavljam kvalitativno raziskavo študije primera, v kateri
sem preučevala model glasbeno-didaktičnih pristopov za delo z otrokom z DS v starosti 8 let.
Pred uporabo glasbeno-didaktičnega modela sem od staršev otroka in specialne pedagoginje
pridobila mnenja o razvojnih posebnostih otroka (močna in šibka področja). Raven otrokove
glasbene razvitosti sem preverjala s preizkusi glasbenih sposobnosti na področju ritmičnega in
melodičnega posluha. Na podlagi pridobljenih podatkov sem oblikovala glasbeno-didaktični
model za spodbujanje pevskega razvoja otroka. V procesu izvajanja glasbeno-didaktičnega
modela sem na podlagi kvalitativne analize videoposnetkov in opazovalnega protokola
spremljala otrokov pevski razvoj. Na koncu glasbeno-didaktičnega modela sem s ponovnim
preizkusom glasbenih sposobnosti na področju ritmičnega in melodičnega posluha ugotavljala
raven otrokovega pevskega razvoja. Na podlagi izsledkov sprotnega spremljanja in končnega
preizkusa sem ugotavljala učinkovitost glasbeno-didaktičnega modela na področju
spodbujanja pevskega razvoja otroka z DS. Izsledki so pokazali napredek na področju
pevskega diha, fonacije, ritma, melodije, glasbenega spomina, pevske imitacije in
reprodukcije. Raziskava prispeva k razvoju glasbene didaktike na področju dela z osebami s
posebnimi potrebami, še posebej otrok z DS. Didaktični model bo prenosljiv v prakso
glasbenega poučevanja otrok z DS.

Ključne besede: glasbene dejavnosti, glasbene metode petja, pevski razvoj, Downov sindrom

SUMMARY
In my master's dissertation I explore the topic of singing development of children with Down
Syndrome (DS). I claim that musical art is very important for the holistic development of a
child. Due to its expansion and the principle of equal rights for all, it is good that we make
musical education available also to people with special needs and thus contribute to their
quality of life. Singing abilities of DS children vary a lot, which is why educational work
needs to be adjusted to their special needs. In the theoretical part I present musical activities
and their methods, among which I especially emphasize methods of singing. In this part I
describe developmental (strong and weak aspects of life) and musical characteristics of
children with DS. In the empirical part I present a qualitative research of a case study, in
which I studied the model of music didactics approaches to work with DS children at the age
of eight. Before implementing music didactics I interviewed the parents of the child and the
special education teacher about the developmental individualities of the child (strong and
weak aspects). I tested the level of the child's musical development with experiments of
musical capabilities in the areas of rhythmic and melodic hearing. On the basis of the received
data I designed a music didactics model to encourage the child's singing development. In the
process of implementing the music didactics model, I was following the child's singing
development on the basis of qualitative analysis of videos and observational protocol. At the
end of the music didactics model I assessed the level of the child's singing development with a
re-test of the child's musical abilities in the areas of rhythmic and melodic hearing. Relying on
my findings I got from up-to-date monitoring and the final test I was assessing the
effectiveness of the music didactics model in the area of encouraging singing development in
a child with DS. My findings have shown an improvement in breath control, phonation,
rhythm, melody, musical memory, singing imitation and reproduction. This research
contributes to the development of music didactics in the field of work with people with
special needs, especially children with DS. The didactic model will be transferable to the
practical part of music education in children with DS.

Key words: musical activities, musical methods of singing, singing development, Down
Syndrome
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UVOD
Otroci z Downovim sindromom (v nadaljevanju DS) so skupina otrok s posebnimi potrebami,
ki imajo motnjo v duševnem razvoju. Poleg značilnih telesnih simptomov za sindrom je
značilen primanjkljaj pri usvajanju govora in jezika zaradi šibke ustne motorike in telesnih
preprek, kar vpliva na kakovost ţivljenja, motnja v duševnem razvoju pa predstavlja omejitev
pri intelektualnem delovanju ter prilagojenem vedenju. Glasbena pedagoginja K. Gruber
(2014) pravi, da mora biti enakovredna moţnost razvoja vseh otrok, ne glede na to, na kateri
stopnji razvoja trenutno so. To velja za vsa področja ţivljenja, tudi glasbeno. V šoli je
marsikdo pevsko odrinjen, a vedeti je potrebno, da se vsi otroci lahko naučijo peti, če jim kdo
pomaga. Naloga učitelja je sicer teţka, a smiselna in osrečujoča, tem otrokom pa lahko
prinese novo kakovost ţivljenja.
Pri načrtovanju oblik pomoči pri otroku z DS moramo poznati otrokove primanjkljaje in
njegova močna področja, iz katerih izhajamo, in pripravljati pouk, ki bo otrokom zanimiv in
jih bo osrečeval. Prav na osnovi močnih področij lahko oblikujemo ustrezne oblike pomoči.
Vsak od otrok s posebnimi potrebami ali brez ima edinstvene potrebe in sposobnosti. Nekateri
od njih potrebujejo individualni izobraţevalni program, katerega namen je umestiti otroka v
situacijo, v kateri bo uspešen in se bo razvijal. Otroci z DS imajo v večini teţave z
usmerjanjem pozornosti, z ločevanjem pomembnega od nepomembnega, s prenašanjem
naučenega v nove situacije, pri zapomnitvi snovi v isti učni uri ali prenašanju znanja od ene v
drugo učno uro. Teţave se pojavijo tudi pri miselni organizaciji idej, abstrakciji ter pri
uglašenem petju v širokem razponu, saj pogosto pojejo s preveliko porabo energije
(Campbell, Scott-Kassner, 1995). Otroci z DS se v veliki meri glasbo učijo na pamet in radi
pri njej sodelujejo, saj ni pomembno, da znajo brati notne zapise, da so pri njej uspešni in jo
dobro izvajajo. Otroci, ki imajo teţave z branjem in razumevanjem abstraktnih simbolov, kot
je npr. branje besed ali računanje, lahko uţivajo v glasbi in so pri tem uspešni (Campbell,
Scott-Kassner, 1995).
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TEORETIČNI DEL
1

GLASBENA UMETNOST

V opredelitvi predmeta glasbene umetnosti v osnovni šoli je izpostavljeno, da je glasba
»oblika komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in delovanje, zato učenci potrebujejo
glasbene izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja« (Učni načrt za osnovno šolo, glasbena
vzgoja, 2011: 4). Poučevanje in učenje skozi glasbene dejavnosti omogoča doţivljanje,
spoznavanje in vrednotenje glasbe. Skozi kompleksno in interaktivno uresničevanje glasbenih
dejavnosti spodbujamo splošni in glasbeni razvoj učencev (prav tam). »Glasbena vzgoja v
splošnem šolstvu je samostojen predmet, ki na vertikali izobraţevanja omogoča sistematičen
in kontinuiran glasbeni razvoj. Od vrtca do srednje šole je opredeljena s temeljnimi
glasbenimi dejavnostmi izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, ki spodbujajo razvoj glasbenih
sposobnosti, spretnosti in znanj« (Sicherl - Kafol, Denac, Borota, 2011: 89). V ciljih učnega
načrta za osnovnošolski predmet glasbena umetnost so izpostavljeni cilji na afektivnem,
psihomotoričnem in kognitivnem področju razvoja, ki povedo, kako se bodo učenci pod
vplivom glasbene umetnosti spremenili.
Razmerja med področji razvoja so vzajemna in se medsebojno pogojujejo. »Taksonomija za
afektivno področje razvršča učne cilje glede na stopnjo ponotranjenosti interesov, stališč,
vrednot in čustev« (Sicherl - Kafol, 2004: 29). V glasbenem razvoju so psihomotorične
reakcije osnovni način otrokovega odzivanja na zvok. Otrok z gibanjem spontano izraţa svoje
zvočne zaznave in občutja. »Glasbeni cilji psihomotoričnega področja omogočajo razvoj
glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Navzoči so kot metoda učenja in kot učni doseţek.
Klasifikacija učnih ciljev tega področja je opredeljena glede na stopnjo naraščanja pravilnosti,
natančnosti, koordinacije, avtomatizacije in originalnosti posameznikovih veščin in
spretnosti« (Sicherl - Kafol, 2004: 32). Osnova glasbenega mišljenja je oblikovanje zvočnih
predstav. Glasbeni cilji na kognitivnem področju razvoja zajemajo osnovno razumevanje
glasbe na ravni zvočnega prepoznavanja, zapomnitve in obnove ter sposobnosti uporabe
zvočnih predstav v novih situacijah (zvočno ustvarjanje in vrednotenje). »Glasbeno znanje
vključuje pojme in glasbeno izrazoslovje, ki jih otrok pridobiva v procesu glasbenega
izvajanja, ustvarjanja in poslušanja« (Sicherl - Kafol, 2004: 36).
V Učnem načrtu za posebni program vzgoje in izobraţevanja, glasbena vzgoja (2004) so
navedeni splošni cilji tega predmeta, ki izpostavljajo vidik celostnega učnega razvoja.
Pomembno je tudi pri otrocih s posebnimi potrebami »spodbujati veselje do glasbe, razvijati
interes in ţeljo po glasbenem udejstvovanju in vključevanju v glasbene dejavnosti, učence
navajati na slušno zaznavanje, poslušanje zvokov in glasbe, razvijati sposobnosti za
doţivljanje glasbe in njenih vsebin, jih spodbujati k aktivnemu poslušanju glasbe, razvijati
ritmični in melodični posluh ter sposobnost glasbenega pomnjenja, spodbujati k skupinskemu
glasbenemu izraţanju (pevske, instrumentalne in plesne skupine), vplivati na oblikovanje in
kultiviranje osebnosti, ustvarjati glasbo po lastni zamisli in domišljiji, izraţati glasbena
doţivetja in vsebine z gibalno, likovno ter besedno komunikacijo, z glasbo in njenimi
vsebinami spodbujati intelektualni, čustveni, socialni in motorični razvoj, ohranjati ljudsko
izročilo z izvajanjem ustreznih ljudskih pesmi in plesov ter z izdelovanjem preprostih ljudskih
instrumentov ter oblikovati pozitiven odnos do domače in tuje glasbene kulture« (Učni načrt
za posebni program vzgoje in izobraţevanja, glasbena vzgoja, 2004: 4). »Z naraščanjem
stopnje glasbenega cilja na afektivnem področju se poglablja zvočna predstava na
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kognitivnem področju, to pa vpliva na raven glasbenega izvajanja na psihomotoričnem
področju in je od njega odvisno« (Sicherl - Kafol, 2004: 29).

1.1 GLASBENE DEJAVNOSTI
»Glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja izhajajo iz specifike glasbene
kulture in njenih področij glasbene produkcije, reprodukcije in recepcije. […]Ustvarjalno
načrtovanje glasbenih dejavnosti in vsebin daje pouku glasbene umetnosti odliko izvirnosti.
Vsaka izvedba načrtovane ure glasbene vzgoje zaţivi v svoji neponovljivosti skozi ustvarjalno
glasbeno komunikacijo med učenci in učiteljem« (Sicherl - Kafol, 2015: 19).

1.1.1 GLASBENA DEJAVNOST POSLUŠANJA
»Cilji poslušanja glasbe so usmerjeni v razvoj pozornega poslušalca, ki izbira glasbo za
različne priloţnosti. Na splošno je poslušanje sestavni del vseh glasbenih dejavnosti. Posebno
pozornost namenjamo poslušanju kot glasbeni dejavnosti, v okviru katere razvijamo
sposobnosti zbranega poslušanja. Zbrano poslušanje učencev se ob primerni motivaciji kaţe v
poglabljanju doţivljanja, v zaznavanju izraznih prvin (ritem, melodija, barva, hitrost,
glasnost), izvajalskih sredstev (glas, instrumenti) ter oblik in vsebin (uspavanka, koračnica,
pesem idr.)« (Učni načrt za osnovno šolo, glasbena vzgoja, 2011: 18). »Glasbena dejavnost
poslušanja vključuje doţivljanje glasbe in razvijanje zavestnega zaznavanja njenih
značilnosti. Procese doţivljajskega in pozornega poslušanja povezujemo z glasbenimi
dejavnostmi ustvarjanja in izvajanja« (Sicherl - Kafol, 2015: 9). Metodi poslušanja sta:
doţivljajsko poslušanje, ki je vezano na izraţanje doţivetij in občutij po večkratnem
poslušanju, ter doţivljajsko-analitično poslušanje. Pri slednjem se vključuje prepoznavanje
izvajalskih in izraznih sredstev, ritmična, melodična in oblikovna analiza (Sicherl - Kafol,
2015).

1.1.2 GLASBENA DEJAVNOST USTVARJANJA
»Ustvarjalnost je naravna in nujna sestavina umetnosti ter glasbenega razvoja. Učitelj jo
spodbuja in ohranja kot dejavnost in kot temeljno metodo učenja glasbe. Procesi in oblike
ustvarjalnosti vključujejo poustvarjanje glasbenih vsebin, glasbeno produkcijo (izmišljanje in
dopolnjevanje glasbenih vsebin) ter ustvarjalno izraţanje glasbenih doţivetij in predstav«
(Učni načrt za osnovno šolo, glasbena vzgoja, 2011: 17). Glasbeno ustvarjanje je razvojna
značilnost otroka in njegova spontana dejavnost, ki jo kasneje razvijamo in širimo z
ustvarjalnimi dejavnostmi v glasbi in ob njej (Oblak, 2000). Vključuje ustvarjanje v glasbi in
ustvarjanje ob njej, ki ju razvijamo kot aktivno metodo učenja. Metode ustvarjanja glasbenih
vsebin so »ritmično/melodično dopolnjevanje, ritmična/melodična vprašanja in odgovori,
izmišljarije (pevsko izmišljanje na dano besedilo, izmišljanje besedila na dano besedilo,
izmišljanje besedila in melodije, izmišljanje instrumentalnih vsebin, ritmičnih besedil,
ritmizacija besedila« (Sicherl - Kafol, 2015: 30). Ritmično izreko besedil nadgradimo v
ritmizacijo, besedila pa izrekamo tudi ob gibanju in instrumentalnem izvajanju (Borota,
2013). V glasbeno dejavnost ustvarjanja vključujemo tudi gibalno/likovno/besedno
ustvarjanje ob glasbi z glasbeno-didaktičnimi igrami, s katerimi uresničujemo cilje razvoja
glasbenih sposobnosti, spretnosti in glasbenega jezika (Sicherl - Kafol, 2015). »Ustvarjalnost
učencev spodbujamo tudi na področju raziskovanja in oblikovanja glasbenih zapisov« (Učni
načrt za osnovno šolo, glasbena vzgoja, 2011: 17). Poustvarjalno petje in igranje
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instrumentalnih vsebin sodita med metode estetskega oblikovanja glasbenih vsebin (Sicherl Kafol, 2015).

1.1.3 GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA
Glasbeno izvajanje je temeljna glasbena dejavnost, ki omogoča razvijanje elementarnih
glasbenih sposobnosti, kot sta ritmični in melodični posluh, ter glasbenih spretnosti, kot sta
pevska in instrumentalna tehnika. Glasbena dejavnost izvajanja vključuje petje,
instrumentalno igro, ritmično izreko in gibalno izraţanje ob glasbi (Oblak, 2003).
Metode izvajanja so po B. Sicherl - Kafol (2015: 29) naslednje:
–
–
–
–
–

»ritmična izreka (demonstracija in posnemanje),
delo z glasbenim zapisom, ki vključuje branje likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih
zlogov, ritmičnih zlogov; ritmični, melodični/solmizacijski narek in zapis likovnih/notnih
simbolov, solmizacijskih zlogov, ritmičnih zlogov,
gibalno izraţanje ob glasbi (demonstracija in posnemanje),
igranje na otroška glasbila (demonstracija in posnemanje),
petje (demonstracija, petje s pripevanjem, s posnemanjem (imitacijo), petje s
solmizacijskimi zlogi).«

Ritmično izreko učimo po metodi odmeva ob občutenju glasbenega utripa, ki ga lahko
navzven izrazimo s korakanjem, gibom roke ipd. Ko besedni ritem prevajamo v glasbeni
ritem, izreko nadgradimo z igro na instrumentih. Pri izvajanju ritma besedila in metruma
uporabljamo ritmične oz. melodične instrumente in smo pozorni na primerno hitrost izvajanja
in enakomerno izvedbo (Učni načrt za osnovno šolo, glasbena vzgoja, 2011).
Instrumentalno igro uvajamo tako, da otroke seznanimo z novimi glasbili. Na izbrano glasbilo
najprej zaigra učitelj, demonstrira igranje ali pa izvajanje predvajamo na zvočnem posnetku.
Pomembno je doţiveto muziciranje, da učence pritegne nova zvočna barva instrumenta.
Enostavne tehnike igranja usvajamo najprej z lastnimi glasbili (ploskanje, udarjanje po
kolenih), nato pa ga urimo na izbranih glasbilih. Z glasbili ustvarjamo in izvajamo spremljave
za petje ali ritmično izreko (prav tam).
Pri petju postopoma oblikujemo pevski program in upoštevamo »umetniško vrednost in
razvojno primernost« (Učni načrt za osnovno šolo, glasbena vzgoja, 2011: 16). »Izbiramo
različne pesmi glede na glasbene prvine in vsebine, besedne vsebine in razpoloţenja, načine
izvedb in metod učenja« (prav tam). V Učnem načrtu za osnovno šolo, glasbena vzgoja
(2011) priporočajo, da pri pouku glasbene umetnosti najprej pojemo enoglasne ljudske in
umetne pesmi, kasneje pa smiselno in postopoma vključujemo pesmi drugih kultur in
večglasje.

1.2 GLASBENA DEJAVNOST PETJA
Učitelj načrtuje cilje petja skladno s splošnimi in operativnimi cilji učnega načrta za glasbeno
vzgojo. Pri uresničevanju navedenih ciljev petja je pomembno izhajati iz motivacijskih
dejavnikov (Učni načrt za osnovno šolo, glasbena vzgoja, 2011).
»Za motiviranje otrok je dobro upoštevati naslednja navodila:
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–
–
–
–

Pesem mora biti prisotna v vsakdanjem ţivljenju otrok kot nekaj samoumevnega.
Petje predpostavlja povečano emocionalno pripravljenost, ki pa ni prisotna pri vseh
otrocih v enakem času, zato otrok ne silimo k petju.
Preglasno in nepravilno intonirano petje škoduje otroškemu glasu, kar povzroča
nerazpoloţenje otrok za petje (pomembna je metoda imitacije učitelja).
Izbrati mora otrokom in času primerno pesem. Interes za pesem vzbuja besedilo pesmi,
zato mora biti razumljivo in z umetniško vrednostjo. Ob besedilu moramo biti pri izbiri
pesmi pozorni tudi na njene glasbene posebnosti, kot so melodija, ritem, tempo in
dinamika, ter primernost glede na glasovni obseg otrok« (Ţerjav, 2009: 37).

1.2.1 GLASOVNI OBSEG
Pri načrtovanju glasbene dejavnosti petja je pomembno načelo glasovni obseg. Odvisen je od
dolţine in debelosti glasilk. Glasovi se močno razlikujejo po obsegu, svoji značilnosti in
barvi. Razlikujemo deške in dekliške glasove. Deški ima v primerjavi z dekliškim glasom
prodorno moč in prehod v glavin register je teţavnejši, ker se na prehodu glas iz prsnega v
glavin register ostro prelomi (Gregorc, 1982).
Leta 1997 je Mohr določil glasovne obsege otrok glede na njihovo starost. Njegov prikaz v
tabeli se razlikuje od Groebmingovega. Zaradi vpliva medijev in imitacije odraslih se glasovni
obsegi otrok skozi leta nekoliko spreminjajo (Lešnik, 2009).
Tabela št. 1: Obsegi otroških glasov po Mohru (1997) v Lešnik (2009)
STAROST

GLASOVNI
OBSEG

1–3 leta

g1–c2

3–6 let

f1–e2

6–10 let

c1–f2

Tabela št. 2: Obsegi otroških glasov po Groebmingu (1948) v Lešnik (2009)
STAROST

GLASOVNI
OBSEG

1–2 leti

f1–a1

3–6 let

e1–a1

7 let

d1–c2

8–9 let

d1–d2

10 let

c1–e2

Glasovni obseg za starost otrok od 6. do 9. leta je okoli d1 do f2 (Kralj, 2012), zato naj učitelj
izbira pesmi, ki so v eni tonaliteti (moduliranja bodo pevci sposobni šele v poznejšem
razvoju), ritmično poudarjene (punktiran ritem in melizmi so za to starost prezahtevni),
praviloma enoglasne (pri otroku te starosti je občutek za večglasje še nerazvit, dvoglasje pa
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lahko nakaţemo s posameznimi leţečimi toni, ki predstavljajo temelj latentni harmoniji)
(Ţvar, 2003).
Primerne pesmi so pesmi, zapisane v tonskem obsegu od d1 do f2, pesmi, zapisane v obsegu
pentatonike, pesmi, ki vsebujejo zgodbo ali opevajo sedanjost, plesno naravnane pesmi,
preproste ljudske pesmi (v primernem obsegu) in laţji kanoni (prav tam).

1.2.2 PEVSKA VZGOJA
Ko izbiramo vaje za oblikovanje otroškega glasu, moramo paziti na otrokovo počutje, interes,
zdravje in upoštevamo postopnost, da vaje niso ritmično in melodično prezahtevne;
motivacijo, da vaje vsebujejo komične situacije, da otroci radi in z veseljem sodelujejo;
samostojnost, da vadimo s posamezniki individualno za zmanjšanje moţnosti napak; namen
vaje, da pevcem pojasnimo, zakaj izvajamo določeno vajo in kaj ta vaja razvija. Upevalne
vaje spodbujajo usvajanje pevske tehnike, gibčnost glasu, širijo pevski obseg, izenačujejo
glasovne registre, hkrati pa dvigajo zbranost in ustvarjajo delovno vzdušje. Le-te učitelj
navezuje na skladbe, ki jih bo obravnaval, in ponujajo priloţnost za glasbeno opismenjevanje
pevcev (Hribar, 2014).
Zaporedje vaj je zelo pomembno za oblikovanje glasu in razvijanje posluha. Najprej izvajamo
vaje za telesno drţo, pevsko dihanje, artikulacijo, nastavek tona, resonanco, izenačevanje
vokalov nato izenačevanje registrov in širjenje glasovnega obsega (v niţino in v višino),
razvijanje staccata petja in na koncu dinamike (Ţvar, 2001).
Na področju pevske vzgoje sledimo razvoju jasne izreke, širjenju pevskega obsega, pevskega
dihanja in ostalih elementov estetskega oblikovanja pesmi (Oblak, 2003). K doţivetemu
izvajanju otroke spodbudimo z didaktičnimi igrami pevskega dihanja in upevanja. U. Lah
(2006: 1) pravi, naj bodo vaje za upevanje vsakič nekoliko drugačne, z začetnimi
sprostitvenimi vajami za celo telo. »Sistematično naj učitelji vzgajajo pevsko drţo, dih
(aktivizacijo prepone, izdih, vdih, podporo), vzbujanje resonance, legato, izenačevanje
registrov, širjenje obsega« (Lah, 2006: 1). Pevci morajo pri petju znati kontrolirati količino
izdihanega zraka in si privzgojiti pravilen pevski vdih, aktivirati prepono in vzgajati občutek
podpore, ki je kontinuiran zračni tok, ki omogoča delovanje glasilk. Cilj pevske vzgoje je tudi
izenačevanje pevskega nastavka na različnih tonskih višinah, večanje glasovnega obsega in
dinamično oblikovanje (Lah, 2006). Cilje jasne izreke lahko uresničujemo z vajami za
oblikovanje glasu in ritmično izreko besedila ob poudarjeni artikulaciji soglasnikov in
samoglasnikov (Sicherl - Kafol, 2001). Estetsko oblikovanje pesmi je končni cilj pevskega
izvajanja, ki vključuje artikulacijo, dikcijo in fraziranje z dinamiko in agogiko (Sicherl Kafol, 2001). »Pri petju pazimo na sproščenost in lepoto glasu, pravilno intonacijo in ritmiko
ter izgovarjavo« (Tomac Calligaris, 2010: 25).
»Kriteriji lepega petja so: naraven, sproščen glas, polna zvočnost, jasna in razumljiva dikcija,
zanimivo in raznoliko barvanje glasu, smiselna interpretacija, iskrenost pevskega izraza in
spoštljiv odnos do glasbene literature« (Feguš, 2015: 17).
Pevsko dihanje
Za kakovost tona je pomembno, da izdišni zrak, ki ga imamo na voljo, optimalno spravimo v
valovanje (Ţerjav, 2009). Pevci krepimo dihalno moč za obvladovanje petja z aktivnim
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delovanjem trebušnih mišic, ki v kombinaciji z uravnoteţenim poloţajem telesa omogočajo
zasnovo stabilnega zračnega stebra. Gre za usklajeno sodelovanje prepone, reber, trebušnih
mišic in pljuč ter stabilne telesne drţe. To je spretnost intenzivnega, a hkrati sproščenega
dihanja (Feguš, 2015).
Telesna drža
Pravilna pevska drţa je takrat, ko je vrat sproščen, brada je spuščena in mehka, kaţemo
prijazen pevski izraz na obrazu, imamo izravnan hrbet, ramena sproščeno spuščena in v
naravni drţi, stojimo uravnoteţeno v rahlem razkoraku, center moči pa je skoncentriran na
trebušnih mišicah oz. na preponi. Večina teţav z glasom izhaja iz nepravilne telesne drţe.
Splošna telesna elastičnost, sproščena ramena, pokončna drţa so osnova za občutek napetosti
in sprostitve. K telesni lahkotnosti, gibljivosti in proţnosti spodbujajo igrive vaje za gibanje
(Feguš, 2015).
Artikulacija
Artikulacija je oblikovanje glasov z govorilnimi organi, izgovarjava oz. v glasbi povezovanje
ali členjenje tonov pri izvajanju (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2008). Pri artikulaciji
glasniki nastanejo zaradi zoţitve toka, ki prehaja skozi grlo in ki proizvaja šum ali ton, le-ta
pa nastane s subjektovo tehnično spretnostjo oz. znanjem. Odvisna je tudi od gibov mišičja v
govornem aparatu. Sproščena in jasna artikulacija je osnova za razumljivo fonacijo. Teţave
lahko povzroča slabša gibljivost spodnje čeljusti in jezika (Ţvar, 2001).
Vaje za artikulacijo so naslednje: vlaţenje ustnic z jezikom, petje zlogov npr. tralala, falala,
ţviţganje, imitiranje motorista (brrr), šepetanje, zehanje, štetje zob z jezikom (prav tam).
Pri artikulaciji vokalov je potrebno aktivirati preponsko podporo, poloţaj jezika in resonančni
moment, pozornost pa dajemo tudi sproščenosti čeljusti. Vokale A, O, U ter polglasnik zračno
podpremo bolj v sredini, I široki E, ozki E in germanski U pa podpiramo izrazito široko
(Feguš, 2015).
Vse konzonante izvajamo brez zategovanja ustnic, grla, zob in jezika. Podprti so zgolj s
trebušnim zračnim stebrom in postavljeni v poloţaj za petje vokala, ki sledi (ra, se, či, me …).
Torej jih ne pojemo ostro in ločeno od vokalov, ampak so z njimi osredotočeni v skupno
točko (Feguš, 2015: 59).

1.3 GLASBENO OPISMENJEVANJE
Glasbeno pismenost pojmujemo kot »skupek sposobnosti, spretnosti in znanj, ki nam
omogočajo, da glasbo poslušamo, doţivljamo, vrednotimo, izvajamo in ustvarjamo. Je tudi
zmoţnost branja in pisanja notnega/glasbenega zapisa. Slednje nam omogoča večjo
samostojnost pri spoznavanju, izvajanju in ustvarjanju nove glasbe« (Borota in Kovačič
Divjak, 2015: 9).
V šolskem prostoru govorimo o glasbenem opismenjevanju, ki poteka skozi štiri faze:
poslušanje, izvajanje, branje in pisanje. Pred tem pa moramo razviti zmoţnost slušnega
zavedanja in razlikovanja glasbenih vzorcev, usklajevanje glasbenega izvajanja z drugimi ter
vzpostavljanje povezav med zvočno in pisno podobo glasbe ter razviti spretnost
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enakomernega izvajanja v izbranem tempu. Glasbene zmoţnosti in spretnosti je potrebno
vaditi skozi daljše časovno obdobje (prav tam).
Pomembna sposobnost, ki jo morajo otroci razviti na začetku glasbenega opismenjevanja, je
razlikovanje med visokimi in nizkimi toni. To se lahko igramo z glasbenimi ugankami, v
katerih otroci najprej prepoznavajo razliko med dvema tonoma najprej v oktavnem razmerju,
nato pa vse do male terce. Občutek za enakomerni utrip je prvi glasbeni element, ki ga
vzgojitelji pri otrocih začnejo razvijati, ob tem pa spoznavajo prve ritmične vrednosti. Najprej
se izurijo v enakomerni hoji, nato pa se navajajo na različne tempe (Hribar, 2014).

2

GLASBENA VZGOJA V OSNOVNIH ŠOLAH S POSEBNIM
PROGRAMOM VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA

»Najpomembnejši cilji glasbene vzgoje pri delu z učenci z zmernimi, teţjimi in teţkimi
motnjami v razvoju so, da imajo glasbo radi, da jim postane pomembna sopotnica v ţivljenju
in ji znajo prisluhniti; da doţivljajo glasbene vsebine na svoj način, da se v skladu s svojimi
moţnostmi vţivijo vanje in jih čustveno sprejemajo ter začutijo v glasbi njene estetske
komponente; da optimalno razvijejo svoje glasbene sposobnosti, predvsem ritmični in
melodični posluh. Kakšen bo nivo doseganja teh ciljev, bo seveda odvisno od mnogih
dejavnikov, predvsem pa od učenčevih sposobnosti« (Učni načrt za posebni program vzgoje
in izobraţevanja, glasbena vzgoja, 2004: 3).
Učenci na prvi stopnji pri pouku glasbene vzgoje zaznavajo zvoke lastnega telesa, svoje
neposredne okolice, iščejo izvor zvokov, zaznavajo in sprejemajo posredovano glasbo
(preproste otroške ljudske ali umetne pesmi ob neposrednem izvajanju učitelja), zaznavajo in
sprejemajo posredovane učencem ţe znane pesmi v instrumentalni izvedbi ob neposrednem
izvajanju učitelja. Poslušajo preproste otroške ljudske in umetne pesmi v instrumentalnih
izvedbah s pomočjo posnetkov (prav tam).
Pri glasbeni dejavnosti izvajanja učenci uporabljajo lastne instrumente za spremljanje zlogov,
besed, pesmi, spoznajo nekatere Orffove ritmične instrumente, igrajo na enostavne ritmične
instrumente, sodelujejo pri izvajanju vaj motorike govoril (vaje ustnic, jezika, mehkega neba),
sodelujejo pri izvajanju dihalnih in pihalnih vaj, pridobijo različne glasove, pripevajo krajšim
pesmicam, pojejo enostavne otroške ljudske in umetne pesmi. Spoznavajo tudi dele telesa in
njihovo funkcijo, se prosto gibljejo ob glasbi, se ritmično zibljejo ob umirjenih glasbenih
vsebinah, opazujejo različna gibanja, skupinsko izvajajo elemente rajalnih iger. Sodelujejo v
preprostih glasbeno-didaktičnih igrah za razvijanje glasbenih sposobnosti, ob katerih
zaznavajo različne zvoke in njihov izvor, se sprostijo preko primernih glasbenih vsebin,
sodelujejo pri glasbenih igrah za razvoj čustvovanja, socializacije, motorike in kognitivnih
sposobnosti (prav tam).
V kompleksno zasnovani glasbeni dejavnosti so vključene dejavnosti izvajanja, poslušanja in
ustvarjanja, ki so načrtovane iz skupnega glasbenega izhodišča. Skupno izhodišče je lahko
glasbeni ritem, ki ga v kompleksno zasnovani dejavnosti izvajamo, poslušamo in ustvarjamo.
V Učnem načrtu za osnovno šolo, glasbena vzgoja (2011), je posebej izpostavljena glasbena
dejavnost ustvarjanja, ki pa je v Učnem načrtu za osnovno šolo s posebnim programom
vzgoje in izobraţevanja, glasbena vzgoja (2004), za prvo stopnjo kot pomembna glasbena
dejavnost izpuščena oz. vključena v glasbeno-didaktične igre in druge dejavnosti v povezavi z
glasbo.
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Glasbena dejavnost ustvarjanja za prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje v Učnem načrtu za
osnovno šolo, glasbena vzgoja (2011: 7) zajema naslednje »cilje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

raziskujejo zvočne barve in z njimi izraţajo zvočne zamisli;
raziskujejo zvočnost glasbil ter ugotavljajo in opisujejo razlike;
z zvoki posnemajo stvari, ţivali, jezike oz. dogajanja v svojem oţjem in širšem okolju ter
v naravi;
poustvarjajo pesmi, besedila in instrumentalne spremljave;
ustvarjajo spremljave in zvočne slike;
oblikujejo lastne glasbene zamisli: dopolnjujejo ritmične in melodične vzorce ter glasbena
vprašanja in odgovore, melodije na dano besedilo in obratno;
izmišljajo si slikovne znake, glasbene simbole, jih razvrščajo in urejajo v glasbeni slikovni
zapis zvočnih dogodkov (npr. za oblikovne dele, za posamezne elemente zvoka: barvo,
jakost, trajanje in višino);
ustvarjalno izraţajo glasbena in zunajglasbena doţivetja ter predstave v likovni, besedni in
gibalni komunikaciji;
z gibanjem izraţajo zvočna doţivetja ter glasbene predstave o tonskih trajanjih in višinah,
jakosti in barvi tona ter oblikovnih delih;
uvajajo se v vrednotenje ustvarjalnih doseţkov in glasbenih doţivetij ter predstav z
raznimi komunikacijskimi sredstvi in mediji.«

Posebni program vzgoje in izobraţevanja pa zajema manj ciljev, povezanih z razvojem
glasbenih sposobnosti in spretnosti, in več ciljev, ki so povezani z glasbeno terapijo in
učenjem s pomočjo glasbe.
»Učenci:
–
–
–

sodelujejo v preprostih glasbeno-didaktičnih igrah za razvijanje glasbenih sposobnosti, ob
katerih zaznavajo različne zvoke in njihov izvor;
se sprostijo preko primernih glasbenih vsebin;
sodelujejo pri igrah, pri katerih uporabimo glasbo za razvoj čustvovanja, socializacije,
motorike in kognitivnih sposobnosti« (Učni načrt za posebni program vzgoje in
izobraţevanja, glasbena vzgoja, 2004: 9).

3

OTROCI Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

Otroci z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) oz. z intelektualnimi
primanjkljaji so skupina otrok s posebnimi potrebami, ki jih delimo na otroke s teţkimi,
teţjimi, zmernimi in laţjimi motnjami v duševnem razvoju. Ljudje z Downovim sindromom
(DS) imajo običajno motnje v duševnem razvoju (Opara, 2005), ki segajo od laţje do teţke.
»[…] kot drugi otroci se tudi otroci z DS razlikujejo po sposobnostih in doseţkih« (Mills,
2013: 4, 5). Mills (prav tam) trdi, da se osebe z DS učijo na drugačen način (z drugačnimi
pristopi) kot ostali ljudje, potrebujejo več časa, da predelajo informacije, s katerimi se bodo
naučili novih veščin. Pri tem jim koristi, če so naloge razdeljene na več manjših korakov.

3.1 ZNAČILNOSTI OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM
Njihova močna področja ţivljenja se kaţejo v občutku za humor, največkrat so spontani,
tenkočutni, veseli in socializirani (Downov sindrom Slovenija, društvo za kakovostno
ţivljenje ljudi z Downovim sindromom). Vizualno-prostorska obdelava in percepcija so
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njihove prednosti. Vidno-prostorske naloge lahko vzpostavijo območje relativne moči.
Uporaba vizualno usmerjenih slik in pravljic lahko izboljša učenje pri osebah z DS
(Chapman, 2003; Hick et al. 2005; Roberts, Chapman, Martin & Moskowitz, 2008 v Martin,
Klusek, Estigarribia, Roberts, 2009).
Šibka področja ţivljenja otrok z DS so slab sluh in slabša slušna zaznava, ki neugodno
vplivata na zmoţnost učenja, razvoj govora in vedenje otroka. Otroci z DS pogosto tudi slabo
vidijo. Lahko se zgodi, da ima otrok teţave pri hitrem prehajanju s svetlega v senčno območje
ali obratno. Pogosto imajo ohlapno mišičevje in jih telesne dejavnosti hitreje utrudijo, lahko
jih spravi iz tira, če se njihova rutina (običajni dnevni program) spremeni, kar lahko izraţajo s
trmo. Njihov govorni razvoj je moten zaradi slabo razvite ustne in govorne motorike, pogosto
imajo teţave tudi z glasnim jezikovnim sporočanjem in fino motoriko (Downov sindrom
Slovenija, društvo za kakovostno ţivljenje ljudi z Downovim sindromom), še posebej v obliki
in vsebini, ne pa nujno v uporabi. Značilno je tudi slabše verbalno kratkoročno pomnjenje
(Jarrold & Baddeley, 2001; Laws, 2002 v Martin, Klusek, Estigarribia, Roberts, 2009) in
oslabljene fonološke (slušne) spominske sposobnosti (Fowler, Doherty & Boyton, 1995 v
Martin, Klusek, Estigarribia, Roberts, 2009).
Vnetje srednjega ušesa je lahko vzrok prevodne izgube sluha pri osebah z DS. Povzročitelji
vnetja pa so lahko ozki sluhovodi, razlike v obliki lobanje in obraza, nabiranje tekočine v
ušesu, okuţba z bakterijami, občutljiv imunski sistem, kar lahko vodi tudi v povečanje
respiratornih obolenj (Kumin, 2001).
Dihanje skozi nos dodatno oteţijo pogosti nahodi, kar povzroči, da otrok diha skozi usta.
Posledice tega so razpokane ustnice, suh jezik in večja moţnost okuţbe dihal (Wilken, 2012).
Obstajajo dokazi, da se nekatere razlike v moţganih otrok z DS v primerjavi z otroki s
tipičnim razvojem pojavijo v prvih mesecih ţivljenja in vključujejo zapoznelo mielinizacijo,
zmanjšano rast frontalnega reţnja, moţganskega debla in malih moţganov ter zmanjšanje za
od 20 do 50 % števila kortikalnih nevronov (Pennington idr., 2003 v Trontelj, 2014).
Opazen je izostanek v hitrosti procesiranja, pomnjenju, sklepanju, razumevanju konceptov in
reakcijskem času. Globalni kognitivni izostanek pri osebah z DS uvrščamo med zmerno in
teţjo motnjo v duševnem razvoju. Ta motnja vpliva tudi na specifične kognitivne sposobnosti,
kot je na primer posploševanje: naučene informacije uporabiti na novih primerih (Kumin,
2001).
Njihov vidni dolgoročni spomin je oslabljen za posamezne vidno učne naloge. Njihovo
šibkejše področje je tudi pomnjenje, tako kratkoročni kot dolgoročni spomin (Martin idr.,
2009 v Trontelj, 2014). Laţje si zapomnijo stvari, ki jih vidijo (vidni spomin), kot pa stvari, ki
jih slišijo (slušni spomin) (Kumin, 2001).
Prednost pri njihovi komunikaciji je neverbalna govorica, medtem ko je ustna motorika pri
verbalni komunikaciji njihova šibkost.
Fiziološki dejavniki, ki vplivajo na ustno motoriko, so:
–
–
–

drţa/gibanje ličnic,
drţa/gibanje jezika,
gibanje trdega neba,
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–
–
–
–
–
–
–

znotrajustnični zračni tlak,
zaključek mehkega neba,
gibanje čeljusti/stabilnost,
stabilnost trupa,
vokalne vibracije,
kontrola dihanja/podpora,
ostalo: moţgani, slinjenje, prekomerno brušenje zob (bruksizem) (Kumin, 2001).

Običajno imajo prevelike razmike med zobmi ali preveliko zgoščenost zob, kar povzroča
teţave pri artikulaciji. Poloţaj jezika je štrleč, proizvaja nenormalno moč na spodnje sprednje
zobe, ki pa so običajno v poloţaju navzkriţnega ugriza. Odprti ugriz, pri katerem se zgornji in
spodnji zobje ne stikajo in otrok jezik izplazi med zobmi, onemogoča izgovor glasov /s/ in /z/.
Zaradi manjše ustne votline ima jezik omejen prostor za gibanje, kar pa vpliva na izgovarjavo
glasov /t/, /d/, /l/, /n/ in /s/. Kombinacija vseh sprememb povzroča odprta usta, izplazen jezik
(protruzija jezika), hipersenzitivnost ali hiposenzitivnost v področju ust (prav tam).

Slika 1: Hipotonija jezika (Wilken, 2012)
Pogosta je tudi napačna tvorba glasov glede na mesto artikulacije (npr. glas tvorijo v
sprednjem delu ustne votline namesto v sredini ali v zadnjem delu in obratno). Pri tvorbi
soglasnikov /g/, /k/, /t/, /d/, /n/ in /l/ prihaja do močnejšega stika jezika in neba, tako traja
zapora dalj časa pa tudi prehodi med posameznimi soglasniki so daljši. Otroci z DS za tvorbo
glasov redkeje uporabljajo poloţaj pritiska jezika ob zobe in dlesni, preteţno pa se v govoru
kaţe mehkonebna, ţrelna in jezična artikulacija. Samoglasnike pogosto izgovarjajo krajše,
medtem ko zapornike (npr. /b/, /d/, /t/) izgovarjajo podaljšano in nenatančno. Opazno je tudi
izpuščanje zlogov (npr. bana namesto banana), opuščanje zadnjih soglasnikov, redukcija
soglasnikov v primeru soglasniških sklopov, zamenjave soglasnikov, neobičajna kakovost
glasu in teţave v prozodiji – dolţini zlogov in v naglaševanju (Roberts idr., 2007 v Trontelj,
2014).
Otrok z DS ima teţave pri govoru tako soglasnikov kot samoglasnikov. Izpuščajo ali
izkrivljajo samoglasnike. Gre za neusklajeno proizvodnjo zvokovnega govora. Otrok lahko ob
nekem času izgovori zvok ali besedo jasno, ob nekem času pa ne. Ko govori, se trudi, vendar
ne more jasno povedati besed. Otrok ima še več teţav z daljšimi besedami in stavki. Zdruţuje
ali zamenja zaporedja fonemov v besedi (namesto sladoled – sosoled, namesto palačinke –
čapalinke) in izpušča zvoke in zloge v govoru ali pa jih dodaja (namesto hamburger –
hamburgurger). Samodejni govor je zanje laţji. Otrok bo lahko jasno štel ali povedal abecedo
ali pa enostavno rekel: "Ne vem." Večja teţavnost je izrekati neznane besede ali jih
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posnemati. Lahko premakne svoj jezik ali ustnice na svoje mesto (tiha drţa), ne more pa
pravilno z glasom izgovoriti (Kumin, 2015).
Pogosto imajo neenakomeren profil socialnega, kognitivnega in jezikovnega razvoja.
Področje razumevanja jezika (recepcija) je močnejše kot izraţanje (ekspresija) v povezavi s
fonologijo in skladnjo. Razvoj jezika je v tesni povezavi s kognitivnim in socialnim razvojem.
Pri osebah z DS je lahko prisotna tudi apraksija govora, kjer gre za teţave pri motoričnem
načrtovanju govora. Obrazne mišice so lahko slabo diferencirane in oţivčene, kar povzroča
zmanjšano hitrost gibov ter teţave pri koordinaciji, kar vpliva na razumljivost govora. Osebe
z DS pogosto govorijo zelo hitro ali prekinjeno. Govoriti začnejo pri normalni, udobni hitrosti
za poslušalca, vendar pogosto pospešijo, ko se pogovor nadaljuje. Hitenje lahko povzroči
nerazločen ali teţje razumljen govor, saj med besedami ni premorov, ampak vodijo iz ene v
drugo (prav tam).

3.2 DOWNOV SINDROM IN GLASBA
Otroci z DS so zelo odzivni na glasbo. Prednosti tega se kaţejo v komunikacijskih in
socialnih zmoţnostih, ki jih razvijajo skozi glasbo. Mrmranje preproste znane melodije
aktivira pozornost, spomin, zvočno obdelavo in senzorične integracije povezav v moţganih
(Zatorre, 2005 v Pienaar, 2012). D. Pienaar (2012: 39) v rezultatih raziskave o vplivu
muzikoterapije na otroke z DS opisuje, da ti otroci uţivajo v glasbi, pogosto jo poslušajo,
prepoznajo znane pesmi in jih tudi pojejo, se veliko smejijo in spuščajo zvoke ob glasbi,
imajo ţeljo igranja na instrumente, imitiranja zvokov, gibanja ter imajo smisel za ritem.
»Ljudje z DS imajo širok spekter sposobnosti« (Buckley, 1993a; Dodd & Thompson, 2001;
Zakoni & Bishop, 2004; Moore et al., 2002; Wishart, 2002, 2005 v Pienaar, 2012: 40), ki pa
jih lahko razvijejo, če so deleţni zgodnje pomoči in spodbujanja (Cunningham, 1999).

3.2.1 GLASOVNI OBSEG PRI OSEBAH Z DS
Glasovni obseg se nanaša na to, kako visoko ali nizko zveni glas. Na splošno je obseg, ki ga
imajo otroci in odrasli z DS, podoben ljudem, ki nimajo DS (Kumin, 2015). Moran (1986) je
ugotovil, da je pri odraslih z Downovim sindromom glas bistveno višji od f1, medtem ko
raziskava Pentzs (1987) kaţe, da imajo otroci z Downovim sindromom značilno nizke glasove
(od h do g1). Nasprotujoči si rezultati raziskav so lahko povezani z razvojem sekundarnih
spolnih znakov (npr. mutiranje fantovskih glasov) oseb z DS v puberteti. Glede intonacije so
opaţene razlike med petjem oseb z DS in kontrolno skupino, ki pri DS kaţejo na pomanjkanje
nadzora grla na fiziološki ravni. Ni pa mogoče izključiti moţnosti za izboljšanje intonacije
(Lee, Thorpe, Verhoeven, 2007).

3.2.2 GLASNOST PRI OSEBAH Z DS
Pogosto govorijo in posledično tudi pojejo zelo glasno, a to ni posledica okuţbe dihal ali
glasovnih teţav, vendar je povezano z nepoznavanjem oz. zavedanjem glasnosti. Ker bi radi
bili razumljivi, se trudijo biti dovolj glasni, da bi jih poslušalci slišali. Zato jih moramo
naučiti, kako uporabljati miren, tih glas in v katerih situacijah govoriti glasno (Kumin, 2015).
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3.2.3 RESONANCA (USTNO-NOSNO RAVNOVESJE) PRI OSEBAH Z DS
Resonanca se nanaša na to, kako polno in odprto glas zveni oz. kakšen je ton glasu. Odprti
zvok z dovolj volumna lahko doseţemo v pravilnem pevskem mrmranju. Le-to izvajamo s
povsem sproščenim telesom, kot posledico resonance obraznih kosti. Sproščen izraz, mehka
obrazna tkiva, rahlo priprte ustnice omogočajo zveneče mrmranje. Pravilna glavina resonanca
povzroča ţgečkanje v predelu ustnic (Feguš, 2015).
Veliko otrok z DS ima resonančne probleme, ki temeljijo na zdravstvenih stanjih (npr. alergija
ali povečane bezgavke, nosni polipi, dihanje skozi usta). To stanje je znano kot hiponazalna
resonanca. Zaradi tega zvoki ne bodo nikoli odmevali skozi njihovo nosno votlino. Stanje
hipernazalnosti pa je takrat, ko ima otrok mehko nebo manjše površine, visoko trdo nebo ali
velofringalno disfunkcijo (moteno delovanje mehkega neba oz. ţrelno nebnega predela). S
takšno resonanco bi otrokov govor slišali kot mrmranje (Kumin, 2015).

3.2.4 RITEM PRI OSEBAH Z DS
Ritem je pomembna spodbuda pri razvoju gibanja in besednega izraţanja. Je funkcija tako
leve kot desne polovice moţganov. Ko se posameznik pripravlja, da bo sinhrono tolkel po
enakomernem ritmu, se aktivirajo še predeli v levem frontalnem korteksu, levem parietalnem
korteksu in desnem delu malih moţganov. Pri teţjih ritmih se aktivira še večje področje
cerebralnega korteksa ter malih moţganov. Snyder in Large (2005) sta pri raziskovanju
ritmične percepcije pri ljudeh odkrila moţgansko aktivnost v gama pasu (20–60 Hz) v
povezavi z metrumom v preprostih ritmih. Povzročena gama aktivnost, ki je vezana na
metrum in je prisotna tudi pri izpuščenih udarcih (pavzah), nam lahko sluţi kot notranji
metronom (mentalni model časa), neodvisen od slušnega inputa. Ker je ritem povezan z
delovanjem moţganov, je pri osebah z DS večkrat prisotna aritmika, odsotnost ritma ali
njegova redukcija na najmanjše enote.
Sledenje ritmu – fizično in mentalno, je odvisno od interakcije med slušnim in hrbtnim
predmotoričnim korteksom. Ta povezava je vzpostavljena pri osebah z DS in tudi drugih
ljudeh, pri katerih so senzorne in motorične aktivacije med seboj natančno povezane in pri
katerih je razvita umska sposobnost in aktivnost. Z glasbenimi dejavnostmi vplivamo na
razvoj slušne občutljivosti, slušnih zaznav in predstav ter na razvoj usmerjene pozornosti,
področje pomnjenja, razvoj mišljenja, ustvarjalne domišljije in govora (Škerjanec, 1962).
V pomoč za razumevanje ritma so lahko vsakodnevni primeri enakomernega ritma, kot so
npr. tiktakanje ure, neslišno utripanje svetilnika, pljuskanje kapljic vode iz pipe. V glasbi se to
imenuje doba ali mera enako dolgih in enako naglašenih tonov/zvokov/šumov, ki utripajo v
enakomernih presledkih (Kovič, 2000). »Osnovni glasbeni utrip preraste v metričnega v
metrično urejeni glasbi, ko se dva ali več utripov zdruţi v večjo metrično enoto – takt. Enemu
metričnemu utripu pravimo mera. Enakovreden izraz za metrum je taktovski način, za mero
pa doba« (Borota in Kovačič Divjak, 2015: 25).

3.2.5 OBLIKE POMOČI Z GLASBO OTROKU Z DS
A. Marilyn (2013) navaja šest glasbenih elementov, ki jih je vključila v raziskavo, v kateri je
ugotavljala, kako glasba, predvsem ritem, izboljša celostno delovanje otroka, četudi je le-ta z
motnjo v duševnem razvoju. V raziskavo je vključila 4-letno deklico z DS.
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1. Občutek za ritem: Deklica je začela glasbene urice brez opaznega občutka za ritem. Do
zadnje urice je bilo celo telo v ritmu tudi do 90 sekund. Uţivala je v gibanju in plesnih
dejavnostih, pri katerih so bili motorični vzorci iz urice v urico zapletenejši. Ritma deklica ni
prenesla v govorjeni ritem.
2. Občutek za čas: Uspelo ji je ponotranjiti razlike med »dolgo časa« in »kratek čas (malo
časa)«. Da jo je učiteljica spodbudila k teţji dejavnosti, ji je rekla: »Rabili bova le malo časa.«
Deklica je do zadnjih uric razlikovala tako hitre in počasne pesmi kot tudi tiste, ki imajo
sinkopiran ritem. Pri plesni dejavnosti sta hitrost (tempo) poimenovali kot »hitreje, hitreje« ali
»počasneje«.
3. Intenzivnost (glasnost) zvoka: Deklica je bila spodbujena, da sama manipulira glasnost na
CD predvajalniku na raven glasnosti, ki ji ustreza. Nikoli ni izbrala končne glasnosti zvoka,
raje srednje glasno, zato tudi nikoli ni izrazila, da je »preglasno«. Če je bila glasnost manj od
srednje glasnega, pogosto ni slišala prvih zlogov besed.
4. Glasovni obseg: Njena vokalna tehnika ji ni dovoljevala, da bi se z uricami glasovni obseg
večal. Vendar pa je bilo jasno slišati, da prepozna in pozna melodije pesmi, ki sta jih
uporabljali v glasbenih uricah. Ponazarjali sta jih z gibi telesa in pantomimo besedil. Tudi če
ni pela v svojem glasovnem obsegu, se je pribliţala melodični konturi.
5. Barva glasu (tonske barve): V raziskavi je raje poslušala posnetke s spremljavo klavirja ali
kitare pri petju pesmi. Nikoli ni izbrala posnetkov z rogovi, violinami ali bobni. Od palete
instrumentov, ki so bili uporabljeni v glasbenih uricah, je raje sedla za klavir in veselo
ustvarjala pesmi in jih izvajala samoiniciativno. Prav tako je poprijela za kitaro, jo igrala,
pozorno poslušala in gledala. Rada je raziskovala zvoke, ki jih spuščajo strune kitare. Igrala je
tudi bobne, vendar niso bili njena prva izbira.
6. Glasbeni spomin: Poznala je vse okoljske zvoke in prepoznavala barve zvokov. Ni pa bilo
jasno, če je imela dober melodični spomin in v kolikšni meri je bil razvit. Vedela je naslove
pesmi, ki jih je prepoznala po melodiji, kar potrjuje eno obliko melodičnega spomina.
Učitelj, starši ali drugi odrasli morajo otroka naučiti pesem tako, da je pozornost usmerjena v
muzikalnost, kvaliteten ton, ritmičnost in uglašeno petje. Če je pesem zapisana kot odločna in
v dinamiki, jo mora odrasel tako odpeti, da jo otrok sliši v pravi podobi in jo nato tudi
posnema. Otrok mora vedeti in slišati, kaj se pričakuje od njega. Posnema tudi pevski izraz na
obrazu in izvedbo vsebine, besedila pesmi (Campbell, Scott-Kassner, 1995).
Oblike pomoči pri poučevanju glasbe za osebe z MDR so:
– uporabiti barvne lestvice za notiranje melodičnih in ritmičnih vzorcev,
– izvajati posamezne ostinate iz pesmi,
– učiti nove pesmi brez posnetkov ali drugih spremljav, ampak samo z demonstracijo in
posnemanjem petja učitelja,
– postaviti jasne cilje in namen učnih ur in jim slediti celo uro,
– govoriti malo oz. v kratkih in enostavnih stavkih,
– zahtevati izvajanje le ene naloge naenkrat (samo recitiranje/petje/igranje ostinata …),
– ponavljati spretnosti, uporabiti materiale, koncepte v več urah,
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– ohranjati muzikalne vzorce s ploskanjem po odmevu oz. s kratkim, počasnejšim in
enostavnim petjem in ponavljanjem, ko je potrebno,
– podajati enostavna navodila in demonstracijo izvajanja,
– uporabiti vizualna znamenja, slike, fotografije ali gib za pomoč pri zapomnitvi
besedila pesmi,
– takojšnje vključevanje s sodelovanjem pri delih, ki se pogosto ponavljajo,
– uporabiti notacijo z ikonami, enostavnimi simboli za predstavo vzorcev,
– učinkovitejše je učenje glasbe po spominu kot z branjem not,
– dopustiti, da po svoji poti in domišljiji zapišejo in ustvarjajo glasbo,
– grupirati zvočne informacije z uporabo vizualnih, verbalnih in gibalnih znamenj, npr.
na oglasni deski, ki prikaţe pregled konceptov,
– upoštevati pevski razpon, ki je po navadi niţji (od h do g1),
– opogumljati in spodbujati za petje in pozorno poslušanje aktivnega pevca, modela,
učitelja,
– upoštevati njihova kronološka leta pri izbiri pesmi,
– odkriti tisto, kar jim gre v glasbi zelo dobro, in jim dovoliti, da postanejo vodje pri
nekaterih glasbenih dejavnostih (prav tam).
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4

RAZISKAVA

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Nekateri otroci ritmični in melodični posluh pri petju razvijajo hitreje, brez specifičnih oblik
pomoči, nekateri pa za pevski razvoj potrebujejo pomoč oz. individualiziran program. Petje
pri glasbeni umetnosti je zelo pogosto, a večkrat kvantiteta prevladuje nad kvaliteto petja, saj
je zanemarjanje višjih ciljev pevske vzgoje še zmeraj pogosta praksa glasbenega pouka
(Sicherl - Kafol, 2001). Premalo pozornosti se posveča poustvarjalnemu petju z
vključevanjem estetske interpretacije (prav tam). D. Pienaar (2012: 39) tudi izpostavlja, da bi
bilo potrebno preiskovati glasbene sposobnosti otrok z DS in razvijati njihovo tehniko petja,
saj je to področje zanemarjeno. Primanjkljaji, prisotni pri osebah z DS, ki se kaţejo kot slabši
slušni spomin (zvočni, verbalni, jezikovni), spoznavne in govorne sposobnosti (slabša
gibljivost jezika, nepravilna raščenost zob in čeljusti, slabo obvladovanje mišic govoril),
oviranje zgornjih dihalnih poti, moţen slabši sluh (Cunningham, 1999), lahko vplivajo na
pevski razvoj. Zato je za uspešno spodbujanje pevskega razvoja otrok z DS potrebno izhajati
iz njihovega splošnega razvoja, vključujoč njihova močna in šibka področja razvoja. Z
magistrskim delom ţelim oblikovati in preveriti model, ki bo vseboval didaktične pristope za
spodbujanje pevskih dejavnosti otroka z DS.

4.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
–
–
–

Ugotoviti glasbeno razvitost otroka z DS na področju ritmičnega in melodičnega posluha
v povezavi z njegovimi močnimi in šibkimi področji splošnega razvoja.
Oblikovati didaktični model za spodbujanje pevskega razvoja otroka z DS.
Raziskati učinke didaktičnega modela za spodbujanje pevskega razvoja otroka z DS na
področjih pevskega diha, fonacije, ritma, melodije, glasbenega spomina, pevske imitacije
in reprodukcije.

Skladno z obravnavano problematiko in cilji raziskave sem opredelila naslednja raziskovalna
vprašanja:
–
–
–

Kakšna je glasbena razvitost otroka z DS na področju ritmičnega in melodičnega posluha
v povezavi z močnimi in šibkimi področji splošnega razvoja pred uporabo didaktičnega
modela za spodbujanje pevskega razvoja?
Kakšna je glasbena razvitost otroka z DS na področju ritmičnega in melodičnega posluha
v povezavi z močnimi in šibkimi področji splošnega razvoja po uporabi didaktičnega
modela za spodbujanje pevskega razvoja?
Kako učinkovit je bil didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z DS na
področjih pevskega diha, fonacije, ritma, melodije, glasbenega spomina, pevske imitacije
in reprodukcije?

4.3 METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo, glede na raziskovalni pristop pa je to
kvalitativna raziskava s študijo primera.

4.3.1 VZOREC
V didaktični model sem vključila dečka z Downovim sindromom, starega 8 let, ki prihaja iz
Ljubljanske urbane regije. Otrok je v šolskem letu 2015/2016 obiskoval 2. leto 1. stopnje
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posebnega izobraţevalnega programa in ima zmerno motnjo v duševnem razvoju. V šolskem
času je enkrat na teden obiskoval tudi psihološko in logopedsko obravnavo ter občasno
fizioterapevta in interesno dejavnost ples.
Deček ţivi v 6-članski druţini. Zelo dobro se razume z druţinskimi člani, ki mu pri učenju
pomagajo, ga spodbujajo, sorojenci ga vključijo v igro. Zelo dobro se razume tudi s specialno
rehabilitacijsko pedagoginjo, saj ima do njega ljubeč pristop, ga sprejema, ga ne sili v
dejavnosti, ki mu niso zanimive, a hkrati se drţi pravil, ki veljajo v razredu, tako da jo
upošteva, še posebno pri usvajanju ţivljenjskih veščin.
Njegovo močno področje je ljubezen do glasbe, rad pleše, poje, igra na instrumente. Izrazita
je njegova fina motorika – natančnost in vztrajnost, razvita domišljija, bogat besedni zaklad,
dober vizualni in kinestetični spomin, ima dolgo pozornost, tudi do 30 minut, če ga dejavnost
zanima.
Njegova šibka področja se najbolj kaţejo pri številskih predstavah, komuniciranju, glasnem
jezikovnem sporočanju in posledično z občasnim neţelenim vedenjem, odklanjanjem
akademskih veščin (matematičnih in bralnih veščin).

4.3.2 OPIS INSTRUMENTARIJA
Za preverjanje začetnega stanja glasbenih sposobnosti in spretnosti otroka sem uporabila
prilagojeni preizkus po slušni, vidno-slušni in vidni zaznavi (v prilogi št. 12.1). Preizkus je
vseboval oceno melodične, ritmične zanesljivosti, pevske izreke in izreke glasov, vodenje
diha ter kakovosti tona. Naslednje sem preizkušala na tri različne načine – le po slušni
zaznavi, po vidno-slušni zaznavi in nazadnje le po vidni zaznavi. Ocenjevala sem s
tristopenjsko lestvico: točno, deloma točno in netočno.
Področja ocenjevanja so bila:
–
–
–
–
–
–
–

Otrok se pri glasbenih dejavnostih preizkusa intenzivno odziva.
Pozorno posluša pevsko demonstracijo in posnema zvočno barvo/
trajanje/višino/jakost/hitrost/ … danih zvočnih primerov.
Pozorno posluša demonstracijo igranja na lastna glasbila in posnema ritem, hitrost,
trajanja danih zvočnih primerov.
Pozorno posluša demonstracijo ritmične izreke in jo posnema.
Pozorno posluša izreko glasov, vodenje diha in kakovosti tona ter jih posnema.
Pozorno sledi/bere grafični glasbeni zapis in ga zapoje/izvaja.
Otrok ob slikovnem in grafičnem glasbenem zapisu izvaja vaje za sprostitev grla,
doseganje zavestne glavine resonance, bere grafični zapis.

4.3.3 OPIS POTEKA RAZISKAVE IN OBDELAVA PODATKOV
Raziskava je potekala od novembra 2015, ko sem zbirala podatke o otroku, do konca junija
2016, ko sem izvedla preizkus končnega stanja.
Podatke in informacije o otroku sem zbrala s pomočjo:
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1. nestandardiziranega (globinskega) intervjuja s starši, s katerim sem ugotavljala razvojne
posebnosti otroka, interese in močna področja ţivljenja (v prilogi št. 12.2.1).
2. nestandardiziranega (globinskega) intervjuja z otrokovo učiteljico/specialno pedagoginjo, s
katerim sem ugotavljala obstoječe pristope vzgojno-izobraţevalnega dela in učni tip otroka (v
prilogi št. 12.2.2).
3. opazovanja otroka v razredu in pisanja dnevniških zapisov, s katerim sem zbirala dodatne
podatke o stanju splošnega in glasbenega razvoja otroka in s tem preverila veljavnost in
zanesljivost podatkov, zbranih z intervjuji.
Pred izvedbo didaktičnega modela:
Začetno stanje (stopnjo razvitosti melodičnega in ritmičnega posluha) sem preverila s
preizkusom, ki je vseboval naslednje kategorije:
–

–

–

poslušanje in petje po slušni zaznavi: demonstrirala sem petje dveh enakih/različnih
tonov/petje štirih različnih tonov/petje motiva pesmi/petje otroku poznane pesmi,
izvajanje različnih ritmov z udarci po kolenih, pevsko izreko, izreko glasov, vodenje diha
in kakovost tona. Otroka sem spodbujala, da me pozorno posluša in nato po metodi petja s
posnemanjem ponovi oz. po metodi petja s pripevanjem pripeva pesem z menoj.
Uporabila sem tudi različne moţnosti pomoči otroku pri izvajanju za večjo pozornost in
višjo motivacijo, kot so npr. pomoč z lutko, zgodbo, drobnimi ali velikimi koordiniranimi
gibi rok, prstov, nog, celega telesa, pomoč z ritmičnimi in melodičnimi instrumenti itd.
poslušanje in petje po slušno-vidni zaznavi: ţelela sem, da otrok opazuje in posluša mojo
demonstracijo petja po slikovnem zapisu ali ob gibnem nakazovanju melodičnih krivulj,
nato pa z metodo petja s posnemanjem in petja po slikovnem zapisu ali ob gibanju roke,
celega telesa enako ponovi. Tudi pri tem preizkusu sem uporabila različne oblike pomoči
za laţjo predstavljivost, razumevanje slikovnega zapisa, kot so npr. sledenje z gibom roke
po slikovnem zapisu, pomoč z melodičnim ali ritmičnim instrumentom, z imitiranjem hoje
ţivali, s fotografijami ţivali, z voţnjo avtomobilčka po slikovnem zapisu kot po cesti itd.
poslušanje in petje po vidni zaznavi: demonstrirala sem petje po slikovnem zapisu, nato pa
sem otroka spodbudila, da na novem primeru izvede enako. Tudi pri tem preizkusu je bila
pri nekaterih delih preizkusa potrebna pomoč , npr. s fotografijami ţivali, poskoki po
stopnicah itd.

Ritmično in intonančno točnost izvajanja sem vsakič vrednotila s tristopenjsko lestvico
(netočno, deloma točno, v celoti točno izvajanje). Ob tem sem zapisovala tudi sprotne
opombe s področij pevskega diha, fonacije (pevske izreke), glasbenega spomina, pevske
imitacije in reprodukcije ter o otrokovi pozornosti in morebitni pomoči za večjo motivacijo in
sodelovanje otroka, kjer je bilo le-to prisotno. Za preizkus sem uporabila prilagojen preizkus
glasbenih sposobnosti, ki sem ga sestavila sama ob pomoči ţe sestavljenega testa glasbenih
sposobnosti (Sicherl - Kafol, 1999) na področju melodične in ritmične avdiacije, orientacije v
simbolnem zapisu tonskih višin in tonskih trajanj.
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Izvedba didaktičnega modela:
Na podlagi zbranih informacij sem en mesec načrtovala in tri mesece (dvakrat na teden)
izvajala didaktični model spodbujanja pevskega razvoja, ki je temeljil na razvijanju
ritmičnega in melodičnega posluha na naslednjih področjih:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pevski dih (od krajšega do daljšega);
sproščanje telesa in grla;
artikulacija (tvorjenje različnih vokalov, glasov a, e, i, o, u na govornem tonu, zlogi,
zaporedja zlogov);
fonacija in resonanca (igre z glasovi: zehanje, renčanje, trobljenje, čivkanje),
onomatopoije za glavino resonanco (visok vrisk, mijavkanje, piskanje itd.);
ritmično izvajanje (od enostavnejših ritmičnih vzorcev do zahtevnejših);
melodično izvajanje (od petja znanih pesmi do motivov iz pesmi, besed in zlogov na več
tonih in na koncu na enem tonu in petje nepoznanih pesmi) s podporo osmišljenega
grafičnega in slikovnega prikaza);
glasbeni spomin (pomnjenje od enega, več ritmičnih in melodičnih motivov do celotnih
pesmi);
govorna in pevska imitacija (od imitacije učitelj – učenec do imitacije učenec – učitelj);
pevska reprodukcija (petje s podporo gibanja in vizualizacije in petje brez spremljevalnih
dejavnosti);
motorično izvajanje (ustna motorika, pevska izreka, igranje na otroška glasbila);
doţivljanje in izraţanje čustev pri vseh glasbenih dejavnostih.

V študiji primera sem v procesu izvajanja didaktičnega modela uporabila strukturirano
opazovanje s kvalitativno analizo videoposnetkov (po pridobitvi soglasja staršev) in
opazovalnega protokola. Z analizo videoposnetkov in opazovalnim protokolom sem
ugotavljala dejavnike pevskega razvoja (navedeni so v predhodnem odstavku) ter otrokovo
počutje, doţivljanje in interes za glasbene dejavnosti.
Po izvedbi didaktičnega modela:
Po uporabi didaktičnega modela sem s podobnimi preizkusi glasbenih sposobnosti kot na
začetku preverila raven pevskega razvoja otroka. Spremenila sem tudi način izvedbe
preizkusa, saj sem ugotovila, da bo uspeh večji, če ga bom vpletla v didaktični model in sproti
preverjala napredek oz. dejavnike na preizkusu. Nekatere naloge (petje po barvnih kvadratkih)
sem izpustila, ker sem jih med samim modelom spodbujanja pevskega razvoja preverila kot
neučinkovite za dotičnega otroka in sem stvar izvedla na drugačen način.
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5

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZAČETNEGA STANJA

5.1 OBDELAVA NESTANDARDIZIRANIH INTERVJUJEV
V postopkih obdelave podatkov sem obdelala nestandardizirane intervjuje za starše in učitelje
(priloga 11.2), tako da sem prepisala in uredila zbrano gradivo, določila kodirne enote
(pomembne informacije), sledil je postopek kodiranja (posameznim delom besedila sem
pripisala pomen, ki sem ga poimenovala s ključnimi besedami), vsebinsko sorodne kode sem
zdruţila v kategorije, le-te sem nato definirala in oblikovala sklep o močnih in šibkih
področjih ţivljenja v raziskavo vključenega otroka z DS.
Z opazovanjem otroka v razredu in pisanjem dnevniških zapisov sem zbrala naslednje
podatke o stanju splošnega in glasbenega razvoja otroka in s tem preverila veljavnost in
zanesljivost podatkov, zbranih z intervjuji.
Močno področje je njegovo vizualno pomnjenje in takrat, ko nekaj konkretno naredi
(kinestetični spomin). Še posebno ga privlačijo otroški stroji in avtomobili, s katerimi se v
prostem času tudi najraje igra. Ob tem po navadi spušča zvoke in si pri sebi govori, se vţivi v
igro. Zelo uţiva tudi ob petju in igranju na instrumente. To sem opazila na njegovem obrazu,
ki je bil nasmejan in v stiku z dogajanjem (pozornost usmerjena v glasbeni pouk).
Vztrajen je pri tistem, kar ima rad, kar pa mu ni privlačno oz. ko se nečesa naveliča, pa
odklanja s trmo ali neprimernim vedenjem (trganje, metanje na tla, z izjavo »nehaj«). Večkrat
potrebuje tudi misel, da je glavni in hoče, da je po njegovo. Vidi slabše, zato nosi očala (v
času opazovanja jih je izgubil). V času opazovanja je bil tudi večkrat prehlajen z zamašenim
nosom. Na začetku mojega opazovanja v razredu sem ga prepoznala kot zelo srameţljivega, a
sem na koncu ugotovila, da je le potreboval čas, da me je spoznal in se mi odprl ter z mano na
samem tudi spregovoril. V razredu je deloval kot tih, zadrţan, asertiven.
Glasbena vzgoja je v času mojega opazovanja v njegovem razredu potekala na učno temo
prevoznih sredstev. V okviru navedene teme so učenci obravnavali pesem z naslovom Z
avtobusom k teti. Učiteljica je zapela otrokom novo pesem v zmernem tempu in razponu od
d1 do a1 ob spremljavi kitare. Ponovila jo je večkrat, otroci pa so ob tem pripevali. Nato jim
je razdelila ritmične instrumente in jim pokazala način igranja. Opazila sem, da pesmi večkrat
ponavljajo, včasih naredijo lutke in pesem uprizorijo, ob tem spuščajo razne glasove na temo
pesmi. Proučevani otrok ob glasbenih dejavnostih zelo uţiva. Za izvajanje potrebuje
spodbudo učiteljice oz. demonstracijo, ki jo nato posnema.
Otrok se najlaţje uči v krajših odsekih ter če je naloga njemu preprosta in znana. Navodila
učiteljice morajo biti postopna in kratka, da jih razume. Zelo rad gleda knjige in ob tem vadi
besedišče ter si ustvarja domišljijske zgodbe. Rad ima taktilne stvari, zato je pouk večinoma
zastavljen tako, da uporabljajo konkretne materiale. Za učenje ga motivira, če učiteljica
uporablja lutke, mu demonstrira, kako naj nekaj naredi, če ve, zakaj nekaj dela (smisel) in ima
cilj, če se uči postopno od laţjega k teţjemu in od znanega k neznanemu, rad ima učenje na
prostem, petje ob kretnjah, velikih telesnih gibih. Otrok ima tudi smisel za humor in razvito
domišljijo.
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5.2 REZULTATI PREIZKUSOV ZAČETNEGA STANJA
Tabela št. 3: PETJE PO SLUŠNI ZAZNAVI (začetno stanje)
TOČKOVANJE:

OPOMBE:

1.

0

pomoč z gibom roke in zgodbo o
klavirju, ki ga imamo v grlu,
posnema trajanje in hitrost s šibkim
glasom, tona ne zapoje – previsok
ton za takojšnje petje brez upevanja

2.

/

posluša, a ne izvede, saj je prevelik
razpon, dva tona, ki sta zanj
abstraktna

3.

/

4.

/

5.

/

posluša, a ne izvede, saj je prevelik
razpon, dva tona, ki sta zanj
abstraktna
ne posluša in ne izvede, njegova
pozornost je na drugih instrumentih
– nesmiseln motiv, ki ga ne
pritegne
ne posluša in ne izvede, njegova
pozornost je na drugih instrumentih
– nesmiseln motiv, ki ga ne
pritegne

MELODIČNA ZANESLJIVOST
PRIMERI:

RITMIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:

TOČKOVANJE: OPOMBE:

1 + 0,5
1.

2.

1 + 0,5

izvedba z udarjanjem po kolenih je
deloma točna oz. netočna, pomoč z
ritmičnim instrumentom (boben) in
oglašanjem ţivali, posnema notno
trajanje, hitrost
izvedba z udarjanjem po kolenih je
deloma točna oz. netočna, pomoč z
ritmičnim instrumentom (boben) in
oglašanjem ţivali, posnema notno
trajanje, hitrost
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3.

1 + 0,5

4.

1 + 0,5

5.

1 + 0,5

PEVSKA IZREKA
PRIMERI:
1. Izgovarjanje na zlog: BA

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2. Izgovarjanje zlogov: BABE-BI-BO

1

3. Izgovarjanje besed: PI-KA
PO-KA

2

4. PRI-DI SEM, PRI-DI SEM.

1

5. JAA, TU-KAJ SEM.

1

2

izvedba z udarjanjem po kolenih je
deloma točna oz. netočna, pomoč z
ritmičnim instrumentom (boben) in
oglašanjem ţivali, posnema notno
trajanje, hitrost
izvedba z udarjanjem po kolenih je
deloma točna oz. netočna, pomoč z
ritmičnim instrumentom (boben) in
oglašanjem ţivali, posnema notno
trajanje, hitrost
izvedba z udarjanjem po kolenih je
deloma točna oz. netočna, pomoč z
ritmičnim instrumentom (boben) in
oglašanjem ţivali, posnema notno
trajanje, hitrost

pomoč z oponašanjem hoje ţivali,
posnema trajanje in hitrost
demonstracije ne posluša od začetka do
konca, vmes vskoči in izgovarja zloge, a
ne v ritmu
pomoč z zgodbo (čarovnik in
čarovniške besede)
pomoč z zgodbo, izgovori le konec: -di
sem
pomoč z zgodbo in velikimi telesnimi
gibi, izgovori le konec: … -kaj sem

IZREKA GLASOV,
VODENJE DIHA,
KAKOVOST TONA
PRIMERI:
1. izstrelitev rakete (uiiiiip)

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2. vračanje rakete na Zemljo
(piiiiiiiu)

2

3. rešilec (wiu wiu wiu wiu)

1

1

pomoč z velikimi telesnimi gibi, višjega
glavinega registra ni slišati
z glasom potuje pravilno od višjih do
niţjih registrov
ni visokega glavinega registra, le zvok iz
grla, ima svoj glas za rešilca: di-du, di-du
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4. zehanje (aaa, aaaah)

1

5. renčanje (grrrrr)

2

6. mijavkanje (mijaaaav,
miiiijav)
7. vriskanje (juhuhuuuuuu)

0,5

grlo se mu odpre in premakne, diha ni
slišati
opozorilo, da stisne trebušne mišice,
ponovi točno
ne ponovi, izmisli si svoj primer (volk)

1

izvaja na govornem tonu

RITMIČNA IN
MELODIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:
1.

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2.

/

3.

/

4.

/

5.

/

pomoč z gibom roke in zgodbo o
klavirju, ki ga imamo v grlu, posnema
trajanje in hitrost, melodije ni
prepoznati
ne ponovi, saj je en ton preveč
abstrakten zanj, preusmeri pozornost na
stvari v prostoru
ne ponovi, saj je en ton preveč
abstrakten zanj, preusmeri pozornost na
stvari v prostoru
ne ponovi, saj je en ton preveč
abstrakten zanj, preusmeri pozornost na
stvari v prostoru
ne ponovi, saj je en ton preveč
abstrakten zanj, preusmeri pozornost na
stvari v prostoru

0

MELODIČNA IN RITMIČNA
ZANESLJIVOST TER PEVSKA
IZREKA
PRIMERI:
1. »Gre-mo gor.«

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2. Ku-ţa pa-zi, z rep-kom mi-ga,
vsta-ne, le-ţe, ta-čko da.

1 + 0,5

1

le zadnji ton ponovi, a melodično
deloma točno, med tem ko na lala-la (brez besedila) pravilno
zapoje prva dva tona, tretjega pa
šibko in zračno
zapoje na svoj način (z delnim
mrmranjem), zvok je šibek in
zračen, poje samostojno brez
pomoči, ritem je zanesljiv
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3. »Res je le-po, če po-je-mo.«

/

ne ponovi, saj je petje na enem
tonu preveč abstraktno zanj, ga pa
pritegne moje petje in pozorno
posluša

Tabela št. 4: PETJE PO SLUŠNO-VIDNI ZAZNAVI (začetno stanje)
MELODIČNA
ZANESLJIVOST PRIMERI:
1.

TOČKOVANJE: OPOMBE:
2

pravilno posnema višino tona, ne
posnema trajanja, izbere svoj zlog:
bong, bong

2.

0

izgovori zlog NA, a ga ne zapoje

3.

0

4.

/

gib z roko po slikovnem zapisu, a je leta neenak zapisu, več udarcev, kot je
kvadratkov – opazila sem, da to izvede
zato, ker mora, in ne zato, ker bi ţelel,
takoj preusmeri pozornost na
instrumente v razredu
ne ponovi, kvadratke razmeče po
razredu in pozornost preusmeri

5.

/

ne izvedeva zaradi enakega početja kot
pri prejšnjih primerih

RITMIČNA ZANESLJIVOST TOČKOVANJE: OPOMBE:
PRIMERI:
1.
1
gre z roko po pravokotnikih, a deloma v
ritmu, pomoč z avtomobilčkom, ki pelje
čez ovire
2.

0

kvadratke razmeče in noče sodelovati
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3.
/

ne ponovi

4.

/

ne ponovi

5.

1

pomoč z risanjem s flomastrom po
kvadratkih s spuščanjem glasov

TOČKOVANJE: OPOMBE:

PEVSKA IZREKA
PRIMERI:
1. Izgovarjanje na zlog: BA
2. Izgovarjanje zlogov: BABE-BI-BO
3. Izgovarjanje besed: PI-KA
PO-KA
4. PRI-DI SEM, PRI-DI
SEM.
5. JAA, TU-KAJ SEM.

1
1

v pomoč mu je oponašanje medveda
ponovi, a ne gleda v slikovni prikaz

1

sledi z roko, a ne v ritmu, pravilno
izgovori
ponovi zaradi zgodbe ob tem, slikovni
prikaz ga ne zanima
ne ponovi, pozornost preusmerjena

1
/

IZREKA GLASOV,
VODENJE DIHA,
KAKOVOST TONA
PRIMERI:
1. izstrelitev rakete (uiiiiip)

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2. vračanje rakete na
Zemljo (piiiiiiiu)

1

3. rešilec (wiu wiu wiu
wiu)
4. zehanje (aaa, aaaah)

2
0

pozoren je na krivulje, potuje s prstom po
njih in ravno tako z glasom sledi
le odpre usta, grlo, diha ni slišati

5. renčanje (grrrrr)

2

močen zvok

6. mijavkanje (mijaaaav,
miiiijav)

2

slišati je tudi glavine registre (visoki
mijav)

1

s puščico se le igra, ne potuje z roko po
njej, višjega glavinega registra ni slišati
s puščico se le igra, ne potuje z roko po
njej, višjega glavinega registra ni slišati
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7. vriskanje (juhuhuuuuuu)

ne ponovi, zapoje Kekčevo pesem

0 + 0,5

RITMIČNA IN
MELODIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:
1.

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2.

1

3.

1

4.

1

5.

0

pravilno posnema višino tona, ne
posnema trajanja, izbere svoj zlog: bong,
bong
ponovi, a ne da bi gledal kvadratke, ob
tem koraka, pred izvajanjem teh
primerov sem mu prikazala lestvico barv
(vsaka barva je svoja ţival)
ponovi, a ne da bi gledal kvadratke, ob
tem koraka, pred izvajanjem teh
primerov sem mu prikazala lestvico barv
(vsaka barva je svoja ţival)
ponovi, a ne da bi gledal kvadratke, ob
tem koraka, pred izvajanjem teh
primerov sem mu prikazala lestvico barv
(vsaka barva je svoja ţival)
ponovi, s palico udarja po kvadratkih, a
jim ne sledi pravilno (preskakuje, ni v
ritmu)

2

MELODIČNA IN RITMIČNA
ZANESLJIVOST TER PEVSKA
IZREKA
PRIMERI:
1. »Gre-mo gor.«

TOČKOVANJE: OPOMBE:

1

pomoč z violino, pravilno ponovi
pevski motiv

2. Ku-ţa pa-zi, z rep-kom mi-ga,
vsta-ne, le-ţe, ta-čko da.

1

sledi s palico po kvadratkih, ne
poje, deloma udarja v ritmu

3. »Res je le-po, če po-je-mo.«

0

ponovi le del pevskega motiva, a
v govorni legi
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Tabela št. 5: PETJE PO VIDNI ZAZNAVI (začetno stanje)
PRIMERI:
1. otrok:

TOČKOVANJE: OPOMBE:
1
prepozna črne kvadratke (cesto), po njej
spušča zvok, a ne v danem ritmu
1

prepozna puščico (dober vidno-slušni
spomin), celote ne izvede, le posamezne
dele posebej (puščica, zeleni kvadratki)

3. otrok:

/

ne izvede, preusmeri pozornost

4. otrok:

0

med seboj ne loči različnih dolţin
kvadratkov (notnih trajanj)

5. otrok:

1

s pomočjo risanja črte s flomastrom na
kartonček zapoje na nekem tonu, a ne v
danem ritmu in tudi ton ni vedno enak

6. otrok:

2

uporabi tudi velike telesne gibe, dobro
vţivljanje v vlogo tigra

2. otrok:

5.3 INTERPRETACIJA
STANJA

REZULTATOV

PREIZKUSA

ZAČETNEGA

5.3.1 REFLEKSIJA, 2. 2. 2016, PREIZKUS PO SLUŠNI ZAZNAVI
Ţe takoj, ko sva prišla z otrokom v glasbeni prostor, je začel hoditi od enega do drugega
instrumenta in mi kazal, kako se nanje igra. Bil je navdušen nad tem, da bova pela pesem, ki
sem mu jo pred tem obljubila. Bil je glavni, ki mi je narekoval, kaj bi on vse počel (v
povezavi s petjem in igranjem na instrumente). Preizkus (priloga 11.1) sem nato izvedla zelo
fleksibilno, odvisno od situacije in motiviranosti otroka:
MELODIČNI PREIZKUS
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Prvi primer melodične zanesljivosti,
(Tabela št. 3), sem si intonirala in ga zapela,
otroku sem naročila, naj enako ponovi, a me je le gledal. Nato sem mu prikazala, kot da v grlu
pritisnem na tipko in moj instrument (glasilke) zapoje. Kmalu je začel ponavljati za menoj.
Tako sva lahko izvedla dva primera, za ostale je pozornost popustila. Melodično zanesljivost
sem v teh primerih ocenila kot nezanesljivo.
Na svojo pobudo je hotel peti pesmi, ki jih pozna (Kuţa pazi, Vse najboljše za te), kar sem
ocenila kot deloma točno, saj je z glasom sledil višinam. Na višinah se mu je glas zlomil, kar
pomeni, da je višine zapel tišje in zračno. Verjetno tudi zato, ker sem ga glede na njegov
glasovni obseg intonirala previsoko.
RITMIČNI PREIZKUS
Primer ritmične zanesljivosti,
, sem izvedla z udarjanjem po kolenih. Pravilno je
ponovil za mano. Tako sva izvedla še naslednja primera, ampak je vedno hitreje ponavljal za
menoj, brez pozornega poslušanja. Nato sem izvedla teţji ritmični vzorec,
, ki
ga ni pravilno ponovil, zato sem mu pomagala z zlogi: PAM-PAM, PAM, PAM-PAM, PAM,
kar pa mu ni bilo v pomoč. Izkoristila sva boben. Sam je predlagal, da na boben udarja ritem
pesmi Kuţa pazi. Jaz sem pela, on pa je v ritmu pravilno odigral.
Ritmično zanesljivost sem pri udarjanju po kolenih ocenila kot netočno oz. deloma točno, v
opombah pa sem zapisala, da je pri pomoči z ritmičnim instrumentom vse izvajal točno. Pri
teţjih ritmičnih vzorcih (
,
) mu je bilo v pomoč in motivacijo tudi to, da
sva oponašala hojo ţivali, ki so se premikale v danem ritmu (hoja medveda, pava, ţelve).
PREIZKUS PEVSKE IZREKE
Motivirala sem ga z zgodbo o čarovniku, ki izgovarja čarobne besede (vse primere iz
preizkusa pevske izreke, Tabela št. 3), ampak jih je ponavljal za mano tako, da me je najprej
do polovice stavka poslušal, nato pa sočasno z mano govoril oz. le dokončeval besede
(samostojnih ponovitev ni bilo). Kar je ponovil, je bilo izrečeno pravilno, zato sem pevsko
izreko ocenila kot točno.
IZREKA GLASOV, VODENJE DIHA, KAKOVOST TONA
Vse primere preizkusa izreke glasov, vodenja diha in kakovosti tona (Tabela št. 3) je z
veseljem posnemal, ker sem jih vpeljala z igro vlog: rešilec, vriskanje, jezen kuţa. Domislil se
je tudi svojih primerov: oglašanje volka, psa. Za ta del preizkusa je bil najbolj motiviran,
podkrepila pa sem ga z gibom, čeprav je na koncu dokazal, da posnema tudi brez podpore
giba (motiviranje s tabličnim računalnikom). Opazila sem tudi, da večino izvaja na svojem
govornem tonu, ekstremno visokih tonov pa ne uporablja (ni resonančne opore v glavi).
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OSTALE UGOTOVITVE
Rad se je gledal v kamero tabličnega računalnika, zato je bil motiviran za ponavljanje za
menoj in petje v kamero, npr. izreka glasov: juhuhu, raketa piuuu, zehanje, pridi sem (s
petjem), la-la-la (s petjem), pesem Kuţa pazi je zapel na svoj način (z delnim mrmranjem),
dihanje psa, pesem Vse najboljše (s petjem).
Petja na istem tonu ni izvedel oz. ga je izvedel napol v govoru. Zanesljivejše je pesem ponovil
takrat, ko je ponavljal le melodijo (na la-la) ali le izreko (»pri-di sem«), teţje pa oboje skupaj.
Če sem izvajala petje z izreko, je bil pozornejši na izreko, melodije ni upošteval. Oboje je
izvedel le pri znanih pesmih, ko je poznal tako melodijo kot besedilo pesmi. Melodično
zanesljivost sem v teh primerih ocenila kot deloma točno, ritmično pa kot točno (Tabela št. 3).

5.3.2 REFLEKSIJA, 9. 2. 2016, PREIZKUS PO SLUŠNO-VIDNI ZAZNAVI
MELODIČNI PREIZKUS
Petje na istem tonu sem otroku osmislila z voţnjo glasu po cesti (po zelenih kvadratkih). Na
mestih, kjer je cesta prekinjena, glas utihne, preskoči luknjo. Prvi primer,
, je zapel
melodično zanesljivo, čeprav ga je zapel po svoje (namesto NA-NA je zapel BONG-BONG)
in ni upošteval dolţine kvadratkov (tonskih trajanj). Ostalih primerov (Tabela št. 4) ni izvedel
oz. jih je izvedel brez petja, v govoru. Ker sem ga hotela preveriti še na drugačen način in
motivirati s fotografijami ţivali, sem ustvarila lestvico, po kateri je pel. Melodično zanesljivo
je ponovil tone: e1, f1, g1, ostale pa z melodičnimi napakami oz. nezanesljivo.
RITMIČNI PREIZKUS
Udarce po črnih kvadratkih (priloga št. 11.1.2) je izvedel ritmično nezanesljivo. Dolţin
kvadratkov ni povezal z notnimi trajanji. To sem mu skušala osmisliti z voţnjo avtomobilčka
po cesti, ki je različno dolga, a je to vzel kot igro in ni bilo učinka.
PREIZKUS PEVSKE IZREKE
Pri primerih preizkusa pevske izreke (priloga 11.1.2) sem opazila, da demonstracijo posluša le
do polovice, nato pa začne ponavljati, zato tudi ne ponovi v ritmu. Kvadratkom je sledil z
roko in glasom. 4. primer (»Pridi sem.«, Tabela št. 4) je pravilno ponovil, a ni sledil
grafičnemu zapisu. Ob tem je korakal v zanesljivem ritmu.
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IZREKA GLASOV, VODENJE DIHA, KAKOVOST TONA

V primeru izreke glasov (priloga 11.1.2) je puščice,

, uporabil kot raketo in z njo delal

velike telesne gibe in oponašal njen vzlet in vračanje. Izrekanje glasov po krivuljah,
, za
oglašanje rešilca je pravilno posnemal, sledil je z glasom gor in dol (hitreje in počasi). Podobe
na fotografijah je takoj prepoznal in sam brez demonstracije prikazoval oglašanje jeznega psa
ter mačka, v katera se je popolnoma vţivel. Sliko Kekca je povezal s Kekčevo pesmijo,
vriskanja ni ponovil. Verjetno bi bila za to potrebna nazornejša fotografija vriskanja.
OSTALE UGOTOVITVE
Ugotovila sem, da je bilo otroka potrebno motivirati z gibom, petjem znanih pesmi,
domišljijskimi zgodbami, fotografijami, da se je vţivel in ponavljal. Večkrat je hotel imeti
glavno besedo, zato sem mu občasno to dovolila in je sam vodil dejavnost, ki pa je bila po
navadi ponovitev nečesa, kar sem mu ţe sama predstavila. Večkrat sem mislila, da me ne
posluša, a me je kmalu presenetil in povedal oz. zapel ravno to, kar sem hotela od njega slišati
pred tem. Najraje je petje, izreko glasov, vodenje diha, ritem ali pevsko izreko ponovil za
menoj takrat, ko sem le-to prikazala sočasno tudi z gibom roke ali celega telesa. Če mu nekaj
ni šlo, pri tem ni vztrajal, včasih je ponovil le enkrat, nato pa našel nekaj drugega, s čimer se
je zaposlil.
Večkrat je ţelel, da pesmi začnem peti jaz, nato pa se pridruţi sam s pripevanjem. Pri pesmi
Kuţa pazi je z veseljem udarjal tudi po kvadratkih, prilepljenih na steno učilnice, ob tem sem
mu pela. Ritem je izvajal ritmično zanesljivo z manjšimi ritmičnimi napakami. Ob tem sam ni
hotel peti, saj se je počutil v vlogi dirigenta, ki mi kaţe note, po katerih naj pojem.

5.3.3 REFLEKSIJA, 11. 2. 2016, PREIZKUS PO VIDNI ZAZNAVI
Kot je pokazal preizkus po slušno-vidni zaznavi (Tabela št. 5), je grafični prikaz za otroka
preveč abstrakten oz. ga ne prepozna v celoti. Puščica kot pomoč pri petju tonov navzgor mu
je bila znana in jo je takoj prepoznal, ravno tako krivuljo za zvok rešilca. Kvadratke sem mu
tokrat osmislila kot ovire na cesti in jih prilepila na narisano cesto na tleh. Pri petju enega tona
pomoč z avtomobilčkom ni bila učinkovita, zato sem mu naročila, naj gre po cesti s
flomastrom in ob tem poje ton. Po demonstraciji je deloma točno ponovil. Glas je spustil na
kvadratkih, dolţine (tonskih trajanj) pa ni upošteval. Višin kvadratkov (tonskih višin) ni
prepoznal in jih ni izvedel oz. je takoj preusmeril pozornost na nekaj drugega. 6. primer
(oglašanje tigrov) je izvedel zelo doţiveto, saj ima zelo dobro domišljijo in fotografije ga zelo
pritegnejo. Ob spuščanju glasov je z velikimi telesnimi gibi prikazal tigra.
Dosegel je skupno 54 od 132 točk. Najboljše rezultate je dosegel pri preizkusu po slušni
zaznavi (Tabela št. 3), kjer je dosegel 25,5 točk od 60, najslabši pa pri preizkusu po slušnovidni zaznavi (Tabela št. 4), kjer je dosegel 23,5 točk od 60. Pri preizkusu po vidni zaznavi
(Tabela št. 5) je dosegel 5 od 12 točk. Najboljšo oceno je dobil pri preizkusu ritmične
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zanesljivosti po slušni zaznavi (7,5 točk), najslabšo pa pri ritmični in melodični zanesljivosti
po slušni zaznavi (0 točk).

5.4 POVZETEK ZAČETNEGA STANJA
S pomočjo preizkusov in ob analizi video gradiva sem povzela začetno stanje otroka, ki kaţe,
da je bil otrok vedno dobre volje in poln energije, veselja do dela, urice je doţivljal kot
sprostitev, saj je pokazal velik interes za vse glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje in
ustvarjanje). Imel je izrazito veselje do glasbe. Otrok je bil pozoren na aktivnosti, ki so
vključevale poslušanje zvokov, zgodb, pravljic, pri katerih je plesal, se gibal s celim telesom
in igral na instrumente.
Največje teţave je imel pri usmerjanju pozornosti in ostajanju pri isti dejavnosti dalj časa.
Pomoč za večjo motivacijo in sodelovanje je potreboval pri vseh delih preizkusa, saj je bil
preizkus drugače dolgočasen, zanj nesmiseln in abstrakten. Uporabila sem npr. pomoč z lutko,
zgodbo, drobnimi ali velikimi koordiniranimi gibi rok, prstov, nog, celega telesa, pomoč z
ritmičnimi in melodičnimi instrumenti, fotografijami ter knjigami, kratka navodila, večkratne
demonstracije izvajanja itd.
Pri glasbenih dejavnostih preizkusa se je intenzivno odzival, vendar je bila njegova pozornost
pri poslušanju pevske demonstracije kratkotrajna, posnemal pa je le eno prvino danih
primerov naenkrat (trajanje oz. višino). Njegova pevska imitacija je bila dobra takrat, ko je
melodijo ţe poznal. Če je bila melodija zanj nova, je sam ni zapel oz. jo je le izgovoril.
Poznane pesmi je zapel v ritmu in melodično delno zanesljivo, njegov pevski obseg je bil niţji
(od h do g1). Otroka je pritegnilo slikovno gradivo, ob katerem je samoiniciativno ali po moji
demonstraciji izvedel vaje za sprostitev grla, doseganje zavestne glavine resonance, po
fotografijah ţivali in barvni lestvici pa je intonančno točno zapel nekaj lestvičnih postopov
(e1, f1, g1).
Pozorno je poslušal le del demonstracije igranja na lastna glasbila in si ţelel čimprejšnje
izvajanje. Posnemal je ritem ali trajanja danih primerov.
Pri pevski izreki so otroku delali teţave skupaj zraščeni zobje, prekomerno slinjenje in
prehlad. Pozorno je poslušal demonstracijo ritmične izreke in jo poskušal posnemati.
Na začetku ga je grafični zapis ritma in melodije pritegnil, a ker ga ni takoj razumel, ga je
kasneje odklanjal, saj je bil zanj preveč abstrakten.
Izkazal je zelo dober glasbeni spomin. To sem ugotovila po aktivnosti, pri kateri si je moral
zapomniti, kaj pomeni posamezna puščica. To naučeno spoznanje je prenesel iz ene urice v
drugo.
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6

OPIS DIDAKTIČNEGA MODELA SPODBUJANJA PEVSKEGA
RAZVOJA

6.1 PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE MODELA
Glede na rezultate začetnega stanja ugotavljam, da proučevani otrok sodeluje pri aktivnostih,
v katerih je vključeno gledanje fotografij ţivali, prevoznih sredstev, posnemanje z gibi in
zvoki, petje znanih pesmi, igranje na instrumente, uporaba velikih telesnih gibov, uporaba
zanimivih glasov v zgodbah, uporaba domišljije, ustvarjalnosti, zanašanje na bolje razvit
vizualni in kinestetični spomin. Na podlagi prepoznanih močnih in šibkih področij otroka sem
s pomočjo strokovne literature (Lah, 2006; Hribar, 2014; Campbell, Scott-Kassner, 1995;
Sicherl - Kafol, 2015) oblikovala model spodbujanja pevskega razvoja otroka z DS. Ideje sem
dopolnjevala tudi z didaktičnimi gradivi s spleta ter iz izkušenj s prakse in sama pisala
priprave, prilagojene izključno izbranemu otroku (glede na interes, motiviranost, dosedanje
izkušnje).

6.2 CILJI MODELA
Cilji avtorsko oblikovanega modela so bili:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

izboljšati pevski dih (od krajšega do daljšega, sproščanje telesa in grla),
tvorjenje različnih vokalov, glasov a, e, i, o, u na govornem tonu, zlogi, zaporedja zlogov,
igre z glasovi za ustvarjanje glavine resonance: zehanje, visok vrisk, mijavkanje, renčanje,
čivkanje, piskanje, trobljenje itd.),
izboljšati ritmično izvajanje na ritmični instrument (od enostavnejših ritmičnih vzorcev do
zahtevnejših),
izboljšati melodično izvajanje (od petja znanih pesmi do motivov iz pesmi, besed in
zlogov na več tonih in na koncu na enem tonu ter petje nepoznanih pesmi) s podporo
osmišljenega grafičnega in slikovnega prikaza,
razvijati glasbeni spomin (pomnjenje od enega do več ritmičnih in melodičnih motivov,
celotnih pesmi),
izboljšati govorno in pevsko imitacijo (od imitacije učitelj – učenec do imitacije učenec –
učitelj) s podporo velikih telesnih gibov, slikovnega prikaza, domišljijskih zgodb …,
izboljšati pevsko reprodukcijo (od petja s podporo gibanja in vizualizacije do petja brez
spremljevalnih dejavnosti),
motorično izvajati (oblikovati glasove pri petju, pevski izreki, igranju na otroška glasbila),
sprostiti se in ob tem doţivljati ter izraţati čustva pri vseh glasbenih dejavnostih
(izvajanju, poslušanju in ustvarjanju).

6.3 OPIS POTEKA IN STRUKTURA DIDAKTIČNEGA MODELA
Didaktični model je usmerjen v aktivno sodelovanje otroka z DS pri glasbenih dejavnostih:
izvajanje (petje, ritmična izreka, gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, delo z glasbenim
zapisom, igranje na instrumente), ustvarjanje ob glasbi in v njej, doţivljajsko ter analitično
poslušanje ter poslušanje v povezavi z izvajanjem in ustvarjanjem. Skozi navedene pristope
sem otroka spodbujala na afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju razvoja.
Pri načrtovanju didaktičnega modela sem upoštevala nekatera otrokova šibka in močna
področja, ki sem jih odkrila v okviru pedagoške prakse in intervjujev s starši in učiteljico ter
na preizkusu začetnega stanja. Njegova šibka področja se najbolj kaţejo pri komuniciranju,
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glasnem jezikovnem sporočanju (asertivnost) in posledično z občasnim neţelenim vedenjem,
odklanjanjem akademskih veščin (bralnih in matematičnih), pri številskih predstavah,
usmerjeni pozornosti in abstraktnem mišljenju ter šibkejši ustni motoriki.
Njegov pevski obseg (od h do g1) je bil določen na preizkusu, a le deloma, saj se otrok v moji
prisotnosti ni veliko glasno izraţal. Iz posameznih delov preizkusa sem izluščila, da je njegov
obseg od h do g1. Močno področje je njegovo vizualno pomnjenje, kinestetični spomin,
občutek za ritem, domišljija. Zelo uţiva pri gledanju knjig, pri čemer izraţa bogato besedišče,
ob petju, plesu in igranju na instrumente uţiva in se sprosti.
Učne priprave sem pisala sproti in zelo okvirno, saj sem med izvajanjem otroka bolje
spoznavala in sem sproti prilagajala učne priprave glede na situacijo. Najpomembnejše v
modelu je bilo to, da sem mu sledila v smer, ki ga je zanimala, in mu nisem vsiljevala
načrtovanega. Bila sem fleksibilna. Stremela pa sem k ciljem modela.
Uporabljala sem različne glasbeno-didaktične igre (za razvoj glasbenih spretnosti in
sposobnosti), ki so otroka motivirale in sproščale. Poučevala sem ga s pomočjo knjig,
domišljijskih zgodb, lutk, slikovnega gradiva, konkretnih materialov, instrumentov (violina,
flavta, glavnik, Orffovi instrumenti) ter informacijsko-komunikacijske tehnologije
(videoposnetki, zvočni posnetki, didaktične igre).
Pri načrtovanju glasbenih dejavnosti sem izhajala iz otroku poznanih pesmih in prehajala na
melodične ali ritmične motive iz znanih pesmi. Naučila sem ga tudi novih pesmi, ustvarjala
sva ritmična in melodična dopolnjevanja, izmišljarije, vprašanja in odgovore, rime, se učila
novih besedil s pomočjo slikovnega zapisa. Prehajala sva od konkretnih materialov, fotografij
iz realnega ţivljenja na abstraktnejše vsebine (črni kvadratki, melodične krivulje, puščice,
barve, glasbeni jezik). Po enem mesecu sva naučeno začela ponavljati.
Pevske urice sva vedno začela z uvodno pesmijo in jih končala z zaključno, da je bil zanj
jasen začetek in konec. Pomemben del didaktičnega modela je bila demonstracija in imitacija
petja, uporaba konkretnega materiala, slikovnega in grafičnega zapisa, igranja na instrumente,
ki jo je otrok pozorno poslušal in gledal. V priprave sem vključila tudi vaje za področje
pevskega diha, fonacije, ritma, melodije, glasbenega spomina, pevske imitacije in
reprodukcije.
V predstavitvi didaktičnega modela so predstavljene vaje, ki sem jih vključila v učne priprave
in ki so prispevale k spodbujanju pevskega razvoja otroka z DS. V učnih pripravah so
zapisani tudi učni cilji, pripomočki, ki sva jih uporabila, potek ure ter moja refleksija ure.
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6.4 PREDSTAVITEV VAJ DIDAKTIČNEGA MODELA
Tabela št. 6: Vaje didaktičnega modela spodbujanja pevskega razvoja
RAZVOJ IN
KAKO SMO TO DOSEGLI?
NAPREDOVANJE
V:
KONCENTRACIJI S fleksibilnim uresničevanjem načrtovanih glasbenih dejavnosti, s
celostno obravnavo, ponujenimi dejavnostmi za izvajanje,
poslušanje in ustvarjanje z vsemi čutili (tip, sluh, vid in vonj).
SPROŠČENOSTI
Z vajami za sprostitev telesa:
TELESA
– otroška joga,
– vaja: telo kot tolkalo (udarjanje z dlanmi po različnih delih
telesa, poskakovanje, topotanje z nogami … v različnih
ritmičnih vzorcih, pulz ostaja isti),
– zrcalno ponavljanje gibov celotnega telesa ob glasbi,
– vaje z vsakodnevnimi gibi (kroţenje z boki, z nogami,
stresanje, dvigovanje in spuščanje ramen, masiranje vratu,
rame, hrbta.
PRAVILNI DRŢI
Z vajami ob zgodbi za:
– sproščanje vratnih mišic,
– vzravnano hrbtenico,
– sproščena kolena,
– sproščena ramena.
Primer: Predstavljamo si, da smo lutke (marionete), ki imajo v
višini ušes zadaj na glavi pripeto vrvico, ki nas rahlo vleče
navzgor, roke visijo navzdol, noge so razmaknjene, telo pa je lahko
in neobteženo. Na glavo si damo košaro, ki jo previdno nesemo na
drugo stran učilnice. Lutka se kar naenkrat spremeni v vojaka, ki
stoji pokončno, s trdimi koleni in je čisto pri miru. S čarobnimi
besedami pa lutko spremenimo v držo stare, utrujene gospe. Na
koncu se zopet spremenimo v prelepo marioneto, ki ima pravilno
pevsko držo.
AKTIVNOSTI
Dihalne vaje: vaje vdihov in izdihov (pihanja) ter petja (ob zgodbi,
PREPONE,
fotografijah, gibalni dejavnosti, risanju):
PEVSKEGA
– vdih: trebušna stena se pomakne naprej,
DIHANJA
– izdih: trebušna stena splahne,
– petje: prepona odmerja zrak ob pomoči trebušnih in
medeničnih mišic – podpora oz. opora.
Primer: Fotografije z lokomotivo (oponašamo sopihanje
lokomotive), vetrom (s soglasnikom »f« oponašamo pihanje vetra,
nakazujemo hitrost in moč vetra s krožnimi gibi roke, oponašanje
dihanja in vohljanje psa, vohanje vrtnice, spuščanje gume: psss,
pihanje balona, pihanje vate skozi slamico, pihanje skozi nos v
ogledalo, da se orosi, vdihnemo skozi usta in izdihnemo na glasove
»f«, »i«, »š«, pihamo v papirnato vetrnico, pihamo milne
mehurčke, igramo na pihala (ustna harmonika, piščali, flavta),
pojemo z mrmranjem, igramo na glavnik, zehamo, iz ust potegnemo
navidezni žvečilni gumi in zapojemo uuuu/iiii/aaaa/eeee/oooo
(kasneje s prekinitvami – žvečilni gumi se strga)…
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SPROŠČENOSTI
ČELJUSTI,
JEZIKA, USTNIC

Vaje za sproščanje čeljusti:
– čeljust nam obvisi, sproščanje z rahlim tolčenjem po
spodnji strani čeljusti,
– izgovarjamo zloge: ba-ba-ba-ba, na-na-na-na …
Vaje za sproščanje jezika:
– z jezikom si umivamo zobe,
– oponašamo muco, ki pije mleko (moţnost ogleda videa,
fotografije za laţjo predstavo),
– jezik kot brisalci brišejo okno (ustnico),
– liţemo bombon (z zaprtimi usti, jezik premikamo po
notranji strani lic),
– oponašamo oglašanje ţabe (dega-dega-dega),
– posnemamo topotanje konjskih kopit (z jezikom tleskamo
ob trdo nebo) …
Vaje za sproščanje ustnic:
– oponašamo prhanje konja,
– na nitki je bonbon, ki ga poskušamo ujeti z ustnicami,
– se našobimo (oooo)
– izmenično nasmejan (i) in jezen obraz (u),
– močno odpiramo usta,
– glasno cmokamo,
– močno ţvečimo,
– ţviţgamo,
– oponašamo avtomobilski motor (brrr ali samo z ustnicami
bbb),
– ustnice pomikamo levo in desno,
– pošiljamo poljubčke,
– pokamo z ustnicami,
– prijemamo predmete z ustnicami in jih prenašamo
– drţimo svinčnik med ustnico in nosom …

ODPRTOSTI
PROSTORA V
USTIH IN GRLU

VAJE MEHKEGA NEBA:
– zehanje,
– grgranje vode,
– zadrţevanje sape,
– prenašanje lahkih predmetov s prisesanjem na slamico,
– pitje po slamici …
Po slikovnem, grafičnem zapisu, slušni zaznavi, z risanjem stopnic,
melodičnih krivulj, cest, s skoki papirnatih otrok po papirnatih
stopnicah, s hojo, z dotikanjem hrapavih podlag ob petju, s
poslušanjem zvočnih posnetkov z zgodbo in petjem, z igranjem in
istočasnim petjem na melodične instrumente (boomwhackersi,
ksilofon, sintetizator, violina, glavnik), s petjem skozi tulec …

INTONACIJI

IZVAJANJU
RITMA IN
UPOŠTEVANJU
ENOSTAVNIH
NOTNIH
VREDNOSTI

Z lastnimi in Orffovimi glasbili, po slušni zaznavi, grafičnem
zapisu s črnimi kvadratki, z risanjem, ob slikovnem gradivu
(ponazarjanje hoje ţivali: slon – polovinke; medved – četrtinke;
zajec – osminke; miš – šestnajstinke) …
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VZBUJANJU
GLAVINE
RESONANCE

Vaje za zaznavanje vibracije:
– poskušanje dobrega sladoleda (mmmm),
– zavzdihnemo v glissandu na »n« in »v«,
– mrmranje in ţvečenje hkrati,
– petje z veliko odprtino (kot jajce) v ustni votlini in z
občutkom debelih ustnic (vibracije v nosu),
– oponašanje bobnanja (na mo ali ma),
– petje na »nji« (usta so rahlo našobljena v obliki ribjih ust in
nekoliko pokaţemo zajčje zobe) …

VEČANJU
GLASOVNEGA
OBSEGA

Upevalne vaje:
– pojemo kratke tone in spuščamo čeljust pri doseganju višin,
– petje postopov s pomočjo rim (ko, ko, ko, ko, jajca znesla
bo; ga, ga, ga, ga, račka se smehlja),
– pošiljanje tonov skozi vrh čela na drug konec prostora
(pomoč z nalepljenimi usti na čelu),
– v višjih legah vokal »u« nadomestimo z vokalom »a«.
GOVORNE IN PEVSKE IGRE:
– ploskanje na zloge,
– iščemo rime,
– bansi,
– govorno-gibalne igre,
– uganke,
– bibarije,
– izštevanke,
– pregovori,
– glasbene pravljice,
– prepoznavanje zvokov iz okolja …

DIKCIJI (način
izgovarjanja besed
ali stavkov, izreka)

ARTIKULACIJI
(oblikovanje glasov
z govorilnimi
organi, izgovarjava)

VAJE:
»I. GLAS S:
• Ustnice so oblikovane v nasmeh, konica jezika se dotika
spodnjih sekalcev (narediva ograjico).
• Otroku najprej povem zgodbico: SIMON JE NA
DVORIŠČU PRI STARI MAMI VIDEL GOSKE. ENO JE
HOTEL PRIJETI. GOSKE SO SE PREPLAŠILE IN
ZAČELE SIKATI: S – S – S.
• Otrok posnema sikanje gosi: S – S – S.
• Kača sika: SIK – SIK – SIK.
• Avtomobilska guma pušča: PSSSSSS.
II. GLAS Z:
• Ustnice so oblikovane v nasmeh, konica jezika se dotika
spodnjih sekalcev, glasilke se tresejo (zveneči glas).
• Zgodbica STRIC ZLATKO IMA OB ROBU GOZDA
ČEBELNJAK. NEKEGA DNE MU JE MEDVED
UKRADEL PANJ Z MEDOM. ČEBELE SO SE
BRANILE, MEDVEDA POPIKALE IN BRENČALE:
BZZZ, BZZZ, BZZZ …
• Otrok posnema brenčanje čebel: BZZZ …
• V kozarcu ujeta muha brenči: DZ, DZ, DZ …
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III. GLAS C:
• Ustnice so oblikovane v nasmeh, konica jezika se dotika
spodnjih sekalcev, sprednji del jezika pritiska na zgornje
dlesni.
• Glas izzovemo s posnemanjem petja siničke: CI – CI –
FUJ, CI – CI – FUJ.
• Otrok posnema kihanje: ACI, ACE, ACA, ACO, ACU.
• Kapljica vode pade na štedilnik in zacvrči: CK, CK, CK.
• Cmokanje.
IV. GLAS Š:
• Ustnice so zaokroţene (šobica), podobno kot pri glasu O,
konica jezika je dvignjena.
• Zgodbica: KOKOŠKE SO UŠLE NA VRT, KJER
DELAJO ŠKODO. SPODIMO JIH TAKO, DA
ZAMAHNEMO Z ROKO IN IZGOVARJAMO: HŠŠ –
HŠŠ – HŠŠ – HŠŠU – HŠŠU – HŠŠU.
• Šumenje vetra: HUŠŠŠ – HUŠŠŠ …
• Zebe nas: UŠŠŠ – UŠŠŠ …
• Vlak vozi v hrib: ŠŠŠŠŠU– ŠŠŠŠU …
V. GLAS Ţ:
• Poloţaj govoril je isti kot pri glasu Š, le da se glasilke pri
glasu Ţ tresejo (zveneči glas).
•

Pri tem naj ima otrok roko na vratu, tako da občuti tresenje
glasilk.
• Glas izzovemo s posnemanjem ţage, z otrokom si stojimo
nasproti, se primemo za roke in jih vlečemo vsak k sebi ter
ţagamo: Z – Ţ, Z – Ţ, Z – Ţ …
• Ţagamo s kroţno ţago: Ţ, Ţ, Ţ.
VI. GLAS Č:
• Ustnice so našobljene, konica jezika je dvignjena.
• Glas Č razvijamo iz glasu C s slušno igrico:
• SINICE IN VRABCI: sinice pojejo: CI – CI – DO, CI – CI
– DO, vrabci pa čivkajo: ČIV – ČIV, ČIV – ČIV …
• Vlak vozi: počasi: ČU – ČU – ČU – ČU … in hitro: ČČČČ
…
VII. GLAS L:
• Konica jezika je dvignjena, robova jezika sta povešena.
• Zgodbica: ŠTORKLJA IMA V GNEZDU MLADIČE IN
JIM POJE: KLEP – KLEP – KLEP – KLEP. Otrok
posnema petje štorklje tudi z brušenjem, drgnjenjem
kazalca in sredinca.
• Kako poje: KLEP – KLEP.
• Sestrica poje: LI – LI – LI – LI – LI.
• Mama poje: LE – LE – LE – LE – LE.
• Oče poje: LA – LA – LA –LA – LA.
• Dedek poje: LU – LU – LU – LU – LU.
• Mesar poje z globokim glasom: LO – LO – LO – LO – LO.
VIII. GLAS R:
• Konica jezika je dvignjena, prislonjena na zgornje dlesni,
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UPOŠTEVANJU
DINAMIKE

FRAZIRANJU

PETJU V
RAZLIČNIH
TEMPIH
(AGOGIKA)

pribliţno na isto mesto kot pri glasu D, tu jo potresemo z
izpihom.
• Za pridobitev glasu R vadimo vse igrice, ki jih delamo pri
razgibavanju jezika in ustnic.
• Za popestritev posnemamo oglašanje različnih ţivali oz.
naravnih glasov:
• Trobenta trobi: TRAA – RAA – RAA, TRAA – RAA –
RAA.
• Petelin kikirika: KI – KI – RI – KIII, KI – KI – RI – KIII.
• Golobček gruli: GRUU – GRUU – GRUU …
• Vrana kriči: KRRAA – KRRAA – KRRAA …«
(http://www.downov-sindrom.si)
- Oponašanje oglašanja miške (tiho) in papige (glasno),
prestavljanje puščice na slikovni lestvici (od treh papig – ff
do ene miške – pp),
- podprto forte izvajanje vzgajamo z oponašanjem klicanja (a
ne kričanja) s preponskim sunkom, npr.: Jaka, pridi! Dober
dan! Oooo!
- vzgoja piana z vajo odmeva v gorah (glasno – tiho).
Z risanjem slikovnih simbolov za potek melodične fraze, pomoč z
velikimi telesnimi gibi ob petju pesmi, z igranjem na melodične
instrumente …
S korakanjem, igranjem na ritmične instrumente v različnih tempih,
oponašanjem premikanja hitrih in počasnih ţivali …

6.5 PRIMER UČNE PRIPRAVE ZA PEVSKO URICO
Učni cilji:
Splošni cilji:
Otrok:

prepoznava različne in enake slikovne simbole za trajanje in višine,

prepoznava jakost, hitrost, zvočno barvo, oblikovne dele,

razvija izvajalske spretnosti instrumentalne igre,

razvija glasovno higieno in vokalno vzgojo,

razvija grobo in ustno motoriko,

razvija orientacijo v slikovnem zapisu,

razvija glasbeno ustvarjalnost,

razvija glasbeni spomin.
Procesni in operativni cilji:
Otrok:

pri petju, plesu in igranju na lastna, Orffova in improvizirana glasbila se sprosti,

pozorno posluša petje in pevsko izreko učiteljice,

zaigra ritmične vzorce na lastna glasbila, Orffova glasbila – mali ritmični instrumenti
(palčke, ropotulje, mali boben),

sledi slikovnemu zapisu in po njem zapoje melodijo pesmi Mačka in miš.
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Učne metode:
Poslušanja:
 analitično in doţivljajsko poslušanje.
Izvajanja:
 dihalna vaja,
 imitacija gibanja,
 pevska demonstracija in petje s pripevanjem,
 branje slikovnega glasbenega zapisa.
Ustvarjanja:
 izmišljanje ritmičnih motivov,
 ritmizacija besedila,
 gibalno ustvarjanje ob glasbi,
 glasbeno-didaktična igra.
Učna sredstva in učni pripomočki: violina, fotografije, slikovni zapis, kvadratki, barvna lestvica
Viri in literatura:
 Pesek, A. (1998). Glasba 1: zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo, priročnik. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
 Oblak, B. (2006). Glasbena slikanica 1, delovni učbenik za 1. razred devetletne osnovne
šole. Ljubljana: DZS.
 Oblak, B. (2004). Glasbena slikanica 1: za prvi razred devetletne osnovne šole, priročnik
za učitelje. Ljubljana: DZS.
Potek učne ure:
Krepko in podčrtano (tako kot imate v nadaljevanju)
Petje pozdravne pesmi: (prirejena po pesmi Romane Kranjčan: Prstna igrica):
Kje je _______? Kje je________ (ime otroka)?
Tukaj sem. Tukaj sem.
Kako si kaj prijatelj? Dobro, hvala lepa.
Dober dan./Pojemo./Plešemo.
Upevanje:
Na kmetiji je ţivela mačka. Nekega dne je leţala na balkonski ograji hiše, po hrbtu pa so jo neţno
boţali topli ţarki sonca, kar ji je zelo ugajalo. Od tega ugodja je neţno vzklikala aaa, ooo, uuu.
Začela se je praskati po svojih dlakah, pretegovati, zehati, umivati (sproščanje telesa) …
Nenadoma pa jo je nekaj zmotilo (učiteljica uprizori nek zvok). Ozrla se je naokrog in si rekla:
»Ali je bil to veter (ššš)? Ali se je slišalo brenčanje čebel (bzzz, bzzz)? Kačo (pssss)? Komarja
(zzzz)? Burjo (ffff)? Čmrlja (vvvv)? (Otrok se domisli še svojih zvokov.)« A kmalu na gredi
zagleda malo miško, ki si prepeva (učiteljica zapoje melodijo pesmi Mačka in miš). Mačka je ob
pogledu na miško pomislila, kako je lačna (zvok lačne mačke – otroku pokaţem fotografijo –
Priloga 1).
Gibanje ob glasbi: Otroka vprašam, kakšno je gibanje mačke in kakšno gibanje miši.
Zapojem pesem in se ob tem gibava po mačje oz. mišje.
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Didaktična igra za prepoznavanje različnih hitrosti izvajanja, razvijanje grobe motorike in
ritmične reprodukcije: Eden od naju je maček, drugi je miš – loviva se različno hitro, glede na
ritem pesmi, ko pa je konec pesmi, oba udariva z nogo ob tla/ploskneva/poskočiva in nato
okameniva.
Branje slikovnega glasbenega gradiva: Pesem zapojeva ob branju slikovnega glasbenega zapisa
pesmi Mačka in miš – Priloga 2. Pesem igram na violino, on spremlja po slikovnem zapisu.
Pozornost na: Ali so vse mačke in vse miške enako velike? Zakaj ne? – notne vrednosti
Dodam grafični prikaz z barvnimi kvadratki oz. barvno lestvico z ţivalmi (Priloga 3) – le
melodični motiv iz pesmi (npr. »uboga miška ti«). Pozornost na poslušanju – zapojeva brez
besedila, le z zlogom, prikaz melodije s telesom, z gibom roke …
Igranje na ritmične instrumente: Pesem pojem, otrok pa jo spremlja na boben oz. nek ritmični
instrument. Zamenjava vlogi. Izvajava ritmični vzorec – ob tem izgovarjava del besedila/le nek
zlog/izmišljeno besedo.
Petje zaključne pesmi:
Kje je _______? Kje je________ (ime otroka)?
Tukaj sem. Tukaj sem.
Kako si kaj prijatelj? Dobro, hvala lepa.
Grem domov./Nasvidenje.
EVALVACIJA: V beleţko sproti pišem opaţanja. Otroka vprašam, kako se počuti, kaj mu je bilo
najbolj všeč, kaj mu ni bilo všeč …

Priloga 1

VIR:
http://www.dw.com/hr/za%C5%A1to-je-berlin-ma%C4%8Dka-a-beogradmi%C5%A1/a-16728630 (Pridobljeno, 28. 3. 2016)
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Notno gradivo iz: Pesek, A. (1998). Glasba 1: zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo, priročnik. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Priloga 2

Priloga 3
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REFLEKSIJA
Otrok je zelo uţival pri glasbenih dejavnostih, saj je bil ves čas nasmejan, rad je sodeloval in
bil aktiven. Tudi sam je dajal pobude za glasbene dejavnosti (oponašanje reševalca, igranje na
flavto, ples ob glasbi, gledanje fotografij, pozorno poslušanje). Na koncu urice je tudi
sproščeno pel (novo naučeno pesem in pesem prejšnje ure – Čuk se je oţenil). Aktiven je bil
45 min, saj ga je ţe na začetku zelo pritegnilo upevanje ob fotografijah ţivali. Le-te sem
uporabila zelo fleksibilno (ne glede na pripravo). Pri tem je razvijal ustno motoriko (vaje
ustnic, jezika, fonološke vaje, dihalne vaje). Fleksibilnost je bila tudi pri oponašanju
skovikanja, kjer sva uporabila slamico in z njo prikazala visoke in nizke tone oglašanja sove,
reševalca, kar je otroku tudi dobro uspevalo. Flavta, ki je ponazarjala zvok miške, je bila
uporabna tudi v nadaljevanju, ko sem ga učila ritma in melodije pesmi Mačka in miš, saj sem
jo igrala na violino, on pa me je kar se da v ritmu spremljal s flavto (pihanjem in ritmičnimi
vzorci). Pri tej dejavnosti je bil zelo samoiniciativen in ustvarjalen, zato sva jo tudi večkrat
ponovila, saj je pri njej zelo uţival. Ko sem mu predstavila pesem, sem za pavzo uporabila
udarec z nogo ob tla, kar mu je bilo sprva zelo zanimivo, nato pa jo je z veseljem začel
izvajati (tako da sva ob koncu pesmi udarila z nogo ob tla in zamrznila). Prav zaradi tega
udarca z nogo ob tla mu je bil všeč tudi slikovni zapis, ki ga je le delno sledil. Zapela sem le
melodični motiv iz pesmi, ki sva jo ponavljala. Miške in mačke (tonske višine) mu niso bile
jasne, med tem ko je bil pozoren na udarec z nogo ob tla, ki ga je tudi natančno izvedel in
prebral s plakata. Srečanje sva zaključila s plesom ogledalo – gledanje in oponašanje drug
drugega. Otrok se je iz prejšnje ure spomnil nekaterih telesnih gibov, ki jih je sam od sebe
pokazal tako, da sem lahko v ritmu ponavljala za njim. Tudi uporaba tabličnega računalnika
deluje na otroka pozitivno, saj mu je všeč, ko lahko sam izbere glasbo za ples, ki mu je všeč,
gleda videe v povezavi s temo pevske urice (za laţjo predstavo, kako v resnici mačka lovi
miško).
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7

KONČNI REZULTATI IN INTERPRETACIJA

7.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZAKLJUČNEGA PREIZKUSA
GLASBENIH SPOSOBNOSTI
Otrok je na končnem preizkusu dosegel naslednje rezultate:
Tabela št. 7: PETJE PO SLUŠNI ZAZNAVI (končno stanje)
MELODIČNA ZANESLJIVOST
PRIMERI:
1.

TOČKOVANJE: OPOMBE:
2

s pomočjo boomwhackersev

2.

?

primera nisva izvajala, saj je
zahteven interval, prezahteven
glasovni skok

3.

?

primera nisva izvajala, saj je
zahteven interval, prezahteven
glasovni skok

4.

?

primera nisva izvajala, saj je prevelik
interval, prezahteven glasovni skok

5.

2

predstavljeno kot motiv v pesmi
Mojster Jaka, ki jo zapoje
intonančno točno

RITMIČNA
ZANESLJIVOST PRIMERI:
1.

TOČKOVANJE: OPOMBE:
2

prikaţe s koordiniranimi gibi rok in nog
– hoja slona

2.

2

prikaţe s koordiniranimi gibi rok in nog
– kot hoja medveda

3.

2

prikaţe s koordiniranimi gibi rok in nog
– skakanje zajca
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4.

2

Al ţe spiš, al ţe spiš – v pesmi Mojster
Jaka z rokami po kolenih udarja pravi
ritem

5.

1

polovinko drţi prekratko, saj hiti v
izvajanje celote, celoten ritem pa
odbrenka na kitaro, a ne samostojno –
sočasno z mano, ki sem na boben
udarjala ritem

PEVSKA IZREKA
PRIMERI:
1. Izgovarjanje na zlog: BA

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2. Izgovarjanje zlogov: BABE-BI-BO

2

3. Izgovarjanje besed: PI-KA
PO-KA
4. PRI-DI SEM, PRI-DI
SEM

2

5. JAA, TU-KAJ SEM

1

IZREKA GLASOV,
VODENJE DIHA,
KAKOVOST TONA
PRIMERI:
1. izstrelitev rakete (uiiiiip)

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2. vračanje rakete na Zemljo
(piiiiiiiu)

2

3. rešilec (wiu wiu wiu wiu)

2

4. zehanje (aaa, aaaah)

2

2

2

2

prikaţe oglašanje in hojo medveda in pri
tem v ritmu izgovarja zlog BA
v pomoč mu je prikaz odprtosti in smeri
izgovarjave z roko na ustih in klicanje
slonjih mladičev, ki jim je ime BA, BE,
BI in BO (s pomočjo zgodbe je njegova
pozornost usmerjena in je motiviran za
izvajanje)
s pomočjo zgodbe je njegova pozornost
usmerjena in je motiviran za izvajanje
PRI izgovori tišje, saj mu teţave
povzroča glas r, izvede pa izreko po
zvočnem posnetku: SKA-ČI, BA (kar je
v enakem ritmu kot zahtevano)
izvede le del TU-KAJ SEM

pravilno izvede po zvočnem posnetku, ko
ga motivira škratek, ki leti na luno, ob
tem spremlja z glasom in s kretnjami rok
in celega telesa
s pomočjo zgodbe na zvočnem posnetku
in ustvarjalnega giba je njegova
pozornost usmerjena in je motiviran za
izvajanje
s pomočjo učiteljičine izmišljene zgodbe
in ustvarjalnega giba je njegova
pozornost usmerjena in je motiviran za
izvajanje
s pomočjo zgodbe in ustvarjalnega giba
je njegova pozornost usmerjena in je
motiviran za izvajanje
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5. renčanje (grrrrr)

2

s pomočjo zgodbe je njegova pozornost
usmerjena in je motiviran za izvajanje
s pomočjo zgodbe je njegova pozornost
usmerjena in je motiviran za izvajanje
motivacijo in pozornost mu usmeri
zvočni posnetek, na katerem vriska
Kekec

6. mijavkanje (mijaaaav,
miiiijav)
7. vriskanje (juhuhuuuuuu)

2

RITMIČNA IN
MELODIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:
1.

TOČKOVANJE: OPOMBE:

1

prisluhne zgodbi o velikanu, ki poje na
enem tonu, delno točno zapoje za njim

2.

/

petje na enem tonu je zelo zahtevno, zato
otrok tudi ni ţelel peti na tak način, če pa
ţe je, je zapel na svojem tonu

3.

?

primera nisva izvajala

4.

?

primera nisva izvajala

5.

?

primera nisva izvajala

2

MELODIČNA IN RITMIČNA
ZANESLJIVOST TER PEVSKA
IZREKA
PRIMERI:
1. »Gre-mo gor.«

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2

s pomočjo rim, ki so ga pritegnile,
je zapel lestvični postop: KO, KO,
KO, KO, JAJCA ZNESLA BO.

2. Ku-ţa pa-zi, z rep-kom mi-ga,
vsta-ne, le-ţe, ta-čko da.

2

pesem je zapel doţiveto in z
veseljem ob igranju na instrument
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3. »Res je le-po, če po-je-mo.«

?

primera nisva izvajala

Tabela št. 8: PETJE PO SLUŠNO-VIDNI ZAZNAVI (končno stanje)
MELODIČNA ZANESLJIVOST
PRIMERI:

TOČKOVANJE: OPOMBE:

1.

2

nisva izvajala po grafičnem zapisu,
ampak po linijah – risanje
melodičnih krivulj

2.

2

petje dečka, ki skače po stopnicah
(zapoje tudi vmesno noto A), samo
dveh tonov posebej ne zapoje

3.

2

4.

?

zapoje lestvico s pomočjo igranja na
izklopljen sintetizator, postopa s
prstom navzgor in pri tem poje,
samo dveh tonov posebej ne zapoje
primera nisva izvajala

5.

?

primera nisva izvajala

RITMIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:
1.

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2

prepozna in prebere grafični zapis, ki si
ga razlaga kot slonove stopinje

2.

2

prepozna in prebere grafični zapis, ki si
ga predstavlja kot medvedove stopinje

3.

2

prepozna in prebere grafični zapis, ki si
ga predstavlja kot zajčje stopinje
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4.

1

5.

1

udarja z rokami po mizi v ritmu s
prepoznavanjem po slušni zaznavi, ne pa
z razumevanjem grafičnega zapisa
zajčjih in medvedovih stopinj kot celote,
prepozna in razume le vsak grafični zapis
posebej
le vsako posebej prepozna, kot celota ne
izvede ritma po grafičnem zapisu

PEVSKA IZREKA
PRIMERI:
1. Izgovarjanje na
zlog: BA

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2. Izgovarjanje
zlogov: BA-BE-BIBO
3. Izgovarjanje besed:
PI-KA PO-KA
4. PRI-DI SEM, PRIDI SEM
5. JAA, TU-KAJ
SEM

/

2

izgovarja, ko zagleda sliko medveda in po
spodbudi učiteljice z vprašanjem, kako hodi in
kako se oglaša
izgovarja kot BA, BA, BA, BA, saj ga zapis
spomni na hojo medveda

/

ne sledi po zapisu, razen ko ga spomnim, da so
to zajčje stopinje, potem pove SKA-ČI, SKA-ČI
grafični zapis ga ne pritegne in ga ne bere kot
celota, upira se izvajanju
primera nisva izvajala

/
/

IZREKA GLASOV,
VODENJE DIHA,
KAKOVOST TONA
PRIMERI:
1. izstrelitev rakete (uiiiiip)

TOČKOVANJE:

OPOMBE:

2

2. vračanje rakete na Zemljo
(piiiiiiiu)

2

3. rešilec (wiu wiu wiu wiu)

2

4. zehanje (aaa, aaaah)

2

5. renčanje (grrrrr)

2

zelo glasno in visoko prikaţe polet
rakete z roko/s puščico, ki mu
predstavlja raketo, ali pa prikaţe to z
avtomobilčkom, ki ga pelje po
kupolasti površini sedeţne
zelo glasno in visoko prikaţe polet
rakete z roko/s puščico, ki mu
predstavlja raketo, ali pa prikaţe to z
avtomobilčkom, ki ga pelje po
kupolasti površini sedeţne
gleda fotografijo in jo premika po
puščicah, krivulji na papirju
brez moje demonstracije
samoiniciativno z gledanjem
fotografije izvede primer
brez moje demonstracije
samoiniciativno z gledanjem slike
izvede primer
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6. mijavkanje (mijaaaav,
miiiijav)

2

7. vriskanje (juhuhuuuuuu)

2

v pomoč mu je krivulja na listu, po
kateri sledi in zamijavka, tudi sam
riše krivulje in spušča glas
brez moje demonstracije
samoiniciativno z gledanjem slike
izvede primer oz. riše krivuljo s
flomastrom po gladki površini in
zraven vriska

RITMIČNA IN
MELODIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:
1.

TOČKOVANJE: OPOMBE:

2.

1

3.

1

zapoje, a na niţjem tonu (h) skupaj z
risanjem melodične ceste

4.

/

pohiti in ne zadrţi prvega tona

5.

?

primera nisva izvajala

zapoje po melodični cesti, ki jo sproti
riše s flomastrom na plastificiran list ali
na tablični računalnik, ali sledi tistim, ki
so ţe narisane
zapoje, a na niţjem tonu (h) skupaj z
risanjem melodične ceste

2

MELODIČNA IN RITMIČNA
ZANESLJIVOST TER
PEVSKA IZREKA
PRIMERI:
1. »Gre-mo gor.«

TOČKOVANJE:

OPOMBE:

2

zapoje s pomočjo dečkov, ki skačejo
po stopnicah

2. Ku-ţa pa-zi, z rep-kom mi-ga,
vsta-ne, le-ţe, ta-čko da.

2

sledi fotografijam, ki prikazujejo
vsebino, besedilo pesmi (po
slikovnem glasbenem zapisu poje z
veseljem in ne izpušča posameznih
besed), točno zapoje tudi ob
55

3. »Res je le-po, če po-je-mo.«

?

predvajanju videoposnetka s pesmijo
Kuţa pazi, sledi fotografijam
primera nisva izvajala

Tabela št. 9: PETJE PO VIDNI ZAZNAVI (končno stanje)
PRIMERI:
1. otrok:

TOČKOVANJE:

OPOMBE:

1

prepozna in izvede, a ne kot celota,
vsako posebej oz. izvede celoto le po
demonstraciji

2. otrok:

1 + 0,5

prepozna rešilca v puščici, ve, da
mora na kvadratku zapeti, zato spusti
glas

3. otrok:

2

zapoje po dečkih, ki skačejo po
stopnicah

4. otrok:

1

prepozna vsak kvadratek posebej kot
zajčeve, medvedove in slonove
stopinje ter posnema njihovo hojo

5. otrok:

1

spusti glas, a ne v ritmu, ne kot
celota, čez grafični zapis
samoiniciativno vozi avtomobilček in
spušča glas

6. otrok:

2

samoiniciativno s pogledom na
fotografijo doţiveto in domišljijsko
izvede napad tigrov
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7.2 POVZETEK
KLJUČNIH
UGOTOVITEV
USPEŠNOSTI DIDAKTIČNEGA MODELA

IN

REZULTATOV

Otrok je dosegel skupno 87,5 od 132 točk, kar je za 33,5 točke boljše od začetnega preizkusa.
11 primerov nisva izvedla, saj sem se na podlagi rezultatov začetnega preizkusa, izvajanja
didaktičnega modela in prebrane literature odločila, da to izpustim oz. preizkus prilagodim.
Ugotovila sem naslednje slabosti preizkusa:
–

VIZUALIZACIJA (GRAFIČNI ZAPIS Z BARVNO LESTVICO):

Pri petju melodičnih vzorcev mu barve niso bile v pomoč, zapomnil pa si je, kaj pomeni
posamezen črni kvadrat in kako se ga izvaja. M. Valenčič Zuljan (2010) piše, da glasbeni
slikovni zapis predstavlja učinkovito vmesno stopnjo med enaktivno in simbolno fazo
pojmovnega razvoja.
V Sloveniji je slikovni glasbeni zapis uvedla B. Oblak in ga predstavila v učbenikih za
glasbeno vzgojo in priročnikih za učitelje. »Razvila ga je v smislu vizualizacije glasbenih in
besednih vsebin. Tako s slikovno podobo simbola ponazarja besedno vsebino pesmi, z
njihovo razporeditvijo nakazuje gibanje melodije, z velikostjo posameznih likov pa ritmično
strukturo« (Rotar Pance, 2002: 29). Učenci prvih razredov zaradi svojih konkretnih predstav
najprej ilustrirajo in tudi berejo slikovni zapis, ki je povezan s predstavitvijo glasbene (tonske
višine in trajanja) in besedne vsebine. Postopoma pa jih moramo usmerjati tudi v ustvarjalno
likovno izraţanje zvočnih predstav. Rišejo ali slikajo razpoloţenja, zvočno barvo, dinamiko,
melodične krivulje na svojstven način in slikovni glasbeni zapis tudi izvajajo (Oblak, 2003).
»Izbira ustreznih simbolov je pomembna, saj pomaga vzpostavljati odnos med abstraktnostjo
glasbe in njeno predstavljivostjo« (Rotar Pance, 2002: 29). Otroci razvijajo občutek za
metrum in ritem ravno s pomočjo vizualizacije, ki otroke usmerja v jasno dikcijo, enakomerno
izreko in artikulacijo. S pomočjo simbola si otrok tako laţje prikliče spomin na glasbeni
dogodek (prav tam).
Slabost v preizkusu je bila, da sem ţe od začetka uporabila grafični zapis namesto najprej
slikovnega, kar je bilo otroku preveč abstraktno, zato sem v končnem preizkusu uporabila
didaktični material za petje lestvičnih postopov, ki je vključeval dečke, ki skačejo po
stopnicah in pojejo (konkretni material). Otrok je dečke premikal in ob tem sledil z glasom v
višine ali niţine. Pomagalo je tudi, da je otrok sam skakal po stopnicah in ob tem pel ali pa se
je s prstom premikal po klaviaturi, medtem ko mu je bil slikovni zapis v pomoč le za
zapomnitev besedila pesmi, melodije pa ne. Melodijo si je zapomnil z večkratnim
poslušanjem, ponavljanjem, pripevanjem po slušni zaznavi.
Barve so bile učinkovite le pri igranju več tonov naenkrat na instrumente (pritisk na več tipk,
brenkanje po več strunah, drsenje s paličico po ksilofonu), pri čemer je otrok samoiniciativno
povedal, da ob zvokih vidi mavrico.
–

PETJE NA ISTEM TONU oz. PETJE DVEH TONOV:

Otrok je dosegel najniţje doseţke (1 točka) pri ritmični in melodični zanesljivosti po slušni
zaznavi (Tabela št. 1), iz česar je vidno, da se glede na začetni preizkus stanje ni dosti
izboljšalo, za kar lahko podam kritiko na zastavljeni preizkus. Petje na istem tonu ali petje le
dveh tonov je zahtevno in preveč abstraktno. O. Denac (2012) pravi, da moramo za utrditev
občutka za tonaliteto otroka spodbujati k prepevanju melodičnih vzorcev v istih tonskih
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višinah in razmerjih. Da utrdimo občutek za različne tonalitete in intonirano petje, postopoma
uvajamo petje pesmi v različnih tonalitetah in na ta način spodbujamo razvoj tonalnega
posluha. Otrok laţje reproducira dvotaktne ritmične motive kot enotaktne, zahtevnost
ritmičnih motivov pa je prilagojena sposobnostim otroka. Za reproduciranje melodičnih
motivov, ki se zastavljajo s petjem na nevtralni zlog ali z igranjem na instrument, O. Denac
(2012: 28) piše, da je »otrokom laţje reproducirati melodični motiv, če ga zapojemo, kot pa
zaigramo. Prepoznavanje melodije uporabimo v primeru, če otrok ne zmore reproducirati
melodičnega motiva – učitelj zapoje melodijo znane pesmi, otrok pa ugotavlja naslov le-te.
Priporočljivo je, da otrok melodijo poskuša tudi zapeti.«
–

INTONIRANJE NI V SKLADU Z OTROKOVIM GLASOVNIM OBSEGOM:

Slabše je sodeloval pri preizkusu melodične zanesljivosti, za kar lahko presodim, da je bila
slabost v preizkusu. Bolje bi bilo, če bi za petje izbirala melodične motive iz znanih pesmi, ki
bi bile otroku smiselne, in ne posameznih intervalov s prevelikimi glasovnimi skoki, ki so bili
na meji njegovega pevskega obsega. Navadno imajo otroci pri osmih letih pevski obseg od d1
do f2, medtem ko je ta otrok imel niţji pevski obseg (od h do g1, kasneje od h do a1), kar sem
ugotovila skozi posamezne pevske urice.
–

OTEŢENA PEVSKA IZREKA (USTNA MOTORIKA OTROKA):

Zaradi ustno motoričnih preprek, razraščenih zob in občasnega prehlada je otrok teţje
izgovarjal nekatere zloge in besede, zato sem posamezne besede na preizkusu spremenila
(npr. PRIDI v SKAČI).
–

OSTALE UGOTOVITVE:

S pomočjo lastnih refleksij pevskih uric (priloga 11.3) in primerjav rezultatov na začetnem in
končnem preizkusu glasbenih sposobnosti grafično in opisno navajam naslednje ugotovitve.
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Graf št. 1: Primerjava rezultatov na začetnem in končnem preizkusu petja po vidni zaznavi
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Graf št. 2: Primerjava rezultatov na začetnem in končnem preizkusu petja po slušni zaznavi
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Graf št. 3: Primerjava rezultatov na začetnem in končnem preizkusu petja po slušno-vidni
zaznavi
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Najboljše rezultate je dosegel pri preizkusu po vidni zaznavi (Graf št. 1), pri katerem je
dosegel 8,5 točk od 12. S tem je vidno, da ima otrok dober vizualni spomin. Več je pokazal,
ko je samoiniciativno pristopil do materiala in pokazal, kaj zna. Večkrat je sam dal pobude za
znane glasbene dejavnosti. Vedel je, kaj pomeni posamezna puščica, in brez teţav ozvočil
podobo na fotografiji. Pri izvajanju ritmičnih in melodičnih motivov, kjer so potrebni višji
kognitivni procesi, je imel teţave, saj jih ni izvajal kot celoto, ampak kot vsak del posebej. Za
to bi bilo potrebno daljše obdobje izvajanja pevskih uric, več ponavljanja oz. več primerov v
preizkusu.
Pri preizkusu po slušni zaznavi (Graf št. 2) je viden napredek, saj je dosegel 41 točk od 60,
kar je za 15,5 točke boljše od začetnega preizkusa po slušni zaznavi. Menim, da je otrok
osredinil pozornost na melodijo in je z vajo ter utrjevanjem izboljšal vse komponente
preizkusa. Tu lahko potrdim trditev, da manj je več. Otrok se je z osredotočenjem na eno stvar
bolje odzval, melodija ga je bolj pritegnila od slike.
Najslabši rezultati so se pokazali pri preizkusu po slušno-vidni zaznavi (Graf št. 3), kjer je
dosegel 23,5 točk od 60, za kar lahko trdim, da bi rezultati lahko bili boljši, če bi prej uvedla
spremembe preizkusa in otroka več časa navajala na nova didaktična pomagala (slikovni
material, risanje melodičnih linij in branje le-teh). Pri pevski izreki in ritmični, melodični
zanesljivosti je na začetnem preizkusu pridobil več točk kot na končnem zaradi neizvajanja
oz. sprememb nekaterih primerov v preizkusu. Vzroke sem pojasnila v odstavkih zgoraj.
Najboljšo oceno je dobil pri preizkusu ritmične zanesljivosti po slušni in slušno-vidni zaznavi
pri izreki glasov, vodenju diha in kakovosti tona (14/14 točk). Po teh rezultatih je očitno, da je
bil otrok najbolj motiviran za izvajanje tega dela preizkusa, saj je aktivno sodeloval,
posnemal, samoiniciativno izvajal, opazoval fotografije, poslušal zgodbe in s tem tudi dobro
posnemal izvajanje.

7.3 POVRATNA INFORMACIJA STARŠEV
Starši so podali mnenje ţe med izvajanjem didaktičnega modela (v mesecu maju).
Otrokova mama je zapisala:
»Pozdravljeni. Hvala za izčrpno in zelo nazorno predstavitev vašega dela z otrokom.
Pogledala sem vajine posnetke. Res izvrstno, da ste ga posneli. Tudi mene je na posnetkih
prijetno presenetil. Najbolj pozitivno sem presenečena nad tem, da kar veliko sodeluje z vami.
Mislim, da je to zato, ker mu dajete veliko svobode pri lastnem odločanju oz. mu večinoma
sledite. Mi ga doma verjetno prevečkrat usmerjamo z besedami kot npr.: »Daj zdaj to, tega ne
smeš …« Doma smo opazili, da veliko poje samostojno, npr. pesmi Čuk se je oženil, Lisička je
prav zvita zver, Kuža pazi. Zdaj so mi tudi bolj jasni nekateri dodatki pri pesmicah, kot je npr.
udarec z nogo ob tla, glasni vzklik itd., ki sta jih uporabljala pri glasbenih uricah. Na kitaro
tudi doma rad brenka, ker se tudi brat uči kitaro. Kadar mu omenim glasbene urice, je vedno
zelo dobre volje. Mislim, da se zelo veseli teh uric z vami in menim, da ste z njim vzpostavili
čudovit odnos. Kot vidim na posnetkih, tudi on vam zelo sledi in vas opazuje in tudi upošteva.
Hvala vam.«
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Kakšna je glasbena razvitost otroka z DS na področju ritmičnega in melodičnega
posluha v povezavi z močnimi in šibkimi področji splošnega razvoja pred uporabo
didaktičnega modela za spodbujanje pevskega razvoja?

Glasbeno razvitost otroka je bilo teţko ugotoviti, saj je njegovo šibko področje ravno
izraţanje. Je asertiven, kot je tudi v intervjuju povedala njegova učiteljica. Pred uporabo
didaktičnega modela sem otroka osebno spoznala in preizkusila njegovo glasbeno razvitost in
ugotovila naslednje:
Njegovo močno področje je ljubezen do glasbe, v kateri se sprosti, uţiva in to pokaţe na tak
način, da se odpre, samostojno zapoje, pozorno posluša, spremlja.
Otrok je pri preizkusu melodične zanesljivosti dokazal, da je njegovo šibko področje
posnemanje po slušni zaznavi (Tabela št. 3), saj otrok ne bi ponovil niti enega primera, če ga
ne bi motivirala z gibnim nakazovanjem in zgodbo (dosegel ni nobene točke). Po vidni
zaznavi (Tabela št. 5) je pravilno ponovil prvi primer, ki sem mu ga osmislila kot ravno cesto,
ostali primeri pa so mu bili preveč abstraktni, nezanimivi (dosegel je 2 točki).
Njegovo močno področje je ritem, saj je pri preizkusu po slušni zaznavi (Tabela št. 3)
dokazal, da ima občutek za ritem in ga zanesljivo izvaja na ritmični instrument (10 točk),
medtem ko ga z lastnimi instrumenti (udarjanjem po kolenih) izvede ritmično nezanesljivo (0
točk). Po slušno-vidni zaznavi (Tabela št. 4) je bila njegova ritmična zanesljivost netočna oz.
le deloma točna. Kvadratki, udarjanje in risanje po njih mu niso bili v pomoč, zato je dosegel
le 2 točki.
Pevska izreka je bila bolje ocenjena pri preizkusu slušne zaznave (Tabela št. 3) kot pri
preizkusu slušno-vidne zaznave (Tabela št. 4), saj je bila pri slušni zaznavi podkrepljena z
velikimi telesnimi gibi in posnemanjem hoje ţivali (7 točk), medtem ko ga je pri vidno-slušni
zaznavi izvajanje po kvadratkih odvračalo od posnemanja (4 točke, ki jih je dosegel brez
sledenja po grafičnem zapisu, ampak le s posnemanjem oz. po spominu iz preizkusa po slušni
zaznavi).
Pri preizkusu izreke glasov, vodenja diha, kakovosti tona je bil najbolj motiviran. Dokazal je
močno zanimanje za ţivali, prevozna sredstva, bogato besedišče, razvito domišljijo. To je
pokazal na primerih petja po slušno-vidni zaznavi (Tabela št. 4), pri katerih je vso pozornost
usmeril v fotografije, slike in kar sam od sebe ţe izvajal oglašanje danih ţivali, prevoznih
sredstev (dosegel je 8,5 točk, saj je izvajal glede na svoje predznanje, vedenje o oglašanju
ţivali). Enako točk je dosegel tudi pri preizkusu slušne zaznave (Tabela št. 3), pri katerem mu
je bilo v podporo in pomoč gibanje in vţivljanje v ţivali, zgodbo, domišljijo. Ocenila sem ga
slabše, ker pri vseh primerih ni dosegel cilja tega dela preizkusa (uporaba glavinega registra,
visokih tonov, pravilnega diha, ki je pomemben za petje in pevsko izreko).
Primeri ritmične in melodične zanesljivosti so bili bolje ocenjeni pri preizkusu slušno-vidne
zaznave (Tabela št. 4) kot pri preizkusu slušne zaznave (Tabela št. 3). Pri preizkusu slušne
zaznave ni ponovil niti enega primera pravilno (0 točk), pri preizkusu slušno-vidne zaznave
pa je dosegel 5 točk. Podpora in pomoč pri tem so mu bile ţivali na fotografijah oz. barvna
lestvica (vsaka ţival ima svojo barvo in svoj ton).
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Pri preverjanju melodične in ritmične zanesljivosti ter pevske izreke istočasno je otrok
pokazal svoje močno področje pri poznavanju otroških pesmi. V primeru preizkusa vidne
zaznave (Tabela št. 5) in v primeru slušno-vidne zaznave (Tabela št. 4) je otrok pri znanem
melodičnem vzorcu pesmi Kuţa pazi pozitivno sodeloval. Dokazal je svojo ustvarjalnost
(petje na drugačen način – z delnim mrmranjem), za katero sem mu dala dodatne 0,5 točke. V
obeh primerih sem ga ocenila z 1 točko, saj je pri slušni zaznavi izvajal pesem z nekaj
ritmičnimi napakami, pri slušno-vidni zaznavi pa ob sledenju po grafičnem zapisu s palico v
delno točnem ritmu ni pripeval. Bil je skoncentriran na sledenje kvadratkom. Prvič je tudi
dokazal, da to zmore. Petje na istem tonu je izvedel netočno oz. ga sploh ni izvedel. Primer
»Gremo gor.« pa sem v obeh preizkusih ocenila z 1 točko.
Pri petju po vidni zaznavi (Tabela št. 5) sem ugotovila njegovo močno področje: vidni in
kinestetični spomin. Prepoznal je, kaj pomenijo puščice. Obenem pa je pokazal tudi svoje
šibko področje: branje nepoznanega grafičnega zapisa (0 oz. 1 točka). Brez pomoči, v obliki
zgodbe in osmišljanja kvadratkov ne bi ponovil nobenega primera. Izkazal pa se je pri
primeru branja s fotografije – kaj le-ta predstavlja, kako se ţival na fotografiji oglaša. Otrok
se je vţivel v svojo vlogo ne le z glasom, ampak s celotnim telesom (ocenila sem ga z 2
točkama).
–

Kakšna je glasbena razvitost otroka z DS na področju ritmičnega in melodičnega
posluha v povezavi z močnimi in šibkimi področji splošnega razvoja po uporabi
didaktičnega modela za spodbujanje pevskega razvoja?

Viden je napredek. Ţe preizkus je pokazal, da je otrok na končnem preizkusu dobil več točk
kot pri začetnem.
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Graf št. 4: Ritmična zanesljivost pri začetnem in končnem preizkusu (primerjava med slušno
(S) in slušno-vidno (SV) zaznavo)
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Na Grafu št. 4 je vidno, da je večja razlika v napredku pri preizkusu petja po slušno-vidni
zaznavi (razlika za 6 točk), medtem ko se je pri preizkusu petja po slušni zaznavi pokazal
napredek za samo 1,5 točke. Sklepam lahko, da je bila vizualizacija pri glasbi otroku v
pomoč.
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Graf št. 5: Melodična zanesljivost pri začetnem in končnem preizkusu (primerjava med slušno
(S) in slušno-vidno (SV) zaznavo)
Graf št. 5 kaţe, da je pri petju po slušni in slušno-vidni zaznavi bil napredek. Pri slušni
zaznavi je otrok pridobil 4 točke več kot na začetnem preizkusu, pri slušno-vidni pa je ravno
tako za 4 točke izboljšal rezultat. To lahko poveţem z njegovim močnim področjem – veselje
do petja znanih pesmi, ki sem ga skušala čim bolj izkoristiti, zato sem v preizkus umestila
melodični vzorec, ki je bil vzet iz znane pesmi Mojster Jaka. Otrok samega motiva ne bi
zapel, odpel pa je celo pesem v ritmu in intonančno točno. Njegovo močno področje je tudi
ljubezen do igranja na instrumente. V didaktičnem modelu sem vsako uro uporabila
instrumente (od melodičnih do ritmičnih, improviziranih in uglašenih instrumentov). Violina
in kitara sta bili najini stalni spremljevalki. Njegova šibka področja so ustna motorika, velik
jezik, slinjenje, razraščeni zobje, asertivnost, kratkotrajna usmerjena pozornost. Izpeljala sva
veliko vaj za ustno motoriko, a je bilo uric ţal premalo, da bi bil viden napredek. Njegovo
pozornost pa sem privabljala na različne načine, kar se tudi v rezultatih preizkusa kaţe kot
uspešno. Glavna stvar, ki sem jo morala upoštevati, je bila pozornost na to, da je otrok
vztrajno sledil, bil motiviran in navdušen nad dejavnostmi ter da sem mu sama dobro sledila.
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Kako učinkovit je bil didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z DS na
področjih pevskega diha, fonacije, ritma, melodije, glasbenega spomina, pevske
imitacije in reprodukcije?

PODROČJE PEVSKEGA DIHA
Učinkovite so bile vaje za pihanje, izpihavanje, ki jih je otrok jemal za igro in sprostitev. Ţal
je bilo prekratko obdobje, da bi opazila večje spremembe. Razliko vidim le v gostejšem tonu
pri petju, manj pihajočem glasu in večjem pogumu za petje.
PODROČJE RAZVOJA FONACIJE (PEVSKE IZREKE)
Na področju pevske izreke je bil model manj učinkovit, saj sem dajala manj poudarka na ta
del. Potrebno bi bilo vključiti logopeda. Vaje za artikulacijo sva izvajala ločeno in skozi
poznane pesmi, ki so se izkazale za učinkovitejše, saj se je otrok pri petju pesmi (npr. Priletela
muha na zid) bolj sprostil in v večji meri sodeloval kot pri vajah, ki so si bile podobne (vaje
za pravilno artikulacijo nekaterih glasov). Vaje je tudi raje izvajal, če je gledal slike z opico,
ki kaţe, kaj mora narediti z ustnicami, kot pa če sem te demonstrirala sama. Pomembno je, da
otroku ponudimo nekaj, kar vzame kot igro in ne obveznost in je z veseljem pri stvari.
PODROČJE RITMIČNEGA RAZVOJA
Na področju ritmičnega razvoja je bil učinkovit grafični zapis s podporo fotografije in
ustvarjalnega giba. Na Grafu št. 4 je viden napredek pri ritmični zanesljivosti po slušno-vidni
zaznavi. Pri izvajanju didaktičnega modela je otrok na začetku na plakatu s slikovnim
zapisom sledil le konkretnim slikam (npr. noga, ki je pomenila udarec z nogo ob tla). Kasneje
je s palico sledil tudi melodičnim linijam in slikovnim simbolom za trajanje in višine, a jih ni
bral z razumevanjem. Ker sem izhajala iz njegovih predlogov in pobud, sem zato pripravila
barvne čevlje, ki sva jih postavljala v melodične vzorce, in po njih hodila ter pela. Ker je
njegova groba motorika dobro razvita, je to rad počel in bil za takšno izvajanje motiviran.
Veliko sva si pomagala tudi z risanjem melodičnih krivulj sočasno s petjem ali spuščanjem
glasov, ki jih je s časoma usvojil in jih tudi samoiniciativno in samostojno izvajal. Na začetku
je grafični zapis zavračal, črne kvadratke je metal na tla in jih brcal. Na koncu pa je ugotovil,
da nekaj pomenijo in jih je bral z razumevanjem, do njih je imel drugačen odnos, saj sem mu
jih predstavila kot stopinje ţivali, ki različno hodijo.
PODROČJE MELODIČNEGA RAZVOJA
To področje je bilo učinkovito s podporo vizualizacije. Otroku je bilo bliţje, ko sem pri
načrtovanju ur izhajala od petja znanih pesmi do motivov iz pesmi, besed in zlogov na več
tonih in na koncu na enem tonu in petje nepoznanih pesmi in da mu je bila v pomoč podpora
osmišljenega grafičnega in slikovnega prikaza. Njegov pevski obseg sem proti koncu
preverila s petjem lestvice – zapel je tone od h do a1 (prejšnji pevski obseg je bil od h do g1).
PODROČJE GLASBENEGA SPOMINA
Otrok je dokazal dober vizualni spomin, saj je samoiniciativno uporabil didaktični material
oz. slikovno gradivo po eni sami demonstraciji in izvajal, kot sem mu pokazala. Tudi slušni
spomin je izvrsten, saj je prepoznaval pesmi po melodiji, pri učenju novih si je melodijo hitro
zapomnil, besedilo pa s pomočjo slikovnega zapisa.
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PODROČJE PEVSKE IMITACIJE
Imitacija otrok – učitelj je bila učinkovita, saj je otrok dobil občutek vrednosti. Močno
področje je njegova ustvarjalnost, domišljija, ki jo je z izmišljanjem novih plesov, rim
poglabljal … Otrok se je kot vodja dobro počutil in bil pri izmišljanju novih ritmičnih vzorcev
zelo ustvarjalen. Ponavljala sem za njim, kar se mu je zdelo zabavno. Imitacija učitelj – otrok
je bila odvisna od motiviranosti otroka. Uspešnejša kot le po slušni zaznavi (posluša in
ponovi) je bila ob zgodbi, gibu, ko je moral nekaj narediti ali posnemati.
PODROČJE PEVSKE REPRODUKCIJE
Pri pevski reprodukciji znanih pesmi in novih, ki sva se jih naučila – z vadenjem in
izvajanjem na različne načine, je otrok uţival, še posebno v končnem izdelku, kar je
najpomembnejše. Ko je pesem zapel sam oz. ko sva jo zapela skupaj s podporo instrumentov,
gibom, plesom, je pri tem uţival in se nadvse sprostil. To je bil tudi glavni namen
didaktičnega modela za spodbujanje pevskega razvoja. Otrok je sledil, ko je bil s srcem pri
stvari. Igranje na instrumente mu je v veselje, preko njih se je veliko naučil, saj sem ga učila
petja tudi preko instrumenta (višji/niţji toni, barvna lestvica, glasno/tiho, hitro/počasi,
dolgo/kratko). Ples je med pevskimi uricami otroka poţivil, ga razgibal, sprostil. Pri njem se
je gibalno izraţal in z obrazno mimiko ponazarjal, kaj čuti ob glasbi. Tu je pokazal še eno
močno področje – izrazita domišljija in občutek ter veselje do glasbe.
OSTALE UGOTOVITVE
– Navodila je upošteval takrat, ko sem jih povedala kratko in jasno ali pa sem jih zapela.
Ta način ga je zelo pritegnil in je pozorno poslušal.
– Na začetku sem pesmi izvajala zanj prehitro, zato je bila tudi kasneje očitnejša razlika,
ko sem ga nove pesmi učila v počasnejšem tempu. Tako je laţje sledil in se jih s
pripevanjem učil in ponavljal. Kasneje sva dodajala umetniške prvine pesmi.
– Več dejavnosti, a ne preveč. Ugotovila sem, da je preveč aktivnosti lahko tudi slabost,
saj otrok ne dohaja. Raje ena stvar in več vaje – do tolikšne mere, da je otroku še
zanimiva.
– Dinamiko sva uvedla bolj proti koncu izvajanja didaktičnega modela. Upošteval jo je
in tudi sam premikal puščico glede na glasnost (glasno – papiga, tiho – miška).
Povezava iz vsakdanjega ţivljenja (papiga je glasna, miška je tiha) je bila pri
zapomnitvi pomena slik teh dveh ţivali učinkovita. Na vprašanje, ali so papige glasne
ali tihe, je pravilno odgovoril (prej je vedno odgovoril z besedo, ki sem jo zadnjo
rekla, tokrat pa je povedal z razumevanjem).
– Naučila sem se tudi postaviti otroku jasne meje, kaj sme in česa ne. Ko je kdaj začel
uničevati stvari, sem mu brez besed vzela stvari iz rok in začela pospravljati, kar je
pomenilo kot kazen – odvzem nečesa, kar ima rad (konec plesnih uric). Le redko je še
kdaj kaj uničil. Dala sem mu jasen stop, da odneha ali pa končava s pevskimi uricami.
– Ugotovila sem, da ko nama je kdaj kakšna urica odpadla (zaradi bolezni, drugih
šolskih obveznosti, moje odsotnosti), je bila teţava zopet pasti v najin ritem, se
spomniti stvari, ki sva jih počela pred tem. Občutek je bil, kot da bi delala od začetka.
V tistem momentu je bilo najučinkovitejše, če sem sledila otroku, kaj ga tisti trenutek
najbolj privlači, kaj si ţeli početi, in izhajala iz njega.
– Za večji napredek pa bi bilo potrebno daljše izvajanje didaktičnega modela.
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ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI

Glasbo uporabljamo v vsakdanjem ţivljenju, tako se občutek za glasbo, melodični in ritmični
posluh kaţejo tudi v našem funkcioniranju v druţbi (petje pred drugimi, prepoznavanje
melodij, ritma, petje v zboru …). Veliko otrok nima pravih spodbud za pevski razvoj, zato
glasbenega posluha ne razvijejo tako dobro kot ostali. Vprašanje glasbenih sposobnosti in
posluha še vedno ni dovolj razjasnjeno. Otroci, ki kaţejo veliko naklonjenost do petja, a
pojejo zelo moteče, imajo slabo razvit posluh. Vedno je kot učitelj dobro biti pravičen in
dosleden, da ponudiš enakovredno moţnost pevskega razvoja vsem, ne glede na kateri stopnji
razvoja so. Ravno tako se po pevskem razvoju razlikujejo otroci z Downovim sindromom.
Pomembno je, da pri poučevanju postopno in sistematično prehajamo od konkretnih
materialov (povezav iz vsakdanjega ţivljenja) do slikovnega in grafičnega ter postopoma
notnega zapisa.
V raziskavo magistrskega dela je bil vključen otrok z DS, ki je obiskoval 2. leto 1. stopnje
posebnega izobraţevalnega programa in ima zmerno motnjo v duševnem razvoju. Cilj modela
je bil razviti oz. spodbujati otrokov potencial v glasbi, še posebno pri petju, in pri tem
upoštevati njegova šibka in močna področja splošnega razvoja. Pri uresničevanju modela mi
je bilo pomembno, da sem med izvajanjem dobivala tudi povratne informacije staršev in
specialno rehabilitacijske pedagoginje, saj sem tako lahko videla, ali je otrok rad hodil na
pevske urice, se je v moji druţbi dobro počutil in ali se je med tem kazal napredek v pevskem
razvoju. Od otroka samega sem dobivala le nebesedno povratno informacijo (veselje do dela,
sproščenost, razigranost, nasmejan obraz).
Učinki preizkušenega modela spodbujanja pevskega razvoja so se pokazali v otrokovem
pozitivnem odzivu na glasbene urice. Glasba je njegova ljubezen, ob kateri uţiva, se sprosti in
se preko nje tudi veliko nauči oz. razvija. Iz primerjave rezultatov začetnega in končnega
preizkusa je razvidno, da je otrok napredoval na vseh področjih, ki so bila vključena v model.
Izboljšal je rezultate za melodično in ritmično zanesljivost ter pevsko izreko. Resda so bile
razlike minimalne, a za kvalitativno raziskavo, ki bi jo morala izvajati daljši čas, kaţe na
pozitivne učinke.
Pri izvedbi modela je otrok še posebno uţival, ko sem mu igrala na violino in je ob tem
pripeval, ko sem mu predvajala zvočne posnetke pesmi in sva ob glasbi zaplesala oz. izvajala
ostinate z igranjem na ritmična glasbila. Glasbena urica je bila uspešna, ko sem z različnimi
glasbenimi dejavnostmi (dejavnostmi poslušanja, izvajanja in ustvarjanja) spodbudila
celostno odzivanje otroka na vseh področjih razvoja (psihomotoričnem, afektivnem in
kognitivnem). Za pevski razvoj so se izkazale zelo koristne glasbeno-didaktične igre, saj se je
ob njih popolnoma sprostil in uţival. Skozi igro sva usvajala cilje modela. Otrok je bil na
koncu izvajanja modela ţe samostojen, vedel je, kako uporabiti določen material,
samoiniciativno je posegel po njem in bil pri izvajanju ustvarjalen.
Otrokov pevski obseg je bil na začetku teţko preverljiv, saj bi morala otroka spoznavati daljše
obdobje, da bi bil na prvi glasbeni urici ţe popolnoma sproščen. Tako sem njegov pevski
obseg ugotovila šele po nekaj skupnih srečanjih. Vsaka urica je bila odvisna od odzivnosti
otroka, zato bi bilo potrebno v nadaljnjih izpeljavah tovrstnega modela upoštevati sledeča
izhodišča: daljše obdobje spoznavanja otroka in ugotavljanja njegovih glasbenih sposobnosti,
pevskega obsega, oblikovati preizkus in posledično model, prilagojen izključno zanj (glede na
njegova šibka področja): manjši intervali v pesmih, krajše pesmi, več ponavljanj v sami
pesmi, laţja besedila za izgovarjavo (glede na posvet z logopedom), več dela na ustni
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motoriki in pevski drţi, več vključevanja še ostalih strokovnjakov za področje specialne in
rehabilitacijske pedagogike, logopedije, fizioterapije, psihologije ... Zanimivo bi bilo preveriti
njegov pevski razvoj tudi s testi glasbenih sposobnosti, ki vključujejo slikovne podobe
simbolov za nakazovanje gibanja melodije in ritmične strukture. Le-te so konkretnejše od
grafičnega zapisa, ki sem ga uporabila v svojih preizkusih.
V nadaljnjih raziskavah bi lahko proučevali učinke glasbene umetnosti na motiviranost otrok
z Downovim sindromom za ustvarjalnost, socialni razvoj in učenje drug od drugega.
Campbell in Scott-Kassner (1995) pravita, da je ustvarjanje glasbe v glavnem sodelovalno
prizadevanje, saj jo udeleţenci raje ustvarjajo skupinsko kot individualno. Predpostavljam pa,
da je spodbujanje pevskega razvoja laţje, če ga izvajamo individualno (zaradi upoštevanja
močnih in šibkih področij), in da otrok laţje sprejema vsebine in sodeluje, če se med glasbeno
dejavnostjo počuti varno in je pri tem sproščen. V poučevanje je potrebno vključevati
otrokova močna področja in na podlagi njih iskati strategije, načine poučevanja, s katerimi bo
otrok kompenziral šibka področja.
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11 PRILOGE
11.1 PREIZKUS ZAČETNEGA STANJA
11.1.1 PREIZKUS SLUŠNE ZAZNAVE OTROKA
CILJI:






Otrok se pri glasbenih dejavnostih preizkusa intenzivno odziva.
Pozorno posluša pevsko demonstracijo in posnema zvočno barvo/
trajanje/višino/jakost/hitrost/ … danih primerov.
Pozorno posluša demonstracijo igranja na lastna glasbila in posnema ritem, hitrost,
trajanja danih primerov.
Pozorno posluša demonstracijo ritmične izreke in jo posnema.
Pozorno posluša izreko glasov, vodenje diha in kakovosti tona ter jih posnema.

MELODIČNA ZANESLJIVOST
a) TOČNO (zapoje melodično zanesljivo): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (zapoje z melodičnimi napakami): + 1 točka
c) NETOČNO (zapoje melodično nezanesljivo): 0 točk
Petje dveh ponavljajočih zlogov: NA – NA

1.

2.

3.

4.

5.
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RITMIČNA ZANESLJIVOST
a)
b)
c)

TOČNO (izvaja ritmično zanesljivo): + 2 točki
DELOMA TOČNO (izvaja z nekaj ritmičnimi napakami): + 1 točka
NETOČNO (izvaja ritmično nezanesljivo): 0 točk

Izvajanje z udarci po kolenih.

1.

2.

3.

4.

5.

PEVSKA IZREKA
TOČNO (pravilno ponovi zlog/besedo/stavek): + 2 točki
DELOMA TOČNO (pravilno ponovi le del zloga/besede/stavka): + 1 točka
NETOČNO (zloga/besede/stavka ne ponovi oz. uporabi svoj zlog/besedo/stavek): 0 točk,
za ustvarjalnost: + 0,5 točke
1. Izgovarjanje na zlog: BA
a)
b)
c)

2. Izgovarjanje zlogov: BA-BE-BI-BO
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3. Izgovarjanje besed: PI-KA PO-KA

4. Izgovarjanje stavka: PRIDI SEM, PRIDI SEM.

5. Izgovarjanje stavka: JAA, TUKAJ SEM.

IZREKA GLASOV, VODENJE DIHA, KAKOVOST TONA
a)
b)
c)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TOČNO (pravilno ponovi glasove/dih/tone): + 2 točki
DELOMA TOČNO (deloma ponovi pravilno, deloma nepravilno): + 1 točka
NETOČNO (ponovi nepravilno oz. uporabi svoj glas): 0 točk, za ustvarjalnost: + 0,5
točke

 igre z glasovi
izstrelitev rakete (uiiiiip)
vračanje rakete na Zemljo (piiiiiiiu)
rešilec (wiu wiu wiu wiu)
zehanje (aaa, aaaah)
renčanje (grrrrr)
mijavkanje (mijaaaav, miiiijav)
vriskanje (juhuhuuuuuu)

RITMIČNA IN MELODIČNA ZANESLJIVOST
a) TOČNO (izvaja ritmično in melodično zanesljivo): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (izvaja z nekaj ritmičnimi oz. melodičnimi napakami): + 1 točka
c) NETOČNO (izvaja ritmično in melodično nezanesljivo): 0 točk
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Petje ponavljajočih zlogov: MO-MO

1.

2.

3.

4.

5.

MELODIČNA IN RITMIČNA ZANESLJIVOST TER PEVSKA IZREKA
a) TOČNO (izvaja ritmično in melodično zanesljivo ter pravilno ponovi stavek): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (izvaja z nekaj ritmičnimi oz. melodičnimi napakami ter pravilno ponovi
le del stavka): + 1 točka
c) NETOČNO (izvaja ritmično in melodično nezanesljivo ter stavka ne ponovi oz. uporabi svoj
stavek): 0 točk oz. za ustvarjalnost: + 0,5 točke
1. Petje stavka »Gre-mo gor.«

2. Petje melodičnega vzorca: Ku-ţa pa-zi, z rep-kom mi-ga, vsta-ne, le-ţe, ta-čko da.
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3. Petje stavka »Res je le-po, če po-je-mo.«

11.1.2 PREIZKUS SLUŠNO-VIDNE ZAZNAVE OTROKA

CILJI:





Otrok se pri glasbenih dejavnostih intenzivno odziva.
Pozorno gleda grafični zapis, posluša pevsko demonstracijo, demonstracijo igranja na
lastne instrumente, demonstracijo pevske izreke in posnema zvočno barvo/
trajanje/višino/jakost/hitrost/ritem/pevsko izreko … danih primerov.
Otrok posluša in gleda demonstracijo vaj za sprostitev grla in doseganje zavestne glavine
resonance ob grafičnem zapisu in slikovnem gradivu – izreka glasove, pravilno diha in
izvaja kakovosten ton in to tudi posnema.

MELODIČNA ZANESLJIVOST
a) TOČNO (zapoje melodično zanesljivo): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (zapoje z melodičnimi napakami): +1 točka
c) NETOČNO (zapoje melodično nezanesljivo): 0 točk

Petje dveh ponavljajočih zlogov: NA – NA

1.

74

2.

3.

__________________________________________________________________________________

4.

__________________________________________________________________________________

5.
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RITMIČNA ZANESLJIVOST
a) TOČNO (izvaja ritmično zanesljivo): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (izvaja z nekaj ritmičnimi napakami): +1 točk
c) NETOČNO (izvaja ritmično nezanesljivo): 0 točk

Izvajanje z udarci po pravokotnikih.

1.

2.

3.

4.

5.
PEVSKA IZREKA
a) TOČNO (pravilno ponovi zlog/besedo/stavek): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (pravilno ponovi le del zloga/besede/stavka): + 1 točka
c) NETOČNO (zloga/besede/stavka ne ponovi oz. uporabi svoj zlog/besedo/stavek): 0 točk, za
ustvarjalnost: + 0,5 točke
Pomoč na podlagi fonomimičnih gibov za posamezne črke (glej slike:
file:///C:/Users/Ana/Desktop/FONOMIMI%C4%8CNA%20METODA%20%C4%8CRKE....pdf,
pridobljeno 12. 1. 2016)
1. Izgovarjanje na zlog: BA.
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2. Izgovarjanje zlogov: BA-BE-BI-BO.

3. Izgovarjanje besed: PI-KA PO-KA.

4. Izgovarjanje stavka: PRIDI SEM, PRIDI SEM.

5. Izgovarjanje stavka: JAA, TUKAJ SEM.

IZREKA GLASOV, VODENJE DIHA, KAKOVOST TONA
a) TOČNO (pravilno ponovi glasove/dih/tone): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (deloma ponovi pravilno, deloma nepravilno): + 1 točka
c) NETOČNO (ponovi nepravilno oz. uporabi svoj glas): 0 točk, za ustvarjalnost: + 0,5 točke


igre z glasovi
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1. izstrelitev rakete (uiiiiip)

VIR: https://hr.wikipedia.org/wiki/Proton_(raketa) (Pridobljeno, 26. 10. 2015)

2. vračanje rakete na Zemljo (piiiiiiiu)

3. rešilec (wiu wiu wiu wiu)

VIR: www.rtvslo.si (Pridobljeno 26. 10. 2015)
4. zehanje (aaa, aaaah)

VIR:
http://www.delo.si/druzba/panorama/ko-se-ne-moremo-upreti-zehanju.html
(Pridobljeno, 26. 10. 2015)
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5. renčanje (grrr)

VIR: https://sshaws.wordpress.com/category/clanki/page/2/ (Pridobljeno, 26. 10. 2015)
6. mijavkanje (mijaaaav, miiiijav)

VIR: http://www.qlzoo.si/10-razlogov-zakaj-vas-mucek-mijavka (Pridobljeno 26. 10. 2015)
7. vriskanje (juhuhuuuuuu)

VIR: http://www.film-center.si/sl/film-v-sloveniji/filmi/702/srecno-kekec/ (Pridobljeno 26. 10.
2015)

RITMIČNA IN MELODIČNA ZANESLJIVOST
a) TOČNO (izvaja ritmično in melodično zanesljivo): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (izvaja z nekaj ritmičnimi oz. melodičnimi napakami): + 1 točka
c) NETOČNO (izvaja ritmično in melodično nezanesljivo): 0 točk

Petje ponavljajočih zlogov: MO-MO

1.
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2.

3.

4.

5.
MELODIČNA IN RITMIČNA ZANESLJIVOST TER PEVSKA IZREKA

1. Petje stavka »Gre-mo gor.«

2. Petje melodičnega vzorca: Ku-ţa pa-zi, z rep-kom mi-ga, vsta-ne, le-ţe, ta-čko da.

3. Petje stavka »Res je le-po, če po-je-mo.«
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11.1.3 PREIZKUS VIDNE ZAZNAVE OTROKA
CILJI:





Otrok se pri glasbenih dejavnostih intenzivno odziva.
Otrok izvede vaje za sprostitev grla in doseganje zavestne glavine resonance ob
grafičnem zapisu in slikovnem gradivu – izreka glasove, pravilno diha in izvaja
kakovosten ton.
Otrok bere grafični zapis.

2., 3., 5. primer: MELODIČNA ZANESLJIVOST
a) TOČNO (zapoje melodično zanesljivo): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (zapoje z melodičnimi napakami): + 1 točka
c) NETOČNO (zapoje melodično nezanesljivo in izvede nepravilno glede na slikovni zapis: 0
točk; otrok pravilno ponovi za učiteljico: 0,5 točke)
1., 3., 4., 5. primer: RITMIČNA ZANESLJIVOST
a) TOČNO (izvaja ritmično zanesljivo): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (izvaja z nekaj ritmičnimi napakami): + 1 točka
c) NETOČNO (izvaja ritmično nezanesljivo): 0 točk
1., 2., 6. primer: IZREKA GLASOV, VODENJE DIHA, KAKOVOST TONA
a) TOČNO (pravilno ponovi glasove/dih/tone): + 2 točki
b) DELOMA TOČNO (deloma ponovi pravilno, deloma nepravilno): + 1 točka
c) NETOČNO (ponovi nepravilno oz. uporabi svoj glas): 0 točk, za ustvarjalnost: + 0,5 točke

OPOMBE:

1. učiteljica:

otrok:

2. učiteljica:
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otrok:

3. učiteljica:

otrok:

4. učiteljica:

otrok:

5. učiteljica:

otrok:
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6. učiteljica: vohanje (mmmmm)

VIR: (https://www.dm-drogeriemarkt.si/si_homepage/lepota/disave/585398/vonj_cvetlic.html
(Pridobljeno, 26. 10. 2015)

otrok:

VIR:
http://all2need.blogspot.si/2012/02/tigers-wallpapers.html#.WEQtZbLhDIU
(Pridobljeno, 26. 10. 2016)

11.2 INTERVJU
11.2.1 INTERVJU S STARŠI
Za namen raziskave »Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim
sindromom« bi rada pridobila čim več informacij o stanju splošnega in glasbenega razvoja
vašega otroka, zato se na vas obračam s prošnjo, da odgovorite na naslednja vprašanja.
SPLOŠNO O OTROKU:
1. Starost: 8 let
2. Kraj bivanja: Ljubljana
3. Učenec je v šolskem letu 2015/2016 vključen v drugo leto 1. stopnje posebnega
izobraţevalnega programa.
4. Ali ob šoli obiskuje delovnega terapevta, psihologa, fizioterapevta, logopeda,
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga? Če da, kolikokrat na teden ga/jih
obiskuje?
Ne vem natančno.
5. Obiskuje še katero drugo dejavnost ali terapijo?
Ne.
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6. Koliko članska druţina ste?
6-članska (brat 10 let, sestra 5 let, bratec 1,5 let).
7. Kakšni so bratsko sestrski odnosi (pomoč pri učenju, igranje, spodbujanje …)?
Pri čem si otroci med seboj pomagajo?
Kako preţivljajo svoj skupni čas?
Pri čem kdo komu pomaga?
Otrok vse igre kopira po bratu ali sestri, pri vsem hoče sodelovati, vendar šele, ko je siguren
sam vase. To je zelo dobrodošlo, saj če bi bil otrok sam, bi bil 'obsojen' na bolj akademske
poskuse učenja (poimenovanja stvari, učenje črk, števil …). Tako pa se večino stvari nauči
skozi igro ali pesem. Sorojenca delujeta spodbudno, ga vzameta v igro medse – vendar bolj
po mojem posredovanju. Učimo se prilagajanja igre. Če ga izločita iz igre, je užaljen in to
tudi pokaže. Vse je stvar dogovora, ker moram tudi sorojencema pustiti, da se v 'miru' in po
svoje igrata. To usklajevanje je zame včasih prav stresno. Sicer si vsi pomagamo pri vsem kot
vsaka normalna družina, s to razliko, da je on tisti, ki mu je potrebno večkrat pomagati (5letna sestrica mu tudi kdaj pomaga), vendar moramo paziti, da se ne počuti zato manj
sposobnega, ker pretirano pomoč zavrača. Skupni čas preživljajo tako, da se bodisi igrajo
skupaj ali vsak posebej (v parih), pri pospravljanju in pri opravilih ali zunaj, okoli hiše ali na
skupnem izletu. Starejši gre kam tudi že sam.
SPLOŠNI RAZVOJ


MOČNA PODROČJA (interesi, v čem je dober, kaj ga veseli):

1. Katere obšolske dejavnosti obiskuje?
Otrok obiskuje župnijski otroški pevski zbor (1. leto) in malo šolo verouka skupaj s pet let
staro sestrico.
2. Kaj rad počne v prostem času (doma)?
Doma si po šoli rad vzame nekaj časa 'prosto', se usede in se sam igra (gleda knjige, posluša
pesmice).
3. Ali ima rad dejavnosti v povezavi z glasbo?
Da, zelo. Glasba ga pomirja, mu dvigne razpoloženje – v vseh pogledih. Rad igra na glasbila,
ksilofon, piha v flavto, orglice, brenka na bratovo kitaro …
4. Ali kdaj izrazi močno ţeljo po glasbenih in drugih učnih dejavnostih? Če da, po
katerih?
Glasba je otrokova stalnica: najraje posluša skladbe na CD, gleda glasbene risanke (zdaj je
to Ledeno kraljestvo), igra na prej omenjene instrumente, če vidi na TV ples, posnema gibe.
Druge dejavnosti so še vrtenje vrtalk in vsega, kar se zmore vrteti (domišljija nima meja),
striženje s škarjami na majhne kose, barvanje s čopičem, flomastri (barvice malo manj),
risanje na tablo piši briši, sestavljanje lego kock, vožnja z avtomobilčki – še posebej s tistimi,
ki so na baterije (privlači ga ropot motorja).
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5. Pri čem je vaš otrok dober (vsakodnevna opravila, hobiji). Izberite nekaj, za kar je sam
ţe večkrat dobili pohvalo in kar priznavajo tudi vaši sorodniki, prijatelji.
Otrok rad in tudi točno poje, ima tudi zelo dober spomin za kraje in ljudi. Izpostavila bi fino
motoriko, ker je v teh gibih zelo natančen in vztrajen. Zato tudi zelo rad riše, zlaga, sortira.
Tudi on malo brenka na kitaro in to tako, da ubira posamezno struno, ne vseh naenkrat.
6. Kako se je naučil tega opravila, hobija ...?
To je nekaj, kar mu je dano.
7. Obstaja šolski predmet (dejavnost, delo), ki ga ima rad?
Zelo rad ima vse, kar je povezano z umetnostjo: glasbeno, likovno, literaturo, dramo.


ŠIBKA PODROČJA (razvojne posebnosti):

1. Ima otrok kakšne razvojne posebnosti, zdravstvene teţave (vid, sluh, govor, vedenje,
groba in fina motorika, glasno jezikovno sporočanje, pomnjenje, komuniciranje …)?
Opišite.
Otrok malo slabše vidi, tako da nosi očala (trenutno jih je zgubil).
2. Pri katerih šolskih predmetih oz. splošnih znanjih je teţje učljiv?
Težje mu gredo števila in številske predstave.
3. Obstaja šolski predmet (dejavnost, delo), ki ga sovraţi?
Kako je v šoli, ne vem, doma pa odklanja večino 'akademskih' veščin, ki mu jih mi določamo:
»Riši ravne črte, riši vijugaste črte, napiši črko A ...«
4. Ali ima svoj dnevni ritual? Kako je, če kdaj ne gre tako, kot si zamisli, kot je v navadi
...?
Nima ravno zabetoniranih ritualov, ima pa svojo sliko v glavi, kako hoče kaj narediti in kaj je
prvo na vrsti. Jasno je, da ko 'zamrzne' in se upre, pojma nimam, kaj se dogaja v njegovi
glavi. Včasih ugotovim, še večkrat ne. Človek ga mora res dobro poznati, da ga približno
prebere. Včasih on samo dramatizira odlomek risanke in se mi, nič hudega sluteči statisti,
znajdemo v njegovih prizorih.


UČENJE:

1. Kako si najlaţje zapomni učno snov?
S ponavljanjem, zgodbico, pesmico.
2. Kako mu doma pomagate pri učenju?
Doma se z njim bolj malo učim. Sicer pa z branjem pravljic, listanjem slikanic, opisovanjem
risb, s prepevanjem, z gledanjem izobraževanih otroških oddaj ...
3. Kakšna je njegova koncentracija pri učenju?
Pri učenju je kratkotrajna. Če ga stvar zanima, pribl. 20 min, če ga pa ne, 0 min. oz. kolikor
ga prisilim.
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4. Kako reagirate, če ima otrok nizko motivacijo za učenje?
Ga ne silim, razen če gre za učenje življenjskih stvari. Takrat vztrajam, da neko opravilo
opravi do konca, če ne gre drugače, ga vodim z roko. Motiviram ga lahko tudi s kakšno zanj
zanimivo dejavnostjo ali obljubo zaželene dejavnosti po opravljeni nalogi.
Kaj na primer?
Nagrada je zanj poslušanje pesmic na CD, igranje na katerokoli glasbilo. Če je utrujen,
zadošča že obljuba stola ali kavča. Najhitrejša motivacija pa zagotovo objem in besede, da ga
imam rada.

GLASBENI RAZVOJ OTROKA
1. Ali otrok doma poje? Kako pogosto? Koliko časa?
Zelo rad poje in to skoraj vsak dan. Ko posluša CD, poje zraven (vendar ne vseskozi), ko se
pelje v avtu, 10 min, tudi več.
2. Kaj po navadi poje? Naštejte zvrsti.
Najraje poje otroške pesmice, ki jih tudi razume.
3. Katero/-e pesem/-i rad poje (povejte naslov/-e)?
Vse od Bitenca (Kuža pazi; Ježek teka, teka; Na okno tok, tok …) ljudske (Na planincah
sončece sije; Mi se imamo radi; Barčica po morju plava; Dekle je po vodo šlo; Zima, zima
bela ...) cerkvene, še posebej vse božične (Poslušajte vsi ljudje; Sveta noč; Tam soji pa
hlevček; Glej zvezdice božje) …
4. Ali kdo v druţini poje?
Seveda, vsi.
5. Ali kdo od vaših druţinskih članov igra kakšen instrument? Če da, katerega?
Jaz sem se učila klavir in violino, mož pa harmoniko (žal ne igrava več kaj dosti). Otrokov
brat se uči kitaro. Včasih pojemo otroške ali ljudske pesmi, ki jih spremljamo na kitaro.

11.2.2 INTERVJU S SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO PEDAGOGINJO
Za namen raziskave »Didaktični model spodbujanja pevskega razvoja otroka z Downovim
sindromom« bi rada pridobila čim več informacij o stanju splošnega in glasbenega razvoja
vašega učenca, zato se na vas obračam s prošnjo, da odgovorite na naslednja vprašanja.
SPLOŠNO O OTROKU
1. Učenec je v šolskem letu 2015/2016 vključen v 2. leto 1. stopnje posebnega
izobraţevalnega programa in ima zmerno motnjo v duševnem razvoju.
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2. Ali ob tem obiskuje delovnega terapevta, psihologa, fizioterapevta, logopeda,
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga? Če da, kolikokrat na teden ga obiskuje?
Da. Enkrat na teden ima psihološko obravnavo, fizioterapevta pa enkrat na dva, tri tedne, tam
nekje. V bistvu je bolj spremljanje kot fizioterapija.
3. Obiskuje še katero drugo dejavnost ali terapijo?
Interesno dejavnost ples, bil je tudi z zeliščarji na zeliščarskem raziskovalnem dnevu, nekje na
pol je vključen tudi v zeliščarski krožek.

SPLOŠNI RAZVOJ


MOČNA PODROČJA (interesi, v čem je dober, kaj ga veseli):

1. Kaj rad in največkrat počne v prostem času (med odmorom)?
A. veliko stvari zanima in on se po navadi igra tudi s tisto tematiko, ki jo obravnavamo – ali
gleda slike, npr. o gozdnih živalih, ali ko smo imeli gozdne plodove, se je igral s kostanji. Rad
se zadržuje v kuhinji za igranje, kaj kuha, meša, se igra z vlakci, jih vozi. Njegov spekter
interesov je zelo, zelo velik. Zelo veliko stvari ga zanima. Rad posluša pravljice, rad posluša,
gleda slike. Vse, kar je v prostoru, A. zanima.
2. Tudi kaj v povezavi z glasbo (npr. poje, igra instrumente, posluša glasbo)?
Sam od sebe nikoli ne vzame instrumentov v roke, ne kitare, da bi jo igral, ampak on glasbo
srka. Sedi in te posluša in gleda, zelo hitro začne peti, sodelovati, kazati. Rad pleše in se v
ples vživi. Glasba je njegovo močno področje. To je prav njegova ljubezen – glasba, ples,
petje – zelo ga sprosti, zelo uživa, sledi.
3. Ali kdaj izrazi močno ţeljo po glasbenih ali drugih učnih aktivnostih? Če da, po
katerih?
To je pri A. problem, ker je asertiven, ne izraža svojih potreb, svojih želja. Če bi jih, bi izražal
željo po glasbenih aktivnostih, ampak jih sam od sebe ne. Enako je pri drugih učnih
aktivnostih. Ne prosi, ne pokaže želje.
4. Je pri katerem šolskem predmetu še posebno odziven, ima poseben interes?
Pri glasbeni vzgoji, likovni vzgoji – zelo rad riše, ustvarja, je zelo ustvarjalen. Tudi delovno
vzgojo ima rad, da hodi po malico, čisti, briše mize, razdeli prtičke, nataka pijačo. Tudi
športno vzgojo ima rad. A. ima rad vse, tudi številke, črke, količine …
5. Pri čem je otrok dober (vsakodnevna opravila, hobiji)?
Ima dolgo pozornost in zelo dobro fino motoriko in lahko finomotorične stvari počne tudi po
pol ure, če ga zanimajo. Če mu daš pravilno zaposlitev, je, kot da ga ni, saj dela v miru. Je pa
res, da če se česa naveliča, pa hitro začne metati stvari od sebe ali uničevati – če ni prava
zaposlitev.
6. Izberite nekaj, za kar je sam ţe večkrat dobil pohvalo in kar priznavajo tudi vaši
kolegi.
Predvsem pri ustvarjanju ga kolegi pohvalijo, da lepo pobarva, izreže, naredi. To povedo
njegovi izdelki. Pri petju je krasen, ampak se ne izkaže pred ostalimi, ni nastopač, tako da ga
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drugi ne vidijo, ne morejo videti njegovega potenciala, ker to pokaže samo, ko ni izpostavljen.
Kolegica, ki ga ima ples, pravi, da zelo uživa v njem.
7. Kako se je naučil tega opravila, hobija ...?
On je že prišel k nam s tako pozornostjo in fino motoriko. Ko smo mamo vprašali, če so oni
zelo veliko delali z njim, je mama enostavno odgovorila, da tak otrok je, da je že od majhnega
rad delal take stvari in se razvijal sam v tej smeri.


ŠIBKA PODROČJA (razvojne posebnosti):
1. Ima otrok kakšne razvojne posebnosti, zdravstvene teţave (vid, sluh, govor,
vedenje, groba in fina motorika, glasno jezikovno sporočanje, pomnjenje,
komuniciranje …)? Opišite.
Njegovo šibko področje je komunikacija kot taka, ker noče izražati svojih želja in svojih
potreb in tu imamo težavo, ker moramo z njim komunicirati na poseben način, ga prositi in
prisloniti uho k njegovim ustom, da slišimo odgovor, če kaj želi ali ne, saj odgovarja čisto
potiho. Na začetku, ko je prišel k nam, tudi ni povedal svojega imena, skrival se je v ozadju.
Njegovo šibko področje je ta neodločnost, asertivnost. Ne zna se postaviti zase, takrat ko je
potrebno. Zato te svoje konflikte, strese, frustracije rešuje tako, da potem koga udari, ga
pocuka za lase, ali mu nagaja, ga špika, mu kaj uniči, kaj raztrese. Ima tako nezaželeno
vedenje zaradi komunikacije, ker ne pove tega, kar bi želel on. Če česa ne želi, se umakne v
kot ali na tla, noče sam vstati, čeprav je sposoben, da te stvari sam opravi. Pusti se, da ga
potegnemo za roko in peljemo nekam. Glavni cilj pri njem je sedaj to, da dela stvari sam, tudi
če jih ne želi. Na senzornih področjih nima težav, razen to, da nosi očala. Trenutno jih je
izgubil. Groba in fina motorika sta tudi dobri. Težava je le glasno jezikovno sporočanje. Ima
pa izredno dober besedni zaklad, tudi pomni zelo dobro. Problem je vedenje in
komuniciranje, ki sta zelo povezana. Ker ne izraža svojih potreb na glas, se potem to kaže v
nezaželenem vedenju.
2. Pri katerih šolskih predmetih oz. splošnih znanjih je teţje učljiv?
Nikjer ni težje učljiv. Edini problem je pri športni vzgoji, ker ne želi narediti tistih prvih
korakov, da prvič poizkusi. Potem pa tudi tu ni problematičen.
5. Obstaja šolski predmet (dejavnost, delo), ki ga sovraţi?
Niti ne, nič takega ni, česar ne bi želel delati.
6. Ali ima svoj dnevni ritual? Kako je, če kdaj ne gre tako, kot si zamisli, kot je v navadi
...?
V šoli imamo dnevni ritual. Če kdaj ne gre tako, kot smo rekli, ga spravi iz tira. To pokaže
tako, da se potem noče premakniti. Recimo, da nekaj pride vmes, da mu rečemo, da gremo v
naslednji razred, bo on tam obtičal. S trmo to pokaže, da obstoji v prostoru, se lepi ob steno
in se zelo počasi premika. Sedaj ko veliko delamo na tem, ni več tak problem. Ga pač
počakamo, da sam vstane. Seveda pa, če je to dejavnost, ki mu je všeč, brez problema vstane
in teče. Nima težav z nenadnimi prehodi. Vseeno nismo toliko usmerjeni na rituale, da bi se
morali držati urnika.
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UČENJE
1. Kako mu v šoli pomagate pri učenju, da si najlaţje zapomni učno snov?
Pri nas je drugače, ker vso učno snov predstavljamo na čisto vseh področjih. Vključimo
vizualno, slušno, tipno. Vsaka snov, ki se je lotimo, mora biti na vseh področjih predstavljena,
drugače je ne začutijo. Uporabljam senzorne škatle, lutke, konkretne materiale, slike, pesmi,
zgodbe. Vsaka tema je obdelana z vsemi čutili.
2. Kakšna je njegova koncentracija pri učenju?
A. lahko posluša, dela, sodeluje do pol ure, razen če mu kakšna stvar res ni všeč.
3. Ali se njegov način učenja razlikuje od drugih otrok (še posebno od drugih z
Downovim sindromom)?
Ne. Le da je pri njem posebnost, da ima dolgo pozornost, ampak to ima verjetno tudi kak drug
otrok z Downovim sindromom. To je potem verjetno odvisno od osebnosti, kar tudi nima zveze
z Downovim sindromom.
4. Kakšen je njegov učni tip? Vizualni, slušni, kinestetični ali kombiniran?
Vse troje je. Zanimivo je, da ga vse pritegne: poslušanje, slike, dotikanje. Je vsestranski.
Mogoče je malenkost bolj vizualen kot slušni. Kinestetični tip pri njem, da lahko poskuša,
dela, naredi, je tudi zelo kakovosten učni način.

POUČEVANJE
1. Kako reagirate, če ima nizko motivacijo za učenje? Kako ga motivirate?
Če vidimo, da res ni nič več iz njega, mu damo nekaj takega početi, da mu ni treba
razmišljati, da se sprosti, se gre igrat, mu damo knjigo, da jo gleda … Če vidimo, da ima slab
dan, je utrujen, nima smisla vztrajati. Znotraj razreda je velikokrat edini, ki najbolj dela, ki
največ naredi, razen v zaključku moramo paziti, da ga vidimo in zaustavimo, da izdelka ne
uniči.
2. Kako poteka vaša ura glasbene vzgoje (npr. učenje nove pesmi)?
Priznam, da imam pri glasbeni vzgoji kar luknjo, ker se mi zdi, da nisem bila tako poučena,
kako naj jo poučujem. Učenje nove pesmi: po navadi poiščem slike, ki se nanašajo na temo
nove pesmi, nato jo na kitaro zaigram in ob tem pojem. Potem jo zapojem brez spremljave
kitare, nato pa sledijo še kretnje ob petju. Glasbeno vzgojo imamo dvakrat na teden. Enkrat
ponovimo vse pesmi, ki jih že znamo oz. samo novo pesem, drugič pa ali poslušamo glasbo,
plešemo usmerjen ali prosti ples, poslušamo glasbeno pravljico ali raziskujemo in
spoznavamo instrumente, jakost glasbe, ritem …
3. Katere metode petja uporabljate (petje s pripevanjem, s posnemanjem, petje po
slikovnem zapisu …)?
Slikovnega zapisa nisem še nikoli uporabila, ga tudi nimam. Po navadi pojemo s pripevanjem
ali posnemanjem. Učenci po navadi rabijo skoraj dva tedna, da se naučijo novo pesem.
GLASBENI RAZVOJ OTROKA
1. Kako sodeluje pri glasbeni vzgoji?
Otrok samo gleda, čaka, posluša in srka glasbo. Kadar uporabljamo geste, vedno sodeluje,
jih kaže, zelo hitro jih posnema.
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2. Kako sodeluje pri petju – poje s pripevanjem, samo posluša, odpira usta, poje z
zamikom ...?
Poje sicer tišje, ampak vedno zraven pripeva. Na začetku vedno le posluša, nato pa začne
pripevati z rahlim zamikom. Vidim, da usvoji pesem, ko si sam poje, ko kaj dela, se igra.
Takrat vidim, kaj se je dejansko naučil.
3. Katere glasbene dejavnosti ima najraje (glasbeno dej. izvajanja, poslušanja ali
ustvarjanja)?
Rad ima vse. Rad posluša, ustvarja. Zelo dober je pri posnemanju in igranju ritma. Jaz
zaigram, on posluša, nato sam nadaljuje. Tako sam ustvarja. Čeprav pri nas ne ustvarjamo
veliko, saj so večinoma vodene dejavnosti, ker dopuščanje ustvarjalnosti z izvajanjem na
instrumente pripelje do kaosa. Vedno je treba pokazati, kako se kaj dela, igra. Če bi imeli
možnost individualnega dela z A., bi lahko več ustvarjal.
4. Kakšna je njegova koncentracija pri glasbeni vzgoji?
Je zelo pozoren, naredil bo vse, kar je potrebno, razen če je kak ples, ga zanese po svoje in
želi nekaj po svoje narediti. Ima dolgo pozornost, čeprav ne moremo konkretno vedeti, kdaj
mu je zmanjka, ker prej komu drugemu v razredu prej zmanjka koncentracije in se zato
dejavnost prekine. Ne vem, koliko časa bi on zdržal pri eni stvari.
5. Katero/-e pesem/pesmi rad poje (povejte naslov/-e)?
Ne vem, ker ga velikokrat ne slišim, da bi samostojno pel. Vse pesmi, ki se jih učimo v šoli,
rad zapoje, zdi pa se mi, da ima rajši pesmi o živalih (Brunda, gunda; Zajček dolgoušček;
Lisička je prav zvita zver), dinamične pesmi, tiste, ki imajo zraven tudi kretnje.

11.3 REFLEKSIJE PEVSKIH URIC
1. REFLEKSIJA, 22. 3. 2016
USPEŠNO:
Zlata glasbena škatlica z različnimi pripomočki, uvodna pozdravna in zaključna pesmica mu
je bila zelo všeč, saj je z veseljem sodeloval. Upevanje je bilo uspešno, saj je otrok dobro
posnemal, kar sem mu kazala (razvijanje ustne motorike, koordinacije, grobe motorike), in se
pri tem zabaval. Gibanje ob zvočnem posnetku je bilo izvedeno tako, da me je otrok najprej le
gledal, nato pa se je sprostil in ponavljal za menoj ter si izmišljal svoje gibe. Na boben je
spremljal moje petje. Sodeloval je pri ustvarjanju – izdelavi mikrofona, rezal je s škarjami in s
tem razvijal tudi fino motoriko. Na koncu ure je nastopal na odru (na klopci) in v ritmu na
piščalko izvajal pesem Zajček dolgoušček.
MANJ USPEŠNO:
Otrok pesmi Čuk se je oţenil ni prepoznal. Na začetku sem imela občutek, da jo prvič sliši, a
je kmalu začel pripevati. Teţave je imel z izgovarjanjem besedila, ki pa je bilo tudi predolgo.
Zato nisem izhajala iz znanega proti neznanemu, ampak sem mu najprej predstavila pesem z
zgodbo v upevanju, nato sem mu jo zapela in zavrtela posnetek. Poslušala sva ga večkrat in
zraven pela in plesala s korakanjem.
Usta na čelu so mu bila zanimiva, gledal se je v ogledalo in delno ponavljal za mano.
Barvna lestvica mu ni bila v pomoč, mikrofon pa ga je spodbudil, da je na koncu ure stopil na
klop (oder) in nastopal s piščalko. Ni ponavljal ali pripeval petja (zaradi nepoznavanja pesmi).
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Dodatnih glasbeno didaktičnih iger nisva izvedla, saj nama je zmanjkalo časa.
IZBOLJŠAVE: Večkratno ponavljanje pesmi. Več spodbude, da on poje.
2. REFLEKSIJA, 29. 3. 2016
Otrok je zelo uţival pri glasbenih dejavnostih, saj je bil ves čas nasmejan, rad je sodeloval in
bil aktiven. Tudi sam je dajal pobude za glasbene dejavnosti (oponašanje reševalca, igranje na
flavto, ples ob glasbi, gledanje fotografij, pozorno poslušanje). Na koncu urice je tudi
sproščeno pel (novo naučeno pesem in pesem prejšnje ure – Čuk se je oţenil). Aktiven je bil
45 min, saj ga je ţe na začetku zelo pritegnilo upevanje ob fotografijah ţivali. Le-te sem
uporabila zelo fleksibilno (ne glede na pripravo), pri katerih je razvijal ustno motoriko (vaje
ustnic, jezika, fonološke vaje, dihalne vaje). Fleksibilnost je bila tudi pri oponašanju
skovikanja, kjer sva uporabila slamico in z njo prikazala visoke in nizke tone oglašanja sove
ter reševalca, kar je otroku tudi dobro uspevalo. Flavta, ki je ponazarjala zvok miške, je bila
uporabna tudi v nadaljevanju, ko sem ga učila ritma in melodije pesmi Mačka in miš, saj sem
jo igrala na violino, on pa me je kar se da v ritmu spremljal s flavto (pihanjem in ritmičnimi
vzorci). Pri tej dejavnosti je bil zelo samoiniciativen in ustvarjalen, zato sva jo tudi večkrat
ponovila, saj je pri njej zelo uţival. Ko sem mu predstavila pesem, sem za pavzo uporabila
udarec z nogo ob tla, kar mu je bilo sprva zelo zanimivo, nato pa jo je z veseljem začel
izvajati (tako da sva ob koncu pesmi udarila z nogo ob tla in zamrznila). Prav zaradi tega
udarca z nogo ob tla mu je bil všeč tudi slikovni zapis, ki ga je le delno sledil. Zapela sem le
melodični motiv iz pesmi, ki sva jo ponavljala. Miške in mačke (tonske višine) mu niso bile
jasne, medtem ko je bil pozoren na udarec z nogo ob tla, ki ga je tudi natančno izvedel in
prebral s plakata. Srečanje sva zaključila s plesom ogledalo – gledanje in oponašanje drug
drugega. Otrok se je iz prejšnje ure spomnil nekaterih telesnih gibov, ki jih je sam od sebe
pokazal tako, da sem lahko v ritmu ponavljala za njim. Tudi uporaba tabličnega računalnika
deluje na otroka pozitivno, saj mu je všeč, ko lahko sam izbere glasbo za ples, ki mu je všeč,
gleda videe v povezavi s temo pevske urice (za laţjo predstavo, kako v resnici mačka lovi
miško).
3. REFLEKSIJA, 31. 3. 2016
Večja pozornost je na celostni obravnavi skozi izvajanje, poslušanje in ustvarjanje pri
glasbenih dejavnostih.
Večji poudarek te urice je bil na ritmični zanesljivosti. Ritem sva izvajala z Orffovimi in
lastnimi instrumenti (veliki telesni gibi, gibi rok in nog) ob ritmični izreki, petju in predvajani
glasbi.
DOSEŢENI CILJI TE URE:
Otrok se je pri petju, plesu in igranju na lastna in Orffova glasbila sprostil in uţival, saj je
aktivno sodeloval. Na glasbila je rad igral in z njimi ustvarjal najprej po svoje, nato po mojih
navodilih s pesmijo Ringaraja, pesem nam ugaja. Zapomnil si je tudi njihova imena, jih
poimenoval in izvedel pravilno drţo igranja na tamburin, činele in triangel.
Ob glasbi se je gibalno izraţal in si izmišljal svoje velike telesne gibe. Predstavljal si je, da je
bik, ki ţivi v ţivalskem vrtu, ter ga oponašal.
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Ritmični grafični vzorci ga niso pritegnili, zato po njih nisva sledila s prstom, ampak sva jih
izvajala s poskoki in zajčjim plesom ob glasbi. Naučil se je prirejeno pesem Ringaraja, pesem
nam ugaja, ki jo je občasno pripeval. Ob tem je korakal v ritmu in igral na ritmični
instrument.
4. REFLEKSIJA, 5. 4. 2016:
Vaje za artikulacijo sva izvedla na poseben način s pisanjem s flomastri na tablico piši briši in
nato na tablični računalnik.
Ker ga je risanje na tak način zelo pritegnilo, sva bila večino časa v sedečem poloţaju. Kar je
slabost, je to, da je bil otrok večinoma v napol leţečem poloţaju – slaba drţa za petje in
dihalne vaje.
Samoiniciativno je izvajal pesem Mačka in miš, ki sva se jo skupaj naučila. Pozorno je
poslušal glasbeno izvajanje pesmi Kuţa pazi z vizualizacijo (risanjem črt), nato pa je s
pomočjo risanja zapel lestvico od h do g1 deloma točno, kar me je zelo presenetilo. Z
risanjem se je zavedel tonskih višin in trajanj, kar je viden napredek od prejšnjih ur.
Vsako uro kaţe tudi posebno navdušenje nad igranjem na violino in flavto. Prvič sva tudi
nepredvideno uporabila boomwhackers uglašene cevi C-dura za izvajanje ritmičnih vzorcev.
5. REFLEKSIJA, 7. 4. 2016:
Prepuščala sem vodenje urice otroku – po njegovem interesu, kar ga je v tistem trenutku
pritegnilo. Tako je bil celo uro aktiven, sama sem ga le usmerjala in dodajala posamezne vaje.
Uro sva začela z gledanjem knjig. Otrok je nato kmalu sam dal pobudo, da bi raje pel. Odprla
sva svojo glasbeno škatlico in iz nje je povlekel slamice in vato za pihanje. Delala sva vaje
pihanja za krepitev ustnih mišic in enakomeren izdih.
Pozorno je poslušal in izvajal ritmizirano oglašanje ţivali.
Pri dejavnostih je zelo uţival. To sem opazila ob njegovem sodelovanju pri glasbenodidaktičnih igrah, petju izmišljenih pesmi, igranju na triangel, tamburin in palčke. Na veliki
boben je izvajal ritmične vzorce najprej samoiniciativno, nato po poslušanju moje
demonstracije. Ob izvajanju na ritmični instrument in ritmični izreki je korakal na mero
(dobo).
Ples Račke sva izpustila, ker nama je zmanjkalo časa.
Samoiniciativno si je zaţelel pesem o muhi, tako da sva izvajala pesem Priletela muha na zid,
ki je tudi odlična vaja za dikcijo in artikulacijo.
Zapel je poznane pesmi o ţivalih (Polţeva snubitev; Zajček; Pleši, pleši črni kos; Lisička je
prav zvita zver; Mačka in miš; Katarina Barbara). Nekatere v celoti, nekatere je le pozorno
poslušal, pri nekaterih pa je izraţal čustva s telesom in mimiko obraza.
Vajo za širjenje obsega glasu sva izvajala tudi z načinom vizualizacije (risanje krogcev za
posamezni ton), na koncu pa še z barvnimi čevlji na tabli.
Na video posnetku ni (zaradi nenamerne prekinitve snemanja): otrok na ritmične instrumente
izvaja ritem in izgovarja izmišljeno pesem za posamezno ţival. Za vsako ţival je izbral svoj
instrument.
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6. REFLEKSIJA, 12. 4. 2016
Otrok je bil ta dan rahlo utrujen (to mi je tudi povedal on in njegova učiteljica), saj je večino
časa presedel in preleţal na kavču. Kljub temu je občasno aktivno sodeloval in pozorno
poslušal. Časa je zmanjkalo za sledenje in petje po slikovnem zapisu, kar nameravam narediti
v prihodnji urici. Namesto tega dela sem otroku prepustila, da si je izbral knjigo (Sneguljčica)
in sva jo listala ter ob tem izvajala dihalne vaje in vaje za kakovost glasu.
Samoiniciativno je začel voditi ples ob poslušanju zvokov narave. Sam si je tudi izmislil
prikaz nevihte in deţja s cevjo, ki proizvaja zvok deţja (rainmaker). Udarec ob tla je
predstavljal strelo.
Igrala sva tudi na glavnik.
Novo pesem Vremenska poročila je rad poslušal, vendar ni pripeval. Aktivno pa je sodeloval
ob gibnem prikazovanju besedila pesmi.
NADALJEVANJE 6. PEVSKE URICE:
7. REFLEKSIJA, 19. 4. 2016
Pesem Vremenska poročila je pripeval (le po besedah), ker je v pesmi veliko besedila.
Sam si je na tabličnem računalniku zavrtel pesem Zajček dolgouček in ob videoposnetku
pripeval. Nato sem ga k petju spodbujala še z mikrofonom, tako da sva pela izmenjaje. Sledil
je tudi po simbolnem zapisu besedila pesmi.
Sam od sebe je začel peti pesem Vremenska poročila, ko je zagledal slikovni zapis besedila
pesmi. Pesem je še večkrat poslušal, saj mu je bila zelo všeč. Vsakič je pripeval več besedila.
Na violino je igral z lokom in pri tem pel pesem Vremenska poročila in Lisička je prav zvita
zver – samoiniciativno. Tudi ob slikovnem zapisu je v ritmu s prstom udarjal po ţabicah, a ne
po vrsti.
Prepoznal je pesem Lisička je prav zvita zver, ki sem jo zaigrala na violino, saj je takoj vzel
tulec, ki je zanj predstavljal puško lovca, ki nastopa v pesmi.
Prepoznaval je glasne in tihe instrumente.
Moja napaka je bila, da sem mu večino ure dovolila imeti tablični računalnik.
Našel je videe, ki jih je pozorno gledal in se ob tem gibal.
8. REFLEKSIJA, 21. 4. 2016
Samoiniciativno je vzel boomwhackerse, zato sem mu sledila z oponašanjem njegovih gibov.
Ker se mu je zdelo prijetno, je nato tudi sam oponašal mene in sva izvajala različne ritmične
vzorce, najprej brez govora in petja, nato pa z njima. Nekatere ritmične vzorce sem na začetku
izvajala prehitro, a sem se nato popravila, da je laţje ponavljal za mano. Sam je tudi našel
rimo: reci lok – ima rog (pokazal ga je z gibom).
Sam je začel igrati na činelo, ki ga je spominjala na grmenje, zato sva začela s pesmico
Vremenska poročila. Ob mojem petju je z udarjalko udarjal po čineli v zanesljivem ritmu.
Jeţki (ravnoteţni diski) so mu bili zanimivi – predvsem kot krona (nošenje na glavi).
Z boomwhackersi sva udarjala tudi po glavi, tako da je bolje slišal ton svoje cevi, ki ga je nato
tudi deloma točno zapel. Ob tej dejavnosti je pravilno ponovil za mano ton c2, kar me je zelo
presenetilo.
Oponašala sem ţivali (volk, sova), on pa jih je prepoznaval po oglašanju.
Pri dejavnosti oglašanje podlog, na katerih so različne ţivali, je bil zainteresiran, saj je sam
narekoval, katera ţival bo zapela, in to tudi izvedel.
Po mojem igranju melodije na violino je prepoznal pesem Čuk se je oţenil.
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Ritmični vzorec:

(BA-BA-BAA) je ponavljal za menoj.

9. REFLEKSIJA, 26. 4. 2016
Samoiniciativno je zapel pesem Sijaj, sijaj, sončece.
Po melodiji je prepoznal pesem Mačka in miš in pripeval ob mojem petju in slikovnem
zapisu.
Pozorno je poslušal melodije pesmi in vse prepoznal.
Nato je pozorno gledal in delno pripeval pesmi, ki sem mu jih zapela.
Pozorno je poslušal tudi pihanje balona.
Na koncu je pokazal interes do sledenja po slikovnem zapisu ţabic s palico. Ni dovolil, da mu
pokaţem, kako je prav, zato je sledil po svoje. V učilnici je stiska z ravnimi stenami, zato je
tudi plakat visel na slabem mestu in tako ta dejavnost ni najbolj uspela.
Je pa na koncu ure pokazal izvajanje notne vrednosti (polovinko) – hojo slona, ki jo je delno
posnemal od mene (demonstracija s hojo in bobnom), delno pa je bil sam ustvarjalen (hoja z
boomwachersi).
10. REFLEKSIJA, 3. 5. 2016
Sam je določal instrumente posamezne ţivali, nato pa je le deloma posnemal premikanje
ţivali v določenem ritmu. To dejavnost sem skušala povezati z igro, a je pri tem sodeloval le s
pozornim poslušanjem in ne z izvajanjem.
Vmes je našel stvari, ob katerih se je spomnil ţe na izvedene urice npr. avto, ki vozi po ravni
cesti in pri tem poje, pihanje balona, izvajanje na činelo ritmični vzorec (z vizualizacijo slona,
ki predstavlja dve polovinki).
Ritmični vzorec
(JAA, TUKAJ SEM) je izvajal z brenkanjem na kitaro ob
mojem izvajanju ritma na boben in ritmični izreki. Nato pa ga je enako in pravilno sočasno z
mano izvedel tudi brez ritmične izreke.
Ritmični vzorec
(PRI-DI SEM) pa je izvedel s štirimi osminkami.
Samoiniciativno je zapel Lisička je prav zvita zver.
Ko sem pri dejavnosti petja govorila vse na istem tonu (c2), je otrok dobil asociacijo na sveto
mašo, kjer duhovniki govorijo oz. pojejo vse na nekem tonu.
Besedilo pesmi Vremenska poročila sva obnovila s slikami. Pravilno je dopolnjeval moj
stavek: Če ţabe kvakajo grdo, kot iz škafa … LILO BO.
Pesem Mačka in miš sva prvič zapela zelo počasi in je lepo sledil od besede do besede,
medtem ko melodije ni ujel. Pri normalnem tempu pa je ujel tudi melodijo.
Ponovitve: PRI URICAH PLEŠEM IN POJEM – ponovi le PLEŠEM IN POJEM.
Samoiniciativno zaigra na boben ritmični vzorec: TA, TA, TA-TA TA.
Pomanjkljivost: Preveč hitro menjavanje dejavnosti, fotografij – povzroči, da ne sledi več
aktivno. Ko sva bila pri raketi, je on še vedno razmišljal o njej, medtem ko sem mu jaz
ponudila ţe drugo fotografijo. Morda če bi dlje časa vztrajala pri eni fotografiji, bi ponovil oz.
izvedel oglašanje rakete pri vzletu in pristanku.
Prepoznal je slikovni zapis pesmi Vremenska poročila in po njem zapel pesem.
Za konec sem otroku posnela notna trajanja (slon – polovinke, medved – četrtinke, zajec –
osminke, miška – šestnajstinke), ki jih je ob koncu ure gledal na fotoaparatu.
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11. REFLEKSIJA, 12. 5. 2016
– Izhajala sem iz vremena – mokri čevlji, nogavice. Tudi otrok se je sezul in sva hodila
po luţah (ravnoteţnih jeţkih), ki sem mu jih pokazala ţe pri 8. pevski urici. Spomnil
se je, da te luţe pojejo in je ponavljal za mano tone (nekatere je pravilno odpel).
– Jaz sem pela na papirnato kitaro, on pa je v ritmu samoiniciativno igral na boben.
– Na ksilofonu je zven vseh tonov poimenoval kar mavrica.
– Ustvarjalnost z igranjem na ksilofon v ritmu.
– Vodil me je, kako naj igram na ksilofon (poskusi to – pokaţe, jaz ponavljam).
– Učenje skozi igro (voţnja po cesti, voţnja rakete na Luno in nazaj na Zemljo, voţnja
rešilca).
– Pojeva izmenjave: jaz-on-jaz-on.
– Zgodbo o volku sem zapela na istem tonu.
– Ples – bil je zelo ustvarjalen z izmišljanjem gibov. S plesom sem mu dvignila nivo
energije.
– Najde povezave (dober spomin) – ima rog (boomwhackers na glavi).
12. REFLEKSIJA, 17. 5. 2016
– Samoiniciativno je ob pogledu na sliko miške na flavto zaigral njen tek (šestnajstinke),
nato pa še ob spodbudi mene zajčka in slona.
– V ritmu je spremljal moje petje pesmi Mačka in miš ob sledenju slikovnega zapisa (v
3. vrstici se je rahlo izgubil, nato pa se je v zadnji vrstici ujel). Morala bi mu s palico
kazati po slikovnem zapisu, sem mu pa s prstom, kar je bilo slabše. Sledil je
popolnoma samostojno.
– Imela sva manj časa na voljo kot po navadi, tudi sama sem slabo sledila otroku, saj
sem bila utrujena.
– Pela sva vokale a, e, i, o, u tudi s prikazom s prsti in dlanjo – otrok je ponavljal le z
gibom, občasno z glasom (dobro je, da je delovala ustna motorika).
– Previsoka intonacija (Vremenska poročila).
– Na vprašanje, kdo hitro skače, je pravilno odgovoril, da zajec, na vprašanje, kdo pa
počasi, pa da medved. Z aktivnostjo ob slikovnem zapisu sem mu prikazala povezavo
med velikimi in majhnimi ţabami (osminke in četrtinke ter polovinka – hoja slona, oz.
oblak na slikovnem zapisu).
– Pesem iz risanega filma Ledeno kraljestvo ga je prevzela, v zgodbo se je vţivel in jo
zelo doţiveto in ustvarjalno odplesal.
– Ta urica je bila povod za novo pripravo, v katero sem zajela delčke te ure (kaj ga
zanima, kaj mu je všeč, na čem bi lahko še delala).
13. REFLEKSIJA, 19. 5. 2016
Vedno zapisujem, kaj je otrok naredil, ne česa ni, glede na pripravo. Vedno tudi ne morem
vsega načrtovati in predvideti, zato v refleksijo zapišem vse, kar sem opazila, da se je
spremenilo, v čem me je presenetil itd.
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Zelo ga je pritegnil instrument s kroglicami, ki ima zvok deţja/morja. Dobro si ga je
ogledoval in preizkušal njegov zvok.
Nato sva prvo dejavnost za razvijanje motorike ustnic izvedla s prenašanjem figuric in
svinčnikov. Sprva jih je grabil z zobmi, nato pa tudi z ustnicami. Nalogo je izpeljal do
zadnjega svinčnika.
Na začetku ni ţelel igrati violine, zato sem mu dovolila, da je po svoji ţelji igral kitaro. Skozi
pesmi sva prišla do istega cilja – ločiti kratke in dolge tone. Otrok jih je pri pesmi Vremenska
poročila ponazarjal z igranjem na kitaro brez mojih spodbud, samostojno in samoiniciativno
po slišanem (ob igranju na violino), nato pa sva prešla na pesem Mačka in miš ter petje ob
slikovnem zapisu, kjer je ponazorjeno, da ima zadnja mačka daljši rep, kar pomeni, da dlje
drţimo ton (za četrtinko). Otrok je sodeloval tudi z delnim petjem.
Nato sva na violini in kitari poslušala vibriranje strune – koliko časa zveni.
Dalje sva igrala kratke tone, tako da sva struno ustavila.
Sam si je predstavljal, kaj sliši, ko na violino igram kratke tone (kamni, zverjasec). Dodala
sem še za dolge tone, da igrava dolgo cesto oz. dolgo kačo. S to vajo sva ponovila tudi tonske
vrednosti (z ţivalmi in njihovo hojo).
Tudi sam je nato enako prikazal na violino (kača, dolga cesta, miška).
Po slikovnem zapisu ni dolgo sledil, grafični zapis pa mu je bil privlačen le ob dodanih slikah
(ţabe, sonca in deţja), ki jih je takoj povezal s pesmijo Vremenska poročila.
Pri plesu se je vţivel v vlogo Elze iz risanke Ledeno kraljestvo. Ples z ruto mu je bil všeč.
Instrumentalna klasična glasba ga je popeljala v svet domišljije (sliši ptičke, vodo, pijemo
vodo, veslamo). Sam si je izmišljeval gibe, jaz pa sem mu sledila, na koncu pa sem ga pustila
v svojem svetu s svojo domišljijo – veslal je barko, lovil ribe, jih jedel, se z njimi skoraj
zadušil …
Ob poslušanju glasbe je z obrazom prikazal čustva, svojo domišljijo, ki jo je ob tem doţivljal.
14. REFLEKSIJA, 2. 6. 2016
Vaje sesanja – poskušal je, a neuspešno. Raje je po slamici srkal vodo.
Samoiniciativno je izvajal še vaje pihanja – po slamici v vodo, v vato …
Vaja za motoriko ustnic – vţivel se je v ţivali, ki grabijo kost z usti, in je vajo dobro izvajal.
Tudi z ustnicami je prijel manjši svinčnik, tako da sem mu ga med ustnici poloţila sama.
Izhajala sem iz njegovega znanja o tem, katera ţival je glasna, se oglaša glasno. Rekel je, da
medved in pelikan. Nato pa sem mu predstavila še glasno petje papig. Prepoznal je pesem
Kuţa pazi in tudi določil dinamiko – glasno ali tiho. Nato je še sam začel igrati na boben –
miško (tiho) in papigo (glasno).
Na vprašanje, ali so are glasne ali tihe, je pravilno odgovoril (vedno do sedaj je odgovoril
zadnjo mojo besedo, tokrat pa je odgovoril z razumevanjem).
Pri ponovitvi, kako hodijo ţivali, je pravilno v ritmu ponazoril hojo slona, zajčka in miške. Na
posnetku tega ţal ni, ker se je videokamera izklopila.
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15. REFLEKSIJA, 7. 6. 2016
Danes je otrok prvič ponovil za mano glas š, saj ga je pritegnila slika ustnic, ki ponazarjajo
izgovarjavo tega glasa. Tudi vse vaje, ki jih prikazuje opica na listu za motoriko jezika, je
pravilno ponovil. Več je ponovil za sliko kot po moji demonstraciji brez slike.
Ob uprizarjanju mletja mlinčka in peke kruha sva izvajala vaje za ustno motoriko.
V glasbeni učilnici sva imela danes moţnost tudi igranja na sintetizator, česar se je otrok zelo
razveselil.
Igrala sva notne vrednosti (polovinke, četrtinke in osminke – s poimenovanjem po ţivalih:
slon, medved, zajec), visoke in nizke tone (medved in metuljček), dolge (slon) in kratke tone
(zajec), glasne (papiga) in tihe tone (miška).
Črne kvadratke je vrgel na tla, kar je zame pomenilo, da so mu nesmiselni.
Na sintetizator je zaigral Kuţa pazi tako, da sem mu drţala prst, on je pa sam v ritmu sledil
tipkam.
Na vprašanje, kako na klavirju delata slon in zajček, je pravilno prikazal. Osminke (zajčka) je
takoj povezal z ropotuljo, ki sva jo uporabljala v začetni uvodni uri, ko sem mu predstavila te
ţivali.
Predstavila sem mu tudi zdruţen prikaz (osminke in četrtinke), ki sva ga izvajala v plesu ob
glasbi. Otrok je izvedel pravilno le vsako posebej, obojega skupaj pa ni izvedel. NAPAKA:
namesto slona sem izvajala medveda (četrtinko).
Naučila sem se postavljati otroku tudi jasne meje, saj včasih, ko ima nečesa dovolj, začne
uničevati stvari in jih metati po tleh ipd. Ko mu jasno rečem »stop«, odneha ali pa začnem
pospravljati stvari, kar pomeni, da sva z uricami zaključila.
16. REFLEKSIJA, 9. 6. 2016
Danes sem se počutila slabše, zato je bil tudi moj pedagoški pristop slabši, manj sem sledila
otroku, preveč sem pričakovala od njega, nisem bila sproščena, kar je otrok čutil … Otrok je
tudi na koncu ure vprašal: Kaj je s tabo? Si zaspana? To pomeni, da je čutil, da nisem
najboljše volje.
Zelo ga je pritegnil sintetizator, ki bi ga igral dolgo časa, če mu ne bi jasno rekla, da naj
konča.
Danes sem ţelela delati na tem, da bi mi bolje sledil, ponavljal za mano, izrekal, pel, a ţal ni
bil dan za to.
Mogoče sem zahtevala preveč in še sama nisem imela jasnega cilja. Ţelela sem, da vsaj
poskuša zapeti, ponoviti za mano, pa čeprav ne točno tako, kot sem sama demonstrirala.
Vaje za ustno motoriko so mu bile všeč in jih je izvajal s pomočjo moje demonstracije ob
zgodbi in slik z opicami, ki prikazujejo vaje.
Nato sva začela kuhati, da bi nadaljevala z vajami za ustno motoriko – pobiranje stvari samo z
ustnicami, a tega ni ţelel sam početi.
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Nato sem mu hotela prikazati povezavo med ţivalmi in grafičnim prikazom tonskih vrednosti,
a mi je dal jasno vedeti, da črni pravokotnik ni slon in da naj preneham s tem. Še malo sem
poskušala, a teh povezav v otroku nisem ustvarila – branje grafičnega zapisa je bilo zanj
preveč abstraktno razmišljanje.
Mogoče sem mu premalo sledila in bi lahko isto stvar izvajala na sintetizatorju, na katerega si
je ţelel igrati.
Predstavitev solmizacijske lestvice z otroki, ki skačejo po stopnicah – otrok je bil
zainteresiran in je pozorno poslušal. Ker sva bila v akciji, nisem hotela prekinjati in iskati
intonacije na instrumentu, zato sem zapela iz glave (preverjeno lestvica B-dur).
Na videoposnetku je razvidno, da je otrok samoiniciativno uril ustno motoriko s pihanjem
piščalke, balona, glavnika, ne da bi sama to dobro opazila. Preveč sem ţelela slediti pripravi
namesto otroku.
Ko sem sama lepila lestvico otrok na steno, je otrok ob piščalki zapel, kar sem sama zaigrala
na violino – spontano, brez moje spodbude, vmešavanja … Bil je v vlogi strojevodje oz. vlaka
in je piskal na piščalko.
Ugotovila sem, da je bolje, da sledim njemu in da sam uţiva v glasbi, spontanosti,
muzikaličnosti in ga ne bremenim z zapisom, saj sam zelo dobro posluša, če mu je nekaj všeč,
in nato tudi ponovi, ko je sproščen.
Nadaljnje bom urico sestavila na principu igre, kjer bom sledila njemu, hkrati pa bova
ponavljala naučeno.
Samoiniciatvino je na najini lestvici za dinamiko premaknil puščico na are in razloţil mi je,
da to pomeni zelo glasno, kar pomeni, da si je simbol zapomnil (ali pa le ve iz vsakdanjega
ţivljenja, da je ara glasna, zato tudi puščica na ari pove, da pojemo glasno).
Velikokrat izrazi, da se bova naučila pesem. Zadnje čase sem preveč časa posvetila samo
ponavljanju snovi in premalo novim pesmim. Kasneje ponovila nekaj pesmi, a tako, da sem
samo jaz pela, otrok pa je udarjal z boomwhackersi.
Otrok je povedal, da je njegov jeziček zaspan in da ne ţeli peti, zato sva s petjem zaključila.
Na koncu urice sem ga pustila, da sam uţiva v pesmicah na tabličnem računalniku in pri tem
igra na violino.
17. REFLEKSIJA, 14. 6. 2016
Urica je bila uspešna, saj je otrok po dolgem času dobro sledil in imitiral mojo demonstracijo.
Zelo ga je motivirala vaja za sprostitev telesa in ogrevanje (bans Konjeniki) – pri čemer je
aktivno sodeloval z udarjanjem palice ob tla v ritmu (kot da jezdi konja).
Samoiniciatvino se je vţivljal v lovca, ki lovi lisico.
Udarjanje po kolenih v ritmu mu ni povzročalo teţav kot na preizkusu.
Samoiniciativno je začel peti pesem Vremenska poročila, a le delček. Opazila sem, da je
otroku v veliko pomoč petje pesmi ob slikah. Besedilo pesmi zna odpeti veliko boljše, če
gleda v slikovni zapis.
Slikovni zapis melodije mu ni v pomoč, saj mu ne sledi. Zanimivejši mu je del na plakatu,
kjer je narisana noga, ki ga opomni, da udari z nogo ob tla. Ta pomen slike dobro pozna.
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Po melodiji otrok dobro prepoznava poznane pesmi: Zajček dolgoušček, Mačka in miš,
Vremenska poročila, Mojster Jaka, Kuţa pazi.
Pri pesmi o Medvedu je pokazal na medvedovo mesto in njegove stopinje na steni, kjer ni bilo
slike medveda, temveč le kvadratki, ki predstavljajo njegovo hojo (četrtinke).
Prepoznal je tudi, kaj kaţe puščica, ko je pritrjena na papigo (glasno izvajanje). Tudi sam je
zaigral glasno in tiho, ko je bila puščica na miški. Veliki kontrasti v dinamiki so mu všeč.
Nato je samoiniciativno zapel Vremenska poročila ob spremljavi na violino, ki jo je igral sam.
Zapel je tone od h do a1.
Pesem Mačka in miš pa od be do g1. Zapel je tudi Sijaj, sijaj, sončece in Na planincah
popolnoma samostojno (od be do a1).
Zelo pozorno je poslušal zgodbo o škratu, ki je šel na luno. Zelo rad si jo je še večkrat
predvajal in ponavljal za škratom.
Po zvoku je tudi prepoznal violino.
Na koncu urice mi je pomagal pospraviti stvari na svoje mesto. Vedel je, kam sodi zajec, kam
medved in kam slon – razporedil jih je glede na svoje mesto in njihove stopinje.
18. REFLEKSIJA, 16. 6. 2016
Ţe pred vstopom v učilnico sem otroka vprašala, katera ţival hodi zelo počasi (boom, boom).
Uganil je, da je to slon. Doma sem izdelala slona iz kartona, ki ga je bil zelo vesel. Obesila
sva ga na svoje mesto v razredu, kjer so stopinje slona (črni pravokotniki).
Na začetku ure sem ţelela, da mi otrok sledi in me pogleda ter ponavlja za mano, a njega so
pritegnile druge stvari v razredu, zato ni bil 100 % zraven.
Z vţivljanjem v vlogo slona sva izvajala vaje vsrkavanja, pihanja in onomatopoije (renčanje),
pihanja skozi zobe in ustnice (prhotanje), pihanja na piščalko, kar je zelo dobro izvajal.
Tudi spuščanje glasov skozi cev je bila dobra vaja za ...
Aktivnosti, ki jih je izvajal:
– ponazarjanje slona,
– aktivno poslušanje nove pesmi o slonu in dodajanje besed v pesem,
– igranje na instrumente,
– voţnja avtomobilčka in spuščanje glasov ob tem (kot raketa z glasom gor in dol),
– petje pesmi Vremenska poročila, Mačka in miš
– poslušanje zvočnih posnetkov in posnemanje glasov, tonov na posnetku
– ponazarjanje glasov z roko in s flomastrom na papir
Navodila večkrat upošteva takrat, ko jih zapojem.
Ta dan je odgovarjal nepremišljeno in hitro. Ni ţelel veliko sodelovati.
Zelo rad si je predvajal posnetek, na katerem sem posneta kot škratek, ki gre po luni in vzleti
z glasom. Dobro na posnetku je bilo to, da ga je škratek prepričal, da ponavlja za njim, kar
tudi z veseljem je.
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19. REFLEKSIJA, 23. 6. 2016
Posnemanje ob posnetku. Po posnetkih, ki je otrok prvič slišal, ni hotel pripevati, ponavljati,
saj jih je le pozorno poslušal in jim sledil. To sem opazila na njegovem izrazu, saj se je
nasmihal, začel kazati kretnje.
Ko je posnetek večkrat poslušal, je občasno tudi kaj ponovil.
Tako sva izvedla večino preizkusa.
Na tablici je samoiniciativno odprl program za risanje in ga uporabljal za risanje vijug. Ob
moji demonstraciji z risanjem na plastificiran papir je tudi sam izvedel enako (mijavkanje,
vzlet in pristanek rakete, vriskanje, rešilec).
Otrok je ob mojem petju s skakanjem dečka po stopnicah na tablico izvajal ritem pesmi Kuţa
pazi.
Ob pesmi Ringa ringa raja je samoiniciativno risal s flomastrom linije in pike po
plastificiranem papirju ter sledil ritmu in tonskim trajanjem (kratko, dolgo) na zvočnem
posnetku.
Ob zvočnem posnetku dveh tonov sva risala liniji na dveh ravninah. Raketo na zvočnem
posnetku je samoiniciativno in samostojno narisal na plastificiran papir kot liniji (glas gre gor
in dol), ob tem je to prikazal tudi z glasom.
Otroku sem ponudila vse stopinje – črne kvadratke (medvedove, zajčje in slonove), ki jih je
pravilno razvrstil glede na fotografije. Ob tem pa je izvedel še pravi ritem s kretnjami rok in
ob
tem na zvočnem posnetku prepoznaval pevske izreke v ritmu (PI-KA PO-KA – zajec, BAA,
BAA – slon, BA, BE, BI, BO – medved).
Ob koncu urice otrok ni ţelel iz razreda, saj bi še pel in plesal. V tistem času mi je zapel
lestvico s skoki s prstom po tipkovnici ugasnjenega sintetizatorja, izreke PRI-DI SEEM, JAA,
TUKAJ SEM, PI-KA, PO-KA.
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11.4 TABELE ZA VPISOVANJE REZULTATOV PREIZKUSA
11.4.1 PETJE PO SLUŠNI ZAZNAVI
MELODIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
a) TOČNO (zapoje
melodično
zanesljivo): + 2
točki
b) DELOMA
TOČNO (zapoje z
melodičnimi
napakami): + 1
točka
c) NETOČNO
(zapoje melodično
nezanesljivo): 0
točk

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– pomoč z gibom roke
– pomoč z melodičnim instrumentom
– pevska imitacija (posnema oz. ne
posnema zvočne
barve/trajanj/višin/jakosti/hitrosti/ …
danih primerov)

1.

2.

3.

4.

5.
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RITMIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
a) TOČNO (izvaja
ritmično zanesljivo): +
2 točki
b) DELOMA TOČNO
(izvaja z nekaj
ritmičnimi napakami):
+ 1 točka
c) NETOČNO (izvaja
ritmično nezanesljivo):
0 točk

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– pomoč z ritmičnim
instrumentom
– pomoč z glasom in velikimi
telesnimi gibi (npr.
oponašanje hoje medveda
in oglašanje: BA-BA)
–

imitacija ritmičnih vzorcev
(posnema oz. ne posnema
trajanj/hitrosti/ … danih
primerov)

1.

2.

3.

4.

5.

PEVSKA
IZREKA
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
a) TOČNO (pravilno
ponovi
zlog/besedo/stavek): + 2
točki
b) DELOMA TOČNO
(pravilno ponovi le del
zloga/besede/stavka): + 1
točka
c) NETOČNO
(zloga/besede/stavka ne

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– pomoč z lutko, ki odpira usta
– pomoč z drobnimi
koordiniranimi gibi (npr. rok in
prstov, ki ponazarjajo odprta
usta)
– imitacija izreke (posnema oz.
ne posnema trajanj/hitrosti/ …
danih primerov)
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ponovi oz. uporabi svoj
zlog/besedo/stavek): 0
točk, za ustvarjalnost: +
0,5 točke
1. Izgovarjanje na
zlog: BA
2. Izgovarjanje
zlogov: BA-BE-BIBO
3. Izgovarjanje
besed: PI-KA POKA
4. PRI-DI SEM,
PRI-DI SEM.
5. JAA, TU-KAJ
SEM.
IZREKA
GLASOV,
VODENJE DIHA,
KAKOVOST
TONA
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
a) TOČNO (pravilno
ponovi glasove/dih/tone):
+ 2 točki
b) DELOMA TOČNO
(deloma ponovi pravilno,
deloma nepravilno): + 1
točka
c) NETOČNO (ponovi
nepravilno oz. uporabi
svoj glas): 0 točk, za
ustvarjalnost: + 0,5 točke

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– pomoč z lutko, ki odpira usta
– pomoč z drobnimi
koordiniranimi gibi
– pomoč z velikimi telesnimi gibi
– imitacija glasov, diha, tona
(posnema oz. ne posnema)

1. izstrelitev rakete
(uiiiiip)
2. vračanje rakete
na Zemljo (piiiiiiiu)
3. rešilec (wiu wiu
wiu wiu)
4. zehanje (aaa,
aaaah)
5. renčanje (grrrrr)
6. mijavkanje
(mijaaaav, miiiijav)
7. vriskanje
(juhuhuuuuuu)
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RITMIČNA IN
MELODIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:

TOČKOVANJE: OPOMBE:
a) TOČNO
– otrokova pozornost
(izvaja ritmično in
– pomoč z ritmičnim
melodično
instrumentom
zanesljivo): + 2
– pomoč z glasom in velikimi
točki
telesnimi gibi (npr. oponašanje
b) DELOMA
hoje medveda in oglašanje:
TOČNO (izvaja z
BA-BA) po slikovnem zapisu
nekaj ritmičnimi
– imitacija ritmičnih vzorcev
oz. melodičnimi
(posnema oz. ne posnema
napakami): + 1
trajanj/hitrosti/ … danih
točka
primerov)
c) NETOČNO
– pomoč z gibom po slikovnem
(izvaja ritmično in
zapisu
melodično
– pomoč z melodičnim
nezanesljivo): 0
instrumentom
točk
– pevska imitacija (posnema oz.
ne posnema zvočne
barve/trajanj/višin/jakosti/hitro
sti/ … danih primerov)

1.

2.

3.

4.

5.

MELODIČNA IN
TOČKOVANJE:
d) TOČNO (izvaja
RITMIČNA
ritmično in
ZANESLJIVOST TER
melodično
PEVSKA IZREKA

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– pomoč z lutko, ki odpira usta
– pomoč z drobnimi
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PRIMERI:

zanesljivo ter
pravilno ponovi
stavek): + 2
točki
e) DELOMA
TOČNO (izvaja
z nekaj
ritmičnimi oz.
melodičnimi
napakami ter
pravilno ponovi
le del stavka): +
1 točka
f) NETOČNO
(izvaja ritmično
in melodično
nezanesljivo ter
stavka ne
ponovi oz.
uporabi svoj
stavek): 0 točk
oz. za
ustvarjalnost: +
0,5 točke

–
–
–

–

–
–
–

koordiniranimi gibi (npr. rok in
prstov, ki ponazarjajo odprta
usta)
imitacija izreke (posnema oz. ne
posnema trajanj/hitrosti/ …
danih primerov)
pomoč z ritmičnim instrumentom
pomoč z glasom in velikimi
telesnimi gibi (npr. oponašanje
hoje medveda in oglašanje: BABA) po slikovnem zapisu
imitacija ritmičnih vzorcev
(posnema oz. ne posnema
trajanj/hitrosti/ … danih
primerov)
pomoč z gibom po slikovnem
zapisu
pomoč z melodičnim
instrumentom
pevska imitacija (posnema oz. ne
posnema zvočne
barve/trajanj/višin/jakosti/hitrosti
/ … danih primerov)

1. »Gre-mo gor.«
2. Ku-ţa pa-zi, z repkom mi-ga, vsta-ne, leţe, ta-čko da.
3. »Res je le-po, če poje-mo.«
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11.4.2 PETJE PO SLUŠNO-VIDNI ZAZNAVI
MELODIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:

TOČKOVANJE: OPOMBE:
a) TOČNO
– otrokova pozornost
(zapoje melodično
– pomoč z gibom po slikovnem
zanesljivo): + 2
zapisu
točki
– pomoč z melodičnim
b) DELOMA
instrumentom
TOČNO (zapoje z
– pevska imitacija (posnema oz.
melodičnimi
ne posnema zvočne
napakami): + 1
barve/trajanj/višin/jakosti/hitro
točka
sti/ … danih primerov)
c) NETOČNO
(zapoje melodično
nezanesljivo): 0
točk

1.

2.

3.

4.

5.

RITMIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
a) TOČNO (izvaja
ritmično
zanesljivo): + 2
točki
b) DELOMA
TOČNO (izvaja z
nekaj ritmičnimi
napakami): + 1
točka

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– pomoč z ritmičnim
instrumentom
– pomoč z glasom in velikimi
telesnimi gibi (npr.
oponašanje hoje medveda in
oglašanje: BA-BA) po
slikovnem zapisu
– imitacija ritmičnih vzorcev
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c) NETOČNO
(izvaja ritmično
nezanesljivo): 0
točk

(posnema oz. ne posnema
trajanj/hitrosti/ … danih
primerov)

1.

2.

3.

4.

5.

PEVSKA IZREKA
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
a) TOČNO (pravilno
ponovi
zlog/besedo/stavek): + 2
točki
b) DELOMA TOČNO
(pravilno ponovi le del
zloga/besede/stavka): + 1
točka
c) NETOČNO
(zloga/besede/stavka ne
ponovi oz. uporabi svoj
zlog/besedo/stavek): 0
točk, za ustvarjalnost: +
0,5 točke

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– pomoč z lutko, ki odpira usta
– pomoč z drobnimi
koordiniranimi gibi (npr. rok
in prstov, ki ponazarjajo
odprta usta)
– imitacija izreke (posnema oz.
ne posnema trajanj/hitrosti/ …
danih primerov)

1. Izgovarjanje na
zlog: BA.
2. Izgovarjanje
zlogov: BA-BE-BIBO.
3. Izgovarjanje besed:
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PI-KA PO-KA
4. PRI-DI SEM, PRIDI SEM.
5. JAA, TU-KAJ
SEM.
IZREKA
GLASOV,
VODENJE DIHA,
KAKOVOST
TONA
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
a) TOČNO (pravilno
ponovi
glasove/dih/tone): + 2
točki
b) DELOMA TOČNO
(deloma ponovi
pravilno, deloma
nepravilno): + 1 točka
c) NETOČNO (ponovi
nepravilno oz. uporabi
svoj glas): 0 točk, za
ustvarjalnost: + 0,5
točke

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– pomoč z lutko, ki odpira usta
– pomoč z drobnimi
koordiniranimi gibi
– pomoč z velikimi telesnimi gibi
– imitacija glasov, diha, tona
(posnema oz. ne posnema)

1. izstrelitev rakete
(uiiiiip)
2. vračanje rakete na
Zemljo (piiiiiiiu)
3. rešilec (wiu wiu
wiu wiu)
4. zehanje (aaa,
aaaah)
5. renčanje (grrrrr)
6. mijavkanje
(mijaaaav, miiiijav)
7. vriskanje
(juhuhuuuuuu)
RITMIČNA IN
MELODIČNA
ZANESLJIVOST
PRIMERI:

TOČKOVANJE: OPOMBE:
a) TOČNO
– otrokova pozornost
(izvaja ritmično in
– pomoč z ritmičnim
melodično
instrumentom
zanesljivo): + 2
– pomoč z glasom in velikimi
točki
telesnimi gibi (npr. oponašanje
b) DELOMA
hoje medveda in oglašanje:
TOČNO (izvaja z
BA-BA) po slikovnem zapisu
nekaj ritmičnimi
– imitacija ritmičnih vzorcev
oz. melodičnimi
(posnema oz. ne posnema
napakami): + 1
trajanj/hitrosti/ … danih
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točka
c) NETOČNO
(izvaja ritmično in
melodično
nezanesljivo): 0
točk

–
–
–

primerov)
pomoč z gibom po slikovnem
zapisu
pomoč z melodičnim
instrumentom
pevska imitacija (posnema oz.
ne posnema zvočne
barve/trajanj/višin/jakosti/hitro
sti/ … danih primerov)

1.

2.

3.

4.

5.

MELODIČNA IN
RITMIČNA
ZANESLJIVOST
TER PEVSKA
IZREKA
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
OPOMBE:
a) TOČNO
– otrokova pozornost
(izvaja
– pomoč z lutko, ki odpira usta
ritmično in
– pomoč z drobnimi
melodično
koordiniranimi gibi (npr. rok in
zanesljivo ter
prstov, ki ponazarjajo odprta
pravilno
usta)
ponovi stavek):
– imitacija izreke (posnema oz. ne
+ 2 točki
posnema trajanj/hitrosti/ …
b) DELOMA
danih primerov)
TOČNO
– pomoč z ritmičnim
(izvaja z nekaj
instrumentom
ritmičnimi oz.
– pomoč z glasom in velikimi
melodičnimi
telesnimi gibi (npr. oponašanje
napakami ter
hoje medveda in oglašanje: BA109

pravilno
ponovi le del
stavka): + 1
točka
c) NETOČNO
(izvaja
ritmično in
melodično
nezanesljivo
ter stavka ne
ponovi oz.
uporabi svoj
stavek): 0 točk
oz. za
ustvarjalnost: +
0,5 točke

–

–
–
–

BA) po slikovnem zapisu
imitacija ritmičnih vzorcev
(posnema oz. ne posnema
trajanj/hitrosti/ … danih
primerov)
pomoč z gibom po slikovnem
zapisu
pomoč z melodičnim
instrumentom
pevska imitacija (posnema oz. ne
posnema zvočne
barve/trajanj/višin/jakosti/hitrosti
/ … danih primerov)

1. »Gre-mo gor.«
2. Ku-ţa pa-zi, z repkom mi-ga, vsta-ne,
le-ţe, ta-čko da.
3. »Res je le-po, če
po-je-mo.«

11.4.3 PETJE PO VIDNI ZAZNAVI
PRIMERI:

TOČKOVANJE:
a) TOČNO: + 2
točki
b) DELOMA
TOČNO: +1 točka
c) NETOČNO: 0
točk

OPOMBE:
– otrokova pozornost
– otrok je/ni odziven
– pomoč z gibom roke po slikovnem zapisu
– pomoč z velikimi telesnimi gibi
– pomoč z melodičnim instrumentom
– pevska reprodukcija (zvočna
barva/trajanja/višine/jakost/hitrost/ …
danih primerov)
– glasbeni spomin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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