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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala zastopanost otroškega ljudskega glasbenega izročila v 

vrtcu. V teoretičnem delu sem obravnavala ljudsko glasbeno izročilo in posebno pozornost 

namenila otroškim ljudskim pesmim, plesom, izštevankam, igram in glasbilom. Poleg tega 

sem raziskala, koliko se ljudsko izročilo pojavlja v Kurikulumu za vrtce, strokovni literaturi in 

didaktičnih gradivih za predšolsko vzgojo. 

Empirični del vključuje kvalitativno in kvantitativno raziskavo. V kvantitativnem delu 

raziskave sem analizirala rezultate intervjuja z vzgojiteljicami o vključevanju otroškega 

izročila v vrtec, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom. V kvalitativnem delu raziskave 

sem z analizo dnevniških zapisov, fotografij, posnetkov in izjav otrok ugotavljala interes 

otrok za izvajanje dejavnosti ljudskega izročila. V okviru projekta sem izvedla več dejavnosti, 

skozi katere so otroci spoznavali otroške ljudske pesmi, igre, plese, izštevanke in glasbila. 

Ugotovila sem, da imajo otroci velik interes za spoznavanje ljudskega izročila, da ga 

sprejemajo z veseljem in si ga hitro prisvojijo. Ravno tako imajo interes za vključevanje 

otroškega ljudskega glasbenega izročila v vrtec tudi vzgojiteljice, vendar se pri tem srečujejo 

z več težavami. Med njimi so najizrazitejše, da imajo premalo predznanja, da je v Kurikulumu 

za vrtce premalo poudarka na tem področju, da je premalo seminarjev na to temo in da je na 

voljo premalo gradiva z otroškim ljudskim glasbenim izročilom. Zaradi navedenih težav 

vzgojiteljice otroško ljudsko glasbeno izročilo redkeje vključujejo v svoje načrtovane 

dejavnosti ali pa je to nekakovostno. Rezultate obeh raziskav sem interpretirala na podlagi 

pripadajočih referenc in strokovne literature. 

KLJUČNE BESEDE: vrtec, glasbena vzgoja, ljudska glasba, otroško ljudsko glasbeno 

izročilo. 

  

  



 
 

ABSTRACT 

In the thesis I researched the representation of children’s folk music in kindergarten. In the 

theoretical part I discussed the traditional folk music and put emphasis on children’s folk 

music, dances, counting rhymes, games and musical instruments. Besides that I also 

researched how often folk music appears in the curriculum for kindergartens, the technical 

literature and the didactic materials for preschool education. 

The empirical part contains quantitative and qualitative research. In the quantitative part of 

the research I analysed the results of the interview with preschool teachers about including 

children’s folk tradition in kindergarten, which I gained with a survey questionnaire. In the 

qualitative part of the research, I was finding out how interested children are in activities that 

have to do with folk tradition through analysing diary notes, photographs, audio notes and 

children’s statements. In the framework of the research I carried out more activities, through 

which children learned about children’s folk music, dances, counting rhymes, games and 

musical instruments. I found out that children have an interest in learning folk tradition, that 

they receive it with joy and they quickly assimilate it. Preschool teachers also have an interest 

in including children’s folk music in the kindergarten, but they have several problems with it. 

Among those are the most distinct ones, that they have too little prior knowledge, that in the 

curriculum for kindergartens is not enough emphasis on this area, that there are not enough 

seminars on this subject and that there is too little material with children’s folk music 

available. As a consequence, the folk music tradition is rarely included in the kindergarten’s 

planned activities, or it is only inferior quality. In the end, I interpreted the results of both 

researches based on the relevant references and technical literature. 

KEYWORDS: kindergarten, music education, folk music, children’s folk music  
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1 UVOD 

Otroci imajo v sodobnem svetu veliko možnosti za glasbeno ustvarjanje. Na tržišču najdemo 

veliko različnih izvajalcev otroške glasbe, plastična otroška glasbila in različne zvočne igrače. 

Ob vsem tem pozabljamo na naše ljudsko izročilo, ljudske pesmi, igre, plese in glasbila, ki so 

del naše preteklosti in kulturne dediščine. Poznavanje ljudskega izročila je pomembno, saj se 

le tako lahko ohranja in prenaša naprej. Ljudsko izročilo se je v preteklosti prenašalo 

spontano, tako da so ga mlajši otroci ob delu ali pri igri prevzemali od starejših vrstnikov in 

odraslih. Zaradi sodobnega načina življenja se otroci z ljudskim izročilom ne srečujejo več 

tako pogosto. 

Pri prenašanju in ohranjanju ljudskega izročila ima poleg družine veliko vlogo vrtec, ki z 

načrtovanimi dejavnostmi ohranja veselje pri petju ljudskih pesmi, plesanju ljudskih plesov in 

učenju ljudskih iger in izštevank. Vsebine otroškega ljudskega izročila omogočajo izvedbo 

različnih glasbenih dejavnosti, od petja, igranja in poslušanja do ustvarjanja. Ljudsko izročilo 

lahko vključujemo v različne dele dnevne rutine, ga povezujemo z ostalimi področji 

dejavnosti ali pa ga v vrtec vključimo v okviru projektnega dela. Otrok se na podlagi 

dejavnosti v povezavi z ljudskim izročilom seznanja z načinom življenja, običaji in navadami 

v preteklosti. Pri tem ugotavlja, da je glasba lahko spremljevalka različnih dogodkov in 

priložnosti, ob katerih doživlja veselje in spoznava nove stvari. 

Z vnašanjem otroškega ljudskega glasbenega izročila v vrtec želimo otrokom privzgajali 

pozitiven odnos do naše zgodovine, tradicije in kulturne dediščine. Skozi uresničevanje 

dejavnosti v povezavi z otroškim glasbenim izročilom omogočamo, da bodo otroci ljudske 

pesmi, igre in plese, ki jih bodo spoznali v vrtcu, ohranjali in jih prenašali na sovrstnike. 

Hkrati bodo pridobivali pomembne vrednote za spoštovanje svoje kulture in kulture tujih 

narodov. Zato je pomembno, da vzgojitelji ozavestijo pomen vključevanja otroškega 

ljudskega izročila v vrtec, se na tem področju izobražujejo in tudi sami razvijajo pozitiven 

odnos do naše kulturne dediščine in izročila. 
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TEORETIČNI DEL 

2 LJUDSKO – UMETNO 

Ljudsko in umetno sta dva različna ustvarjalna načina, ki se hkrati prepletata in razhajata. 

Kljub njuni povezanosti sta bila raziskovana ločeno, z različnimi stališči, zato se ni 

prikazovala prava povezanost obeh načinov (Golež Kaučič, 2003). Umetna poezija ljudske ni 

nadomestila ali razvrednotila, ker sta vsaka s svojimi značilnostmi enakovredni in neodvisni 

(Kumer, 2002). 

Pri umetni pesmi pesnik z vsebino besedila izraža svoja čustva in misli ter pri tem velikokrat 

uporablja zahtevne besede, besedne igre in prispodobe. Besedilo je zato lahko zapleteno in za 

bralca zahtevno. Ljudska pesem je za razliko od tega oblikovno preprosta, zaradi skladnosti 

besednega in glasbenega ritma pa je omogočeno lažje spreminjanje pesmi. V ljudskem 

izročilu se zato pojavlja, da imajo pesmi z istim besedilom drugačne melodije in obratno. Iz 

tega razloga ima ena ljudska pesem lahko več različic (Kumer, 2002). M. Golež Kaučič 

(2003) dodaja, da ima ljudska glasba več različic zato, ker je spontana dejavnost in ker se 

prenaša po ustnem izročilu. Zaradi ustnega prenašanja je podvržena stalnim spremembam 

vsebine, oblike in melodije. Posledično ves čas nastajajo nove različice, druge pa se izgubljajo 

ne glede na to, za kakšne spremembe gre. Umetna pesem za razliko od ljudske ni podvržena 

spremembam v vsebini in obliki, saj se pri ustvarjanju svoje pesmi ozira na kompozicijski stil 

in jo na ta način tudi zapiše. Edina stvar, ki se v umetni pesmi spreminja, je njena 

interpretacija (prav tam). 

Kljub navedbam Z. Kumer in M. Golež Kaučič o razlikah med ljudsko in umetno glasbo pa 

Narat (2005) opozarja na to, da ljudske glasbe ne moremo razlagati kot neumetno, saj sta 

ljudsko in umetno med seboj povezana in podobna. Ustni način prenašanja je ena od glavnih 

značilnosti ljudske glasbe, vendar je z vidika kulturno-družbenega življenja tudi umetna 

glasba pod vplivom ustnega prenašanja. V družinskem in vrtčevskem okolju poslušamo 

različno glasbo, se o njej pogovarjamo, jo pojemo in jo s tem prenašamo na mlajše generacije. 

To pomeni, da tako kot na umetno glasbo vpliva ustno prenašanje, na ljudsko vpliva 

zapisovanje. Druga značilnost ljudskega je, da je anonimna, ker nam avtorji niso znani in ne 

vemo, kdo so in od kod. Kljub temu da ne poznamo avtorjev ljudskih pesmi, obstajajo 

posamezniki, ki so jih ustvarili in so kljub anonimnosti avtorji ljudskih pesmi. Zaradi 

spreminjanja pa se ljudska glasba pojmuje kot kolektivno delo in ne delo enega samega 
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posameznika. Če razmišljamo na način, da imata tako ljudska kot umetna pesem nekoga, ki je 

delo ustvaril, le da pri ljudski avtor ni znan. Tretja značilnost ljudske glasbe pa je, da je ta bolj 

povezana z navadami in običaji in se pojavlja v določenih družbenih situacijah. Vsaka vrsta 

glasbe pa je namenjena ljudem, da jo poslušajo, izvajajo in jo uporabljajo v različnih obredih 

in navadah. Zato se pojavlja v različnih okoljih in na njej določen način, ki ga lahko 

prepoznamo in določimo. Po drugi strani pa je vsaka glasba brez posebne funkcije, saj je 

nastala zaradi glasbe same (prav tam). 

Ker sta bili ljudska in umetna umetnost vedno opazovani z drugačnega vrednostnega stališča, 

sta kljub nekaterim podobnostim še vedno pojmovani kot dve ločeni umetnosti. Folkloristi so 

raziskovali značilnosti ljudskih pesmi, literarni zgodovinarji pa značilnosti umetne pesmi in 

pri tem poudarjali vrednost umetnega proti ljudskemu ali pa ljudsko postavili kot predstopnjo 

umetnega. Strokovnjaki ju nikoli niso raziskovali skupaj, ampak kot ločeni celoti, in 

poudarjali njune razlike. Njunega razmerja, ki bi pokazalo dejanske razlike, podobnosti, 

prepletanja in razhajanja, niso raziskovali (Golež Kaučič, 2003). 

V sodobnem svetu je najpomembnejše, da se ljudska glasba povezuje s sodobnim načinom 

življenja, saj ima tako možnost, da preživi. Ko ljudsko glasbo prilagajamo kontekstu sodobne 

družbe, moramo paziti, da ne bomo spreminjali in predrugačili njenih osnovnih značilnosti in 

njenega osnovnega pomena za človeka, ki jo je ustvaril in izvajal. Ob tem se moramo 

zavedati, da je glasba vedno posledica človekove ustvarjalnosti in aktivnosti, ne glede na to, 

kako, kje in kdaj se pojavlja (Narat, 2005). 
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3 LJUDSKO IZROČILO 

Ljudsko izročilo je del naše kulture, ki jo moramo ohranjati in gojiti z odgovornostjo in s 

spoštovanjem. Brez ljudskega izročila ne moremo ustvarjati današnje kulture (Ramovš, 1982). 

Trampuš (1979) in Kunaver (1987) dodajata, da smo ljudsko izročilo dolžni ohraniti kot 

dediščino naše preteklosti, saj prek folklore spoznavamo ljudstvo, se učimo ljubiti domovino 

in utrjujemo narodno zavest. M. Omerzel-Terlep (1991) razlaga, da je ljudska glasba 

razumljiva le v okviru glasbe. To pomeni, da se moramo njeni sporočilnosti in melodiji 

popolnoma prepustiti, če jo hočemo razumeti. Pri tem veliko vlogo odigra verbalni jezik, ki je 

glavni medij prenašanja ljudske glasbe (prav tam). 

Z ljudskim glasbenim izročilom se človek sreča že zelo zgodaj, v družinskem in predšolskem 

okolju, ter zajema ljudske pesmi in inštrumente, plese, rajalne igre in izštevanke. Širi se od 

človeka do človeka. Do prenašanja izročila pride spontano, za neposreden način gre le takrat, 

ko odrasli namenoma želijo, da se pesem prenese v naslednje rodove. Otroci velikokrat 

zavestno posnemajo starejše, da bi se naučili njihovih ljudskih pesmi in načina petja (Kumer, 

1996). 

Zaradi ustnega načina prenašanja so bile ljudske pesmi podvržene spreminjanju, saj so si 

pevci melodije zapomnili tako, kot so jih slišali, in jih posledično kdaj zapeli tudi po svoje. Še 

večjim spremembam je bil podvržen ljudski ples, saj so si prenašalci zapomnili le bistvene 

prvine, ki so jih nato prilagodili svojemu načinu plesanja (Ramovš, 1980). Slovensko plesno 

izročilo je sorazmerno enotno, saj je bilo v veliki meri podvrženo prevzemanju plesnih oblik 

iz drugih evropskih držav, ki so jih priredili našemu okolju in tako postali slovenski. Skupna 

značilnost vseh plesov ljudskega izročila je, da so povezani z določenimi obredi in navadami, 

zato med ples poleg izoblikovanih vzorcev korakov štejemo tudi hojo, tek in poskakovanje 

(Fuchs, 2004). 

Ljudska glasbila moramo opredeljevati zelo široko, saj v to skupino spadajo vsi predmeti, iz 

katerih hote izvabljamo zvok, ki nam pomeni glasbo. Pri tem pa se omejimo na to, da je 

ljudsko glasbilo res ljudsko, če nanj ljudski godci igrajo melodije iz ljudskega izročila ob 

priložnostih, kot jih narekuje ljudsko izročilo. Poleg tega so kot ljudska glasbila opredeljena 

tudi otroška ljudska glasbila in zvočila, ki so izdelana iz različnih materialov in predmetov iz 

naše okolice, različnih rastlin in njihovih plodov, ki jim ljudska glasba da veljavo glasbila. 

Imenujemo jih lahko tudi zvočne igrače (Kumer, 1983). 
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3.1 LJUDSKA PESEM 

Ljudska pesem je že od nekdaj povezana z življenjem človeka in ga je spremljala v 

vsakdanjem življenju in ob praznovanjih. Ker je veliko pesmi namenjenih prav tem posebnim 

priložnostim, so se skupaj z njimi prenašale tudi šege in navade določenega naroda. Zaradi 

spreminjanja načina življenja pa se navade spreminjajo ali pa celo opustijo. V slovenskem 

prostoru je pomemben mejnik druga svetovna vojna, saj je vplivala na ljudi in njihov način 

življenja, kot posledica tega pa se je pojavilo opuščanje določenih šeg in navad ter obenem 

pesmi, plesov in drugih elementov ljudskega izročila (Kunaver, 1987). 

Zaradi razgibanosti ozemlja ima Slovenija zelo bogato zbirko ljudskih pesmi. Med njimi so 

nekatere namenjene posebnim priložnostim, druge življenjskim mejnikom, tretje pa so 

otroške. V preteklosti, ko ni bilo industrije in tehnoloških naprav, so ljudje več časa preživeli 

skupaj, predvsem ob delu. Ljudska pesem je bila tako sestavni del vseh obveznosti, ki jih je 

imel človek. Pesem tako ni bila sama sebi namen, ampak ji je bila vedno pripisana vloga 

(Kunaver, 1987). Ljudske pesmi so ustvarjali nadarjeni posamezniki in so bile namenjene 

poslušalcem in pevcem. Slednji so si jo, če jim je bila všeč, hitro prisvojili in jo spreminjali, 

tako da je bila všeč njim. Ljudsko pesem zato lahko, kljub temu da jo je ustvarila določena 

oseba, opišemo kot skupno last, saj v skupinah živi in se prenaša naprej (Terseglav, 1999). 

Ljudska pesem je sestavljena iz preprostega besedišča, jezik je bogat in poln prispodob in se 

razteza od veselja do žalosti. Opisuje vsakdanjost človeka, njegov pogled na svet, verovanje, 

čustvovanje in mišljenje (Kunaver, 1987). Največ ljudskih pesmi opisuje rože, ki se pojavljajo 

v smislu zaljubljenosti, slovesa ali pa kot primerjava človeškega življenja. Veliko manj pesmi 

opisuje naravo, domovino ali živali. Zadnje se pojavljajo zgolj realistično. V ljudskih pesmih 

se pojavljajo tudi sonce, luna, zvezde, predvsem zato, ker je bil človek z njimi ves čas 

obkrožen in od njih odvisen (Kumer, 1996). Jezik, s katerim opisujejo pojave in motive, je 

pogovorni. Vsebuje narečne besede, dialektizme in besede, ki živijo v skupnosti, v kateri je 

pesem nastala. To ne pomeni, da je jezik preprost, ampak da prikazuje življenjsko resničnost 

določenega okolja, saj je ljudska pesem približana ljudem, ki jim je namenjena (Terseglav, 

1999). 

Ljudske pesmi so po obliki največkrat kitične. Rima se pojavlja pri novejših pesmih, pri 

starejših je po navadi ni. Tako kot je preprosto besedilo, je preprosta tudi melodija, ki se 

izogiba velikim skokom in širokemu obsegu, zato so ljudske pesmi sestavljene iz nekaj tonov. 

Značilnost petja ljudskih pesmi je, da se prepevajo v večglasju, pri tem pa je značilno to, da se 
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najprej oglasi tisti pevec, ki poje naprej, ostali pa se mu pridružijo kasneje (Kunaver, 1987). 

Terseglav (1999) poudarja, da je glavna značilnost ljudske pesmi ta, da je peta in predstavlja 

celoto šele, ko je besedilu dodana melodija. Ta je tako pomembna zato, ker besedilo na nek 

način poudarja in je lahko še bolj izrazitejša kot besedilo samo. Ljudska pesem je zato brez 

melodije nepopolna in ker se pojavlja kot peto besedilo, ima zapis le besedila brez melodije 

manj možnosti, da se prenese na naslednje generacije. Tudi Z. Kumer (2002) meni, da je 

ljudska pesem povezana z glasbo in da besedila ljudskih pesmi niso namenjena deklamiranju, 

ampak petju. Brez melodije se ustno ne more prenašati, ker si pevec pesem zapomni na 

podlagi melodije in ne besedila (prav tam). 

Značilnost ljudskih pesmi je tudi, da ima ena pesem več različnih oblik. Do tega je prišlo, ker 

so se od kraja do kraja prenašale ustno in v vsakem okolju prevzele kaj novega. Tudi vsak 

pevec je pesmi dodal kaj novega. Spreminjali so jih tudi poustvarjalci, saj so jih prilagajali 

svojemu okusu, znanju in občutku. Med vsemi temi različicami ene in iste pesmi ne moremo 

najti tiste ene, ki je prava, ampak v ljudsko izročilo sodijo vse spremenjene različice in nove 

ljudske pesmi (Terseglav, 1999). Z. Kumer (2002) dodaja, da so si vse te različice med seboj 

enakovredne in pravilne ter da jih s strokovnim izrazom imenujemo variacije. Zelo redko se 

zgodi, da bi pevci namenoma spreminjali pesmi in ustvarjali nove variacije. Do njih pride 

največkrat zato, ker pevec kakšen del pozabi in ga nadomesti s svojo vsebino (prav tam). Vse 

te variacije ene in iste pesmi pomenijo, da ljudska pesem živi. V preteklosti so nastajale 

veliko hitreje kot danes, ker so današnji poslušalci veliko bolj kritični do novih sprememb. V 

tem se kaže še ena značilnost ljudskih pesmi, in sicer da se spreminjajo glede na poslušalce. 

Ljudski pesnik in pevec se ne ravnata po svojih željah in nagnjenjih, ampak v prvi vrsti po 

okusu poslušalcev (Terseglav, 1999). 

Slovensko ljudsko pesem je kot del naše kulturne dediščine treba prenašati v naslednje rodove 

in jo spoštovati kot izročilo naših prednikov. Ohranjati jo moramo kot kulturno vrednoto, saj 

ima velik pomen za našo identiteto (Kunaver, 1987). Terseglav (1999) dodaja, da je ljudska 

pesem specifična za določeno etnično območje in se na podlagi tega razlikuje od pesmi drugih 

narodov. Če bomo svoje ljudske pesmi poznali, bomo s tem razvijali svojo etnično identiteto 

in samosvojost (prav tam). 
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3.2 LJUDSKI PLES 

Vedo o plesnem izročilu imenujemo etnokoreologija, ta pa razlaga, da se za ples pojmuje 

vsako ritmično gibanje, ki služi ali je služilo kulturnemu ali magičnemu namenu. Skozi to 

gibanje je človek izražal določene vsebine in ideje, pogosto pa je ples služil zabavi. Skozi 

preteklost je magične in obredne vloge spreminjal ter jih ohranil le še v nekaterih navadah 

(Ramovš, 1992). Med njimi so najpogostejše pustne in svatbene šege, pri katerih maske 

nimajo točno določenega plesnega obrazca, ampak tekanje in poskakovanje izvira iz občutka 

plesalca (Fuchs, 2004).  

Plesno izročilo sestavljajo plesi, ki so bili podedovani ali pa zavestno prevzeti od drugod in so 

značilni tako za podeželsko kot za mestno okolje. Najstarejšega izročila ne predstavljajo 

zahtevne oblike plesa, ampak preprosto gibanje, kot so hoja, tek in poskakovanje, ki je enotno 

vsem evropskim narodom. Za slovensko ozemlje je kljub geografski razgibanosti značilno 

enotno plesno izročilo, ker je večina danes poznanih plesov nastala v 18. in 19. stol., ko smo 

začeli prevzemati plese od tujih, predvsem germanskih narodov. Prvotni ples je zaradi tega 

zamiral in od njega so se ohranili le ostanki. Vzrok za zamiranje lahko najdemo v politični in 

gospodarski odvisnosti od germanskega sveta in v tem, da katoliška cerkev plesa ni podpirala. 

Eden izmed vzrokov pa je verjetno tudi mišljenje, da je tuje boljše in vrednejše od domačega. 

Iz teh razlogov lahko slovensko plesno izročilo razdelimo v dve skupini. Starejša skupina je 

sestavljena iz preostankov nekdanjih obrednih plesov in iger, ki se pojavljajo tudi v drugih 

evropskih narodih. Mlajšo skupino pa sestavljajo parni plesi, ki so večinoma tujega izvora. 

Nekateri od teh plesov so se prilagodili slovenski gibnosti, drugi pa povsem ohranili tujo 

melodijo in obliko (Ramovš, 1980). M. Koban Dobnik (2005) dodaja, da so novejše plese v 

naš prostor prinašali fantje po odsluženju vojaškega roka, trgovci in rokodelci. Ker si plesov 

niso vedno v celoti zapomnili, so jih spreminjali in prilagajali svojemu okusu. Plese so 

največkrat poenostavili, jih skrajšali in pogosto spremenili tempo. S temi spremembami je 

ples dobil značilnosti slovenskega plesa in izgubil velik del prvotnih značilnosti (prav tam). 

Poleg te delitve lahko plese razdelimo tudi glede na obliko. Tudi v tem primeru se delijo v 

dve skupini, in sicer na skupinske in parne plese. Značilnost skupinskih plesov je, da mora biti 

skupina v plesnih korakih enotna in je improvizacija zato onemogočena. Pojavljajo se v 

krožnih oblikah, vrstah in kolonah. Te oblike se med plesom povezujejo in izmenjujejo. 

Značilnost parnih plesov je, da si lahko posamezni pari figure in variante izbirajo. Plesalca se 

v paru ves čas držita, pari pa lahko plešejo v krogu drug za drugim ali pa poljubno po 

plesišču. Poleg skupinskih in parnih plesov obstajajo tudi solistični, vendar teh pri nas ni 
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skoraj nič (Ramovš, 1980). Slovenski plesi so praviloma mešani, kar pomeni, da so izvajalci 

plesa moški, ženske in otroci. Plesali so jih na v ta namen pripravljenih lesenih plesiščih in 

tudi na travnikih ali na trgu sredi vasi. Večina plesov je inštrumentalnih, poznamo pa tudi 

plese brez spremljave, pete plese in peto-inštrumentalne plese (Koban Dobnik, 2005). 

Ramovš (1991) dodaja, da je na Slovenskem najmanj nemih plesov in tistih, ki jih spremlja 

samo pesem. Pri tem neme plese oz. plese brez spremljave opisuje kot plese, pri katerih edino 

ritmično spremljavo daje topot nog ob plesišče. Plese, ki jih spremlja samo pesem, lahko 

najdemo le v Beli krajini, med njih pa spadajo tudi otroški ljudski plesi. Plesov, pri katerih je 

inštrumentalna spremljava povezana s petjem, je prav tako malo, kar pomeni, da je največ 

plesov takih, ki imajo izključno inštrumentalno spremljavo. Slednja se je skozi preteklost zelo 

spreminjala, saj so se glasbila v godčevskih skupinah zamenjevala in dodajala. Do danes je 

najpomembnejšo vlogo ohranila harmonika, ki se dostikrat pojavlja kot edino glasbilo za 

spremljavo plesov. Ramovš razlaga tudi, da je pri plesu vloga godca izjemno pomembna. 

Pomembno je, da se poveže s plesalci in z njimi sodeluje, da ujame pravi ritem in na ta način 

ples zaživi (prav tam). 

Na Slovenskem poleg plesov poznamo tudi plesne igre, katerih značilnost je, da je eden 

nadštevilen in ostane brez para, zato se plesni partnerji ves čas menjavajo. Tisti, ki ostane 

sam, pleše z metlo ali plača godcem. Poznamo tudi plesne igre z izbiranjem soplesalca, pri 

katerih eden od sodelujočih soplesalca izbira s pomočjo blazine, ogledala ali stola (Fuchs, 

2004). M. Koban Dobnik (2005) dodaja, da se ostali plesalci, ki so sodelovali pri igri izbiranja 

soplesalca, postavijo v krog in dogajanje na sredini opazujejo ali pa v ritmu glasbe tečejo v 

krogu, medtem ko na sredini par, ki je izbran, pleše polko ali valček (prav tam). 

Raziskovanje ljudskega plesa je pokazalo, da ta povsod na Slovenskem zamira. Poznajo ga le 

še nekateri starejši ljudje, ki pa zaradi sodobnega načina življenja nimajo več priložnosti 

plesati, kot so včasih. Poleg tega tudi današnje godčevske skupine ne znajo več igrati starejših 

plesnih melodij, na katere so ljudje plesali v preteklosti (Ramovš, 1992). Funkcijo ohranjanja 

plesnega izročila so zato prevzele folklorne skupine, ki so se pojavile v začetku prejšnjega 

stoletja. Njihov glavni namen je predstavljanje plesnega, glasbenega in drugega izročila, kar 

omogoča prepoznavanje simbolov in pomenov v povezavi z ljudskim izročilom. Z odrskim 

prikazovanjem plesnega izročila je pri nas začel France Marolt, od takrat pa je nastalo mnogo 

skupin, ki prikazujejo plesno izročilo različnih pokrajin po Sloveniji (Knific, 2010). 
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3.3 LJUDSKA GLASBILA 

Ljudska glasbila predstavljajo širok spekter najrazličnejših predmetov, s katerimi je mogoče 

ustvarjati zvok in melodijo. V primerjavi z umetnimi glasbili je ljudskih veliko več, saj lahko 

v pravi situaciji in ob pravi priložnosti glasbilo postane tudi preprost predmet iz narave 

(Kumer, 1983). M. Omerzel-Terlep (1991) dodaja, da najpreprostejša glasbila predstavljajo 

najbolj oddaljeno preteklost človeških življenj. Lahko jih imenujemo tudi naravna glasbila, 

njihova značilnost pa je tudi to, da so narejeni doma. Iz tega razloga imajo preprosto podobo 

in svojevrstno uglasitev. Poleg preprostih glasbil pa lahko v ljudskem inštrumentariju 

najdemo tudi take, ki jih ni mogoče primerjati z nam znanimi sodobnejšimi glasbili (prav 

tam). 

Tako kot ljudska pesem so tudi ljudska glasbila prisotna v vseh obdobjih človeškega življenja. 

Pojavljajo se ob vseh večjih praznikih človeka, pa naj bo to osvajanje deklet ali pa 

praznovanje cerkvenih in drugih praznikov (Kumer, 1983). 

Delimo jih v več skupin, in sicer na idiofone, membranofone, kordofone in aerofone. 

Najštevilčnejša skupina glasbil so aerofoni ali zrakovna glasbila, katerih značilnost je, da 

zvok nastaja v zračnem prostoru. Kljub temu da so zanimivi, so najmanj zastopani 

membranofoni ali glasbila z opno. Idiofonov in kordofonov pa je razmeroma veliko. V vsaki 

skupini je nekaj otroških glasbil in zvočil, druga pa so glasbila odraslih, nekatera samo 

slovenska, druga pa si delimo tudi z drugimi evropskimi narodi (Kumer, 1983). 

Na ljudska glasbila je lahko igral vsak, predvsem na tista preprosta. Kmalu so se pojavile 

godčevske skupine, ki so bile večje ali manjše in stalne. Godci so bili večinoma moški, ki niso 

bili šolani glasbeniki, vendar so kljub temu obvladali svoje glasbilo (Kumer, 1983). Poleg 

tega, da so dobro igrali na svoja glasbila, so morali na zabavah biti tudi iznajdljivi in šaljivi. 

Za svoje delo so skoraj vedno dobivali plačilo, kar je bilo na nek način tudi pošteno, saj so 

dobri godci pustili svoje delo na kmetiji in se posvetili le glasbi (Tomažič, 1991). Godčevske 

skupine so bile največkrat sestavljene iz treh do petih godcev. Glasbila, ki so sestavljala 

godčevsko skupino, so se spreminjala, vendar je največkrat upodobljena skupina z goslimi, s 

klarinetom in z basom. Od teh so gosli najbolj stalno glasbilo v zasedbi, druga dva pa 

menjujejo oprekelj, trobenta, rog ali flavta (Kumer, 1983). Taka sestava se je spremenila po 

18. stol., ko so se naši godci začeli zgledovati po čeških potujočih muzikantih, ki so igrali na 

pihala. Slovenci so od njih prevzemali glasbo, godci pa so se na pihalnih godbah učili igrati 

na klarinet, rog, trobente itd. Ta glasbila so začeli vključevati v tiste pesmi, ki so jih 
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preigravali že prej, to pa je bil tudi eden od razlogov za pojav narodno-zabavne glasbe 

(Omerzel-Terlep, 1991). Tudi Bogataj (1992) razlaga, da je pri dediščini glasbil treba omeniti 

ansamble in druge sodobne skupine, ki ustvarjajo svojo dediščino.  

Narodno-zabavne skupine na nek način nadaljujejo godčevsko dediščino, saj imajo v grobem 

enako funkcijo o razmerju med glasbo, izvajalci in kostumi. V ožjem pojmovanju pa se 

narodno-zabavne skupine od ljudskih godcev razlikujejo v glasbenih in estetskih značilnostih. 

Poleg ansamblov so se v Sloveniji pojavile skupine, ki izvajajo in nadgrajujejo ljudsko glasbo 

v smereh sodobnega ustvarjanja. Zato je pri glasbeni dediščini pomembno zavedanje, da 

določeni izvajalci igrajo zgodovino, drugi izvajalci pa prenašajo vsebine iz zgodovine in 

razvijajo njihove različice v današnjem času (prav tam). M. Omerzel-Terlep (1991) opozarja, 

da je med godcem, ki je igral v preteklosti, in muzikantom, ki sledi smernicam novejše glasbe, 

razlika v tem, da so godci s svojo vezanostjo na preprosto glasbilo nepopolni, saj so njihova 

glasbila večkrat neuglašena, pevci pa zaradi svoje neizobraženosti niso popolnoma usklajeni. 

Ravno s temi lastnostmi in značilnostmi prikazujejo ljudsko glasbo tako, kot je bila v 

preteklosti. Muzikanti narodno-zabavne glasbe so za razliko od ljudskih godcev uglašeni, 

usklajeni in tehnično popolni. Zaradi namenjanja pozornosti tehnični popolnosti pa se 

velikokrat zgodi, da je narodno-zabavna glasba vsebinsko prazna in brez pravega smisla (prav 

tam). 

Načrtno raziskovanje ljudskih glasbil se je pojavilo po drugi svetovni vojni. Raziskovalci so 

pri raziskovanju pozorni na terminologijo, kako se glasbilo in njegovi deli imenujejo, tehniko 

igranja, sprašujejo se, kako nastaja zvok, kako in kdaj se določeno ljudsko glasbilo uporablja, 

in  ugotavljajo zgodovino glasbila. Eden izmed pomembnejših virov za raziskovanje starih 

glasbil so freske v cerkvah, vendar pa so slikarji velikokrat upodabljali značilnosti drugih 

ljudstev, zato te poslikave niso vedno trden dokaz. Od 19. stol. naprej so nastajale panjske 

končnice, na katerih lahko najdemo ogromno značilnosti ljudskega glasbenega izročila 

(Kumer, 1983). 
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4 OTROŠKO LJUDSKO GLASBENO IZROČILO 

Otroško ljudsko glasbeno izročilo je zelo raznovrstno. Velik del otrokove glasbene dejavnosti 

lahko obravnavamo kot ljudsko izročilo, saj je rezultat otrokovih bioloških danosti, njegovih 

sposobnosti in njegove vpetosti v okolje, v katerem živi (Cvetko, 2004). V času odraščanja se 

otrok sreča s svojimi vrstniki in s svetom, v katerem je polno iger in kratkih pesmi. Mlajši 

otrok te prevzema in se jih spontano uči (Kumer, 1996). Otrok z vključevanjem v igro začne s 

svetom komunicirati, ga spoznavati in obenem spoznavati tudi sebe (Cvetko, 2004). 

Otroškega ljudskega glasbenega izročila ne moremo razložiti z enoznačnimi dejanji, ker se je 

spreminjalo glede na otrokovo trenutno razpoloženje, razumevanje in neposredno okolje. 

Otroško ljudsko glasbeno izročilo ima svoje posebnosti in značilnosti, ki se ne povezujejo s 

svetom odraslih, kljub temu da so od odraslih prevzemali način življenja, plesanja in igre. Te 

so izražali na svoj način, jih poenostavili ali spremenili ter vanje vnašali elemente magičnega 

in mističnega. Zato moramo pri razlaganju otroškega ljudskega glasbenega izročila paziti, da 

ga ne vrednotimo in ocenjujemo kot preprosto in nedokončano izročilo odraslih, ampak kot 

del ljudskega izročila s svojimi značilnostmi (Cvetko, 1991). M. Jamar-Legat (1984) dodaja, 

da ima otroško ljudsko glasbeno izročilo v svojih pesmih in izštevankah drugačno, posebno 

vsebino, ki so jo otroci prenašali iz roda v rod in ohranili le tisto, kar je bilo najboljše in je 

otrokom zaradi svoje oblike in vsebine najbolj ugajalo. Avtorica tudi meni (prav tam), da ob 

prebiranju in usvajanju otroškega ljudskega glasbenega izročila spoznavamo način življenja, 

čustvovanja in mišljenja otrok v preteklosti in ga povezujemo z današnjim načinom življenja. 

V povezavi s tem otrok ugotavlja, kakšne predstave o svetu, naravi in živalih so imeli otroci 

včasih in kako so doživljali svoje delo in igro (prav tam). 

Tako kot izročilo odraslih se tudi otroško izročilo prenaša ustno, iz roda v rod, in se ob tem 

spreminja. Otroci s svojo ustvarjalnostjo in domišljijo izročilo dopolnjujejo in bogatijo. 

Zapisane oblike otroškega ljudskega glasbenega izročila zato ne predstavljajo edine možne 

različice določene pesmi, izštevanke ali plesa. Največkrat je to le ena od oblik, ki se je 

pojavljala na določenem prostoru in so jo takšno zapisali. Iz tega razloga zapisi ne 

predstavljajo pravil, po katerih bi se morali zgledovati in jih jemati kot edini možni vir za 

interpretacijo otroškega izročila (Knific, 2006). 
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4.1 OTROŠKE LJUDSKE IGRE 

Otroške ljudske igre na pristen način prikazujejo naše socialno in kulturno okolje ter našo 

vpetost vanj. Nastajale so ob igranju s starši, z brati, s sestrami in z vrstniki, nekatere pa smo 

prevzemali tudi od drugih kultur. Zaradi tega razloga ljudske igre prikazujejo prostor in čas, v 

katerem so živeli naši predniki, obenem pa tudi čas, v katerem živimo danes, ki so ga na nek 

način ljudske igre oblikovale (Cvetko, 2000). V preteklosti otroška primarna dejavnost ni bila 

igra, ampak kmečka opravila, ki so jih zmogli opravljati. Za igro so zato imeli veliko manj 

časa kot danes. Tudi igrače so bile preproste, izdelane iz naravnih materialov, kot so les, 

kamenje in podobno, ki so jih našli med delom na travnikih in v gozdovih. Ker niso imeli 

veliko igrač, so se več družili in ob skupnem preživljanju prostega časa igrali različne 

preproste, skupinske igre. Tako kot danes so imele te igre pravila, v njih so otroci tekmovali, 

se učili, preizkušali svoje sposobnosti in spretnosti (Sedevčič, 2009). 

Prve igre, s katerimi se sreča otrok, so besedila, ki jih govorijo odrasli, medtem ko se z 

otrokom igrajo (Kumer, 2002). Med to vrsto igre sodijo prstne igre, ki se jih vedno igra 

starejši v fizičnem stiku z otrokom. Njena osnovna oblika je petvrstična pesemsko-dramska s 

stalno in določeno shemo. Motiv prstnih iger se velikokrat črpa iz vsakdanjega življenja, 

otrokovih potreb in aktivnosti, ki so jim bili otroci priče (Cvetko, 1996). Prstne igre so znotraj 

sebe lahko zaključene oblike, pri katerih prsti predstavljajo igralce in roka prizorišče 

dogajanja. Ker je pri nas do sedaj najdenih 15 motivičnih tipov prstnih iger, med katerimi ima 

vsaka več različic, to prikazuje, kako stara je tradicija igranja tovrstnih iger na Slovenskem. 

Zgodbe prstnih iger vsebujejo osnovne potrebe otroka, opise okolice, odnos do fizioloških 

funkcij in probleme, s katerimi se otroci srečujejo ter jih prek igre poskušajo razrešiti in 

razumeti. Poleg tega se v prstnih igrah velikokrat zrcalijo otrokov pogled na svet odraslih in 

otroški komentarji na situacije, v katerih so vsakodnevno prisotni (Cvetko, 2000). 

Poleg prstnih iger so med otroki zelo razširjene tudi ostale igre obraza, glave, vratu, telesa in 

dlani. Ta besedila in pesmi so otroka v preteklosti spremljala vsak dan, v družinskem, 

predšolskem ali širšem okolju, zato so postala del našega kulturnega in socialnega okolja 

(Cvetko, 2000). Tudi igre obraza, glave, vratu in telesa se največkrat igrata dva igralca, pri 

čemer je eden od igralcev starejši, drug igralec pa mlajši. Le izjemoma je pri igri prisotnih več 

igralcev. Med preigravanjem teh iger med igralcema prihaja do fizičnega dotika, ki se lahko 

pojmuje kot psiho- in fizioterapija za otroke, saj se med igranjem iger pojavljajo božanje po 

telesu, gnetenje, mečkanje in kratko dotikanje delov telesa. Vse to pa na otroka deluje 

prijetno, sproščujoče in zabavno. Tako kot prstne igre tudi najmanjše igre, to so igre obraza, 
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glave, vratu in telesa, vedno vključujejo besedilo, ki je lahko prosto ali vezano, včasih pa se 

pojavi kot dialog. Besedilo je ritmizirano in se pri nekaterih igrah tudi poje. Pri tem je ritem 

besedila stalen in določen, melodija petih iger pa je bolj raznolika in se pojavlja od dvo- in 

tritonskih do pettonskih postopov. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da imajo starejši primeri 

iger manjše število tonov lestvice (prav tam). B. Borota (2013) dodaja, da je melodija petih 

otroških iger malotonska in sestavljena iz ponavljajočih se motivov. Če se je napev kdaj 

pozabil, so ga zamenjali s kakšnim drugim motivom iz ljudskih melodij. Pri otroških igrah je 

pomembno, da so gibi usklajeni s petjem (prav tam). 

Prstne igre, igre rok, obraza in telesa so največkrat vezane na vsakdanje življenje, ki so ga 

otroci v preteklosti opazovali in si ga po svoje razlagali. V igro so največkrat vključevali 

svoje brezskrbno in razigrano okolje, v nekaterih igrah pa se zrcalijo tudi neprijetne in težke 

stvari, ki jih otroci prek igre izrazijo na svoj način. V igre so največkrat vključevali elemente 

magičnega. To so magična števila, magična bitja, prerokovanje, prek katerih se izraža 

skrivnostno in čarno občutenje sveta, značilno za otroško tradicijo. Med njimi je najbolj 

poznana biba, ki je mešanica resničnega, nadnaravnega in magičnega ter je sestavni del 

otroškega sveta tudi drugod po svetu (Cvetko, 2000). M. Voglar (1981) bibe opiše kot vesela 

bitja, ki otroke spravljajo v dobro voljo in so jim v pomoč pri različnih dejavnostih v času 

odraščanja, npr. umivanju, navajanju na kahlico, hranjenju, kopanju. Te dejavnosti poimenuje 

bibarije (prav tam). B. Borota (2013) prav tako razlaga o bibarijah in dodaja, da so se jih v 

ljudski tradiciji igrali odrasli z otroki. Izvajali so jih tako, da so se otroka na podlagi besedila 

dotikali in se skupaj z njim gibali. Pri tem je pomembno, da besedilo, gibe in glasbo 

povežemo v celoto in da z gibom ponazarjamo vsebino besedila, z dotikom ustvarjamo 

bližino in varnost, z glasbo pa podkrepimo čutno doživljanje. Oblikovno je bibarija večdelna 

ali kitična pesem, dogodki v njih se ponavljajo in z njimi otroka spodbujamo k sodelovanju. 

Bibarije so povezane z glasbo in spodbujajo glasbeno ustvarjanje (prav tam). Z bibarijami 

otroku lajšamo stike z novimi osebami in z novim okoljem, pomagamo odpravljati strahove, z 

njimi otrok doživlja občutke zaupanja, varnosti in sprejetosti, hkrati pa z njimi spodbujamo 

razvoj čutil in pozornosti. Poleg tega lahko bibarije uporabimo tudi za uspavanje, kjer 

razigranost zamenjamo z mirnim in tihim glasom ter enakomernim zibanjem (Voglar, 1998). 

Cvetko (2000) dodaja, da je pri bibi najbolj zanimivo to, da ima natančno in realistično tako 

besedno kot likovno podobo, ki jo dopolnjuje fantazijsko okolje, v katerem biba nastane, 

zaživi in deluje. Med elementi magičnega se skriva tudi smrt, ki je skozi igro odigrana na 

različne načine. Pomembno pri tem je, da se mora otrok pri igranju strašilnih iger počutiti 
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varnega, v naročju staršev, saj je pri takih igrah izpostavljen kruti realnosti, to pa lahko na 

njem pusti psihične posledice (prav tam). 

Vse te igre so pomembne tudi za sedanjost, saj izpolnjujejo otrokovo potrebo po prisotnosti 

odraslega. Prek igre se čas sodelovanja starša z otrokom spontano podaljšuje, saj je igra 

otroku prijetna in zanimiva, predvsem pa hotena. Poleg tega oživljanje teh iger pomeni 

obujanje in ohranjanje načinov bivanja, obnašanja, razmišljanja, verovanja in navad iz 

preteklosti, ki so povezani v sklop svojevrstnih otroških šeg (Cvetko, 2000). 

Veliko ljudskih iger je zbrala tudi M. Vogelnik (1990) v svoji knjigi Ura je ena, medved še 

spi. Igre je zapisala po svojem spominu z namenom, da bi ohranila spomin na življenje v 

preteklosti. Po njenem mnenju nam ljudske igre prikazujejo strahove, s katerimi so se soočali 

ljudje v preteklosti. Ramovš (1991) pa opozarja, da bi M. Vogelnik pri zbiranju in razlaganju 

gradiva morala biti previdnejša, predvsem pri ugotavljanju in predvidevanju, ki ni 

podkrepljeno z navedbami dokazov ali literature. Več podatkov je zato napačnih ali pa vsaj 

narobe razloženih oz. poimenovanih. Velika kritika gre tudi njenemu zapisovanju izvora iger, 

saj je veliko iger v otroško ljudsko izročilo prišlo od drugod in ne toliko časa nazaj. Ramovš 

razloži, da so veliko iger v slovenski prostor prinesle učiteljice, ki so se izobraževale v tujini, 

tukaj pa so jih slovenski otroci prevzeli in preoblikovali. Poudarja tudi, da avtohtonih 

slovenskih iger skoraj ni, saj so večinoma prišle od drugih evropskih narodov in segajo v 

davno indoevropsko preteklost, otroci pa so jih na svojem območju potem oblikovali po svoje 

(prav tam). 

4.2 OTROŠKE LJUDSKE PESMI 

Otroške ljudske pesmi so med seboj lahko različne po vsebini, obliki ali načinu govora, zato 

poznamo izštevanke, ki imajo ritmično oblikovano besedilo, in pesmi, ki imajo melodijo. Med 

izštevanke spadajo izštevanice, šale, igriva rimana besedila, enokitične zmerljivke otrok med 

seboj ali posmehljivke osebam po imenih, starosti ali lastnostih. Pri oponašanju ptičjega petja, 

glasbil in drugih glasov se pojavijo tudi glasbene sestavine (Kumer, 1996). 

Otroške ljudske pesmi imajo veselo in šaljivo vsebino. Otroci so jih prepevali zato, ker so 

kratke in imajo melodijo z majhnim tonskim obsegom. Občasno so otroci petje spremljali z 

ljudskimi zvočili, ki so jih našli ali izdelali sami (Pačnik, 2010). Cvetko (2004) razlaga, da 

otroške ljudske pesmi ravno zaradi svoje vsebine otroke spodbujajo h glasbenem ustvarjanju, 

saj imajo zanimivo strukturo (oblika kitic, rime, zvočnost besed, ponavljanja), melodične in 

harmonske rešitve in ritmično pestrost. Besedila pesmi so tipično ljudska in opisujejo 
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vsakodnevno življenje tako, kot ga doživljajo otroci. Značilnost otroških ljudskih pesmi je 

tudi, da vsebujejo veliko narečnih besed (Cvetko, 2004). B. Borota (2013) dodaja, da so 

otroške ljudske pesmi praviloma kitične, pri katerih so kitice najpogosteje štirivrstične. Med 

njimi lahko prepoznamo dva posebna načina oblikovanja pesmi, in sicer naraščajočo in 

verižno pesem. Pri naraščajoči pesmi besedilo od kitice do kitice narašča in se hkrati ponavlja 

od zadnje nazaj do prve kitice. Te pesmi so zato daljše, vendar so za otroke kljub temu 

primerne, saj se besedilo ob stalnem naraščanju ves čas ponavlja. Za verižno pesem pa je 

značilno, da se besedilo nove kitice navezuje na prejšnje in da je sestavljeno iz vprašanja in 

odgovora (prav tam). 

Petje se je velikokrat pojavljalo kot del iger ali plesov. S svojo vsebino ga je obogatilo in 

podkrepilo njegovo obliko. Otroško petje se je pojavljalo med plesnimi igrami, med njimi 

npr.: Potujemo v Rakitnico, Bela bela lilija, ob plesih z inštrumentalno spremljavo, med njimi 

npr.: Marko skače, Abrahama gredo, ter ob petju štirivrstičnih poskočnic ob izmenjavi s 

plesom (Fuchs, 2004). B. Borota (2013) razlaga, da so se otroške ljudske pesmi v preteklosti 

pojavljale ob praznovanju, delu in drugih življenjskih dogodkih. Ker so v teh okoliščinah 

nastajale, se šele v okviru teh dogodkov pokažejo v pravem pomenu. Če poznamo okoliščine, 

zaradi katerih je določena pesem nastala, to pesem razumemo in dojemamo drugače, kot če jo 

vzamemo kot samostojno celoto (prav tam). 

Med pomemben del otroške ljudske zapuščine spadajo tudi uspavanke, ki jih uvrščamo med 

najstarejše ljudsko izročilo. Te pojemo otroku, ko ga imamo v naročju, da se umiri in zaspi. 

Besedilo je kratko in napisano v verzih, pojemo ga tiho in zmerno hitro. Večkrat se kot motiv 

v uspavankah pojavlja angel varuh, refreni pa so sestavljeni iz besednih zvez aja-aja, aja-

tutaja, nina-nana. Melodija je grajena na ponavljajočem se motivu, kar pevcu omogoča, da 

pesem poljubno podaljšuje ali krajša (prav tam). Čeprav uspavanke delujejo kot zelo 

enostavne pesmi, dobro opravljajo svojo funkcijo umirjanja. Otrok pri njih ne more vplivati 

na izvedbo, ampak se prepusti melodiji in ritmu ter ob tem zaspi (Abrič, Panjan, Bukovec in 

Strnad, 2006). Kljub temu da je uspavanka pomemben del naše tradicije, Tersegav (2006) 

ugotavlja, da jih je v našem prostoru vedno manj. Izgubljajo se predvsem zato, ker so zapisi 

uspavank, ki so bile včasih močno prisotne, največkrat brez melodije (prav tam). Z njim se 

strinja tudi K. Ščepanovič (2006) in dodaja, da je sodobni svet prinesel mnoge nove oblike 

uspavanja. Tiste uspavanke, ki so se včasih širile prek ustnega izročila, so danes posnete na 

kasetah in zgoščenkah, poleg njih pa obstajajo tudi posnete pravljice. Na voljo je tudi več 

otroških in mladinskih knjig in iz teh razlogov imajo starši danes veliko več možnosti pri 
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izbiri tehnike uspavanja svojega otroka kot v preteklosti (prav tam). M. Voglar (1998) pa 

poudarja, da otroke ne glede na njihovo starost uspavamo na enak način, z nežnim dotikom, s 

tihim in mirnim glasom ter z ljubeznivim zibanjem (prav tam). Pri uspavanju otroka je 

najpomembnejše, da se med otrokom in starši vzpostavi intimna vez. Odrasla oseba mora biti 

zato pri uspavanju prisotna, mu uspavanko zapeti ali pravljico pripovedovati, saj se otrok na 

ta način počuti varnega in pomirjenega (Verdelj, 2006).  

4.3 OTROŠKE LJUDSKE IZŠTEVANKE 

Ljudske izštevanke so sestavni del skoraj vsake otroške ljudske igre, saj z njo izberemo tistega 

otroka, ki z igro začne oz. ima v igri posebno vlogo. Izštevanko govori eden od otrok in med 

izrekanjem besedila za vsak zlog pokaže enega otroka v krogu. Običajno štetje poteka v smeri 

urinega kazalca, izštet pa je tisti, pri katerem se izštevanka konča (Vogelnik, 1990). 

Izštevanke obravnavamo kot glasbeno vsebino, ker imajo ritmično urejeno besedilo s 

ponavljajočimi se verznimi vzorci. Ta ritmična urejenost omogoča enakomerno izvajanje in 

izrekanje besedila, ob katerem z enakomernim gibom roke na mero nakazujemo poudarjen 

zlog in se pomikamo od enega otroka k drugemu. Ob izštevanju otrok in predmetov ter ob 

ritmičnem izrekanju besedila izštevanke otrok pridobiva izkušnje za razvoj elementarnih 

ritmičnih sposobnosti, kot je občutenje mere, metruma in ritma besedila. Poleg tega pridobiva 

občutek za enakomerno izvajanje in zaznavanje razmerja med dobo in podelitvijo (Borota, 

2013).  

Poznamo različne oblike izštevank, med katerimi so nekatere smiselne, druge pa sestavljene 

iz izmišljenih besed, ki so si jih otroci najverjetneje izmislili sami, ravno zato ima skoraj 

vsako okolje svoje izštevanke (Vogelnik, 1990). Tudi Knific (2006) razlaga o tem, da so se 

zaradi ustnega izročila izštevanke spreminjale, saj so otroci imeli možnost v izštevanke 

ustvarjalno vnašati svoje ideje in domišljijo. V preteklosti, ko so izštevanke opravljale svojo 

primarno funkcijo, se zaradi obrednega pomena niso smele spreminjati. Zato so posamezne 

ustaljene oblike na določenem prostoru ostale nespremenjene in so se ohranile ne glede na 

vplive zapisanih objav (prav tam). 

Otroci so si besedila izštevank, zbadljivk in smešnic izmišljevali sami. V njih so zajete 

komičnost, smešnost in zabavnost, ki so jih otroci prenašali s sabo z generacije na generacijo. 

Besede so oblikovali v krajše rimane verze, vsebino pa jemali iz tistega, kar jim je bilo 

smešno, nenavadno in čudno (Pačnik, 2010). Knific (2006) dodaja, da so besedila izštevank 

pogosto nerazumljiva in navidezno brez smisla. Do tega pride, ker so podrejena predvsem 
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rimi in ritmu. Glede na vsebino bi izštevanke lahko razdelili na pomenske in nepomenske. 

Pomenske so tiste, pri katerih je iz besedila mogoče razbrati sporočilo, pri nepomenskih pa je 

besedilo sestavljeno iz nesmiselnih in med seboj nepovezanih besed. Tiste izštevanke, pri 

katerih so smiselnemu delu besedila dodane besede, ki jim ne moremo določiti pomena, 

uvrstimo kot kombinacijo enega in drugega (prav tam). 

Izštevanke so poleg ritmičnega izrekanja lahko podlaga tudi za druge glasbene dejavnosti. 

Njihov zlogovni ritem lahko ob izrekanju zaigramo z glasbili. Pri tem lahko uporabimo lastna 

glasbila ali preprosta ritmična glasbila. Izštevanka prav tako omogoča, da njeno besedilo 

ritmiziramo, kar pomeni, da spremenimo ritem ali/in metrum besedila. Pri tem se ne oziramo 

na naravne zlogovne vzorce besedila, ampak poljubno izbiramo poudarjene in nepoudarjene 

zloge. S starejšimi otroki lahko poskusimo izvesti tudi ritmično večglasje. Pri učenju 

izštevanke je pomembno, da jo najprej večkrat glasno izrekamo in šele nato dodajamo 

glasbila. Izrekanje najprej spremljamo s ploskanjem ali z udarjanjem po nogah in ko to 

usvojimo, lahko začnemo izvajati ostale dejavnosti (Borota, 2013). 

4.4 OTROŠKA LJUDSKA GLASBILA 

Tako kot ljudska pesem je tudi ljudska inštrumentalna glasba povezana z vsemi obdobji 

človeškega življenja in se pojavlja ob različnih priložnostih in v različnih situacijah. V 

zgodnjem otroštvu je glasbilo način pomirjanja otroka, npr. ropotulja, ko otrok zraste, pa si 

začne sam izdelovati predmete, s katerimi lahko ustvarja različne zvoke. Pri tem lahko 

posnema odrasle ali pa po svoji domišljiji izdela glasbilo, ki trobi, piska ali ropota (Kumer, 

1983). 

Otroška ljudska glasbila lahko imenujemo tudi zvočne igrače. To so predmeti, s katerimi 

otrok pri igri ustvarja zvok, pri čemer ni nobenega pravila, kaj točno mora uporabiti. Dovolj je 

vse, kar piska in trobi, vse, s čimer lahko ropota, drdra, vse, na kar lahko tolče, brenka, gode. 

Glede na izdelavo jih zato lahko razdelimo v štiri skupine (Cvetko, 2004): 

1. V prvo skupino lahko uvrstimo preproste predmete, ki jih otrok najde v naravi ali v svoji 

bližnji okolici. Ti zvenijo že taki, kot so, ali pa jih otroci enostavno preuredijo v zvočilo. 

Med to vrsto zvočil spadajo ropotulje, trava, list, pero ali cvet trobentice, na katerega 

lahko piskamo. Poleg tega med preprosta zvočila sodijo tudi brenkanje na elastiko, 

tolčenje s kamnom ob kamen ali bobnanje po stolu. 

2. V drugo skupino uvrstimo preproste zvočne predmete, ki jih otroci naredijo sami kot 

pripomoček za igro ali druge dejavnosti. Otrok pri izdelavi teh glasbil uporabi veliko 
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domišljije in ustvarjalnosti, njihova značilnost pa je, da jih brez težav uvrstimo med 

otroška glasbila in zvočne igrače. To so preproste piščalke, prde, brklje, brnek, drdre, 

brenke, žabice, stržek in koruzne goslice. 

3. Tretja skupina je sestavljena iz zvočnih predmetov, ki jih otroci naredijo s pomočjo 

odraslih. Med njih spadajo nekatere lesene in glinaste piščalke z različnim številom 

luknjic, trstenke, klepetalo, raglja, boben in lončeni bas. Pomoč odraslih je pomembna 

zato, da lahko glasbilo zazveni in tako zadosti potrebi otroka po zvoku. 

4. V zadnji skupini so zvočni predmeti domače izdelave, s katerimi se otroci vključujejo v 

svet odraslih. Pri teh otroci zamenjajo funkcionalni pomen predmeta in ga postavijo v 

njihov kontekst doživljanja. Tako npr. z metlo drgnejo po tleh in ustvarijo mačjo muziko 

ali pa trobijo na različne rogove, ropotajo s klepetali, brnijo na brnivko ali drsajo na 

lončeni bas. 

Cvetko (2004) opozarja, da je treba ločiti med pojmoma otroško glasbilo/zvočilo in 

glasbilo/zvočilo za otroka. Zgoraj našteta glasbila so vsa otroška glasbila in zvočila. V 

skupino glasbil in zvočil za otroka pa sodijo zvočni predmeti, ki jih je za otroka iz 

uporabnostnih, folklornih, didaktičnih ali komercialnih razlogov izdelala industrija ali obrtna 

dejavnost. Med ta glasbila sodijo vse preproste otroške trobente, piska na balonu, orglice ter 

najrazličnejše elektronske igrače (prav tam). 

Z. Kumer (1983) tako kot ljudska glasbila za odrasle tudi otroška deli v štiri skupine, ki se 

med seboj razlikujejo glede načina izdelave in oglašanja glasbila. To so idiofoni ali 

samozvočila, mebranofoni ali glasbila z opno, kordofoni ali strunska glasbila ter aerofoni ali 

zrakovna glasbila (prav tam). Večina otroških zvočnih igrač spada v skupino idiofonov. 

Izdelovali so jih lahko otroci sami ali pa so jih zanje izdelali odrasli. Med te zvočne igrače 

lahko štejemo goslice, brlek, drdro (Kumer, 1996). Cvetko temu nasprotuje in na podlagi 

klasifikacije glasbil razlaga, da so zaradi enostavne izdelave in privlačnosti za izdelovalca in 

poslušalca najbolj uporabljena in priljubljena otroška glasbila aerofoni. Šele na drugem mestu 

so diofoni, ki po priljubljenosti v zadnjem času zaradi domiselne izdelave in načinov 

ozvočenja naraščajo. Membranofonov in kordofonov pa je v otroškem ljudskem izročilu 

najmanj (Cvetko, 1991). 

Otroška glasbila v novejšem času dobivajo svoje različice, ki so tradicionalnim bolj ali manj 

podobne. V preteklosti so otroci glasbila izdelovali iz lesa, trstike, lubja, koruznih stebel, 

slame, živalskih ohišij, lupin in delov kosti pa tudi iz naravnih materialov, kot so glina, 

keramika in kamen, danes pa otroci za izdelavo uporabljajo papir, plastiko in odpadne 
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embalažne materiale. Poleg tega so včasih najpogostejšo skupino aerofonov danes izrinili 

idiofoni in membranofoni. Te spremembe se dogajajo zaradi drugačnih življenjskih pogojev 

in spremenjenih pogojev okolja. Tem so se morali otroci prilagoditi, vendar zasnove otroških 

glasbil kljub temu ostajajo enake, oblike in načini igranja pa se prilagajajo času in prostoru, v 

katerem se glasbilo pojavlja (prav tam). 

4.5 OTROŠKI LJUDSKI PLESI IN PLESNE IGRE 

Ples otroka spremlja že v zgodnjem otroštvu. Pri igri z vrstniki se otrok igra preproste igre, ki 

mejijo na ples, kasneje pa v plesu že začne posnemati odrasle (Ramovš, 1980). V preteklosti 

so se otroci udeleževali šeg in navad, kjer so bili v stiku s plesi in pesmimi, a le kot 

opazovalci. Vendar so si določene elemente zapomnili in jih na svoj način in po svojih 

sposobnostih vključevali v svoje plese in igre. Pesmi in plesi so bili zato preprosti, prevzemali 

so tiste, ki so jim bili vsebinsko blizu, korake pa zamenjali s tekom ali hojo v ritmu 

(Gaberščik, 2009). 

Otroci v plesnih igrah prevzemajo obrede in plese odraslih, jih preoblikujejo in ohranijo glede 

na svoj način doživljanja okolja ter sveta odraslih. Igre se spontano ali s posegi odraslih 

spreminjajo in prenašajo naprej. Oblikovno so otroške plesne igre preproste, igrajo se jih v 

vrsti, koloni ali krogu, ki se lahko pretrga in razvije v kačo ali polža. Obliko narekuje vsebina, 

ki kljub več spreminjanjem prikazuje življenje, običaje in socialno življenje odraslih v 

preteklosti. Figuralika teh iger je skromna, vse igre pa spremlja petje ali skandiranje besedila 

(Ramovš, 1991). Fuchs (2004) dodaja, da so otroci plese, ki so jih odrasli izgubili, ohranili in 

razvijali ter bogatili s svojo ustvarjalnostjo in z domišljijo. Ta proces se izvaja še vedno, saj 

otroci tako kot v preteklosti ustvarjajo brez zunanjih spodbud. Posledično nastajajo nove 

oblike, ki kljub spreminjanju ostajajo podobne starejšim različicam plesov in plesnih iger. V 

večini je oblika plesa ostala enaka, pridružila pa so se jim nova ritmična besedila, ki se 

povezujejo s sodobnim načinom življenja otrok (prav tam). 

Posebna oblika otroških ljudskih plesnih iger so igre z odvzemanjem in s privzemanjem. Pri 

teh igrah sta običajno oblikovani dve skupini, pri katerih ena skupina privzema sodelujoče 

tako, da jih drugi skupini odvzema. Glede na razvrstitev sodelujočih lahko to obliko otroških 

plesnih iger delimo v tri skupine. Za prvo skupino je značilno, da igra poteka v vrsti, otroci pa 

prehajajo eden po eden iz ene vrste v drugo. Primer te skupine je igra Prišla majka s 

kolodvora, ki je ne poznamo le na Slovenskem, ampak je k nam prišla iz Hrvaške ali Nemčije 

prek učiteljic, ki so se v preteklosti izobraževale v tujini. Druga skupina iger poteka v krogu. 
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Zanje je značilno, da vsi razen enega sodelujočega oblikujejo krog. Tisti, ki ni v krogu, hodi 

zunaj okoli njega in poje pesem. Pesem v zadnjem verzu povabi nekoga iz kroga, da se 

pridruži tistemu, ki hodi zunaj kroga. Na ta način se krog zmanjšuje, zunaj njega pa se tvori 

vedno večja vrsta. Primeri te igre so Potujemo v Jeruzalem, Rdeče češnje rada jem in Ali je 

vaša kuharca doma?. Tretja skupina iger poteka v koloni. Osnovni primer te je igra Ali je kaj 

trden most, pri kateri najmočnejša otroka tvorita most in se dogovorita, kateri predmet bo kdo 

predstavljal, ostali pa oblikujejo vrsto in se primejo za rame. Otroci v vrsti prihajajo do mosta, 

ki vrsti vedno vzame zadnjega igralca. Ta se mora odločiti, za katerim otrokom v mostu bo 

stal, tako da izbere predmet, ki mu je ljubši. Tako se igra nadaljuje in ponovi tolikokrat, 

kolikor je v vrsti otrok. Za otrokoma, ki držita most, se oblikujeta dve vrsti, ki na koncu 

tekmujeta v moči (Ramovš, 1991). 
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5 OTROŠKO LJUDSKO GLASBENO IZROČILO V VRTCU 

Glasba ima v posameznikovem življenju velik pomen, vendar se je odnos do nje v zadnjih 

letih spremenil. Včasih so otroci z veseljem peli, ustvarjali nove zvoke in glasbila, se igrali in 

ustvarjali. Današnji otrok pa je obkrožen z vrsto akustičnih dražljajev, ki povzročajo pasiven 

odnos do glasbenih dejavnosti. Iz tega razloga je pomembno, da sistematično pristopamo k 

načrtovanju, izvajanju in vrednotenju glasbenih dejavnosti, saj je od tega odvisno, kako bo 

otrok doživljal glasbo. Glasbene dejavnosti poslušanja, izvajanja in ustvarjanja vplivajo tako 

na glasbeni razvoj kot na estetski, moralni, telesni in intelektualni razvoj otroka (Denac, 

2002). B. Borota (2015) dodaja, da otrok v glasbenih dejavnostih uživa ob poslušanju, 

prepevanju in izvajanju glasbenih vsebin. Pri tem je naša naloga, da mu ponudimo 

raznovrstno glasbo, ki bo pri njem ohranjala željo po učenju novega. Zato moramo v vrtec 

vključevati več vrst glasbe, ena izmed njih je tudi ljudska glasba (prav tam). 

Vsebine ljudskega izročila so otrokom blizu in jih s svojo preprostostjo, razumljivostjo in 

jasno oblikovanostjo spodbujajo k ustvarjalnosti. Vsi elementi ljudskega izročila vstopajo v 

otroški svet ter v njegovo doživljanje in iz tega razloga otroka s tovrstnimi dejavnostmi 

pritegnemo (Fuchs, 2004). To pa niso edini razlogi za vključevanje otroškega ljudskega 

glasbenega izročila v vzgojno delo. To je pomembno tudi zato, ker prek izročila ohranjamo 

našo kulturo in dediščino ter obenem privzgajamo narodno identiteto. Kljub temu da se mnogi 

zavedajo pomena tovrstne vzgoje, smo ljudsko zapuščino zaradi sodobnega načina življenja 

potisnili ob stran. Ravno iz tega razloga je pomembno, da se vzgojiteljice v času 

izobraževanja seznanijo z elementi ljudskega izročila in ga v vrtcu predstavljajo otrokom, ti 

pa ga bodo potem lahko prenašali na naslednje generacije (Pačnik, 2010). S tem se strinja tudi 

M. Voglar (1976), ki meni, da s pomočjo vsebine nekaterih pesmi spodbujamo odnos in 

ljubezen do domovine. Če bomo v vrtcu ohranjali otroške ljudske pesmi in otroška ljudska 

glasbila, bomo posredno prispevali k oblikovanju domovinskih čustev. Ker jih pogosto 

spremljata sproščenost in dobro vzdušje, si otrok prek glasbenih dejavnosti posredno oblikuje 

značaj in narodno zavest (prav tam). M. Koban Dobnik (2005) dodaja, da otrok glasbo in ples 

doživlja kot celoto, zato so ravno vsebine otroškega ljudskega glasbenega izročila primerne za 

številne možnosti izvajanja različnih dejavnosti v vrtcih. Otroške ljudske pesmi, izštevanke, 

gibalne in rajalne igre dajejo veliko možnosti za ustvarjanje. S tem, ko tovrstne dejavnosti 

vključujemo v vrtec, omogočamo razvoj in stopnjevanje prvinskih glasbenih sposobnosti, 

aktivnega mišljenja, razvoj spretnosti in bogato doživljanje (prav tam). 
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Š. Sedevčič (2009) razlaga, da je vključevanje ljudskega izročila v vrtec poleg poustvarjanja 

kulturne dediščine in s tem spoznavanja načina življenja v preteklosti, primerjanja življenja 

danes in nekoč ter poistovetenja s kulturo naroda pomembno tudi za telesni in socialni razvoj 

otroka. S spoznavanjem otroških ljudskih iger in plesov se otroci srečujejo s preteklostjo, 

spoznavajo šege in navade ter spoznavajo pomembnost ohranjanja spomina na nekdanje 

življenje. S tem se srečujejo v času primarne in sekundarne socializacije, zato je velika 

možnost, da bodo naučena znanja prenašali na mlajše otroke. Primarna socializacija poteka v 

družini, kjer se otroci naučijo, katere navade ohranjamo iz preteklosti. Ko začnejo hoditi v 

vrtec, se začne sekundarna socializacija, kjer s pomočjo vrstnikov spoznavajo različne igre, 

plese in pesmi. Če imajo možnost, se lahko vključijo v folklorno skupino, ki ima poleg 

organiziranega učenja ljudskih plesov in iger velik pomen tudi za učenje dela v skupini, 

prilagajanja in sodelovanja. Prostega časa na ta način ne preživlja pred televizijo ali 

računalnikom, ampak aktivno na telesnem in socialnem področju, to pa je pomembno za 

celostni razvoj otroka (prav tam). 

Eden izmed ciljev, ki naj bi jim sledili pri izvajanju glasbenih dejavnosti v predšolskem 

obdobju, je spoznavanje glasbenih pojavov v njihovi odvisnosti od tradicije in kulturnega 

prostora. Prav tako je pri izbiri vsebin pomembno, da vnašamo tako ljudsko kot umetno 

glasbo. Pri tem je pomembno, da si pri načrtovanju najprej postavimo cilje in na podlagi njih 

izbiramo ustrezne vsebine (Denac, 2002). V dejavnostih, povezanih z ljudskimi igrami in s 

plesom, otroci dosegajo številne vzgojno-izobraževalne cilje, ki vključujejo telesno aktivnost 

in obenem bogatijo posameznika in skupnost. Če se otrok zgodaj sreča s prvinami ljudskega 

izročila, do njih razvije določena čustva, ki jih povezuje z veseljem, zato bi morali v 

predšolskem in šolskem izobraževanju tem vsebinam nameniti več pozornosti. Vključevanje 

šeg in navad v vrtec in šolo je toliko bolj pomembno, ker se zaradi hitrega načina življenja 

prenašanje ljudskega izročila v družinah zmanjšuje (Sedevčič, 2009). Bogataj (1992) pa 

opozarja, da se pri vključevanju kulturne dediščine v vzgojo in izobraževanje velikokrat 

delajo napake, kot so plesanje plesov odraslih, oblačenje v obleke odraslih, kljub temu da 

imajo otroci svoje plese, igre in oblačila iz preteklosti. Ugotavlja tudi, da je premalo 

načrtovanja in izvajanja vsebin o ljudskem izročilu, ki bi vključevale odkrivanje in 

raziskovanje. Na te načine bi bili otroci bolj vključeni v spoznavanje ljudskega izročila, 

obenem pa tudi svojega domačega okolja in ljudi v njem (prav tam). Z Bogatajem se strinja 

tudi M. Kmetec (2010), ki prav tako opaža, da se pri vključevanju in prenašanju ljudskega 

izročila na otroka pojavljajo napake, da so otroci pri ljudskem plesu velikokrat pomanjšani 
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odrasli in plešejo plese odraslih, poleg tega ne vedo, kako naj otrokom ljudsko izročilo 

približajo, kot posledica tega pa je manj uspešno prenašanje ljudskega izročila na otroke (prav 

tam). 

Ugotavljamo torej, da imajo pri prenašanju ljudskega izročila na otroke veliko vlogo 

vzgojitelji in učitelji. V prvi vrsti morajo ozavestiti, da je ljudsko izročilo pomembno za 

doživljanje ljubezni do domovine, za razvijanje spoštovanja do kulture in dediščine našega 

naroda. Ob zavedanju tega bodo v svoje delo vnašali vsebine ljudskega izročila in jih 

povezovali z ostalimi načrtovanimi vsebinami. Pri tem jim lahko pomagajo stari starši otrok, 

ki nam iz svojih izkušenj razlagajo način življenja v preteklosti (Kunaver, 2014). Tudi M. 

Turnšek (2006) meni, da je ravno od vzgojiteljev odvisno, ali bodo otroke v vrtcih seznanjali s 

kulturno dediščino in z ljudskim izročilom. Če jih bomo s tem seznanjali že v predšolskem 

obdobju, jo bodo otroci z veseljem sprejemali in doživljali ter jo prenašali naprej (prav tam). 

5.1 KURIKULUM ZA VRTCE 

V Kurikulumu za vrtce (1999) se ljudsko izročilo pojavlja na različnih področjih dejavnosti, 

in sicer na področju jezika, gibanja, umetnosti in družbe. Vsako od teh področij navaja 

različne cilje in dejavnosti v povezavi z ljudskim izročilom. V njihovem okviru otrok 

spoznava ljudske izštevanke, pravljice, šaljivke, uganke, rajalne in plesne igre, bibarije, prstne 

igre, svoj domači kraj in njegovo kulturno dediščino. Ne omenjata ga le področji matematike 

in narave, vendar ga lahko kljub temu posredno uvrščamo med dejavnosti, ki jih navajata 

(prav tam). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) spada otroško ljudsko glasbeno izročilo na področje umetnosti, 

ki združuje likovno, glasbeno, plesno, dramsko in avdio-vizualno področje ter za vsa skupaj 

navaja cilje in primere dejavnosti. Pri tem ni navedenega posebnega cilja, ki bi omenil ljudsko 

izročilo. Primeri področij umetnosti nekoliko bolj nazorno prikažejo, kaj naj bi vzgojitelj zajel 

pri njihovem načrtovanju. Splošni cilj dejavnosti skozi celotno predšolsko obdobje je, da se 

otrok sreča z ljudsko umetnostjo in obrtjo, ki ga pri načrtovanju za posamezno starostno 

obdobje opredeli na dejavnosti izrekanja ljudskih izštevank in šaljivk ter dejavnosti petja 

ljudskih pesmi v obsegu otrokovega glasu. Ljudskega izročila ostali cilji in dejavnosti, ki so 

navedeni v Kurikulumu, ne omenjajo, vendar ga kljub temu posredno vključujejo. Vsebine 

ljudskega izročila v svoje delo vnašamo tudi takrat, ko izvajamo dejavnosti doživljanja 

umetnosti kot del kulturnega življenja in razvijanja spretnosti spoznavanja, raziskovanja in 

eksperimentiranja. Vzgojitelji morajo zato izvedbo dejavnosti, cilje in vsebine v povezavi z 
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ljudskim izročilom, ki so zapisane v Kurikulumu za vrtce, dopolnjevati, dograjevati in 

povezovati z ostalimi področji in drugimi priročniki (prav tam). 

Ker je v Kurikulumu za vrtce (1999) področje glasbe sestavni del področja dejavnosti 

umetnosti, moramo biti pri načrtovanju pozorni na njeno avtonomnost. Kurikulum ne 

opredeljuje posebej ciljev in vsebin glasbenih dejavnosti, zato je toliko pomembnejše, da so 

vzgojitelji seznanjeni s psihološko-didaktičnimi izhodišči načrtovanja glasbene vzgoje 

(Denac, 2010). Ko izbiramo glasbene vsebine, moramo paziti na to, da bomo enakovredno 

zastopali ljudsko in umetno glasbo domačih in tujih avtorjev ter pri tem pazili na umetniško 

vrednost izbranih del (prav tam). Tudi v Priročniku h Kurikulu za vrtce (2008) opozarjajo na 

to, da moramo biti pri izbiri pesmi pozorni na enakovredno zastopanost umetnih in ljudskih 

pesmi, ki morajo biti umetniško kakovostne in ustrezati glasbenorazvojni stopnji otrok. Poleg 

tega navajajo, da je ljudska pesem pomembna zato, ker z njo oblikujemo pozitiven odnos do 

slovenske kulturne dediščine ter dediščine drugih narodov in kultur. Poleg pesmi je 

pomembna tudi uporaba ljudskih glasbil, predvsem v prvem starostnem obdobju, ko otroci 

igrajo na ritmična glasbila (prav tam). 
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EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pomembno vlogo pri srečanju otroka z ljudskim izročilom in njegovim ohranjanjem ima 

vrtec, saj v njem poteka načrtovana glasbena vzgoja, ki pri otrocih oblikuje odnos do 

ljudskega izročila (Žnidaršič, 2016). M. Kmetec (2010) pa ugotavlja, da imajo vzgojitelji 

premalo znanja za prenašanje ljudskega izročila v vrtcu, saj teh vsebin ne spoznavajo v srednji 

šoli ali na fakulteti. V vrtcih se zato ponavljajo ene in iste prvine ljudskega izročila, od tega 

največ ljudske pesmi, plesi in igre pa so zapostavljeni kljub literaturi, ki jo imamo na 

razpolago (prav tam). Tudi O. Denac (2007) v svoji raziskavi ugotavlja, da vzgojitelji na 

področju glasbene vzgoje najraje načrtujejo petje pesmi, ki mu sledita igranje na inštrumente 

in poslušanje glasbe. Najmanj pa v svojem delu načrtujejo glasbeno-didaktične igre (prav 

tam). Poleg tega ugotavlja tudi, da so cilji v Kurikulumu za vzgojitelje preširoki in preobširni 

ter da ni dovolj konkretnih ciljev, zato vzgojitelji načrtujejo tisto glasbeno področje, ki jim je 

blizu (prav tam). Navedena problematika kaže, da v vrtcih otroško ljudsko glasbeno izročilo 

ni zadostno zastopano in da se vzgojitelji pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v povezavi z 

ljudskim izročilom srečujejo s težavami. Vključevanje otroškega ljudskega glasbenega 

izročila v vrtec je pomembno, saj otroci prek tega razvijajo svoj odnos do naših običajev, 

navad in do kulturne dediščine. 

6.1 CILJI RAZISKAVE 

V diplomskem delu bom raziskovala otroško ljudsko glasbeno izročilo in njegovo vključenost 

v vrtce v Sloveniji. V tem okviru bom raziskovala značilnosti ljudskega izročila, njegovo 

vlogo in preverila, kako in koliko se ljudsko izročilo pojavlja v Kurikulumu za vrtce. 

Osredinila se bom na to, kako lahko v vrtcu vključujemo otroško ljudsko izročilo kot 

vsakodnevno dejavnost v jutranjem krogu, kako ga sprejemajo otroci in kakšen je odnos 

vzgojiteljic in vzgojiteljev do ljudskega izročila. 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kakšen je interes otrok za izvajanje različnih dejavnosti ljudskega izročila? 

Kako otroci doživljajo ljudsko izročilo? 

Ali bodo otroci usvojene pesmi, igre, izštevanke prenašali v vsakodnevno igro, rutino? 

Kako pogosto vzgojitelji izvajajo dejavnosti ljudskega izročila? 
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Kakšen je interes vzgojiteljev za načrtovanje dejavnosti s področja ljudskega izročila? 

S kakšnimi težavami se vzgojitelji srečujejo pri načrtovanju dejavnosti s področja ljudskega 

izročila? 

6.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava temelji na deskriptivni kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni pristop vključuje kvalitativno raziskavo za pridobitev odgovorov 

na vprašanja, ki se nanašajo na otroke, in kvantitativno raziskavo za pridobitev odgovorov na 

vprašanja, ki se nanašajo na vzgojiteljice. 

6.3.1 MERSKI INŠTRUMENTI 

V kvalitativni raziskavi sem uporabila anketne vprašalnike za vzgojitelje, ki so bili sestavljeni 

na podlagi strokovne literature in teoretičnih izhodišč. Po predhodnem dogovoru smo jih 

razdelili v vrtce in vsem anketirancem zagotovili anonimno in prostovoljno sodelovanje. 

Vprašalnik za vzgojitelje je bil namenjen objektivni in subjektivni oceni stanja vključevanja 

otroškega ljudskega glasbenega izročila v vrtec. 

Anketni vprašalnik zajema 16 vprašanj in je sestavljen iz vprašanj zaprtega, odprtega in 

kombiniranega tipa ter numerične ocenjevalne lestvice. Te so petstopenjske, pri katerih ocena 

5 pomeni zelo pogosto, ocena 4 pogosto, ocena 3 včasih, ocena 2 redko in ocena 1 nikoli. Z 

njo so anketiranci ocenjevali pogostost vključevanja posameznih elementov otroškega 

glasbenega izročila v vrtec. 

V kvalitativni raziskavi sem s skupino otrok izvedla projekt z naslovom »Vključimo ljudsko 

izročilo v jutranji krog«. Izvajane dejavnosti sem opazovala in dokumentirala s pomočjo 

dnevniških zapisov, izjav otrok, fotografij in posnetkov. Podatke za raziskavo sem pridobila z 

analizo dejavnosti, dnevniških zapisov, komentarjev in izjav otrok. 

6.4 VZOREC 

Kvalitativni del raziskave sem izvedla na neslučajnostnem, namenskem vzorcu, ki je zajemal 

otroke kombiniranega oddelka druge starostne skupine v izbranem vrtcu v notranjski regiji v 

šolskem letu 2016/2017. S skupino, ki šteje 20 otrok, od tega 10 deklic in 10 dečkov, sem 

izvedla projekt na temo ljudskega izročila z naslovom »Vključimo ljudsko izročilo v jutranji 

krog«. 
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Kvantitativni del raziskave sem izvedla na slučajnostnem vzorcu, ki je zajemal vzgojiteljice 

vrtcev v Ljubljani in njeni okolici. Razdelila sem 80 anketnih vprašalnikov, od tega je bilo 

pravilno in popolno izpolnjenih 54 anketnih vprašalnikov. 

Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotki (f %) vzgojiteljev po spolu 

Spol f f % 

Ženski 54 100 

Moški 0 0 

Skupaj 54 100 

 

Vzorec je vključeval 54 vzgojiteljic in 0 vzgojiteljev. 

 

Graf 1: Starostno obdobje, v katerem trenutno delajo vzgojiteljice 

Graf 1 prikazuje razporeditev starostnih obdobij, v katerih delajo vzgojiteljice. Največ 

vzgojiteljic je zaposlenih v drugem starostnem obdobju (N = 29; 54 %), sledi mu prvo 

starostno obdobje (N = 21; 39 %), najmanj vzgojiteljic pa je zaposlenih v kombiniranem 

oddelku (N = 4; 7 %). 
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Graf 2: Delovna doba vzgojiteljic, ki so bile vključene v analizo 

Glede na delovno dobo smo vzgojiteljice razdelili v štiri skupine, in sicer od 1 do 10 let 

delovne dobe, od 11 do 20 let delovne dobe, od 21 do 30 let delovne dobe in od 31 do 40 let 

delovne dobe. Med anketirankami prevladujejo tiste, ki so zaposlene od 1 do 10 let (N = 25; 

46 %), najmanj pa je vzgojiteljic, ki so zaposlene več kot 30 let (N = 5; 9 %). Povprečna 

delovna doba vseh vzgojiteljic je 21,85 leta. 

6.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

V kvalitativnem delu raziskave sem s skupino otrok izvedla projekt z naslovom »Vključimo 

ljudsko izročilo v jutranji krog«. Prek jutranjih dejavnosti sem otroke spodbujala v procesu 

spoznavanja otroških ljudskih pesmi, izštevank, iger, inštrumentov in otroških ljudskih 

plesov. Izvajane dejavnosti sem opazovala in dokumentirala s pomočjo dnevniških zapisov, 

izjav otrok, fotografij in posnetkov. Priprave sem okvirno napisala pred začetkom izvajanja 

dejavnosti v vrtcu in jih med izvajanjem dopolnjevala. Vključujejo cilje, metode in oblike 

dela ter dejavnosti otrok in vzgojiteljice. Vsako izvedeno dejavnosti sem opisno analizirala in 

po zaključku projekta naredila končno analizo zbranih analiz dejavnosti, dnevniških zapisov, 

komentarjev in izjav otrok, na podlagi katerih sem odgovorila na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

6.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov kvalitativne raziskave smo uporabili program Microsoft Excel. Pri 

obdelavi podatkov smo uporabili deskriptivno metodo statističnega raziskovanja (frekvenčne 

distribucije in aritmetične sredine odgovorov).  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 KVANTITATIVNA RAZISKAVA 

 

Graf 3: Vključevanje otroškega ljudskega glasbenega izročila v vrtec 

Iz Grafa 3 je razvidno, da vse vzgojiteljice, ki so sodelovale v anketi, v svoje delo vključujejo 

otroško ljudsko glasbeno izročilo. 

 

Graf 4: Pogostost vključevanja otroškega ljudskega izročila 

Kot je razvidno iz Grafa 4, lahko tudi tukaj razberemo, da vse vzgojiteljice v svoje delo 

vključujejo otroško ljudsko glasbeno izročilo, saj nobena ni odgovorila, da ga ne vključuje 

nikoli. Največ anketirank (N = 20; 37 %) otroško ljudsko glasbeno izročilo v svoje delo 

vključuje včasih, to je dvakrat mesečno. Veliko vzgojiteljic (N = 15; 28 %) otroško ljudsko 
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glasbeno izročilo vključuje pogosto oz. enkrat na teden. Nekaj manj je vzgojiteljic, ki otroško 

ljudsko glasbeno izročilo vključujejo zelo pogosto ali dvakrat na teden, še manj pa 

vzgojiteljic, ki otroško ljudsko glasbeno izročilo v svoje delo vključujejo redko, to je enkrat 

na mesec. Iz tega lahko sklepamo, da se veliko vzgojiteljic odloča za vključevanje otroškega 

ljudskega izročila v vrtec najmanj dvakrat mesečno. 

Tabela 2: Pogostost vključevanja posameznih elementov otroškega ljudskega glasbenega izročila 

Dejavnosti 
Odgovori 

Ljudske pesmi 
f, f % 

Ljudski plesi 
f, f % 

Ljudska glasbila 
f, f % 

Ljudske 
izštevanke 

f, f % 

Ljudske 
igre 

f, f % 

Zelo pogosto 13, 24 7, 13 0, 0 16, 30 10, 19 

Pogosto 26, 48 20, 37 8, 15 17, 31 11, 20 

Včasih 15, 28 14, 26 16, 30 16, 30 22, 41 

Redko 0, 0 10, 19 27, 50 5, 9 9, 19 

Nikoli 0, 0 3, 6 3, 6 0, 0 2, 4 

Skupaj 54, 100 54, 100 54, 100 54, 100 54, 100 

 

Iz Tabele 2 lahko razberemo, da vzgojiteljice v svoje delo največkrat vnašajo ljudske pesmi in 

ljudske izštevanke, redkeje ljudske igre in ljudske plese, najredkeje pa otroke seznanjajo z 

ljudskimi glasbili. 

 

Graf 5: Vrsta literature ali viri, v katerih vzgojitelji iščejo gradivo za načrtovanje otroškega ljudskega 

izročila 

Pri vprašanju, pri katerem nas je zanimalo, kje vzgojitelji iščejo gradivo za načrtovanje 

otroškega ljudskega izročila, je večina vprašanih (N = 49, 34 %) odgovorilo, da na internetu. 

Nekaj manj (N = 31, 23 %) vprašanih gradivo išče v strokovnih priročnikih in publikacijah, 

25 (18 %) vprašanih v strokovnih knjigah in 21 (15 %) vprašanih v gradivih s seminarjev in 
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izobraževanj. Delež vzgojiteljev, ki gradivo iščejo v nestrokovni literaturi pa je 9 % (N = 12). 

Eden od vprašanih (N = 1, 1 %) gradivo išče pri dedkih in babicah. 

 

Graf 6: Težave, s katerimi se vzgojitelji srečujejo pri načrtovanju dejavnosti otroškega glasbenega 

izročila 

Večina vprašanih vzgojiteljic (N = 21; 30 %) se srečuje s težavo, da so v času izobraževanja 

dobile premalo predznanja. Sledijo jim vzgojitelji, ki ne dobijo dovolj podlage v kurikulumu 

(N = 16; 23 %), in tisti, ki menijo, da ni dovolj seminarjev na to temo (N = 15; 22 %). 7  

(12 %) vprašanih meni, da je na voljo premalo gradiva z otroškim glasbenim izročilom, 9  

(13 %) vprašanih pa je navajalo druge težave, s katerimi se srečujejo pri načrtovanju 

dejavnosti otroškega ljudskega izročila. Te lahko strnemo v dve skupini. Eni so mnenja, da je 

gradiva dovolj, vendar ne na enem mestu, drugi pa menijo, da je gradiva dovolj, vendar ga 

moraš poiskati. 
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Graf 7: Mnenja vzgojiteljic o Kurikulumu za vrtce 

Večina vprašanih vzgojiteljic (N = 35; 65 %) je mnenja, da jim Kurikulum za vrtce ni v 

pomoč pri načrtovanju otroškega ljudskega glasbenega izročila. Kot razloge navajajo, da je v 

njem premalo podatkov, da vsebuje premalo konkretnih idej in vsebin za izvajanje dejavnosti. 

Poleg tega navajajo, da ne vsebuje konkretnih ciljev in primerov dejavnosti ter da je v njem 

premalo poudarka za to področje. 19 (35 %) vprašanim vzgojiteljicam Kurikulum za vrtce 

nudi pomoč za načrtovanje dejavnosti otroškega ljudskega izročila. Menijo, da je v njem 

dovolj ciljev in vsebin za načrtovanje, da pušča dovolj prostora za interese otrok in 

vzgojiteljic v oddelku in da ponuja nek okvir za načrtovanje tovrstnih dejavnosti. Iz 

odgovorov obeh skupin vzgojiteljic lahko sklepamo, da Kurikulum za vrtce vsebuje določene 

cilje, vsebine in dejavnosti, ki pa jih mora vzgojiteljica povezati s svojim predznanjem in z 

ostalimi gradivi, da načrtuje smiselno dejavnost. 
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Graf 8: Količina znanja o otroškem ljudskem glasbenem izročilu, pridobljenega v okviru 

srednješolskega in visokošolskega izobraževanja 

Iz Grafa 8 je razvidno, da je večina vzgojiteljev, tako v okviru srednješolskega kot 

visokošolskega izobraževanja, pridobila malo znanja o otroškem ljudskem glasbenem 

izročilu. Kljub temu več vzgojiteljev meni, da so v okviru visokošolskega izobraževanja 

prejeli več znanja o otroškem ljudskem izročilu kot v okviru srednješolskega izobraževanja. 

 

Graf 9: Izobraževanja in seminarji v povezavi z otroškim ljudskim izročilom 

Iz Grafa 9 lahko razberemo, da se večina vprašanih vzgojiteljic (N = 40, 74 %) v zadnjih 

desetih letih ni udeležilo izobraževanja v povezavi z otroškim ljudskih izročilom. 14 (26 %) 

vzgojiteljic pa se je v istem obdobju udeležilo vsaj enega izobraževanja na to temo. Na njih so 

pridobile znanja s področja ljudskih glasbil, pesmi, plesov in rajalnih iger. Poleg tega so 
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pridobivale znanja o tem, kako otroke učiti novih pesmi, kako spremljati pesmi z glasbili in 

katere pesmi so primerne za določeno starostno skupino. 

 

Graf 10: Interes otrok za učenje elementov otroškega ljudskega izročila 

Večina vzgojiteljic (N = 41, 76 %) meni, da otroci imajo interes za učenje elementov 

otroškega ljudskega izročila. Nobena od vprašanih vzgojiteljic ne meni, da otroci nimajo 

interesa za tovrstne dejavnosti, 13 (24 %) vprašanih pa meni, da je interes za dejavnosti 

otroškega ljudskega izročila odvisen od starosti. 

 

Graf 11: Vključevanje dejavnosti otroškega ljudskega izročila v vrtce 

Večina vprašanih vzgojiteljic (N = 31; 57 %) meni, da se v vrtce ne vključuje dovolj 

otroškega ljudskega izročila. Kot razloge navajajo, da imajo vzgojitelji premalo znanja in 

gradiva za načrtovanje teh dejavnosti, da je v vrtcih prenasičen program z drugimi projekti in 
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dejavnostmi ter zaradi modernizacije predšolske vzgoje. Nekatere menijo tudi, da je odvisno 

od interesov otrok in vzgojiteljic, ki so v oddelku, ter da bi se morali večkrat namerno učiti in 

spoznavati elemente otroškega ljudskega izročila. Kljub tem razlogom večina vzgojiteljic 

meni, da bi moralo biti vključevanja teh dejavnosti v vrtce več, predvsem zaradi ohranjanja 

naše kulture in tradicije. 

Nekaj vzgojiteljic (N = 23, 43 %) je odgovorilo, da se v vrtce vključuje dovolj dejavnosti 

otroškega glasbenega izročila. Menijo, da se teh dejavnosti v vrtcih poslužujejo zato, ker so 

otrokom blizu in zanimive, vendar pa kljub temu kritično razmišljajo, da je vključevanje 

odvisno predvsem od interesov in razmišljanja vzgojiteljice. 

 

Graf 12: Potekanje folklorne dejavnosti v vrtcih 

Večina vprašanih vzgojiteljev (N = 50; 93 %) je odgovorilo, da v njihovih vrtcih v 

popoldanskem času ne poteka folklorna dejavnost. 4 (7 %) vzgojiteljice so odgovorile, da v 

njihovem vrtcu poteka folklora. 

V zadnjem vprašanju smo vzgojiteljice prosili, da nam povedo, kaj še menijo, da je za 

področje ljudskega izročila pomembno, kaj bi si želele izvedeti in katera znanja s tega 

področja pogrešajo. 

Odgovarjali so zelo različno, vendar jih veliko meni, da bi te dejavnosti morali vključevati v 

vrtec zaradi ohranjanja ljudske dediščine. S temi dejavnostmi otroci spoznavajo kulturo in si 

izoblikujejo spoštljiv odnos do nje. Poleg vnašanja teh elementov v program vrtca je 

pomembno tudi sodelovanje s starimi starši, s starejšimi ljudmi iz okolja in z društvi v kraju, 

ki ohranjajo ljudske običaje. Na ta način se povezujejo različne generacije z različnim 
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znanjem, otroci pa spoznavajo, kako so ljudje živeli v preteklosti, kaj so peli, plesali in katera 

glasbila so uporabljali. 

Največ vzgojiteljic (N = 18, 33 %) pogreša znanja iz ljudskih plesov, glasbil in seminarje, na 

katerih bi pridobivale konkretna znanja od strokovnjakov s področja ljudske dediščine. Več 

vzgojiteljic (N = 12, 22 %) si poleg tega želi zbrano gradivo o otroškem ljudskem izročilu v 

eni knjigi ali priročniku, saj bi jim bilo s tem olajšano iskanje pesmi, plesov, glasbil in ostalih 

elementov, vsakega v drugi knjigi. Iz tega razloga se vzgojitelji ne poslužujejo nepoznanih 

iger, plesov, pesmi, ampak v vrtec vnašajo le tiste, ki se jih spomnijo iz mladosti, ali pa tiste, 

za katere imajo v vrtcu ustrezno gradivo, ki jim je v pomoč pri načrtovanju dejavnosti v 

povezavi z ljudskim glasbenim izročilom. 

7.2 KVALITATIVNA RAZISKAVA 

Kvalitativni del raziskave sem izvedla v vrtcu. Projekt »Vključimo ljudsko izročilo v jutranji 

krog« je trajal en teden, v tem času so otroci spoznali ljudske pesmi, igre, izštevanke, plese in 

glasbila. Poleg mojih načrtovanih dejavnosti so gradivo z otroškim ljudskim izročilom lahko 

samostojno gledali in prebirali v knjižnem kotičku. Za vsak dan sem načrtovala dejavnosti s 

pripravo, izvedeno dejavnost pa analizirala in celoten projekt evalvirala. 

Priprava (ponedeljek, 15. 5. 2017) 

Tema: Petje pesmi 

Enota: Utrjevanje pesmi – slovenska ljudska: Na planincah 

Cilji: 

- Otrok prepozna pesem po melodiji. 

- Otrok z veseljem zapoje pesem. 

- Otrok zapoje pesem z upoštevanjem dinamike. 

- Otrok sodeluje v pogovoru in spozna, kaj je ljudska pesem. 

- Otrok ustvarjalno spremlja peto pesem z upoštevanjem dinamike.  

 

Metode: poslušanje, petje z vzgojiteljem, ustvarjalno spremljanje, pogovor 

Oblike: skupna 

Sredstva: inštrumenti (palčke, bobni, ropotulje), snemalnik zvoka 

Uvodna dejavnost: Otrokom razložim, zakaj sem prišla v vrtec in kaj bomo počeli skupaj. 

Vsakemu zastavim vprašanje, ali ve, kaj je ljudsko izročilo, in si odgovore zapisujem na list 

papirja. 
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Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

Glasbena uganka – pesem 

Na planincah 

 

Vzgojitelj zapoje 

otrokom na nevtralni 

zlog znano pesem. 

Ugotovijo, katero pesem je zapel 

vzgojitelj. 

Prepevanje že znane 

pesmi Na planincah 

Z otroki zapoje pesem. Zapojejo pesem. 

Pogovor o pesmi Otroke vpraša, o čem 

govori pesem in zakaj je 

ta pesem ljudska. 

Sodelujejo v pogovoru, opišejo, 

o čem govori pesem. Poskušajo 

ugotoviti, zakaj je pesem ljudska, 

in skupaj z vzgojiteljem 

pogledajo v knjigo ter preberejo, 

da pesem nima avtorja. 

Ponovno poslušanje pesmi 

in petje z upoštevanjem 

dinamike 

Otrokom zapoje pesem z 

upoštevanjem dinamike 

(sledi notnemu zapisu 

dinamike pesmi) in 

vpraša otroke, ali so 

slišali kakšno spremembo 

v petju. Spodbudi jih, da 

pesem zapojejo skupaj. 

Prisluhnejo vzgojiteljevemu 

petju in ugotovijo, da je začetek 

pesmi zapel tišje, srednji del 

glasneje in na koncu zopet tišje. 

Nato skupaj zapojejo pesem 

tako, da upoštevajo glasnost 

petja. 

Spremljanje pesmi na 

glasbila z upoštevanjem 

dinamike 

Otroke spodbudi, da z 

glasbili spremljajo 

pesem. Z otroki se 

pogovori, kateri del 

pesmi bodo spremljali 

glasno in kateri del tiho. 

Izberejo glasbila in z njimi 

spremljajo peto pesem. Ob tem 

so pozorni na glasno in tiho petje 

ter igranje na glasbila. 

Snemanje pesmi in igranje 

na glasbila 

Zvočno posname petje in 

igranje otrok. 

Zapojejo in spremljajo peto 

pesem z upoštevanjem dinamike. 

 

Analiza (ponedeljek, 15. 5. 2017) 

Ko sem prišla v vrtec, so me otroci že čakali v jutranjem krogu. Usedla sem se poleg njih, jih 

pozdravila in jim povedala, da bom skupaj z njimi en teden raziskovala ljudsko izročilo. Za 

uvodno dejavnost sem vsakega otroka vprašala, kaj je ljudsko izročilo, kaj si pod to besedno 

zvezo predstavlja in ali jo je že kdaj slišal. Otroci so samostojno eden za drugim povedali, kaj 

menijo, da je ljudsko izročilo. Dobila sem veliko različnih odgovorov, ki sem si jih 

zapisovala. 

M: »To je gledališče.« 

J: »Kakšna predstava.« 

L: »Sveto pismo.« 

D: »Pesem, ko si jezen ali pa hud.« 

O: »Ena pesem.« 

L: »Pesem.« 
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J: »Pesmica o abecedi. Ljubezen.« 

R: »Pesem.« 

V: »Kakšne lutke.« 

A: »Sveto pismo.« 

Z: »Ples.« 

A: »Dvorana.« 

J: »Lesene kocke.« 

N: »Kakšna palica, ker sem enkrat to gledal.« 

J: »Mislim, da je to palčka.« 

N: »Ena vrana.« 

I: »Ena pesem, ki je ne znam zapet.« 

R: »To je ena baletka.« 

Med spraševanjem so me otroci malo začudeno gledali, ker niso točno vedeli, kaj naj bi 

ljudsko izročilo bilo. Nekateri otroci so za odgovor potrebovali več časa, drugi so odgovorili 

hitro, od vseh pa sem prejela kratke odgovore. Ko so vsi otroci odgovorili na moje vprašanje, 

sem jim povedala, da bom ta teden vsak dan prihajala k njim v jutranji krog, kjer bomo skupaj 

ugotavljali, kaj je ljudsko izročilo. Vse, kar se bomo naučili, bomo zapisovali na velik plakat. 

Otroci so se strinjali in mi povedali, da mi bodo pomagali. 

Ko sem jim razložila, kaj bomo počeli, sem prosila za tišino in jim zapela glasbeno uganko. 

Na nevtralni zlog sem zapela pesem Na planincah, ki jo že poznajo. Že med mojim petjem so 

otroci ugibali, katera pesem je to. Nekateri so menili, da je Barčica, drugi pa, da pojem pesem 

Na planincah. Ko sem jo zapela do konca, sem jih vprašala, ali točno vedo, katera pesem je, in 

skupaj so se odločili, da je to pesem Na planincah. Ker so jo prepoznali, smo jo zapeli skupaj. 

Ko smo odpeli vse štiri kitice, sem jih vprašala, o čem pesem govori. Njihove izjave sem si 

zapisovala na bel list: 

L: »Pesem govori o planinah, ptičkih, rožicah in punčki.« 

A: »Punčka nabira šopek, verjetno za mamico.« 

J: »Rožice so bele barve in ptički lepo pojejo.« 

O: »Tudi jaz nabiram rožice za mamico.« 

R: »Pri nas doma imamo tudi travnik in nabiram rožice. Pa ptičke tudi slišim.« 

D: »Ptičke lahko slišimo, če smo dovolj tiho.« 
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Otroke sem vprašala, ali mogoče vedo, kdo je to pesem napisal in kje bi to lahko preverili. 

Predlagali so, da pogledamo v knjigo, kjer je pesem zapisana. Pesem sem zato poiskala v 

knjigi Majhna sem bila in skupaj smo pogledali, kdo je avtor. Starejši otroci, ki že znajo brati, 

so mi povedali, da nikjer ne najdejo imena in priimka, ampak da piše le ljudska. Odločili smo 

se, da pogledamo še kakšno drugo pesem v knjigi, če ima avtorja, in ugotovili, da ga ima. Ko 

so videli, da imajo nekatere pesmi v knjigi avtorja, pri drugih pa piše ljudska, so mi rekli, da 

mogoče to pomeni, da je samo ljudska. Vprašala sem jih, kaj pomeni, da je pesem samo 

ljudska, in skupaj smo ugotovili, da si je pesem nekdo izmislil že dolgo časa nazaj in avtorja 

ne poznamo, zato pravimo, da je ljudska. 

 

Slika 1: Iskanje pesmi Na Planincah v knjigi Majhna sem bila. 

Otroke sem spodbudila, da ponovno zapojemo pesem in pri petju upoštevamo dinamiko. Na 

podlagi mojega petja smo se dogovorili, da bomo drugo kitico peli tišje, da ne prestrašimo 

ptičkov. Predlagali so tudi, da četrto kitico pojemo tišje, ker je zadnja. Pesem smo zapeli z 

upoštevanjem dinamike. Zanimivo mi je bilo, kako so mlajši otroci sledili starejšim in 

upoštevali glasnost. Ko smo jo odpeli, sem jim razdelila še inštrumente, da smo peto pesem 

glede na ritem pesmi spremljali z ritmičnimi in melodičnimi glasbili. Opozorila sem jih, da 

naj bodo tudi ob spremljavi pozorni na tiho in glasno petje ter igranje na inštrumente. Pesem 

smo zvočno posneli in posnetek potem tudi poslušali. Presenetilo me je, ko so otroci rekli, da 

so na posnetku dobro peli glasno in tiho, ampak da bi lahko z inštrumenti igrali tišje. 
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Slika 2: Zvočno snemanje petja pesmi Na planincah od spremljavi ritmičnih in melodičnih glasbil. 

Na koncu smo izdelali še plakat. Na sredino so starejši otroci, ki že znajo pisati, napisali 

ljudsko izročilo. V zgornji desni kot smo napisali pesmi in spodaj prilepili fotokopijo notnega 

zapisa pesmi Na planincah. Obkrožili smo besedo ljudska in pod fotokopijo napisali, kaj to 

pomeni. 

 

Slika 3: Izdelovanje plakata. 
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Priprava (torek, 16. 5. 2017) 

Tema: Ritmično izrekanje besedil 

Enota: Ritmično izrekanje ljudske izštevanke  

 

IZŠTEVANKA 

Muca maca, račka, gos, 

siv osliček, črn kos, 

pisan ptiček, počen groš, 

bel konjiček, zvrhan koš, 

pisker, lonec, slepa miš, 

a za konec ti loviš! 

Cilji: 

- Otrok se nauči ljudski igri Ena račka je umrla in Ptičke vagamo. 

- Otrok izraža veselje ob igranju ljudskih iger. 

- Otrok se nauči besedilo nove izštevanke. 

- Otrok se veseli sodelovanja v igri in izrekanja izštevanke. 

- Otrok ritmično izreka in ustvarjalno spremlja besedilo izštevanke. 

- Otrok spremlja izštevanko na osnovi ritma besedila.  

- Otrok si razvija ritmični posluh. 

 

Metode: demonstracija ritmične izreke, ritmična izreka z vzgojiteljem, posnemanje (odmev) 

ritmične izreke, prenos govornega ritma v igrani ritem 

Oblike: skupna, individualna 

Sredstva: slike živali 

Uvodna dejavnost: Otroke razdelim v štiri skupine, ki oblikujejo krog. Vsem skupinam 

skupaj povem, da se bomo igrali ljudsko igro Ena račka je umrla. Razložim navodila in 

demonstriram igro. Potem se na enak način igramo Ptičke vagamo. 

 

Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

Gibalna igra  Otroke povabi, da se 

usedejo v vrsto drug za 

drugim. Poda navodila za 

igro Zapomni si ritmični 

vzorec. 

Usedejo se v vrsto. Zadnji otrok si 

izmisli ritmični vzorec in ga izvede 

na hrbtu otroka, ki sedi pred njim. 

Otrok pred njim si poskuša 

zapomniti vzorec in ga prenesti 

naprej. Ritmični vzorec tako potuje 

do prvega otroka v vrsti. Ko pride 

do njega, ga pokaže s ploskanjem. 

Otroci ugotavljajo, ali je ritmični 

vzorec ostal enak ali se je spremenil 

in zakaj. 



42 
 

Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

Demonstracija ritmične 

izreke 

Večkrat demonstrira 

izštevanko. 

Pozorno poslušajo izštevanko. 

Posnemanje ritmične 

izreke 

 

Po delih izreka besedilo 

izštevanke, dokler se 

otroci ne naučijo. 

Vzgojiteljica otrokom da 

slike posameznih živali v 

izštevanki. 

Posnemajo za vzgojiteljico. 

Ustrezno razvrstijo slike 

posameznih živali glede na vrstni 

red v izštevanki. 

Ritmična izreka z 

vzgojiteljem 

Vzgojiteljica 

enakomerno izreka 

besedilo skupaj z otroki. 

Skupaj z vzgojiteljico ob pomoči 

pravilno sestavljenih sličic izrekajo 

besedilo. 

Ponovitev izštevanke Vzgojiteljica ne ponavlja 

izštevanke, ampak samo 

kaže posamezne slike. 

Otroci s pomočjo slik samostojno 

izrekajo izštevanko. 

Ustvarjalno spremljanje 

z lastnimi glasbili 

Otroke spodbudi, da 

izštevanko spremljajo na 

lastna glasbila.  

Spremljajo izštevanko s ploskanjem 

in z udarjanjem po kolenih na 

osnovi ritma besedila.  

Poustvarjalno 

spremljanje izštevanke 

z lastnimi glasbili. 

 

Izreko izštevanke 

poustvarjalno spremlja s 

ploskanjem ali z 

udarjanjem po kolenih. 

Poslušajo vzgojiteljevo spremljanje 

in tudi sami spremljajo izštevanko 

na osnovi ritma besedila. 

 

Analiza (torek, 16. 5. 2017) 

Drugi dan smo se igrali dve ljudski igri in se naučili izštevanko. Otroke sem najprej razdelila 

v skupine po štiri tako, da je bil v vsaki skupini en starejši otrok. Skupine so bile mešane in s 

tem sestavljene tako, da so bili skupaj otroci, ki se sicer ne igrajo velikokrat skupaj. Vsaka 

skupina je oblikovala svoj krog. Vse otroke sem vprašala, ali poznajo igro Ena račka je umrla. 

Starejši otroci so vsi rekli, da jo poznajo, mlajši pa le nekateri. Starejšim otrokom sem zato 

dala nalogo, da vsak svoji skupini razloži navodila za igro tistim, ki je ne poznajo. Svojo 

nalogo so vzeli zelo resno in otroke v svojih skupinah najprej umirili, nato pa jim razložili in 

pokazali, kako se igra igra. Ko so razložili, so se začeli igrati. Presenetilo me je, kako so bili 

zainteresirani za igro. Vsi so bili tiho in sledili razlagi in igranju. Tudi kadar je med igro prišlo 

do kakšnega nesporazuma, so ga rešili sami. 
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Slika 4: Ljudska igra Ena račka je umrla. 

Pustila sem jim dovolj časa, da so vsi otroci skrili vsaj en prstek, nato pa jim razložila 

navodila za naslednjo igro Ptičke vagamo. Otroci so ostali v istih skupinah kot pri igri Ena 

račka je umrla. Navodila sem tokrat razložila jaz, tako da sem se priključila eni skupini. 

Otrokom se je že med mojim razlaganjem na obrazu videlo, da jim je igra zanimiva. Ko sem 

razložila navodila, sem jih vprašala, ali vsi razumejo, in ker so mi pritrdili, sem jim rekla, da 

se skupine lahko začnejo igrati. Tudi nad to igro so bili navdušeni, saj so jo večkrat ponavljali 

in me prosili, da se jo igramo še kdaj. 

 

Slika 5: Ljudska igra Ptičke vagamo. 
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Slika 6: Ljudska igra Ptičke vagamo. 

Ko smo končali z igro Ptičke vagamo, sem otroke vprašala, kako to, da poznamo te igre, ki so 

se jih igrali že včasih. V pogovoru smo ugotovili, da so se igre prenašale z mamice na otroka 

in da so otroci drug drugega učili. Povedala sem jim, da smo tak način prenašanja uporabili 

tudi danes, ko so starejši otroci mlajše naučili igro Ena račka je umrla, jaz pa njih Ptičke 

vagamo. In če bodo oni igro naučili še bratce in sestrice ter ostale svoje prijatelje, se bo 

ljudsko izročilo prenašalo naprej. 

Otroke sem nato prosila, naj naredijo dolgo vrsto tako, da sedijo s hrbtom proti drugemu. 

Zadnjemu otroku v vrsti sem dala nalogo, da si izmisli ritmični vzorec in ga izvede na hrbtu 

otroka, ki sedi pred njim. Otrok pred njim si je poskusil vzorec zapomniti in ga prenesti 

naprej. Ritmični vzorec je tako potoval od zadnjega do prvega otroka v vrsti. Ko je prišel do 

prvega, ga je ta pokazal s ploskanjem. Ostali otroci so ugotavljali, ali je ritmični vzorec ostal 

enak ali se je spremenil in zakaj. Ko smo igro odigrali prvič, so mi povedali, da je ta igra 

podobna igri Telefončki. Zanimivo se mi je zdelo, da so sami od sebe povezali ti dve igri in to 

tudi izrazili. Povedala sem jim, da je tudi igra Telefončki ljudska. Presenečeni so bili, koliko 

iger, ki jih poznajo, je ljudskih. 

Igro z ritmičnim vzorcem smo ponovili še nekajkrat, nato pa sem jih prosila, da se usedejo v 

polkrog in me pozorno poslušajo. Z ritmično izreko sem jim povedala izštevanko. Pozorno so 

me poslušali in mi na koncu povedali, da je bila to izštevanka. Ker je še nihče ni poznal, sem 

jim izštevanko povedala še enkrat, nato pa jih razdelila v dve skupini. Vsaka skupina je dobila 
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sličice vseh živali in predmetov, ki nastopajo v izštevanki. Poskusili so jih sestaviti v vrstni 

red. Presenetilo me je, da jim jih je skoraj do polovice uspelo sestaviti brez moje pomoči in da 

so bili aktivni tako mlajši kot starejši otroci. Ko smo prišli do sličice z grošem, sem otroke 

vprašala, ali vedo, kaj ta beseda pomeni. Nihče ni vedel, zato sem jih vprašala, na kaj jih 

sličica spominja. Povedali so mi, da je podobna kovancu, zato sem jim razložila, da so take 

kovance uporabljali včasih in jim rekli groš ali pa srebrnik. 

 

Slika 7: Razvrščanje slik posameznih živali glede na vrstni red v izštevanki. 

Ko je obema skupinama uspelo postaviti sličice v vrstni red, smo izštevanko z ritmično izreko 

nekajkrat povedali skupaj. Po treh ponavljanjih so jo otroci že znali povedati, zato smo jo 

spremljali z udarci po kolenih. Uspelo jim je slediti ritmu izštevanke, čeprav so se kdaj vmes 

zmotili. Nato so otroci predlagali, da dodamo še ploske, zato smo se dogovorili, da med 

izrekanjem izštevanke enkrat plosknemo in enkrat udarimo po kolenih. Tudi to jim je uspelo. 

Izštevanko smo po toliko ponovitvah že vsi znali. Zadnja naloga je bila, da so sličice še enkrat 

razvrstili na plakatu in jih nanj prilepili. Poleg smo prilepili še besedilo izštevanke in pod 

sličice napisali, kaj pomeni beseda groš. 
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Slika 8: Izdelovanje plakata. 
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Priprava (sreda, 17. 5. 2017) 

Tema: Igranje na glasbila 

Enota: Igranje na ljudska glasbila, ki jih naredimo sami 

Cilji: 

- Otrok izraža veselje ob igranju ljudskih iger Telefončki in Gnilo jajce. 

- Otrok izraža veselje pri petju in igranju na ljudska glasbila. 

- Otrok ugotavlja, kako se igra na ljudska glasbila in iz česa so narejena. 

- Otrok že znano pesem spremlja na osnovi ritma. 

- Otrok spoznava, zakaj se glasbila oglašajo.  

 

Metode: poslušanje, raziskovanje, petje z vzgojiteljem, izdelovanje ljudskih glasbil, 

poustvarjalno spremljanje, pogovor 

Oblike: skupna, individualna 

Sredstva: ljudski inštrumenti (stržek, ru-ru, brenka, brklja, trstenke, ropotulja), posnetek 

pesmi 

Uvodna dejavnost: Otroke povabim, da oblikujejo krog, in jim povem, da se bomo igrali 

ljudsko igro Gnilo jajce. Z izštevanko določimo tistega, ki bo nosil kanglico. Ko se nekaj 

otrok, ki nosijo kanglico, zamenja, se usedejo eden poleg drugega v vrsto in se igramo igro 

Telefončki. Otrok, ki je prvi v vrsti, si besedo izmisli, zadnji pa jo pove naglas. 

 

Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

Pozorno poslušanje: Kaj 

je to? 

Otrokom reče, naj 

zamižijo in pozorno 

poslušajo. Zaigra na 

ropotuljo in otroke 

vpraša, ali vedo, na 

katero glasbilo igra. 

Enako nadaljuje še s 

trstenkami in stržkom. 

Nato otrokom reče, naj 

odprejo oči in pogledajo 

glasbila na sredini kroga. 

Zamižijo, pozorno prisluhnejo in 

poskušajo ugotoviti, na katero 

glasbilo igra vzgojiteljica. Ko 

ugotovijo, lahko odprejo oči in si 

glasbilo tudi ogledajo, ga 

potipajo in poskusijo igrati na 

njega. Enako poteka s trstenkami 

in stržkom. Nato si ogledajo še 

ostala ljudska glasbila in povedo, 

ali katerega od njih poznajo in 

vedo, kako se na njega igra. 

Pogovor o ljudskih 

glasbilih 

Otrokom pokaže vsako 

glasbilo posebej in ga 

poimenuje. Vpraša jih, 

ali vedo, kako bi se lahko 

na določeno glasbilo 

igralo, in preizkusi 

njihove ideje. 

Poslušajo vzgojitelja in 

razmišljajo o tem, kako bi se 

lahko na določeno glasbilo 

igralo. Svoja razmišljanja in 

ideje povejo vzgojiteljici, ki jih 

na glasbilu preizkusi. 

Izdelovanje ljudskega 

glasbila 

Otrokom razdeli material 

za izdelavo stržka in 

brenke. Postavi se tako, 

Vzamejo material in spremljajo 

vzgojiteljičina navodila za 

izdelavo glasbil. Če jim ne gre, 
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Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

da jo vsi otroci vidijo, in 

pove navodila za 

izdelavo teh dveh glasbil. 

Pri izdelavi pomaga. 

prosijo za pomoč ali pa 

pomagajo drug drugemu. Ko 

glasbilo naredijo, poskusijo nanj 

zaigrati. 

Ustvarjanje 

inštrumentalnih skladb 

Spodbudi otroke, da 

igrajo na glasbilo in si 

izmišljajo različne 

inštrumentalne skladbe. 

Igrajo na glasbilo in si izmišljajo 

inštrumentalne skladbe, ki jih 

lahko tudi poimenujejo. 

Odkrivajo različne načine igranja 

na inštrument in različne zvoke, 

ki ob tem nastajajo. 

Glasbena uganka Na poljubni zlog zapoje 

pesem Sinička se je 

usedla in zraven spremlja 

na stržek. 

Pozorno poslušajo pesem, njen 

ritem in melodijo, jo prepoznajo 

in jo skupaj zapojejo. 

Poustvarjalno spremljanje 

pesmi z ljudskimi glasbili 

Otroke spodbudi, da 

poznano pesem 

spremljano na stržek. 

Skupaj z otroki poje in 

spremlja pesem na 

osnovi ritma. 

Vzamejo ljudsko glasbilo stržek 

in ob petju pesem Sinička se je 

usedla spremljajo na osnovi 

ritma. 

 

Analiza (sreda, 17. 5. 2017) 

Tretji dan smo ravno tako začeli z dvema ljudskima igrama, ki jih otroci že poznajo. Najprej 

smo se igrali Gnilo jajce.  

 

Slika 9: Ljudska igra Gnilo jajce. 
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Z izštevanko, ki smo se jo naučili prejšnji dan, smo izšteli otroka, ki je prvi nosil kanglico. Na 

ta način smo ponovili novo izštevanko in naključno izbrali otroka. Tudi tokrat so bili otroci 

zelo zainteresirani za igro, sproti so sami reševali težave in dodatno razlagali, če se je pri igri 

kdo zmotil. Poleg tega so se opozarjali, če je pri igri kdo goljufal. 

Druga igra je bila Telefončki. Otroci so se usedli en zraven drugega in prvi v vrsti si je 

izmislil eno besedo ter jo povedal otroku poleg sebe. Beseda je tako potovala do zadnjega 

otroka v vrsti, ki je besedo povedal na glas. Beseda, ki jo je povedal prvi otrok, je le pri eni 

ponovitvi ostala enaka do konca, drugače se je vedno spremenila. Ob tej priložnosti sem 

otrokom razložila, zakaj se ljudsko izročilo spreminja in zakaj vsak pozna malo drugačno 

različico igre, pesmi ali izštevanke. Otroci so v pogovoru sodelovali, se strinjali z mano in 

povedali svoje mnenje o ustnem prenašanju. Povedali so mi tudi, da je potem nekdo igro ali 

pesem zapisal, kar je zelo dobro. 

 

Slika 10: Ljudska igra Telefončki. 

Po pogovoru sem otroke prosila, da zamižijo in pozorno prisluhnejo, ker sem s sabo prinesla 

nekaj zanimivega. Ko so zaprli oči, sem iz vrečke vzela ropotuljo in nanjo zaigrala. Starejši 

otroci so takoj prepoznali zvok in povedali, na katero glasbilo igram. Ko so odprli oči, sem jih 
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vprašala, iz česa je narejena. Odgovorili so mi, da iz orehove lupine, palčke, notri pa je 

verjetno riž. Ropotuljo sem postavila na sredino kroga in jih zopet prosila, da zaprejo oči. 

Tako kot prej sem zaigrala na ropotuljo, le da je bila tokrat ropotulja naravnega izvora. 

Pozorno so poslušali in uganili, na katero glasbilo igram. Ko so odprli oči in videli glasbilo, 

so rekli, da igram na fižol. Povedala sem jim, da ne igram na fižol, ampak na plod drevesa, in 

jih vprašala, kako to, da lahko igram nanj. Presenetilo me je, ko so mi povedali, da so se 

semena posušila in imajo zato v lupini več prostora ter da ropotajo, ko se premikajo. Na enak 

način sem jim predstavila še stržek in trstenke. Nato so odprli oči in na sredini zagledali še tri 

druga glasbila, brkljo, brenko in ru-ru. Za vsako glasbilo posebej sem jih vprašala, ali so ga že 

kdaj videli in ali mogoče vedo, kako bi nanj lahko igrala. Povedali so mi več različnih 

načinov, vendar noben izmed njih ni bil pravi, zato sem jim povedala način igranja in skupaj 

smo ugotovili, zakaj se glasbilo sploh oglaša. Najbolj sta jim bila zanimiva brenka in stržek, 

najbolj smešen pa zagotovo ru-ru. 

 

Slika 11: Preizkušanje otroških ljudskih glasbil. 

Ko je vsak poskusil zaigrati na glasbila, sem otrokom razdelila material za izdelavo brklje in 

stržka. Vsak je tako dobil dve orehovi lupini, dve elastiki in eno vžigalico. Najprej smo 

izdelali brenko. Otroci so vzeli orehovo lupino z luknjico in skozi njo dali prestriženo elastiko 

in jo na enem koncu zavozlali. Tukaj smo na pomoč priskočile jaz in vzgojiteljici. Ko so jo 

naredili, sem jim pustila nekaj minut, da so se z glasbilom igrali in ga preizkušali. Več otrok 

je reklo, da jih zvok spominja na kitaro. Nato smo naredili še stržek. Tudi tokrat je nekaj otrok 
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potrebovalo našo pomoč pri ovijanju elastike okrog orehove lupine, vžigalico pa so vsi uspeli 

sami vstaviti med elastiko. 

 

Slika 12: Igranje na otroško ljudsko glasbilo brklja. 

Ljudska glasbila so bila otrokom všeč in so na njih dlje časa igrali zvočne izmišljarije. 

Nekateri so ugotavljali, kaj vse lahko z njimi počnejo, drugi pa me spraševali, ali jih bodo 

lahko odnesli domov in jih pokazali staršem. Seveda sem jim pritrdila, ampak jih prosila, če 

jih do konca tedna pustijo v vrtcu, ker jih bomo še potrebovali. Glasbila je zato vsak pospravil 

na varno v svoj predalček v igralnici, kjer nas bodo počakala do naslednjega dne. 

 

Slika 13: Igranje na otroško ljudsko glasbilo stržek. 
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Priprava (četrtek, 18. 5. 2017) 

Tema: Petje pesmi 

Enota: Seznanitev z novo pesmijo – slovenska ljudska: Srečali smo mravljo 

Cilji: 

- Otrok pozorno prisluhne peti pesmi. 

- Otrok izraža veselo razpoloženje ob učenju nove pesmi. 

- Otrok doživi pesem. 

- Otrok delno usvoji pesem.  

- Otrok spremlja pesem na osnovi ritma. 

- Otrok poje pesem ob posnetku. 

- Otrok ob petju pesmi igra na glasbila. 

 

Metode: poslušanje, pripevanje, pogovor 

Oblike: skupna, individualna 

Sredstva: inštrumenti (palčke, ropotulja, stržek, ru-ru, orehove lupine), posnetek pesmi 

Uvodna dejavnost: Vsak otrok vzame svoj stržek in se usede v jutranji krog. Izštevanko, ki 

smo se jo naučili drugi dan, najprej ponovimo, nato pa jo spremljamo s stržki. 

 

Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

Katera žival je to? Otrokom razloži navodila 

za igro, pri kateri 

ugibajo, katero žival si je 

zamislila. 

Poslušajo navodila vzgojiteljice 

in tvorijo vprašanja, na katera 

lahko vzgojiteljica odgovori le z 

da ali ne. Na podlagi odgovorov 

ugibajo, katero žival si je 

vzgojiteljica zamislila. 

Poslušanje pesmi Srečali smo 

mravljo 

Otrokom zapoje pesem. Pozorno poslušajo petje pesmi. 

Pogovor o vsebini pesmi 

Srečali smo mravljo 

Otroke vpraša, kdo vse 

nastopa v pesmi in katere 

lastnosti o živalih lahko 

iz pesmi izvemo. 

Pogovorimo se o tem, ali 

pesem opisuje resničnost 

ali je domišljijska. 

Sodelujejo v pogovoru, 

razmišljajo o besedilu pesmi, ki 

jim jo je zapela vzgojiteljica. 

Odgovorijo, zakaj pesem ni 

resnična in katere stvari v njej so 

izmišljene. 

Poslušanje pesmi Ponovno zapoje pesem. Pozorno poslušajo petje pesmi. 

Pripevanje pesmi Otroke povabi k 

pripevanju. 

Pripevajo.  

Pripevanje pesmi ob 

spremljavi glasbil 

Otroke razdeli v pet 

skupin (mravlje, raki, 

volkovi, kozli, polži). 

Vsaki skupini razdeli 

glasbila in razloži 

navodila. 

Razvrstijo se v pet skupin in med 

petjem pesmi posamične skupine 

igrajo na svoje glasbilo. Ko v 

pesmi nastopa mravlja, otroci iz 

skupine mravelj igrajo na 

ropotuljo. Ko je na vrsti 

naslednja žival, mravlje 
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Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

prenehajo z igranjem na glasbilo 

in pojejo pesem z ostalimi otroki. 

Poslušanje posnete pesmi in 

petje ob posnetku 

Otrokom predvaja 

posnetek pesmi. Ko jo 

enkrat poslušajo, jih 

spodbudi, da zapojejo ob 

posnetku. 

Pozorno poslušajo petje pesmi na 

predvajanemu posnetku, nato ob 

posnetku tudi zapojejo. 

 

Analiza (četrtek, 18. 5. 2017) 

Četrti dan smo za uvodno dejavnost ponovili izštevanko in jo spremljali s stržki, ki smo jih 

izdelali prejšnji dan. Nato so mi otroci povedali še eno izštevanko, ki jo v vrtcu večkrat 

deklamirajo. Ob deklamiranju so mi pokazali tudi gibe, ki jih delajo glede na besedilo. Ker 

sem tudi sama poznala besedilo, sem se jim pri izrekanju pridružila. 

 

Slika 14: Deklamiranje ljudske izštevanke En kovač. 

Nato sem jim povedala, da se bomo najprej igrali eno igrico. Jaz sem si zamislila eno žival, 

otroci pa so me morali spraševati in na ta način ugotoviti, katero žival sem si zamislila. Pri 

spraševanju so morali paziti le na to, da so vprašanje oblikovali tako, da sem lahko odgovorila 

le z da ali z ne. Igra jim ni povzročala večjih težav. Kdaj so za pravilni odgovor potrebovali 

več časa, spet drugič so žival uganili zelo hitro. Več težav sta jim povzročala pravilno 

oblikovanje vprašanj in prehitro ugibanje, za katero žival gre, namesto da bi se posvetili 

razmišljanju in povezovanju odgovorov. Igro smo ponovili trikrat in dobili tri živali, mravljo, 

polža in volka. Povedala sem jim, da se bomo danes naučili novo ljudsko pesem, v kateri 
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nastopajo te tri živali, poleg njih pa tudi kozel in rak. Povedali so mi, da tudi te dve živali 

poznajo, vendar ne vedo, da bi obstajala kakšna taka pesem. Najprej sem jim povedala naslov, 

nato pa jim pesem zaigrala na flavto in jim jo enkrat zapela. Med igranjem in petjem so me 

pozorno poslušali. Ko sem odpela vse štiri kitice, smo se pogovorili, o čem govori pesem, ali 

je smešna, kako so opisane živali. Otroke sem prav tako vprašala, ali pesem opisuje 

resničnost. Povedali so mi, da je za mravljo besedilo kar v redu, za ostale živali pa je 

izmišljeno. 

Pesem sem nato zapela še enkrat in otroci so že pripevali melodijo. Ker se del kitice pri petju 

ponavlja, so pri ponavljanju pripevali tudi besedilo. Ko smo jo odpeli, sem jih vprašala, ali 

jim je pesem všeč. Odgovorili so mi, da jim je in da jo zapojmo še enkrat. Skupaj smo jo 

zapeli še enkrat, tokrat jim je besedilo šlo že veliko bolje. 

Otroke sem razdelila v pet skupin in jim razdelila glasbila (stržek, palčke, ru-ru, orehove 

lupine in ropotulje). Vsaka skupina je predstavljala eno žival v pesmi in je lahko igrala na 

glasbila le takrat, ko je v pesmi nastopala. Ko smo začeli s petjem, nekaj otrok ni razumelo 

mojih navodil, zato sem jih razložila še enkrat. Drugi poskus nam je uspel. Otroci so ves čas 

peli besedilo, na glasbila pa igrali le takrat, ko je v pesmi nastopala tista žival, ki so jo 

predstavljali. Najbolj mi je bilo zanimivo to, da so z igranjem na glasbila vedno počakali, da 

smo zapeli njihovo žival, čeprav so vedeli, da so na vrsti. Ko smo pesem odpeli s spremljavo 

glasbil, smo jih pospravili. Pesem smo nato poslušali še po zvočnem posnetku. Otroci so že 

ob prvem poslušanju peli zraven. Presenetilo me je, da so na koncu posnetka ugotovili, da na 

posnetku nastopa ena žival premalo. Pogledali smo v knjigo, h kateri je priložena zgoščenka, 

in res ugotovili, da so izpustili volka. Dogovorili smo se, da bomo mi pesem peli tako, kot 

smo se jo naučili, z vsemi živalmi, sploh zato, ker je otrokom volk s svojimi ostrimi zobmi 

zelo všeč. Pogledali smo še plakat in se dogovorili, da mi bodo starejši otroci pomagali 

napisati na plakat vse o glasbilih, mlajši pa pomagali pri risanju glasbil in lepljenju notnega 

zapisa pesmi Srečali smo mravljo. 
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Slika 15: Izdelovanje plakata. 

Priprava (petek, 19. 5. 2017) 

Tema: Poslušanje pesmi 

Enota: Ob glasbi plešemo, korakamo in rajamo – slovenska ljudska: Moj očka ima konjička 

dva 

Cilji: 

- Otrok izraža veselje do plesnih iger Potujemo v Rakitnico in Abraham. 

- Otrok izraža veselje do poslušanja glasbenih del. 

- Otrok si razvija namerno slušno pozornost. 

- Otrok v ritmu glasbe koraka in ploska. 

- Otrok uprizori gibanje konja. 

- Otrok pleše ples Kovtre šivat. 

 

Metode: poslušanje, izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalnim izražanjem, 

spremljanje, pogovor 

Oblike: skupna, individualna 

Uvodna dejavnost: Otroke povabim, da vstanejo in naredijo krog. Povem jim, da bomo peli 

pesem Potujemo v Rakitnico in zraven plesali. Z izštevanko določimo otroka, ki bo hodil 
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zunaj kroga. Ko odplešemo do konca, ponovimo še Abrahama. Otroci oblikujejo štiri vrste in 

se primejo za ramena. Ob peti pesmi hodijo in kažejo gibe. 

 

Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

Pogovor o konjih Vodi pogovor o konjih, 

zakaj so jih potrebovali 

včasih na kmetijah in v 

mestih ter za kakšne 

dejavnosti jih 

potrebujemo danes. 

Sodelujejo v pogovoru. 

Glasbena uganka – pesem 

Moj očka ima konjička dva 

Vzgojitelj otrokom 

zapoje znano pesem na 

nevtralni zlog. 

Ugotovijo, katero pesem je zapel 

vzgojitelj. 

Prepevanje že znane pesmi 

Moj očka ima konjička dva 

Z otroki zapoje pesem. Zapojejo pesem. 

Korakanje ob petju pesmi 

Moj očka ima konjička dva 

Z značilnimi gibi za 

konja zapleše ob petju 

pesmi in nato h 

korakanju povabi otroke. 

Opazujejo ples vzgojitelja in 

nato skladno v ritmu pesmi 

korakajo in se gibljejo kot konji. 

Ob petju pesmi zaplešemo 

ples Kovtre šivat 

Otrokom skupaj s 

pomočnico predstavi ples 

Kovtre šivat. Otroke nato 

povabi k plesu. Pomaga 

jim, da poiščejo svoje 

pare in se postavijo v 

vrsto drug za drugim. 

Opazujejo ples vzgojiteljev. 

Poiščejo svoj par, s katerim se 

primejo za roke. Postavijo se v 

vrsto drug za drugim in dvignejo 

sklenjene roke v »most«. Ob 

petju pesmi vsi začnejo teči 

naprej, plesalca prvega para pa se 

takoj obrneta drug proti drugemu 

v nasprotno smer. Ne da bi se 

spustila, se sklonita ter tečeta 

naprej pod dvignjenimi rokami 

drugih otrok. Ko prideta do 

konca vrste, se zravnata in 

obrneta v prvotno smer. Zopet 

dvigneta roke v most ter se 

pomikata naprej z ostalimi pari. 

Za prvim parom ponavljajo vsi 

ostali, dokler se pesem ne 

odpoje. 

 

Analiza (petek, 19. 5. 2017) 

Na predzadnjem srečanju smo se najprej pogovorili o tem, kaj vse smo se v tem tednu že 

naučili. Otroci so mi našteli igre, ki smo se jih igrali, in izštevanko, najbolj pa so jim v 

spominu ostala glasbila (stržek in brenka) in pesem Srečali smo mravljo. Otroci so mi 

predlagali, da jo zapojemo. Od prejšnjega dne so si jo dobro zapomnili. Melodija jim ni 

povzročala nobenih težav, le pri besedilu sem jim morala malo pomagati. Ko smo pesem 
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odpeli, sem jih vprašala, ali mogoče vedo, kaj bi še lahko spadalo pod ljudsko izročilo poleg 

iger, pesmi, izštevank in glasbil. Nekaj časa so razmišljali in povedali več različnih 

odgovorov, med njimi je bil tudi ples. Pogovor sem nato napeljala ravno na ples in jih 

vprašala, ali so že kdaj v vrtcu plesali kakšen otroški ljudski ples. Ker se niso nobenega 

spomnili, sem jim pomagala in jim povedala, da zraven pojejo pesem Potujemo v Maribor. 

 

Slika 16: Otroška plesna igra Potujemo v Maribor. 

Takoj so vedeli, kaj mislim, in mi začeli razlagati, kako oni to plešejo. Naredili so velik krog 

in z izštevanko smo izšteli otroka, ki bo pri plesu nabiral otroke. Ko smo ga izšteli, smo začeli 

s petjem in plesom Potujemo v Maribor. Otroci so brez moje pomoči ples odplesali do konca. 

Nato smo zaplesali še Abraham ma sedem sinov. Za tremi starejšimi otroki so otroci naredili 

tri vrste in se prijeli za rame. Tako oblikovane vrste so hodile po igralnici in vsi skupaj so 

istočasno peli pesem Abraham ma sedem sinov. Ko so prišli do dela »vsi so delali tako«, je 

prvi otrok v vrsti pokazal svoj gib, ki so ga potem ponavljali vsi otroci v tisti vrsti. Ko so 

pesem odpeli do konca, je prvi otrok v vrsti šel na zadnje mesto in ples se je tako nadaljeval, 

dokler svojega giba niso pokazali vsi otroci. Največ težav pri tem plesu so imeli mlajši otroci, 

saj si niso izmislili nobenega giba ali pa so ponavljali drug za drugim. 
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Slika 17: Otroška ljudska plesna igra Abraham. 

Ko smo odplesali ta dva poznana plesa, sem jim povedala, da se bomo danes naučili še enega 

novega, ki se imenuje Kovtre šivat. To poimenovanje jim je bilo zelo všeč, zato so se najprej 

nekaj časa smejali in ime plesa ponavljali za mano. Potem sem jim povedala, da se ta ples 

pleše na pesem, ki jo že poznajo in v kateri nastopa konj. Takoj so me vprašali, ali je mogoče 

pesem Moj očka ima konjička dva, zato sem jih spodbudila, da smo pesem zapeli skupaj. Ko 

smo jo odpeli, smo se pogovorili o konjih, kje živijo, zakaj jih uporabljamo danes in zakaj so 

jih včasih. Pogovorili smo se tudi o neznanih besedah v pesmi in razložili njihov pomen 

(drevi – nocoj, šimelj – belkast konj). Pesem smo nato zapeli ob korakanju in tolčenju z 

rokami po nogah. Korakanje sem jim najprej pokazala in jih povabila, da se mi pridružijo, 

nato pa smo korakali še ob petju pesmi. Da smo imeli dovolj prostora, smo se iz igralnice 

prestavili v garderobo in s pomočjo vzgojiteljic oblikovali pare, ki so se postavili v vrsto drug 

za drugim. Vsi pari so roke dvignili v most. Razložila in pokazala sem jim, kako ta ples 

poteka ob petju pesmi. Prva otroka sta se ob začetku petja obrnila drug proti drugemu, se 

sklonila in tekla v nasprotno smer kot ostali otroci. Na koncu vrste sta se obrnila v prvotno 

smer, se dvignila in zopet oblikovala most. Vrsta se je ves čas premikala naprej in vsak 

naslednji par je moral narediti vse ravno tako kot prvi. Ko smo začeli plesati, sem ugotovila, 

da je za triletne otroke ples še prezahteven, zato sem se odločila, da bodo poleg starejših otrok 

korakali, kot smo prej v igralnici. Starejši otroci so nato plesali po navodilih. Pri učenju jim je 
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največ težav povzročalo obračanje in delanje mostu, vendar so po parih ponovitvah ugotovili, 

kako se morajo obrniti, da se ne zapletejo. Ples smo ob zadnji ponovitvi tudi posneli. 

 

Slika 18: Otroški ljudski ples Kovtre šivat. 
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Priprava (ponedeljek, 21. 5. 2017) 

Tema: Ponavljanje 

Cilji: 

- Otrok se nauči ljudsko igro Ali je kaj trden most. 

- Otrok zapleše znani ljudski ples Kovtre šivat. 

- Otrok ritmično izreka znano izštevanko. 

- Otrok zapoje znano ljudsko pesem Srečali smo mravljo. 

- Otrok z veseljem zapoje pesem, zapleše ples in ob glasbilu izgovarja izštevanko. 

- Otrok nariše svoje vtise. 

- Otrok razmisli in pove, kaj mu je bilo od ljudskega izročila najbolj všeč.  

 

Metode: poslušanje, petje z vzgojiteljem, ustvarjalno spremljanje, pogovor 

Oblike: skupna 

Sredstva: inštrumenti (palčke, bobni, ropotulje), snemalnik zvoka 

Uvodna dejavnost: Skupaj ponovimo, kaj vse smo se naučili prejšnji teden. Vsak otrok izrazi 

svoje mnenje o otroškem ljudskem glasbenem izročilu in dejavnostih, ki smo jih izvajali. 

Njihove izjave si zapisujem na bel list. 

 

Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

Ljudska igra: Ali je kaj 

trden most? 

 

Otrokom razloži navodila 

za igro in jih postavi v 

vrsto. Z izštevanko 

določi dva otroka, ki z 

rokami naredita most. 

Poslušajo vzgojiteljeva navodila 

in naredijo kolono. Otroka, ki sta 

izšteta, oblikujeta most in si 

izbereta besedo. Ostali otroci se 

ta čas v vrsti premikajo po 

prostoru. Ko pridejo do mosta, 

prvi otrok v vrsti z otrokoma, ki 

predstavljata most, tvori dialog. 

Zadnji otrok v vrsti je v vsakem 

krogu ujet. 

Ljudski ples: Kovtre šivat Otroke spodbudi, da 

ponovijo ples Kovtre 

šivat. 

Starejši otroci se postavijo v pare 

in tvorijo dve vrsti. Mlajši otroci 

se postavijo za njimi in ob petju 

pesmi korakajo. Starejši otroci 

prav tako pojejo in ob petju 

plešejo naučeni ples. 

Ponovimo izštevanko Otrokom reče, naj 

vzamejo stržke, in skupaj 

z njimi ponovi 

izštevanko. 

Vsak otrok vzame svoj stržek in 

se usede v krog. Ob izrekanju 

izštevanke ritmično spremljajo 

besedilo s stržki. 

Ponovimo otroško ljudsko 

pesem Srečali smo mravljo 

Otroke spodbudi, da 

zapojejo pesem Srečali 

smo mravljo. Poje skupaj 

z njimi. 

Skupaj z vzgojiteljem zapojejo 

pesem Srečali smo mravljo. 

Risanje vtisov Otrokom razdeli bele 

liste in svinčnike. Pove 

Usedejo se za mizo in na bel list 

narišejo svoje vtise. Ko 
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Dejavnosti Dejavnosti vzgojiteljice Dejavnosti otrok 

jim, naj narišejo tisto, kar 

jim je bilo od ljudskega 

izročila všeč, kar so si 

zapomnili. Medtem ko 

rišejo, prihaja od otroka 

do otroka in jih vpraša, 

kaj jim je bilo pri 

ljudskem izročilu všeč, 

kaj so si zapomnili. 

vzgojiteljica pride do njih, ji 

povedo, kaj jim je bilo najbolj 

všeč in kaj od ljudskega izročila 

so si najbolj zapomnili. 

 

Analiza (ponedeljek, 22. 5. 2017) 

Zadnji dan sem namenila ponovitvi vsega, kar smo se naučili, ter risanju in zapisovanju vtisov 

otrok. Z otroki smo se najprej usedli v krog, kjer smo v pogovoru ponovili, da ljudsko izročilo 

prehaja iz roda v rod, tako da pesmico zapoje mamica otroku in nato starejši otrok nauči 

mlajšega in tako naprej. Ponovili smo tudi, da se ljudsko izročilo prenaša ustno in se zato 

spreminja, dokler nekdo teh iger, pesmi, izštevank in plesov ne zapiše. Potem sem jih vprašala 

še, ali se spomnijo, kaj vse smo novega spoznali in se naučili. Njihove izjave sem si 

zapisovala: 

D: »Igrice, pesmice, glasbila, izštevanke.« 

A: »Pa tudi plese smo plesali in se enega naučili.« 

R: »Pesmice, ki si jih je nekdo izmislil in potem ne vejo več kdo.« 

V: »Pa jih mamica pove otroku in starejši mlajšemu.« 

Z: »Tudi izdelali smo stržek in brenko.« 

J: »Igrali smo na glasbila, ki so prav smešna.« 

L: »Izštevanko smo se novo naučili in sestavljali slikice po vrsti.« 

I: »Igrali smo se tudi igre Ena račka je umrla pa Gnilo jajce.« 

A: »Naučili smo se tudi eno novo, ko smo se prijemali za dlani.« 

S: »Pa telefončke smo se tudi igrali.« 

Pohvalila sem jih, ker so si zapomnili tako veliko stvari, in jim povedala, da se bomo danes šli 

še eno ljudsko igro, ki se imenuje Ali je kaj trden most. Ponovili smo navodila in z izštevanko 

določili dva otroka, ki sta v igri predstavljala most, ostali otroci pa so se postavili v vrsto drug 

za drugim. Tudi to igro smo se šli v garderobi, da so imeli dovolj prostora. Otroka, ki sta 

predstavljala most, sta si izmislila vsak svojo stvar, nato pa je vrsta prišla do njiju. Ker niso 

točno vedeli, kaj morajo govoriti, sem jim prvi krog pomagala. 
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»Ali je kaj trden most?« 

»Kakor skala, kamen, kost.« 

»Ali lahko gre naša vojska skoz?« 

»Če nam zadnjega pustite.« 

»Če ga ulovite!« 

Pomoč so potrebovali le v prvem krogu, nato so znali besedilo samostojno izgovarjati. Vsak 

krog je most ujel zadnjega otroka, čeprav so se nekateri trudili, da bi mu ušli. Ko je most 

otroka ujel, ga je vprašal, kaj bi bil raje, metulj ali gora. Ko se je ujeti otrok odločil za eno od 

teh dveh stvari, sta mu povedala, čigava je beseda, in ujeti otrok se je postavil za njim ter ga 

prijel okrog pasu. Tako so se igrali, dokler most ni ujel tudi prvega otroka v vrsti. Nastali sta 

dve vrsti, za vsakim od otrok, ki sta predstavljala most ena. Povedala sem jim, da se igra 

nadaljuje tako, da se vrsti pomerita v moči, vendar bomo mi to poskusili enkrat, ko bomo 

zunaj na travniku, saj je notri prenevarno. Pri učenju in igranju igre me je najbolj presenetilo 

to, da so tudi mlajši otroci celo igro sledili in sodelovali, saj jim je velikokrat po parih 

ponovitvah že padla koncentracija. 

 

Slika 19: Otroška ljudska igra Ali je kaj trden most. 

Ker smo bili v garderobi, sem se odločila, da bomo zaplesali ples Kovtre šivat. Starejši otroci 

so se postavili v pare, mlajši pa se postavili zadaj in zopet korakali. Preden smo zapeli pesem 

Moj očka ima konjička dva, so starejši otroci ponovili ples Kovtre šivat. Ker jim ni povzročal 

težav, smo začeli zraven peti tudi pesem. Ko smo odplesali, smo odšli nazaj v igralnico, kjer 
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je vsak otrok vzel svoj stržek. Povedala sem jim, da bomo ponovili našo izštevanko in zraven 

igrali na stržke. Ob ritmični izreki je otrokom dobro šlo tudi igranje na stržke. Izštevanko so 

vsi znali povedati brez zapletov. Kot zadnjo stvar smo ponovili še pesem Srečali smo mravljo. 

Zapeli smo jo brez posnetka ali inštrumentov. 

Skupaj smo si ogledali še plakat in nanj zapisali ter nalepili tiste stvari, ki so še manjkale. 

Nato so se otroci usedli za mizo, kjer sem jim razdelila bele liste in svinčnike ter jih prosila, 

da narišejo svoje vtise o ljudskem izročilu. Med risanjem sem šla do vsakega otroka in jih 

prosila še za izjavo, ki sem si jih zapisovala. Odgovarjali so mi na vprašanje: »Kaj ti je bilo 

pri ljudskem izročilu všeč, kaj si si najbolj zapomnil?« 

N: »Pesmica in volk, mravlja. Igrice smo se igrali in peli Moj očka ima konjička dva in zraven 

plesali in korakali.« 

J: »Volk, mravlja in muca maca.« 

I: »Ali je kaj trden most in druge igrice.« 

M: »Ko smo stržke pa brenke delal in se učil plesat in ko smo se nove stvari učili, risali in 

pisali smo in peli.« 

R: »Mravlja pa ropotulje so mi bile všeč.« 

S: »Ko smo peli in ko smo poslušali na radiu pa igrica Ali je kaj trden most.« 

J: »Polž, volk iz pesmice.« 

R: »Mravlja, ker je bila gospa, stržki. Na glavnike smo dali papir, pa brkljo smo poslušali in 

naredili brenko.« 

L: »Mravlja in pesmice.« 

A: »Pesem Srečali smo mravljo, velikokrat smo jo peli. Všeč mi je, ker je zelo razigrana.« 

O: »Pesmice, ki smo jih peli.« 

V: »Volk in mravlja iz pesmice.« 

J: »Stržki in brenke, da sem lahko brenkal.« 

N: »Volk.« 

A: »Izštevanka, ker so notri živali in igrače pa ker smo zraven igrali s stržki.« 

Z: »Pesmica, polž mi je bil najbolj všeč.« 

L: »Pesmica mi je bila najbolj všeč, rak najbolj.« 

J: »Pesem Moj očka, izštevanka, pesmice nimajo avtorja, ker je pozabljen.« 

D: »Igrice so mi bile všeč, pa ko smo se naučili izštevanko in plesali ob pesmici in na stržke 

igrali. Spoznali smo nova ljudska glasbila.« 
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Tudi iz risb, ki so jih narisali otroci ob koncu projekta, lahko razberemo, da so jim bile 

vsebine, ki so jih spoznavali, všeč. Otroci so risali različne stvari. Nekateri so se osredotočili 

samo na eno dejavnost, drugi so upodabljali živali, ki so nastopale v pesmih in izštevankah, 

tretji pa poskušali narisati vtise celotnega tedna. Na risbah, ki sem jih v nadaljevanju 

izpostavila, so vsi otroci upodabljali živali iz pesmi Srečali smo mravljo, to so: mravlja, rak, 

kozel, volk in polž. Na slikah 20, 22 in 24 lahko opazimo dve otroški ljudski glasbili, stržek in 

brenko. Iz slik 20, 22 in 23 lahko razberemo plesne dejavnosti in otroške ljudske igre, ki smo 

se jih naučili in igrali. Otroci so med dejavnostmi doživljali pozitivna čustva in so jih z 

veseljem ponavljali, kar lahko opazimo na Sliki 3. Ko sem pregledovala risbe, ki so jih 

narisali otroci, mi je bilo zanimivo, da so skoraj vsi upodabljali živali, ki so nastopale v pesmi 

Srečali smo mravljo. Pesem je razigrana in šaljiva, zato je otrokom hitro postala všeč. Risanje 

ljudskih glasbil, stržka in brenke, me ni presenetilo, saj smo jih v vrtcu izdelovali in na njih 

večkrat glasbeno ustvarjali. Poleg tega imajo zanimiv in drugačen zvok od tistih glasbil, ki so 

jih otroci navajeni. Opazila sem tudi razliko med risbami starejših in mlajših otrok. Mlajši 

otroci so po večini risali samo eno ali dve dejavnosti, največkrat živali iz pesmi Srečali smo 

mravljo. Starejši otroci pa so se osredotočili na celoten teden in poskušali narisati več 

različnih dejavnosti. 

 

Slika 20: Živali iz pesmi Srečali smo mravljo, stržek, brenka, otroški ljudski ples. 
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Slika 21: Risba mlajšega otroka. 

 

 

Slika 22: Živali iz pesmi Srečali smo mravljo, stržek, brenka, plesna igra Abraham, otroški ljudski 

ples. 
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Slika 23: Živali iz pesmi Srečali smo mravljo, ljudska igra Ali je kaj trden most. 

 

 

Slika 24: Živali iz pesmi Srečali smo mravljo, stržek, brenka. 
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7.2.1 EVALVACIJA IZPELJANEGA PROJEKTA 

Pred začetkom izvajanja projekta »Vključimo ljudsko izročilo v jutranji krog« sem si 

zastavila tri glavna raziskovalna vprašanja, in sicer: kakšen je interes otrok za izvajanje 

različnih dejavnosti ljudskega izročila, kako otroci doživljajo ljudsko izročilo in ali bodo 

otroci usvojene pesmi, igre, izštevanke prenašali v vsakodnevno igro, rutino. Na podlagi teh 

raziskovalnih vprašanj sem zastavila dejavnosti v vrtcu in skozi njih poskušala odgovoriti na 

zastavljena vprašanja. V vrtcu sem otrokom predstavila glavne elemente otroškega glasbenega 

izročila (pesmi, izštevanke, igre, glasbila in ples) ter jim ponudila možnost, da so ljudsko 

izročilo raziskovali sami, ko mene ni bilo v vrtcu. 

V vseh šestih dneh, ko sem prihajala v vrtec, sem spoznala, kako veliko otrokom pomeni, da 

jim prisluhneš in izvajaš dejavnosti, ki so jim blizu. Moj prvotni načrt se je skozi teden 

spreminjal in prilagajal interesom otrok. Zanimivo mi je bilo, kako so otroci srkali nova 

znanja in jih povezovali ter nadgrajevali iz dneva v dan. O ljudskem izročilu so veliko že 

vedeli od prej in so z mojo pomočjo le priklicali spomine, saj so v skupini že večkrat 

spoznavali vsebine ljudskega izročila. Zato sem pri zastavljanju projekta izbrala nekaj 

ljudskih elementov, ki jih otroci že poznajo, in nekaj novih, ki jih niso poznali. 

Ves čas smo izdelovali plakat in nanj zapisovali, kaj vse smo spoznali in se naučili. Pri 

izdelovanju plakata mi je bilo najbolj zanimivo poslušati, kako so otroci s svojimi besedami 

povedali, kaj smo se naučili v jutranjem krogu. Tukaj sem jim res pustila čas za svobodo in 

razmišljanje, saj sem na ta način ugotovila, da imajo otroci velik interes za učenje novih 

stvari, predvsem teh, ki so jim blizu. Plakat je nastajal sproti, nanj pa smo zapisali in prilepili 

vse, kar smo v jutranjem krogu izvajali. 

 

Slika 25: Izdelan plakat o ljudskem izročilu. 
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Kako velik interes imajo otroci za učenje ljudskih elementov, sem ugotavljala tudi tako, da 

sem v vrtcu v knjižnem kotičku pustila knjige z otroškimi ljudskimi pesmimi, izštevankami, 

igrami, glasbili in s plesi. Vzgojiteljici skupine sta mi povedali, da so jih otroci redno prebirali 

in ju prosili, če jim kaj prebereta ali zapojeta. 

 

Slika 26: Knjige z otroškim ljudskim izročilom v knjižnem kotičku. 

Tudi sama sem dva dni v skupini ostala dalj časa. Zasledila sem več primerov, ko so otroci 

ponavljali izštevanko, peli ljudske pesmi in se igrali ljudsko igro Ena račka je umrla brez 

mojega spodbujanja. To me je po eni strani malo presenetilo, saj nisem pričakovala, da bo 

ljudsko izročilo na njih pustilo tak vtis, po drugi strani pa je bil s tem dosežen cilj mojega 

projekta. Zavedam se, da ker živim na vasi, ljudski običaji, igre in pesmi še niso čisto izumrli, 

vendar pa se mi zdi, da vzgojiteljice v vrtcih temu ne posvečajo dovolj velike pozornosti. 

Otroci imajo velik interes za tovrstne dejavnosti, ker so jim blizu in ker so odmaknjene od 

sveta, v katerem odraščajo. 
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8 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

V kvantitativnem delu raziskave ugotavljamo, da vzgojiteljice v svoje delo vključujejo 

otroško ljudsko glasbeno izročilo, večina vsaj dvakrat mesečno. Pri tem najpogosteje 

vključujejo ljudske pesmi in ljudske izštevanke, redkeje pa ljudske igre, plese in inštrumente.  

Podobno v svoji raziskavi ugotavlja tudi J. Žnidaršič (2016) in opozarja na to, da moramo pri 

vključevanju ljudskega izročila v vrtec poskrbeti za enakovredno zastopanost vseh elementov 

ljudskega izročila. Pri tem je pomembna spodbujevalna vloga vzgojitelja, ki otroke motivira 

tako za petje ljudskih pesmi kot igranje na ljudska glasbila, plesanje ljudskih plesov in učenje 

ljudskih iger in izštevank. Na prvo raziskovalno vprašanje lahko zato odgovorimo, da 

vzgojitelji otroško glasbeno izročilo v svoje delo vključujejo, pogostost pa je odvisna od 

njihovih interesov in ciljev, ki jim pri načrtovanju dela sledijo.  

Na drugo raziskovalno vprašanje, kakšen je interes vzgojiteljev za načrtovanje dejavnosti s 

področja ljudskega izročila, lahko odgovorimo, da vzgojiteljice imajo interes za vključevanje 

otroškega glasbenega izročila, vendar se pri načrtovanju srečujejo z različnimi težavami. Med 

njimi je najizrazitejša, da imajo premalo predznanja, da ni dovolj podlage v Kurikulumu ter 

da ni dovolj seminarjev in gradiva na to temo. To opažata tudi N. Lubej (1997) in M. Kmetec 

(2010), ki izpostavljata, da se mnogi zaradi pomanjkanja znanja srečujejo s težavami pri 

prenašanju ljudskega izročila otrokom, posledica tega pa je, da je prenašanje pogosto 

nepravilno. Do tega prihaja predvsem zato, ker je v rednem izobraževanju vzgojiteljev 

premalo vsebin, ki se nanašajo na otroško glasbeno izročilo. To težavo zaznavajo tudi 

anketirane vzgojiteljice, saj lahko iz izvedene raziskave razberemo, da je tako v 

srednješolskem kot visokošolskem izobraževanju večina vzgojiteljic pridobila malo znanja o 

otroškem ljudskem izročilu. Poleg tega pa je težava tudi v tem, da je na voljo premalo 

izobraževanj in seminarjev na to temo. V zadnji desetih letih se je le četrtina anketiranih 

vzgojiteljic udeležila izobraževanja na temo otroškega ljudskega izročila. M. Kmetec (2010) 

meni, da bi kakovostni seminarji in izobraževanja veliko pripomogli k temu, da bi bilo 

prenašanje ljudskega izročila na otroke pogostejše in z manj napakami. Pri tem izpostavlja, da 

bi bilo za boljše rezultate vključevanja otroškega izročila v vrtec in šolo bistveno sodelovanje 

Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zavoda za šolstvo. 

Težava pri vključevanju otroškega ljudskega izročila v vrtec je tudi v tem, da večini 

vzgojiteljev Kurikulum za vrtce ni v pomoč pri načrtovanju vsebin otroškega glasbenega 

izročila. Tako kot O. Denac (2010) smo tudi v naši raziskavi ugotovili, da so večini 
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vzgojiteljic cilji in vsebine v Kurikulumu za vrtce presplošni in preobširni ter da si želijo 

konkretnejših primerov. Iz tega razloga iščejo gradivo drugje, predvsem na internetu, v 

strokovnih priročnikih in v strokovnih knjigah. Vzgojiteljice so v raziskavi navedle, da 

pogrešajo priročnik, v katerem bi bilo zbrano vso gradivo v povezavi z otroškim ljudskim 

glasbenim izročilom, s konkretnimi vsebinami in primeri dejavnosti. 

V kvalitativnem delu raziskave smo ugotavljali, kolikšen interes imajo otroci za vsebine 

otroškega ljudskega izročila, kako ga doživljajo in ali usvojene vsebine prenašajo na prosti 

čas in v vsakodnevno igro. Tako kot različni avtorji, Cvetko, O. Denac, N. Lubej, M. Kmetec, 

J. Žnidaršič, smo ugotovili, da imajo otroci velik interes za izvajanje dejavnosti otroškega 

ljudskega izročila, saj jim je blizu zaradi tematike in načina izražanja. Iz tega razloga ga 

doživljajo pristno. J. Žnidaršič (2016) meni, da moramo otrokom ponuditi tovrstne dejavnosti, 

saj jih te spodbujajo k ustvarjanju in jim vzbujajo veselje, poleg tega pa otroci s pomočjo teh 

dejavnosti oblikujejo pozitiven odnos do tradicije in kulturne dediščine. M. Kmetec (2010) 

dodaja, da za prenašanje ljudskih vsebin ne potrebujemo popoldanskih krožkov in aktivnosti, 

ampak jih lahko enostavno vnašamo v vsakodnevne dopoldanske dejavnosti. Na ta način 

otroci ljudske pesmi, igre in plese sprejemajo kot vsakodnevno razvedrilo. 

V tednu izvajanja projekta sem ugotovila, da otroci znanja usvojijo zelo hitro in jih prenašajo 

na ostale dele dnevne rutine in v vsakodnevno igro. Pesmi, igre in izštevanke so vnašali v 

svoje dejavnosti samostojno in brez pomoči mene ali vzgojiteljic. V igro so me večkrat 

povabili ali pa so me povabili v knjižni kotiček, kjer smo skupaj prebirali ljudske izštevanke 

in peli ljudske pesmi. Tudi Rauch (2010) meni, da je pomembno, da vsebine ljudskega 

izročila ponujamo že v vrtcu. Opozarja pa, da se zaradi medijev širi predvsem modernejša 

glasba, ki ljudsko poriva ob stran. Iz tega razloga je pomembno, da se odnos do ljudske glasbe 

in ljudskega izročila privzgaja kljub možnosti, da za to porabimo več truda in časa. Izsledki 

naše raziskave kažejo, da imajo otroci te vsebine radi in jih z zanimanjem sprejmejo, če jim 

jih ponudimo. J. Žnideršič (2016) poudarja, da imajo pri vključevanju otroškega ljudskega 

glasbenega izročila v vrtec veliko vlogo vzgojiteljice, ki morajo otroke ustrezno motivirati in 

vnašati različne vsebine, se pri njih udejstvovati in otroke ustrezno spodbujati s sistematičnim 

načrtovanjem, izvajanjem in vrednotenjem glasbenih dejavnosti v vrtcu. 
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9 SKLEP 

V diplomskem delu sem raziskovala ljudsko izročilo, s posebnim poudarkom na otroškem 

ljudskem glasbenem izročilu ter njegovem vključevanju v vrtec. V teoretičnem delu sem 

opredelila razlike med ljudskim in umetnim načinom ustvarjanja, ki nastajajo, ker vsak način 

ustvarjanja sledi svojim pravilom, uporablja svoje termine in ima svojo vlogo v življenju 

človeka (Kumer, 1988). Ljudsko glasbo moramo zato razlagati kot posebno umetnost, ki je 

zaradi ustnega načina prenašanja ves čas izpostavljena spreminjanju (Ramovš, 1980). Z 

ljudskim izročilom se človek najprej sreča v družinskem okolju, kjer od starih staršev, staršev 

ter bratov in sester prevzema običaje in navade, ki vključujejo ljudske pesmi, plese in igre 

(Kumer, 1996). Ljudske pesmi opisujejo življenje človeka in njegov način razmišljanja, saj so 

bile prisotne pri delu in drugih obveznostih, ki jih je imel človek v preteklosti (Kunaver, 

1987). Ljudske pesmi so bile vedno namenjene petju, zato šele takrat, ko jim dodamo 

melodijo, predstavljajo celoto (Terseglav, 1999). Pete pesmi ali samo inštrumentalna glasba 

so bili vedno spremljevalci ljudskega plesa. Pod ljudski ples uvrščamo vse oblike gibanja, od 

najenostavnejših poskokov do zapletenih korakov. Ljudje so plesali v parih ali v skupini, 

solističnih oblik je pri nas zelo malo (Ramovš, 1980). Poleg plesa poznamo tudi plesne igre, 

ki so bile največkrat del praznovanj (Koban Dobnik, 2005). Skozi preteklost so se zaradi 

spreminjanja in vplivov tujih narodov ohranili le nekateri obredi in igre, povezane s plesom, 

ki jih danes prikazujejo folklorne skupine (Knific, 2010). Sestavni del petja in plesa so tudi 

ljudska glasbila, ki so sestavljena iz najrazličnejših predmetov iz narave (Kumer, 1983), kar 

jim daje posebno podobo in zvok (Omerzel-Terlep, 1991). Na njih so igrali posamezniki ali 

pa godčevske skupine, ki so bile sestavljene iz treh do petih godcev (Kumer, 1983). 

V nadaljevanju teoretičnega dela sem se osredotočila na otroško ljudsko glasbeno izročilo, ki 

je nastajalo tako, da so otroci prevzemali izročilo odraslih in mu vnašali svoje značilnosti 

(Cvetko, 1991). Skozi preteklost se je spreminjalo in ohranjalo le tiste vsebine, ki so bile 

otrokom najzanimivejše (Jamar-Legat, 1984), zato zapisane oblike otroškega ljudskega 

glasbenega izročila niso edina možna oblika, po kateri se moramo zgledovati (Knific, 2006). 

Otroško ljudsko glasbeno izročilo sem razdelila na pet podpoglavij: otroške ljudske pesmi, 

otroške ljudske igre, otroški ljudski plesi, otroška ljudska glasbila in otroške ljudske 

izštevanke. Otroške ljudske igre so skupinske in preproste (Sedevčič, 2009) ter prikazujejo 

socialno okolje, v katerem so živeli otroci v preteklosti (Cvetko, 2004). Kot prve igre se 

pojavijo prstne igre (Cvetko, 1996), sledijo jim najmanjše igre obraza, rok, nog, glave. Obe 

vrsti iger se igrata dva igralca, eden je otrok in drugi odrasel (Cvetko, 2000). Ostale igre so 
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skupinske in so se jih otroci igrali s svojimi sovrstniki v prostem času (Vogelnik, 1990). Med 

pomemben del otroških ljudskih iger spadajo izštevanke, s katerimi otroci izberejo nekoga, ki 

bo imel v igri posebno vlogo (prav tam). Poznamo pomenske in nepomenske oblike izštevank 

(Knific, 2006), ki ne glede na obliko zaradi ritmično oblikovanega besedila omogočajo 

ritmično izreko (Borota, 2013). Otroški ljudski ples je preprost, saj so ga otroci poenostavljali 

in spreminjali tako, da jim je bil blizu (Gaberščnik, 2009). Poznamo plese in plesne igre, ki se 

izvajajo v krogu, vrsti, ter posebno obliko plesnih iger s privzemanjem in z odvzemanjem 

(Ramovš, 1991). Otroške ljudske pesmi zaradi svoje šaljive vsebine, ki se nanaša na 

vsakodnevno življenje, spodbujajo k ustvarjanju (Cvetko, 2004). Velikokrat jih spremljajo z 

otroškimi glasbili, ki jih izdelajo iz preprostih predmetov iz narave (Pačnik, 2010). Cvetko 

(2004) dodaja, da poznamo tudi glasbila, ki jih otrok naredi sam ali s pomočjo odraslih ali pa 

predmetom spremeni funkcijo in ustvari zvok. Terseglav (1991) dodaja, da so v otroškem 

izročilu pomembne tudi uspavanke, ki jih odrasel poje otroku, da se umiri in zaspi. 

V empiričnemu delu diplomskega dela smo se osredotočili na vključevanje otroškega 

ljudskega glasbenega izročila v vrtec in ugotavljali, kolikšen je interes za izvajanje dejavnosti 

v povezavi z ljudskim izročilom pri otrocih in kolikšen pri vzgojiteljicah. Raziskali smo, kako 

otroci otroško ljudsko glasbeno izročilo doživljajo in ali si ga prisvojijo in prenašajo v svoje 

vsakodnevne dejavnosti. Poleg tega smo raziskali, s kakšnimi težavami se pri vključevanju 

otroškega ljudskega glasbenega izročila v vrtec srečujejo vzgojiteljice. 

Vključevanje ljudskega izročila v vrtec je pomembno, ker je vsebinsko bogato, spodbuja k 

ustvarjalnosti (Fuchs, 2004) in omogoča razvoj sposobnosti in spretnosti (Koban Dobnik, 

2005). Z dejavnostmi, povezanimi z ljudskim izročilom, se otroci srečujejo s preteklostjo, 

spoznavajo običaje in navade ter dobijo možnost za ohranjanje ljudskega izročila in kulturne 

dediščine (Sedevčič, 2009). Iz dobljenih rezultatov raziskave smo ugotovili, da vzgojiteljice 

sicer imajo interes za vključevanje otroškega ljudskega glasbenega izročila v vrtce in se 

zavedajo pomena vključevanja teh vsebin, vendar ga ne vključujejo dovolj pogosto. Razlog za 

to lahko najdemo v težavah, s katerimi se soočajo pri načrtovanju in izvajanju otroškega 

ljudskega izročila. Kurikulum za vrtce (1999) med svojimi cilji in primeri dejavnosti vsebuje 

vsebine ljudskega izročila, vendar ne vsebuje konkretnih primerov, zato morajo vzgojitelji 

iskati dodatno gradivo v strokovnih priročnikih, ki vsebujejo podrobneje razdelane primere 

zaposlitev (prav tam). Tudi O. Denac (2010) opozarja na to, da so v Kurikulumu cilji in 

vsebine zastavljeni splošno, zato morajo biti vzgojitelji seznanjeni s fazami in z izhodišči 

načrtovanja glasbene vzgoje (prav tam). 
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Poleg preveč obširno in presplošno zastavljenega Kurikuluma na področju ljudskega izročila 

so vzgojiteljice v raziskavi med težavami navedle tudi, da je premalo seminarjev na to temo in 

da nimajo ustreznega predznanja. M. Kmetec (2010) opaža, da se pri vključevanju otroškega 

ljudskega izročila zaradi neznanja vzgojiteljic prevelika pozornost daje samo enemu področju 

ljudskega izročila in ostala zanemarja (prav tam). Poleg tega je prenašanje velikokrat 

podvrženo napakam in je zato nekakovostno (Lubej, 1997). Tudi O. Denac (2004) v svoji 

raziskavi ugotavlja, da vzgojiteljice posvečajo preveč pozornosti otroškim ljudskim pesmim 

in premalo ljudskim glasbilom ter poslušanju ljudske glasbe. Opozarja, da moramo paziti na 

enakovredno obravnavanje vseh glasbenih dejavnosti in biti pozorni na ustrezen izbor ljudskih 

vsebin (prav tam). Pri tem so nam lahko v pomoč različne ideje, s katerimi vključujemo 

otroško ljudsko glasbeno izročilo v vrtec. Svojo pestrost prikazuje že ljudsko izročilo s svojo 

raznovrstnostjo, z oblikovanostjo in vsebino, vzgojitelji pa se lahko poslužujejo tudi drugih 

načinov, pri katerih ljudsko glasbo povezujejo z drugimi idejami, ki zaradi povezovanja petja, 

plesa in ustvarjanja na glasbila otroke spodbuja k ustvarjanju in aktivnejšemu doživljanju 

ljudskih pesmi (Zalar Rener, 2004). 

Otroci, vključeni v kvalitativno raziskavo, so pokazali velik interes za izvajanje dejavnosti 

otroškega ljudskega glasbenega izročila, saj na ta način spoznavajo življenje ljudi v 

preteklosti, njihove navade in običaje ter predmete in vsebine, s katerimi so si pomagali pri 

delu ali preživljali prosti čas. Vsebine so jim všeč tudi zato, ker jih lahko prenašajo v 

vsakdanje življenje in v različne dejavnosti v dnevu. J. Žnidaršič (2016) izpostavlja, da otroci 

z veseljem sprejemajo ljudsko izročilo in da bi ga moralo biti v vrtcu več. Zaradi svoje 

raznovrstnosti ponuja ogromno možnosti izvajanja, otroci pa so ob tem ustvarjalni in 

uporabljajo svojo domišljijo (prav tam). Tudi O. Denac (2004) poudarja, da otroci v vrtcu z 

veseljem pojejo ljudske pesmi, igrajo na ljudska glasbila in spoznavajo okolje, v katerem 

živijo, zato moramo vzgojitelji sistematično izvajati in načrtovati glasbeno vzgojo, saj bomo 

na ta način ohranjali ljudsko izročilo in oblikovali pozitiven odnos do kulturne dediščine (prav 

tam). 
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11 PRILOGE 

11.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE 

Spoštovani, 

sem Meta Oblak, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. Pod 

mentorstvom dr. Barbare Sicherl Kafol pripravljam diplomsko delo z naslovom »Otroško 

ljudsko glasbeno izročilo v drugem starostnem obdobju v vrtcu«. Prosim vas, da izpolnite 

anketni vprašalnik. Anketa je anonimna, vsi podatki bodo uporabljeni izključno za izdelavo 

mojega diplomskega dela. 

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

1. Spol:    Ž       M 

 

2. Starostno obdobje, v katerem trenutno delate: 

a) Prvo starostno obdobje. 

b) Drugo starostno obdobje. 

c) Kombiniran oddelek. 

 

3. Leta delovne dobe: _____________ 

 

4. Ali v svoje vzgojno delo vključujete otroško ljudsko glasbeno izročilo? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

5. Kako pogosto v svoje vzgojno delo vključujete otroško ljudsko glasbeno izročilo (ljudske 

pesmi, plese, izštevanke, igre)? 

a) Zelo pogosto (2-krat tedensko). 

b) Pogosto (1-krat tedensko). 

c) Včasih (2-krat mesečno). 

d) Redko (1-krat mesečno ali manj). 

e) Nikoli. 

 

6. Na petstopenjski lestvici označite, kako pogosto vključujete posamezne elemente 

otroškega glasbenega izročila v vrtec (od 5 = zelo pogosto; 4 = pogosto; 3 = včasih; 2 = 

redko do 1 = nikoli). 

 

 

 

 

Ljudske pesmi 5 4 3 2 1 

Ljudski plesi 5 4 3 2 1 

Ljudski inštrumenti 5 4 3 2 1 

Ljudske izštevanke 5 4 3 2 1 

Ljudske igre 5 4 3 2 1 
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7. Kje iščete gradivo za načrtovanje otroškega ljudskega glasbenega izročila? Možnih je več 

odgovorov. 

a) V strokovnih priročnikih, publikacijah. 

b) V strokovnih knjigah. 

c) Na internetu. 

d) V nestrokovni literaturi. 

e) V gradivih s seminarjev, z izobraževanj. 

f) Drugo:__________________________________________________________________ 

 

8. S kakšnimi težavami se srečujete pri načrtovanju dejavnosti otroškega ljudskega 

glasbenega izročila? Možnih je več odgovorov. 

a) Na voljo je premalo gradiva z otroškim ljudskim glasbenim izročilom. 

b) V sklopu izobraževanja dobimo premalo predznanja. 

c) Ni dovolj podlage v Kurikulumu za vrtce. 

d) Ni dovolj seminarjev na to temo. 

e) Drugo:__________________________________________________________________ 

 

9. Ali vam je Kurikulum v pomoč pri načrtovanju otroškega ljudskega glasbenega izročila? 

a) Da, ker _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) Ne, ker _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. Koliko znanja o otroškem ljudskem glasbenem izročilu ste dobili v okviru 

srednješolskega izobraževanja? 

a) Veliko. 

b) Srednje. 

c) Malo. 

d) Nič. 

 

11. Koliko znanja o otroškem ljudskem glasbenem izročilu ste dobili v okviru visokošolskega 

izobraževanja? 

a) Veliko. 

b) Srednje. 

c) Malo. 

d) Nič. 

 

12. Ali ste bili v zadnjih desetih letih na kakšnem izobraževanju v povezavi z otroškim 

ljudskim glasbenim izročilom? 

a) Da. 

b) Ne. 

Če ste odgovorili z DA, katera znanja ste pridobili? ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13. Ali imajo otroci po vašem mnenju interes za učenje elementov otroškega ljudskega 

glasbenega izročila? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Odvisno od starosti. 

 

14. Ali menite, da se v vrtce vključuje dovolj dejavnosti otroškega ljudskega glasbenega 

izročila? 

a) Da. 

b) Ne. 

Pojasnite svojo izbiro:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_ 

15. Ali v vašem vrtcu v popoldanskem času poteka folklorna dejavnost? 

a) Da. 

b) Ne. 

Če ste odgovorili z DA, napišite, katere dejavnosti potekajo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Kaj še menite, da je pomembno za področje otroškega ljudskega glasbenega izročila, kaj 

bi želeli še izvedeti in katera znanja s tega področja pogrešate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 


