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POVZETEK 

Disleksija je specifični učni primanjkljaj, ki najpogosteje izhaja iz primanjkljajev v fonološkem 

zavedanju. Dobro razvito fonološko zavedanje je eden izmed temeljnih pogojev, da se 

spretnosti branja in pisanja pri učencih razvijeta do te mere, da njihov proces učenja ni 

oviran ter upočasnjen. Učenci z disleksijo se v šoli vsakodnevno soočajo z večjimi ali manjšimi 

težavami pri usvajanju spretnosti branja in pisanja, zato je pomembno, da se pri njih dodatno 

spodbuja razvoj fonološkega zavedanja, pri čemer specialni in rehabilitacijski pedagog lahko 

uporabi skrbno načrtovane glasbene dejavnosti.  

V teoretičnem delu smo pisali o možnosti spodbujanja fonološkega zavedanja s pomočjo 

glasbe oziroma glasbenih dejavnosti izvajanja, poslušanja ter ustvarjanja. V študijah je še 

posebej izstopala povezava med ritmičnimi sposobnostmi in fonološkim zavedanjem. Učinki 

glasbenih dejavnosti niso omejeni zgolj na razvijanje glasbenih sposobnosti, temveč se zaradi 

analogije med glasbo in jezikom lahko prenesejo na jezikovno področje (fonološko 

zavedanje, branje). Empirični del kvalitativne raziskave (študijo smo le delno kvantificirali) 

predstavlja študija primera, v katero je bil vključen učenec z disleksijo. Oblikovali smo 

trimesečni program glasbenih dejavnosti za spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja in 

branja pri učencu. Glasbene dejavnosti so bile naravnane k spodbujanju razvoja ritmičnega in 

melodičnega posluha. O učinkih glasbenega programa smo presojali na podlagi primerjave 

rezultatov izvedenih preizkusov pred programom in po izpeljavi programa. Med potekom 

programa smo spremljali učni razvoj s pomočjo opazovalnega protokola spremljanja 

otrokovega odzivanja na glasbenem in jezikovnem področju, ki smo ga avtorsko oblikovali.  

Učni rezultati po izpeljavi programa glasbenih dejavnosti so pokazali napredek pri učencu z 

disleksijo na spremljanih področjih glasbenega razvoja pri večini od izvedenih 

testov/podtestov. Rezultati končnega merjenja na jezikovnem področju, z upoštevanjem 

rezultatov ponovnega merjenja, so pokazali, da je učenec na področju fonološkega zavedanja 

napredoval pri: odstranjevanju glasu v besedi, odstranjevanju (prvega) zloga v besedi, 

slušnem razčlenjevanju (končni glas), slušnem razčlenjevanju – glaskovanju, slušni sintezi. 

Učenec je tekom glasbenega programa deloma napredoval v bralnih spretnostih. Do 

izboljšanja rezultatov pri bralnih spretnostih je prišlo pri: hitrosti branja, natančnosti branja, 

bralnem razumevanju. Predvsem se je izboljšala hitrost glasnega in tihega branja. Menimo, 

da je napredek na področju spretnosti fonološkega zavedanja ter deloma branja posledica 

predvsem spodbujanja spretnosti slušnega glasbenega zaznavanja ter slušnega časovnega 

procesiranja, ki zajemata kognitivno manipulacijo z zvočno-akustični informacijami. Pri 

analizi rezultatov smo upoštevali tudi vpliv drugih dejavnikov, ki bi lahko sovplivali na 

rezultate merjenj (zorenje in poučevanje).  

KLJUČNE BESEDE: glasbene dejavnosti, disleksija, fonološko zavedanje, branje 

 



 

 

ABSTRACT  

Dyslexia is a specific learning difficulty, which mostly originates from difficulty in 

phonological awareness. Well-developed phonological awareness is one of the basic 

conditions for skills, such as reading and writing, to develop in pupils to the extent that their 

learning process is not stymied or slowed down. Pupils with dyslexia face bigger or smaller 

difficulties in school on a daily basis when assimilating reading and writing skills that is why it 

is important to additionally promote their phonological awareness, where special education 

teacher can use carefully planned musical activities. 

The possibility of promoting phonological awareness with music or music activities of 

performing, listening and creating was written about in the theoretical part. In studies, the 

correlation between rhythmic abilities and phonological awareness stood out especially. The 

effects of music activities are not limited only to develop music abilities but can be 

transmitted to the language area because of the analogy between music and language 

(phonological awareness, reading). The empirical part of the qualitative research (the study 

was only partly quantified) presents the case study in which a pupil with dyslexia was 

included. We designed a three-month program with music activities to promote the 

development of phonological awareness and reading with a pupil. Music activities were set 

to promote rhythmic and melodic hearing. We evaluated the effects of the program based 

on the comparison of results on tests before and after the execution of the program, which 

was copyrighted. During the course of the program, the learning development was studied 

with the help of the monitoring protocol for observing the child's response in the musical 

and linguistic fields, which was copyrighted.  

Learning results after the music activities program showed progress in pupil with dyslexia in 

observed areas of musical development in most of the performed tests/subtests. The results 

of the final measurement, taking into account the results of the re-measurement, in the 

linguistic field showed that the pupil in the phonological awareness field advanced in: 

removing the voice in the word, removing the (first) syllable in the word, auditory 

segmentation (final voice), auditory segmentation – listening, and auditory synthesis. 

Improvements in reading skills resulted from: reading speed, reading accuracy, and reading 

comprehension. In particular, the speed of loud and quiet reading has improved. We believe 

that progress in the field of phonological awareness and partially in reading skills is mainly 

due to the promotion of the skill of musical auditory listening perception and auditory 

temporal processing, which involves cognitive manipulation with sound-acoustic 

information. When analyzing the results of the measurements, we took into account aslo the 

influence of other factors that could have an impact on the results of the measurements 

(maturation and teaching). 

KEYWORDS: music activities, dyslexia, phonological awareness, reading 
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UVOD 

Disleksija kot bralno-napisovalna motnja je ena izmed specifičnih učnih težav, ki se na 

kontinuumu učnih težav razprostirajo od lažjih do izrazitih. Za specifične učne težave je 

značilno razhajanje med dejanskimi dosežki učenca na določenem področju učenja in 

njegovo siceršnjo zmožnostjo učenja ter dosežki na drugih področjih, tudi v primeru 

motivacije ter ustreznih priložnosti za učenje (Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, 

Bregar Golobič, Kavkler in Tancig, 2008). Z izrazom razvojna disleksija strokovnjaki opisujejo 

heterogen spekter bralno-napisovalnih težav, ki izvirajo iz drugačnega nevrološkega 

procesiranja informacij. Primanjkljaji pri razvojni disleksiji so genetsko pogojeni in niso odraz 

nižjih intelektualnih sposobnosti, manj spodbudnega socialno-ekonomskega okolja, 

senzomotoričnih primanjkljajev ali čustveno-vedenjskih motenj (Anthony in Francis, 2005; 

IDA, 2016; Magajna idr., 2008).  

 

Težave s fonološkim zavedanjem se v raziskavah (Anthony in Francis, 2005; Habib, 2000; 

Magajna idr., 2008; Peterson in Pennington, 2012; Ramus, 2003; Ramus in Szenkovits, 2008) 

najpogosteje navajajo kot možen kognitivni primanjkljaj pri disleksiji. V literaturi je fonološko 

zavedanje opredeljeno kot občutljivost posameznika za glasovno strukturo besed lastnega 

jezika (Anthony in Francis, 2005; Gillon, 2004; Wagner in Torgesen, 1987). Fonološko 

zavedanje omogoča razvoj branja, hkrati pa tudi sama aktivnost branja vpliva na fonološko 

zavedanje. Primanjkljaji v fonološkem zavedanju učencem z disleksijo otežujejo usvajanje 

spretnosti branja in pisanja, ki sta ključni veščini, da lahko uspešno sledijo zahtevam in 

tempu šolskega dela. Težave z branjem in pisanjem lahko pri učencih z disleksijo pustijo 

dolgoročne posledice, saj vplivajo na raven njihove izobrazbe, ta pa lahko vpliva na kakovost 

življenja ter na socialno-ekonomski status v odrasli dobi (Magajna idr., 2008).  

 

Področje, kjer ima fonološko zavedanje prav tako pomembno vlogo, je glasba. Glasbene 

sposobnosti so biološke zmožnosti prepoznavanja in reprodukcije zvoka ter njegovih 

kombinacij, ki so podedovane (Starc in Markočič, v Božič, Habe in Jerman, 2007). V 

slovenskih raziskavah so avtorji (Božič idr., 2007) ugotovili povezavo med glasbenimi 

sposobnostmi ter fonološkim zavedanjem pri predšolskih otrocih, kjer je še posebej izstopala 

povezava med melodičnim posluhom in zaznavanjem glasov v besedi ter povezava med 

ritmičnim posluhom in sposobnostjo povezovanja glasov (povezovanje posameznih enot v 

celoto, npr. zlogi v besedo). Tudi N. Zrimšek (2002) je v svoji raziskavi ugotovila povezavo 

med glasbenimi sposobnostmi ter fonološkim zavedanjem. Za uspešno učenje povezave glas-

črka (fonemsko zavedanje) mora učenec glasove v besedi zaznati slušno pravilno.  

 

Zvok je bistveni element, ki povezuje glasbo ter jezik, saj opredeljuje zvočno komunikacijo. 

Tako v glasbi kot pri jeziku možgani predelujejo kompleksne zvočno-akustične informacije, 

na podlagi katerih oblikujejo njihove pomene, ki so za življenje posameznika bolj ali manj 

pomembni (Patel, 2008). Analogijo med glasbo ter jezikom je med drugim mogoče iskati na 
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ravni ritma, tonskih višin in melodije (Kraus in Slatner, 2015; Patel, 2008) in je mogoča zaradi 

deljenih kognitivnih mehanizmov, ki jih možgani uporabljajo za procesiranje zvočno-

akustičnih informacij (Patel, 2008). Na področju povezave med glasbenimi dejavnostmi ter 

jezikovnim opismenjevanjem so raziskovalci ugotovili (Anavri, Trainor, Woodside in Levy, 

2002; Flaugnacco idr., 2015; Forgeard idr., 2008; Tallal in Gaab, 2006; Tierney in Kraus, 

2013), da glasbene dejavnosti spodbujajo ter dobro vplivajo na razvoj fonološkega zavedanja 

pri jeziku tudi v primeru, ko imajo posamezniki jezikovne primanjkljaje, kar se lahko odraža 

tudi v izboljšanju nekaterih vidikov bralnih zmožnosti. Spoznanja o analogiji med glasbo in 

jezikom tako v zadnjem času odpirajo nove izobraževalne možnosti, kjer bi lahko bile 

glasbene dejavnosti učinkovito orodje za spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja ter 

branja tudi pri učencih z disleksijo (Habib idr., 2016; Flaugnacco idr., 2015).  

V magistrskem delu smo navedene povezave med glasbenim in jezikovnim področjem 

(fonološkim zavedanjem ter branjem) raziskovali na študiji primera dečka z disleksijo. 

Oblikovali smo avtorski program glasbenih dejavnosti za razvijanje ritmičnega in 

melodičnega posluha ter ugotavljali transferne učinke in vpliv trimesečnega programa na 

razvoj spretnosti fonološkega zavedanja in na bralne spretnosti. 
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TEORETIČNI DEL  

1. BRALNA PISMENOST  

V poglavju bo kot sestavni del bralne pismenosti predstavljeno branje, ki je kot spretnost 

pogoj za doseganje izobraževalne uspešnosti v šoli. Branja se učimo in ga razvijamo skozi 

govor in jezik. Z branjem posameznik dostopa do širšega znanja. Predpogoj za uspešno 

branje je dobro razvito fonološko zavedanje. Bralna pismenost učencem omogoča 

enakovreden ter aktiven vstop v družbo. Usvajanje branja do stopnje, da je tekoče ter 

avtomatizirano, je za učence z disleksijo ena najtežjih nalog v šoli, zaradi česar so pogosto 

učno manj uspešni v primerjavi z njihovimi vrstniki.   

V šolskem obdobju so učenci soočeni z različnimi oblikami besedil (zapisano, govorjeno, 

vizualno), ki spodbujajo njegovo vzpostavljanje stika s kulturnim okoljem, ki je z vidika 

socializacije pomemben za mladostnika (Cotič in Medved Udovič, 2011). Zaradi tega je bralna 

pismenost danes za odraščajočega mladostnika eden izmed najpomembnejših vzgojno-

izobraževalnih ciljev. 

Bralna pismenost v evropskem prostoru in izven njega velja za temeljno zmožnost in 

človeško vrednoto. Kot vrednota omogoča posameznikov razvoj, napredek, ozaveščanje, 

svobodo, enakost in demokracijo. Je ključni dejavnik za vseživljenjsko izobraževanje, 

vključitev v družbeno okolje ter konkurenčnost na trgu dela (Nolimal, 2011). Bralno 

pismenost lahko razumemo kot sposobnost razumevanja ter uporabe vseh tistih pisnih 

jezikovnih oblik, ki so v skladu z zahtevami določene družbe (Harris in Hodges, 1995). Pomeni 

razumevanje, uporabo in refleksijo pisanega besedila z namenom doseganja osebnih ciljev, 

razvijanja znanja, osebnih potencialov ter vključevanja v družbo (PISA, 2015). Gre za stalno 

razvijajočo se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih 

informacij in je temelj vseh drugih pismenosti (Nacionalna strategija za razvoj bralne 

pismenosti, 2017).  

V dokumentu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom Nacionalna strategija 

za razvoj bralne pismenosti (2017, str. 6) med drugim poudarjajo civilizacijski pomen 

pismenosti: »Pismenost je pomembna civilizacijska pridobitev in eden od pogojev za 

ohranitev nacionalne samobitnosti. Bralna pismenost je ključna za vsa področja družbenega 

življenja in delovanja.« 

Bralna pismenost je torej pomembna za posameznikov osebni razvoj oz. razvoj njegovih 

potencialov, za doseganje osebnih ciljev ter sodelovanje v družbi. Bralne pismenosti ne 

razumemo več kot zgolj sposobnost, ki jo posameznik usvaja v zgodnjih letih šolanja, temveč 

jo lahko vidimo kot razširjeni niz znanja, spretnosti ter strategij, ki jih posameznik izgrajuje 

skozi vse življenje v različnih kontekstih skozi interakcijo z vrstniki in družbo (PISA, 2015). 
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Bralno pismenost moramo razumeti kot dolgotrajen, vseživljenjski proces, ki potrebuje 

sistematično načrtovanje ter izvajanje od predšolskega obdobja v vrtcu dalje. Cilj takšnega 

opismenjevanja je visoko razvita pismenost (Grosman, 2007).  

Najnovejše mednarodne raziskave bralne pismenosti iz leta 2015 kažejo, da so slovenski 

osnovnošolci dosegli boljše rezultate na področju bralne pismenosti v primerjavi s prejšnjimi 

leti. Rezultati se gibajo celo nad povprečjem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj – OECD (OECD, 2016).  

1.1. Razvijanje bralnih zmožnosti  

Bralna zmožnosti je rezultat prirojenih in pridobljenih značilnostih učenca (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). Končna bralna zmožnost učenca naj bi bila bralno 

razumevanje.  

Cilj razvijanja bralnih zmožnosti v prvem triletju osnovne šole je samostojno branje 

izurjenega bralca, ki zna brati hitro, brez odvečnega napora in s povprečno hitrostjo 200–300 

besed na minuto. Dobro izurjen bralec ima razviti dve sposobnosti: 1. sposobnost 

dekodiranja posameznih besed ter 2. sposobnost razumevanja prebranega (Marjanovič 

Umek idr., 2012).  

Na različnih razvojnih stopnjah posameznika je treba razvijati razvoju primerne elemente 

bralne pismenosti. Za uspešno opismenjevanje je nujno upoštevati zmožnosti ter prirojene in 

pridobljene značilnosti vsakega posameznika. Proces sistematičnega opismenjevanja 

opisujejo številni razvojno-edukacijski modeli, kot so na primer: model U. Frith (1986, v 

Pečjak, 2010), model L. Ehri (1999, v prav tam), model Marsha s sodelavci (1981, v prav tam), 

model Gilleta, Templa, Crawforda in Cooneyja (2003, v prav tam), model J. Chall (1996, v 

prav tam).  

V nadaljevanju je na kratko predstavljen model branja po L. Ehri (1999, v Marjanovič Umek 

idr., 2012) in J. Chall (v Pečjak, 2010) ter razvojne stopnje bralnih zmožnosti, ki jih je opisala 

L. Ehri (2005, v Marjanovič Umek idr., 2012).  

L. Ehri (2005; 1999, v Marjanovič Umek idr., 2012) navaja 4 faze razvoja bralnih sposobnosti: 

1) Predabecedna faza – obdobje porajajoče se pismenosti: 

• besede, ki se pojavljajo v njihovem neposrednem okolju v določenem kontekstu, 

lahko berejo (npr. McDonalds, Coca-Cola, BUS itd.); 

• težje si zapomnijo besede zunaj konteksta v obliki slik ali logotipov (tudi če se jih 

naučijo, jih hitro pozabijo); 

• lahko si zapomnijo in preberejo določene besede, ki si jih zapomnijo zaradi 

njihovega videza (npr. beseda ATA – dva enaka znaka); 

• pogosto besede uganjujejo. 
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2) Delna abecedna (fonetična) faza: 

• učenci poznajo že nekatere črke in njihova imena – po navadi tiste, ki sestavljajo 

njegovo ime; 

• še vedno uporabljajo strategijo uganjevanja besed, le da si pomagajo s črkami, ki 

jih že poznajo; 

• pri branju »vidnih« besed, s katerimi se pogosto srečujejo, začnejo prvo/zadnjo 

črko povezovati s prvim/zadnjim glasom – vzpostavlja se povezava črka-glas; 

• pri glaskovanju slišanih besed običajno izpuščajo samoglasnike in glaskujejo v 

obliki soglasniškega skeleta (npr. koren glaskujejo kot krn). 

 

3) Popolna abecedna faza: 

• učenci na tej stopnji že razumejo abecedni sistem – povezava črka-glas – in to 

znanje že spretno uporabljajo pri analizi besed; 

• strategija, ki jo uporabljajo pri branju vseh besed, je dekodiranje, sprva tako 

branje poteka počasi, vendar natančno; 

• močno se jim poveča obseg »vidnih besed« z branjem; 

• poleg dekodiranja uporabljajo strategijo branja po analogiji – podobne besede 

berejo podobno. 

 

4) Utrjena abecedna faza – zrelo branje: 

• zveza črka-glas je avtomatizirana, zato učenec bere tudi daljše enote – skupine 

besed; 

• obseg besedišča »vidnih besed« se povečuje; 

• poleg dekodiranja učenec uporablja strategijo branja z analogijami; 

• kadar so besede težje in nove za branje, uporabi strategijo dekodiranja. 

Model razvoja bralnih sposobnosti, ki jih je predstavila avtorica J. Chall (v Pečjak, 2010), je 

sestavljen iz 6 stopenj: 

• Stopnja 0: Predbralno obdobje (0–6 let): razvija se sposobnost metakognitivnega 

zavedanja otroka. 

• Stopnja 1: Obdobje začetnega branja in dekodiranja (med 6. in 7. letom): otroci se 

aktivno učijo povezave med črko in pripadajočim glasom, ki poteka v treh fazah. 

• Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja – tekoče branje (med 7. in 8. letom): na tej 

stopnji učenec uri in utrjuje hitro in natančno branje oz. bralno tehniko. S 

ponotranjenjem bralnih spretnosti se vzpostavlja avtomatizacija branja. 

• Stopnja 3: Branje za učenje – odkrivanje pomena (med 9. in 14. letom): na tej stopnji 

učenci že berejo z namenom pridobivanja znanja ter informacij – premaknejo se od 

učenja branja k branju za učenje. 
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• Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano – odnosi in stališča (med 14. in 18. letom): 

učenec zmore kritično vrednotiti ter presojati besedilo za različne namene. Zmore 

oblikovati pogled z več zornih kotov. Do izraza pride metakognicija učenja (zavedanje 

lastnih dejavnosti med učenjem).  

• Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet (od 18. leta dalje): na tej 

stopnji je v ospredju kvaliteta znanja, ne zgolj kvantiteta prebranega. Višji miselni 

procesi bralcu omogočajo izgrajevanje lastnega sistema znanja – konstrukcijo.  

Učenci, ki ne preidejo prvih treh stopenj učenja za branje v predvideni starosti, bodo imeli 

najverjetneje učne težave. Učenci z disleksijo se običajno dlje časa zadržijo na prvih treh 

stopnjah, saj imajo zaradi specifičnih primanjkljajev težave z avtomatizacijo branja, zaradi 

česar pri branju napredujejo kasneje kot njihovi vrstniki.   

Avtorice L. Marjanovič Umek idr. (2012) so v svoji knjigi predstavile pet ključnih elementov 

razvoja bralnih zmožnosti (spretnosti in znanja):  

1. Razvitost koncepta knjige, branja in pravil o branju: pomeni začetek razvijanja bralne 

zmožnosti otroka v obdobju porajajoče se pismenosti na podlagi otrokovih izkušenj. Gre za 

pozornost otroka na tiskano gradivo v vsakdanjem okolju (trgovine, javni promet, 

restavracije ipd.). V nadaljevanju se razvije sposobnost ločevanja med tiskanim in slikovnim 

gradivom ter ločevanjem besed in črk od števk. Otrok spoznava sporazumevalno vlogo tiska. 

Približno 40 % otrok, ki vstopijo v šolo, ima težave z razumevanjem pomena naslova pri knjigi 

in s poznavanjem jezikovne (knjižne) terminologije (npr. preštevanje števila črk v besedi s 

štirimi črkami in pokazati na črko ali besedo). Med otroki ima četrtina težave z razlikovanjem 

med besedami in slikami. 

2. Sposobnost fonološkega zavedanja: predstavlja enega izmed napovednikov bralne 

uspešnosti otroka že pred učenjem branja. Gre za sposobnost zaznavanja fonološke 

strukture lastnega jezika. To pomeni zmožnost dekodiranja besed na posamezne črke 

oziroma uporaba povezave črka-glas. Če ima učenec primanjkljaje v fonološkem zavedanju, 

to lahko vodi k različnim oblikam neuspeha ter težavam učenca na različnih področjih. Več o 

fonološkem zavedanju je napisano v poglavju z istoimenskim naslovom.  

3. Sposobnost branja (tehnika branja): Sodobni model procesa branja opredeljuje dve poti, ki 

jih učenec uporablja pri branju: 1. direktna leksična pot, kjer ni nujno, da učenec razume 

prebrano (poznavanje pravila zveze črka-glas, ki ga učenec uporablja pri pretvorbi vidnih 

znakov v glasove, ki jih nato poveže v besedo); 2. indirektna neleksična pot, po kateri lahko 

bere znane besede (učenec si pomaga s semantičnim znanjem – poznavanje pomena besed 

ali s skladenjskim znanjem – poznavanje pravilnega skladenjskega zapisa besede). Pri branju 

se običajno sprožita obe poti (Colheart, Rastle, Perry, Langdon in Ziegler, 2001).  

V začetni fazi usvajanja tehnike branja (kaže se v obliki glasnega ali tihega branja) sta za 

učenca pomembna dva dejavnika, ki mu pomagata pri učenju branja: 1. poznavanje črk 
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(uporaba glasovnega ključa) in 2. sposobnost predvidevanja (uporaba semantičnega ali 

sintaktičnega ključa).  

4. Sposobnost razumevanja pri branju: razumevanje pri branju je eden izmed glavnih ciljev 

bralnega opismenjevanja v šoli. Razumevanje prebranega učencu omogoča uporabo 

informacij ter znanja v različnih situacijah. Bralno razumevanje se povezuje s splošno 

uspešnostjo učenca v šoli, ne samo na jezikovnem področju. Bralec razume prebrano, ko 

zmore ustvariti mentalno oziroma miselno predstavo (je večdimenzionalna) o stvareh, o 

katerih je bral (mentalni model). Ta predstava vključuje časovno zaporedje dogodkov, 

vzročne odnose med dogodki in osebami ipd. 

5. Motivacija za branje: bralna motivacija naj bi bila povezana z učno uspešnostjo učencev 

(Wigfield in Guthrie, 1997; Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, Knaflič in Potočnik, 2006). Če 

učenec rad bere in je zavzet bralec, se mu s tem odprejo različne možnosti za učenje, saj je 

branje danes najpomembnejše sredstvo učenja v šoli. Bralno motivacijo sestavljajo tako 

zunanji kot notranji dejavniki. Pri učencu, ki kaže manjše zanimanje za branje, je smiselno 

spodbujati motivacijo za branje – predvsem notranje dejavnike. 

Učenec v procesu jezikovnega opismenjevanja prehaja skozi posamezne faze, od 

neizurjenega do izurjenega bralca (Marjanovič Umek idr., 2012).  

Tekočnost branja  

Eden izmed glavnih ciljev bralne pismenosti je tudi doseganje tekočnosti pri branju. Gre za 

zmožnost natančnega in hitrega branja z ustrezno izraznostjo (poudarki, glasnost, ton, 

naglas). Tekočnost branja pomembno prispeva k bralnemu razumevanju (Jurišić, 2016).  

Avtor Wolf (2001) navaja, da tekočnost pri branju pomembno vpliva na:  

 

1. Pomnjenje: zmožnost izražanja posamezne spretnosti ali priklic izbrane informacije iz 

spomina tudi po tem, ko z urjenjem prenehamo. 

2. Ohranjanje: v izbranem časovnem obdobju zmožnost ohranjanja ravni izvedbe 

določene spretnosti. 

3. Posploševanje: prenos naučenega v kompleksnejših oz. zahtevnejših nalogah v nove 

okoliščine in zmožnost ustvarjalne uporabe naučenega. 

 

Branje je interaktiven in recipročni proces, pri katerem mora bralec skozi sistematičen 

proces opismenjevanja od predšolskega obdobja naprej razviti bralne spretnosti, ki branje 

omogočajo. Branje torej vključuje obvladovanje tehničnih spretnosti, povezanih s tiskom, ter 

bralno razumevanje. Spretnosti, ki so nujno potrebne za branje, so: avtomatično hitro 
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prepoznavanje besed in črk, fonološke in vizualne spretnosti ter znanje o konceptu tiska 

(Reid, 2009).  

Tekoče ter avtomatizirano branje je za učenca izjemno pomembno, saj povečuje ali ohranja 

njegovo motivacijo za branje tudi izven šolskega programa. Ker zanj branje ni frustrirajoče 

(naporno in stresno), se njegova bralna kompetentnost lahko izboljšuje z branjem 

poljubnega gradiva, saj do branja nima odpora. Učenci, ki doživljajo branje kot frustracijo 

(npr. učenci z disleksijo), se branja izogibajo, njihove bralne težave pa se povečujejo 

(Marjanovič Umek idr., 2012).  

2. DISLEKSIJA 

»Včasih najbolj briljantni in inteligentni umi ne zasijejo na standardiziranih testih, ker nimajo 

standardiziranega uma.« (Diane Ravitch) 

V poglavju je predstavljena disleksija z vidika teoretičnih izhodišč njenega pojmovanja, 

opisani so vzroki za njen nastanek in njene bistvene značilnosti. 

Disleksijo imenujejo »skriti« primanjkljaj, saj vse dokler oseba z disleksijo ni izpostavljena 

situaciji, v kateri mora uporabiti znanje branja, pisanja ali procesiranja določene vrste 

informacij, težko vemo, da jo ima. Številni učenci znajo biti izjemno spretni pri prikrivanju, saj 

uporabljajo kompenzacijske mehanizme. Okolica težave učencev z disleksijo pogosto 

zamenjuje za lenobo ter za nezainteresiranost za šolsko delo. Resnica je lahko precej 

drugačna, saj morajo ti učenci pogosto vložiti veliko več dela ter truda, da dohitevajo tempo 

šolskega dela in zaradi tega kažejo znake utrujenosti (Reid, 2007). 

2.1. Opredelitev disleksije 

Razvojna disleksija je izraz, s katerim strokovnjaki opisujejo heterogen spekter bralno-

napisovalnih težav, katerih vzrok za nastanek je izključno nevrološki (izhajajo iz osrednjega 

živčevja). To pomeni drugačno nevrološko procesiranje, ki je genetsko pogojeno in ni odraz 

nižjih intelektualnih sposobnosti, manj spodbudnega socialno-ekonomskega okolja, 

senzomotoričnih primanjkljajev ali čustveno vedenjskih težav (International Dyslexia 

Association, 2016; Lyon 1995, v Guardiola, 2001; Ziegler in Goshwami, 2005; Ramus, 2003). 

Rose (2009) je v svojem neodvisnem poročilu o pregledu poučevanja zgodnjega branja 

izpostavil naslednje značilnosti disleksije : 

• Disleksija je učni primanjkljaj, ki v prvi vrsti vpliva na spretnosti, ki sodelujejo pri 

natančnem in tekočem branju ter črkovanju besed. 
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• Najbolj značilna kombinacija težav pri disleksiji se odraža v primanjkljajih na področju 

fonološkega zavedanja, besednega spomina ter hitrosti besednega procesiranja. 

• Pojavlja se na različnih ravneh intelektualnih sposobnosti. Pojavlja se neodvisno od 

stopnje IQ-ja.  

• Primanjkljaje pri disleksiji lahko najbolje opišemo na kontinuumu težav (od lažjih do 

težkih). Uvrščanje zgolj v posebno kategorijo bi bilo z vidika opisovanja težav zelo 

pomanjkljivo, saj ni jasnih in točno določenih mej oziroma kriterijev. 

• V povezavi z disleksijo lahko prihaja do komorbidnosti težav z različnih področjih, kot 

so: jezik (disleksija), motorična koordinacija (dispraksija), pozornost in koncentracija 

(ADHD), organizacijske spretnosti, računske spretnosti (diskalkulija). Težave na 

posameznem področju niso same po sebi označevalci disleksije.  

• Natančen pregled odzivanja posameznika na učinkovit in individualno zasnovan 

program pomoči (intervencija) lahko služi kot dober kazalec o stopnji ter vztrajnosti 

težav pri posamezniku z disleksijo.  

Pojav disleksije naj bi bil zabeležen v vsaki do sedaj proučevani kulturi na svetu. Gre torej za 

globalni pojav primanjkljajev, povezanih z branjem in pisanjem. Poleg težav se pri osebah z 

disleksijo navadno kažejo tudi določene zmožnosti (Peterson in Pennington, 2012).  

Disleksija se klinično najpogosteje odraža kot nezmožnost tekočega branja ter kot šibka 

spretnost črkovanja in dekodiranja. Manj pogosta je prisotnost težav, povezanih z 

nefonološkimi sposobnostmi višjih kognitivnih ter jezikovnih funkcij, ki so vključene v bralno 

razumevanje (Peterson in Pennington, 2012). Ob tem se lahko pojavijo tudi sekundarne 

motnje vizualno-motorične koordinacije, orientacije (časovne in/ali prostorske), slušnega 

zavedanja in spomina (Reid, 2005; Nandakumar in Leat, 2008, v Erjavec, 2011).  

2.2. Specifične učne težave in disleksija 

Disleksija je kot bralno-napisovalna motnja ena izmed specifičnih učnih težav (v nadaljevanju 

SUT), ki se na kontinuumu učnih težav razprostirajo od lažjih do izrazitih. Izrazite SUT 

opredeljujemo z izrazom primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju 

PPPU). Za SUT/PPPU je značilno razhajanje med dejanskimi dosežki učenca na določenem 

področju učenja in njegovo siceršnjo zmožnostjo učenja ter dosežki na drugih področjih, tudi 

v primeru motivacije ter ustreznih priložnosti za učenje (Magajna idr., 2008). 

 

Značilno za SUT je, da so vzroki nevrofiziološki in nevropsihološki (notranje pogojeni) ter 

odraz specifičnega sprejemanja in predelovanja informacij v osrednjem živčnem sistemu. 

Prepoznamo jih lahko kot: izrazite težave na področjih pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 

komunikacije, branja, pisanja, pravopisa, računanja, socialnih veščin, čustveno-vedenjskih 

težav, razvojnega zaostanka ipd. Največkrat je pri učencih ovirana avtomatizacija šolskih 
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veščin branja, pisanja ter računanja, čeprav imajo lahko povprečne ali nadpovprečne umske 

sposobnosti, spodbude ter delovne navade. SUT lahko v teoriji in praksi srečamo tudi pod 

imeni »motnje učenja« ter »specifične razvojne motnje šolskih veščin« (Magajna idr., 2008). 

Ločimo dve glavni skupini SUT (Magajna idr., 2008): 

1. Specifični primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov: 

V to skupino spadajo učenci z bralno-napisovalnimi primanjkljaji (disleksija), 

pravopisnimi težavami (disortografija) ter z vsemi ostalimi učnimi težavami, ki so 

povezane s področjem jezika. 

2. Specifični primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov: 

V to skupino spadajo učenci, ki imajo težave s pisanjem (disgrafija), specifične težave 

pri matematiki (spacialna diskalkulija), težave pri načrtovanju ter izvajanju praktičnih 

dejavnosti (dispraksija) ter težave na področju socialnih veščin.    

2.2.1. Disleksija v šoli – šolska neuspešnost in njene problemske razsežnosti 

»Ne znam pisati in nikoli ne bom znal. Moji poizkusi napisati spis so tako kot bi z glavo hotel 

razbiti zid.« (Reid idr., 2007, str. 13)  

Težave na področju jezika, branja in pisanja danes prištevamo med najbolj pogoste učne 

težave, s katerimi se doma ter v šoli spopadajo mladostniki, starši ter njihovi učitelji. 

Posledica tovrstnih motenj (težav, primanjkljajev) je šolska neuspešnost, za katero je veliko 

strokovnjakov mnenja, da predstavlja enega izmed najbolj kompleksnih in odpornih 

problemov v današnjih šolah. Šolska neuspešnost je zaskrbljujoč pojav pri učencih tudi v 

Sloveniji, predvsem zaradi posledic, ki jih ima na psihosocialni razvoj ter duševno zdravje 

posameznika. Kontinuiran neuspeh v šoli vpliva na ekonomski, zdravstveni ter socialni 

položaj odraščajočega otroka in mladostnika z učnimi težavami. Prav zaradi tega se mnogo 

strokovnjakov z različnih področij danes trudi oblikovati učinkovite programe, celostne 

obravnave pomoči in podpore, šolsko politiko dela, strategije ter načine poučevanja in 

učenja za učence z učnimi težavami, saj bi to zanje pomenilo premik od učne neuspešnosti k 

učni uspešnosti (Magajna idr., 2008). Takšen premik lahko vpliva na delovanje celotne 

družbe, saj dvig učne uspešnosti pomeni za družbo oziroma državo prispevek k nacionalni 

konkurenčnosti na različnih področjih, ki temelji na znanju ter spretnostih njenih prebivalcev 

(Piciga, 2002). Zavzemanje za podporo ranljivejšim družbenim skupinam lahko dolgoročno 

prinese zmanjšanje problemov na trgu dela, dvigne kakovost življenja ljudi, ustvarja možnosti 

za socialno pravičnost ter spodbuja večjo družbeno povezanost (Psacharopoulos, 2007). 

Uspešnost v šolskem okolju za učence pomeni občutek zmožnosti ter sposobnosti 

obvladovanja življenjskih izzivov, ki jih zmorejo rešiti sami ali ob podpori. Ob tem krepijo 

svojo »rezilientnost« (pozitivna prilagodljivost, odpornost in prožnost v primeru težav v 

šolskem kontekstu (Kiswarday, 2014). Najhujše, kar lahko učenec doživi, je občutek nemoči, 
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ki ga zaradi ponavljajočih se negativnih izkušenj v šolskih situacijah učenec ponotranji in tako 

postane del njegove osebnostne sheme (Seligman, 2011).  

2.3. Vzroki za nastanek disleksije 

O različnih vzrokih disleksije je bilo v zadnjih dveh desetletjih veliko napisanega ter 

raziskanega, a kljub temu ne moremo zaključiti, ali gre za primanjkljaj, ki primarno izvira iz 

slušnega, vizualnega ali motoričnega nevrološkega ozadja (Guardiola, 2001).  

O tem problemu med drugim piše Pennington (2006), ki meni, da se razlagi disleksije zelo 

dobro približa model multiplih kognitivnih primanjkljajev. Ta naj bi pomagal razumeti ter 

slediti različnim oblikam ter izvoru primanjkljajev pri disleksiji. Nejasnosti na področju 

vzrokov disleksije so sčasoma pripeljale do oblikovanja različnih senzomotoričnih teorij 

(Ramus, 2003). 

Zelo uporaben teoretični okvir za razlago disleksije sta v vzročnem, multinivojskem modelu 

podala Mortona in U. Frith (1995, v Kelly in Phillips, 2016). Model opisuje disleksijo na treh 

glavnih ravneh (Reid, 2009; Kelly in Phillips, 2016): 

1. Biološka raven:  

1. 

Genetični dejavniki 

2.  Nevrobiološka osnova za disleksijo:  

a. Simetrija možganskih hemisfer: razlike v delovanju hemisfer 

b. Vizualno in časovno procesiranje (magnocelularni primanjkljaji, vizualni stres) 

c. Cerebelarni primanjkljaji – hipoteza o primanjkljajih avtomatizacije spretnosti 

d. Primanjkljaji v slušnem zaznavanju            

 

2. Kognitivna raven: 

1. Primanjkljaji v fonološkem zavedanju 

2. Težave delovnega pomnjenja 

3. Težave pri hitrosti procesiranja informacij 

 

3. Vedenjska raven:  

1. Značilnosti oziroma kazalci disleksije pri različni starosti ter razvojni stopnji 

otroka (npr. tipične težave pri branju, pisanju, računanju, organizaciji …). 

   

Vzročni multinivojski model Mortona in U. Frith (1995, v Kelly in Phillips, 2016) omogoča 

integracijo teorij, ki razlagajo disleksijo z različnih vidikov. To je pomembno zato, ker 

posamezna teorija ne pokriva celotnega spektra primanjkljajev ter vzrokov za njihov pojav, 

zaradi česar jih je smiselno med seboj povezati oziroma integrirati (prav tam).  
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Za namene magistrskega dela je najpomembnejši vpogled v vzroke disleksije, ki so na 

kognitivni ravni povezani s fonološkimi primanjkljaji ter njihovimi posledicami pri usvajanju 

spretnosti branja in pisanja pri učencu z disleksijo.   

2.3.1. Primanjkljaji v fonološkem zavedanju 

Teorija o fonoloških primanjkljajih pomaga osvetliti povezavo med kognitivnimi primanjkljaji 

pri osebah z disleksijo na nevrološki ravni ter vedenjskim izražanjem teh primanjkljajev 

(simptomov) pri učenju in usvajanju osnovnih šolskih spretnosti branja, pisanja in računanja 

(Ramus idr., 2003).  

Fonološko zavedanje otroka pri 4–5-ih letih naj bi napovedovalo njegovo branje pri 9–10-ih 

letih. To izpostavi fonološko zavedanje kot pomemben člen, s pomočjo katerega lahko pri 

otroku napovemo uspešnost oziroma neuspešnost pri branju, še preden vstopi v proces 

jezikovnega opismenjevanja v šoli. Jeziki se razlikujejo v fonološki strukturi ter pravilih, kar je 

treba upoštevati pri raziskovanju disleksije v določenem jeziku (Guardiola, 2001).  

Strokovnjaki so v večini ugotovili in se strinjajo, da obstaja močna povezava med disleksijo 

ter slabšim razvojem fonološkega zavedanja (Peterson in Pennington, 2012), kar se kaže kot 

različni bralno-napisovalni primanjkljaj. 

Na prvi pogled se zdi ideja, da vzrok za težave, povezane s pismenostjo pri disleksiji, leži v 

fonoloških primanjkljajih, paradoksalna, saj otroci z disleksijo nimajo očitnih težav pri 

produkciji glasov v govoru. Vzroke za težave pri branju otrok z disleksijo je treba iskati drugje. 

Izhajali naj bi iz primanjkljajev, ki otežujejo proces analize glasov, iz katerih so sestavljene 

besede. Ti pa izhajajo iz šibkega fonološkega zavedanja (Bishop in Snowling, 2004).  

Rezultati številnih raziskav so potrdili povezavo med šibkim fonološkim zavedanjem ter 

pojavom disleksije pri otrocih. To je vodilo v oblikovanje modela, ki predpostavlja, da manj 

razvite fonološke sposobnosti vodijo v težave pri formiranju stabilne povezave med 

fonologijo in ortografijo. Čeprav mnoge študije ugotavljajo šibko fonološko zavedanje pri 

otrocih, ki imajo težave pri branju, to še ne dokazuje vzročne povezave med njima (Bishop in 

Snowling, 2004). Vzročnost je vprašljiva, saj izpostavljenost ter dostop do literature lahko 

vplivata na fonemsko zavedanje (Morais, Cary, Alegria in Bertelson, 1979). Slednje je močno 

opazno pri alfabetskih jezikih (Read, Zhang, Nie in Ding, 1986). 

Kot kaže, naj bi imeli otroci z disleksijo težave pri vzpostavljanju stabilnih ter kakovostnih 

fonoloških reprezentacij, ki izvirajo iz primanjkljajev v fonološkem zavedanju, že pred 

vstopom v šolo. Zaradi tega se pojavijo težave z vzpostavljanjem povezave (ter 

avtomatizacije) med grafičnim simbolom (črka) ter njegovim pripadajočim glasom (fonološka 

slika črke) (Erjavec, 2011). Specifične težave se pojavljajo na ravni reprezentacije, 

shranjevanja in/ali priklica fonemov, kar otežuje učenje branja in pisanja oseb z disleksijo 

(Ramus idr., 2003).  
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Zmožnost razlikovanja zvočnih (glasovnih) reprezentacij za posamezne črke je odvisna od 

zaznavanja sprememb v zvočnih frekvencah (višina tona) ter amplitudah (glasnost), ki so 

značilne za posamezno zvočno frekvenco. Visoka občutljivost za spremembe zvočnih 

frekvenc ter amplitud pripomore k dobremu razvoju fonoloških spretnosti. Nizka občutljivost 

lahko privede do težav, kakršne so značilne tudi za disleksijo (Stein, 2001). Učinkovito 

zaznavanje sprememb v višini (zvoka, tona) je v govoru pomembno za vzpostavljanje lokacije 

poudarka ter členjenje govornega toka. Zaznavanje sprememb v višini zvoka je pomemben 

del v razvoju fonološkega zavedanja. Primanjkljaji v zaznavanju višine tako lahko prispevajo k 

slabšemu razvoju fonološkega zavedanja pri osebah z disleksijo (Goswami, 2011).  

Fonološko procesiranje zajema kodiranje in reprezentacijo govora tako na ravni fonemov 

(glasov) kot tudi na ravni rime, zloga ter besednega poudarka (naglasa), čemur dolgo časa ni 

bilo posvečene posebne pozornosti (Leong in Goswami, 2014). 

Za presojanje, ali je zvok (glas) v besedi /b/ ali /p/, so pomembni številni akustični namigi, ki 

vključujejo: časovni nastop glasu, dolžino samoglasnika, osnovno/fundamentalno frekvenco 

(najnižja frekvenca kompleksnega zvoka, ki je enaka višini glasu posameznika) itd. (Stevens, 

1998, v Patel, 2011).  

Osebe z disleksijo imajo v primerjavi z običajnimi bralci večje težave pri zaznavanju 

govornega ritma ter časa, kar vpliva na njihovo zlogovanje besed. Pri otrocih z disleksijo se je 

izkazalo, da imajo težave z zaznavanjem ritma tudi v glasbi (Leong in Goshwami, 2014). 

Poleg primanjkljajev v fonološkem zavedanju imajo navadno osebe z disleksijo pridružena še 

dva večja fonološka primanjkljaja, povezana s hitrim imenovanjem (npr. slik, števil, barv, črk) 

in delovnim pomnjenjem (kratkotrajni besedni spomin). Še vedno ni popolnoma jasno, ali 

gre za neodvisne fonološke primanjkljaje ali bolj za različne manifestacije (enega) skupnega 

globlje ležečega primanjkljaja (Ramus, 2003).  

Z bralno-napisovalnimi težavami oseb z disleksijo, ki so povezane s fonološkimi primanjkljaji, 

velikokrat sovpadajo primanjkljaji na področju matematike, pozornosti, motorike in drugi 

(Reid, 2007). Fonološki modeli disleksije zato ne morejo jasno ter celovito pojasniti vzrokov 

za primanjkljaje na drugih področjih (Pennington, 2009). 

2.4. Značilnosti disleksije  

Prepoznavanje disleksije je pomembno za oblikovanje ustrezne pedagoške podpore učencu z 

disleksijo v šoli. S tem, ko prepoznamo klinično sliko disleksije in razumemo njen vpliv na 

celostno delovanje učenca, lahko preprečimo razvoj slabe samopodobe (osebne in 

akademske) učenca ter ustrezno prilagodimo proces učenja in poučevanja, v katerem bo 

razumljen ter slišan. Poznavanje lastne oblike disleksije mu lahko pomaga bolje razumeti 

sebe in s svojimi primanjkljaji enakovredno sobivati v šolski ter širši skupnosti.  
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Disleksijo lahko opazujemo skozi različne vidike celostnega razvoja učenca (kognitivni, 

afektivno-socialni ter psihomotorični razvoj) na področjih, kot so: branje, črkovanje, pisanje, 

spomin, organizacija, predstavljene tipične značilnosti disleksije. V tabeli 1 so predstavljene 

tipične značilnosti disleksije. 

Tabela 1: Tipične značilnosti disleksije na področju branja, pisanja, črkovanja, govora, motorike, spomina, organizacije 

(Reid, 2007). 

BRANJE: 

 

1. Dekodiranje:  

• težave pri členitvi besed na zloge ter posamezne glasove, iz katerih so besede 

sestavljene; 

• težave pri izmenični uporabi strategije dekodiranja ter vizualne strategije; 

• zamenjevanje na videz podobnih besed pri glasnem branju (metla-omelo, zahod-zavod, 

prt-vrt, sveča-sreča); 

• nadomeščanje besed pri branju s sopomenko (potovanje-izlet, deček-fant, vekanje-

jokanje); 

• dodajanje ali izpuščanje novih (kratkih) besed (za, pri, od, k, na); 

• težave pri prepoznavanju glasov v besedi; 

• težave s pomnjenjem, zaporedjem ter ustvarjanjem rim; 

• izgubljanje pri branju; 

• težave pri branju težjih besed ter pri  

• izgovarjanju večzložnih besed; 

• težave pri prepoznavanju neznanih besed. 

 

2. Tekočnost branja: 

• upočasnjen tempo branja; 

• zatikajoče branje (branje v odrezanih sekvencah); 

• neritmično branje; 

• pojavi se odpor do branja. 

 

3. Bralno razumevanje: 

• bralno nerazumevanje večinoma izhaja iz težav pri dekodiranju posameznih besed ter 

posledično upočasnjenega tempa branja (zatikajoče, neritmično). Največkrat ni odraz nižjih 

intelektualnih spretnosti.  

 

4. Zaporedje: 

• težave s prepoznavanjem in navajanjem pravilnega zaporedja glasov in črk v besedi; 

• obračanje, izpuščanje ali dodajanje črk v besedi (zima-miza, mak-kam, tri-tir). 
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ČRKOVANJE: 

• težave pri pomnjenju pravil črkovanja; 

• neustrezno črkovanje, ki izhaja iz fonoloških primanjkljajev; 

• neustrezna uporaba nekaterih črk, ki zvenijo podobno (na primer: b-p, s-z, m-n); 

• neustrezna raba ločil; 

• veliko število napak pri črkovanju; 

• črkovanje črke ali skupine črk v nesmiselnem zaporedju; 

• težave s končnicami (npr. »u« namesto »l«; kupil-kupiu); 

• pojavlja se zamenjevanje ali izpuščanje samoglasnikov; 

• težave pri rabi besed z dvojnimi soglasniki (priimek, oddaja itd.) 

PISANJE: 

• nečitljiv zapis; 

• nenavaden prijem pisala (držanje v pesti, palec pokrije druge prste, nižji ali višji prijem 

pisala kot vrstniki); 

• počasno in manj tekoče pisanje črk (za učenca predstavlja pisanje velik napor); 

• neustrezna drža telesa (z glavo blizu zvezka); 

• neenakomeren pritisk ob podlago (prešibek ali premočen pritisk), stresanje ali odlaganje 

pisala; 

• neustrezne in nenavadne oblike črk (velikost, oblika); 

• pisanje nad ali pod črto v zvezku (ne piše v vrstico); 

• pisanje črk od desne proti levi ali od spodaj navzgor; 

• težave z organizacijo ter orientacijo pri pisanju (pisanje čez rob, preveč stisnjene ali 

razširjene črke); 

• zamenjava oblikovno podobnih črk (b-p, m-n, s-z, a-o, u-v); 

• težave pri ustrezni rabi male in velike začetnice; 

• pojavlja se odpor do pisanja daljših sestavkov. 

SPOMIN: 

• težave s kratkotrajnim spominom (pomnjenje zaporedja črk, besed ali števk, seznama); 

• težave z dolgotrajnim spominom (zaradi bralno-napisovalnih težav lahko pride do zmede pri 

učenju – organizacijske strategije se slabše razvijajo, upadanje pozornosti med učenjem); 

• težave pri pomnjenju nekaterih pojmov, ki za učenca nimajo posebnega pomena (na primer: 

poštevanka, znanstveni pojmi ipd.); 

• težave s priklicem (nedavnih) informacij. 

MOTORIKA: 

• težave, povezane s koordinacijo (telesa, zavezovanje vezalk, preskakovanje ovir, poskakovanje 

ipd.); 

• zaletavanje v okoliške predmete, padanje, spotikanje; 

• težave s »propriocepcijo« (sposobnost organizma za zavestno in podzavestno prepoznavanje 

položajev delov lastnega telesa v prostoru (Enoka, 1994) ali krajše, po SSKJ, čutno zaznavanje 

lastnega telesa). 
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ORGANIZACIJA: 

• šibke organizacijske strategije, potrebne za učinkovito učenje; 

• težave, povezane z organizacijo časa ter z razumevanjem njegovih zakonitosti (težave pri 

organizaciji urnika, uporabi analogne ure, naštevanju vrstnega reda mesecev, zamujanje ipd.); 

• težave s prostorsko organizacijo (izgubljanje šolskih potrebščin, neurejena soba ipd.); 

• težave pri učenju, razumevanju ter določanju odnosov glede na opazovalca: strani neba, levo-

desno, zgoraj-spodaj, gor-dol, prej-potem, spredaj-zadaj, na-v ipd.; 

• težave pri sledenju navodil v nalogi po vrstnem redu (še posebej, če so navodila dolga). 

 

 

V nadaljevanju so bolj poglobljeno predstavljene težave delovnega pomnjenja v povezavi s 

fonološkim spominom, hitrostjo časovnega procesiranja ter slušnega časovnega procesiranja 

informacij pri disleksiji. To so področja, ki se na ravni procesiranja informacij nahajajo na 

presečišču povezav med disleksijo ter glasbo in jezikom oziroma govorom. Osvetlitev 

tovrstnih primanjkljajev pri disleksiji je ključnega pomena za ugotavljanje in razumevanje 

transfernih učinkov z glasbenega na jezikovno področje pri učencu z disleksijo.  

2.4.1. Težave delovnega pomnjenja  

Pomnjenje je kognitivni proces oziroma zmožnost vkodiranja, obdelave in priklica informacij, 

ki je nujno potrebno za učenje, saj pomembno vpliva na šolsko delo ter učni uspeh. Bistveno 

je za avtomatizacijo številnih (šolskih) spretnosti, kot so na primer branje, pisanje, računanje 

itd. Pri učencih z disleksijo je pogosto prisotno slabše pomnjenje (ohranjanje verbalnega 

gradiva v delovnem spominu, še posebej če je nesmiselno, npr. psevdobesede) ter 

poimenovanje (barve, simboli …) v primerjavi z vrstniki, ki nimajo teh težav. Težave se pri 

učencih z disleksijo pojavljajo na vseh ravneh delovnega pomnjenja: vkodiranje, obdelava ter 

priklic informacij. 

Pomnjenje ni mogoče brez spomina. Spomin je kognitivna sposobnost shranjevanja, 

ohranjanja ter obnavljanja informacij. Pri nemotenem delovanju in uporabi spomina 

sodelujejo sposobnosti učinkovitega procesiranja informacij ter sposobnost ohranjanja 

pozornosti (Šešok, 2006).  

Slika 1 predstavlja shemo spominskega sistema, ki sta jo leta 1968 podala avtorja Atkinson in 

Shriffin leta 1968 (v Šešok, 2006) in je trenutno še vedno najbolj pogosto uporabljena v 

literaturi. V njej sta avtorja izpostavila kratkoročni (kratkotrajni) ter dolgoročni (dolgotrajni) 

spomin, ki naj bi se med seboj bistveno razlikovala – tako strukturno kot procesno (prav 

tam).  
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Slika 1: Osnovna shema spominskega sistema (v Šešok, 2006) 

 

Kratkoročni in delovni spomin sta tesno povezana, saj se oba nanašata na »trenutni« 

spomin. Razlika med njima je, da kratkoročni spomin zgolj zadržuje informacije, medtem ko 

jih delovni spomin zadržuje in z njimi tudi upravlja (Šešok, 2006). 

Enega najbolj dodelanih modelov delovnega spomina sta predstavila Baddeley in Hitch že 

leta 1974 (v Koritnik, Kočevar, Knific Tavčar in Šprah, 2004; v Šešok, 2006). Po njunem 

modelu je delovni spomin sestavljen iz več sistemov, ki imajo funkcijo kratkoročne shrambe 

informacij. Sisteme upravlja centralni kontrolni sistem, t. i. centralni izvršitelj, ki upravlja tako 

z informacijami kot s procesi. Centralni izvršitelj usmerja pozornost na pomembne 

informacije in potiska v ozadje nepomembne ter neustrezne operacije. Skrbi za koordinirano 

izvajanje različnih procesov, ki se odvijajo sočasno in kjer se informacije shranjujejo začasno 

(razumevanje prebranega, sledenje poteku zgodbe, konstrukcija besedila itd.). Naloga 

kratkoročnega spomina ni zgolj enosmerna pot do shranjevanja informacij v dolgoročnem 

spominu, temveč izvaja in sodeluje pri veliko bolj prožnih procesih, ki so pomembni za 

trenutno izvajanje kognitivnih dejavnosti (prav tam). 

Poleg centralnega izvršitelja, ki je glavni kontrolni sistem, model delovnega spomina vsebuje 

tudi suženjske podsisteme: a) fonološko zanko b) vidnoprostorsko skicirko in c) epizodični 

medpomnilnik (prav tam). 

a) Fonološka zanka sodeluje pri začasnem shranjevanju zvočno-akustičnih informacij ter 

obnavljanju fonoloških sledi (npr. zapomnitev telefonske številke, štetje, hitro-tekoče 

branje besed itd.). Zgrajena je iz dveh delov: kratkotrajne fonološke shrambe in 

artikulacijskega nadzornega procesa (artikulatorna zanka). Fonološka shramba deluje 

kot »notranje uho«, ki si zapomni zvoke pri govoru v njihovem časovnem zaporedju. 

Artikulacijski nadzorni proces deluje kot »notranji glas«, ki ponavlja serije besed ali 

drugih zvočnih elementov v zanki, da ne razpadejo. Vidne informacije prevaja v 

jezikovne kode in obnavlja (ponavljanje) slušne sledi iz fonološke shrambe. Tako se 
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lahko tudi vizualna informacija (zapisana beseda) prevede in shrani kot fonološka 

(tiho branje). Fonološka zanka je pomembna pri učenju novih besed in pridobivanju 

besednega zaklada  

 

b) Vidnoprostorska skicirka sodeluje pri shranjevanju ter manipulaciji vidnoprostorskih 

informacij (npr. mentalno predstavljanje zemljevida in poti). Shranjevanje informacij 

v vidnoprostorski skicirki poteka neodvisno od shrambe v fonološki zanki, ima svoj 

sistem za shranjevanje. Lahko deluje sočasno s fonološko zanko, zaradi česar se lahko 

istočasno procesirajo slušni in vidnoprostorski dražljaji. 

 

c) Epizodični medpomnilnik je multimodalna začasna shramba, ki ima omejene 

zmogljivosti. Njegova naloga je integracija govornih (zvočno-akustičnih), vidno-

prostorskih in tudi drugih (semantičnih, glasbenih) informacij na podlagi predhodnih 

izkušenj (predhodnega znanja). Informacije povezuje v smiselno celoto oziroma 

sklope. 

 

 

Slika 2: Model delovnega spomina (Baddeley in Hitch, 1974) 

 

Fonološki (delovni) spomin se torej nanaša na začasno shranjevanje, priklic ter uporabo 

fonoloških informacij. Naloge, ki preverjajo fonološki spomin, po navadi zahtevajo takojšnji 

ali zakasnjen priklic slišane (govorjene) zvočne informacije. Preverja se preko podajanja 

različno dolgega seznama števil, črk ali besed, ki jih je treba ponoviti v podanem vrstnem 

redu. Ena izmed nalog je tudi ponovitev psevdobesed (nebesed), kjer se preverja zmožnosti 

zaznavanja, kodiranja, pomnjenja, ohranjanja ter priklica slišanih zvočnih informacij. 
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Fonološki spomin sodeluje tudi pri pomnjenju vizualnih informacij – pomnjenje slik glede na 

njihovo slušno poimenovanje oziroma opis – zvočni opis slike (Scarborough in Brady, 2002).  

Delovanje fonološkega spomina je prisotno tudi pri nalogah ter kognitivnih operacijah, ki 

zahtevajo primerjavo ali presojanje dveh ali več fonoloških kod naenkrat (zaznanih ali 

priklicanih iz mentalnega besedišča) (Torgesen, 1996, v Scarborough in Brady, 2002). Primer, 

ki to ponazarja, je naloga presojanja dveh zaporednih govornih dražljajev, kjer je treba 

ugotoviti, ali sta enaka ali različna (naloga razlikovanja). Da posameznik lahko uspešno naredi 

primerjavo med dražljajema, mora poleg drugega dražljaja obdržati v spominu fonološke 

značilnosti prvega (Scarborough in Brady, 2002).  

Fonološki (delovni) spomin in disleksija  

Fonološko (delovno) pomnjenje je izjemno pomembno pri branju ali poslušanju. Ko 

posameznik sliši ali prebere posamezno besedo, mora njena mentalna fonološka 

reprezentacija, priklicana iz mentalnega besedišča, ostati v delovnem spominu, da poslušalec 

oziroma bralec lahko določi pomen besed ter sintaktično strukturo in pomen stavkov glede 

na vsebinski okvir. Kadar je kodiranje ter/ali priklic ter/ali ohranjanje fonoloških reprezentacij 

oslabljeno oziroma onemogočeno, ima lahko oseba težave z razumevanjem govora ali 

prebranega (Scarborough in Brady, 2002). 

Kot kažejo študije (Van Daal in Van der Leij, 1999, v Bishop in Snowling, 2004), imajo lahko 

osebe z disleksijo težave, povezane s fonološkim oziroma delovnim pomnjenjem, kar se je 

izkazalo pri manj uspešni izvedbi nalog ponavljanja nebesed oseb z disleksijo. Naloge 

preverjajo sposobnost ponovitve neznanih, večzložnih zaporedij (na primer banananate ali 

lovateravikula), pri katerih je treba v kratkotrajnem spominu ohranjati fonološko informacijo 

v kratkih časovnih intervalih (Gathercole in Baddeley, 1990).  

2.4.2. Težave hitrosti procesiranja informacij 

Pri osebah z disleksijo se pogosto pojavljajo težave v hitrosti procesiranja informacij, kar se 

odraža kot počasno branje, saj je proces dekodiranja pri njih upočasnjen v primerjavi z 

običajnimi bralci. Težave s hitrostjo procesiranja se pojavljajo že na nevrološki ravni, kjer naj 

bi bil prenos informacij iz ene možganske hemisfere v drugo (tudi med hemisferama 

cerebeluma) mnogo počasnejši kot običajno (Breznitz, 2008, v Reid, 2009).  

Otroci z disleksijo imajo pogosto težave pri nalogah, ki zahtevajo hitro avtomatizirano 

poimenovanje slik, barv, števk, črk, živali, manipuliranje abstraktnih pojmov levo-desno, 

količine, kemične formule itd. (Ramus, 2003).   

Poimenovanje se nanaša na priklic fonoloških reprezentacij ter na oblikovanje govorjene 

besede, na katero naletimo ali o kateri mislimo. Na primer naloge poimenovanja določene 

slike ali predmeta , s katerimi preverjamo besedišče in priklic iz mentalnega besedišča. Pri 
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tem se upošteva tudi hitrost priklica. Lahko se zgodi, da je fonološka informacija za določen 

predmet pomanjkljivo definirana ter tako tudi shranjena, zato bo priklicana fonološka 

reprezentacija tudi netočna ter pomanjkljiva (Scarborough in Brady, 2002).  

Hitrost procesiranja informacij (hitro avtomatizirano poimenovanje) in hitrost identifikacije 

verbalnih dražljajev naj bi bila pomembno povezana z obsegom delovnega pomnjenja 

(Scarborough in Brady, 2002).  

Z. Breznitz (2008) je v svoji raziskavi poudarila, da je hitrost procesiranja informacij pri 

dekodiranju besed izjemno pomemben dejavnik pri razlagi in razumevanju disleksije. 

Vizualno-grafični sistem, ki se nahaja v desni možganski hemisferi, procesira informacije 

holistično, medtem ko je slušno-fonološki sistem v levi možganski hemisferi in procesira 

informacije sekvencionalno oziroma zaporedno. Razlike v načinu procesiranja informacij 

obeh sistemov (vizualno-grafičnega in slušno-fonološkega) vplivajo na hitrost in tekočnost pri 

dekodiranju besed pri posamezniku. Z. Breznitz (prav tam) meni, da imajo posamezniki z 

disleksijo težave pri izmenjavi oziroma prenosu informacij iz ene možganske hemisfere v 

drugo. Pri tem navaja »fenomen asimetrije«, ki razlaga disleksijo. Pri bralcih z disleksijo naj bi 

namreč informacija najprej prispela in se obdelala v desni hemisferi in šele zatem potovala v 

levo hemisfero. Pri običajnih bralcih pa se kaže ravno obratno. Čas prenosa informacij naj bi 

bil pri običajnih bralcih dvakrat hitrejši oziroma pri bralcih z disleksijo dvakrat počasnejši.  

2.4.3. Slušno časovno procesiranje in disleksija 

Slušno časovno procesiranje vključuje sposobnosti zaznavanja ter integracije slušnih 

informacij, ki vstopijo v centralni živčni sistem zaporedno v določenem času. Časovno 

kodiranje je zato pomemben vidik kodiranja informacij v možganih (Joris, Schreiner in Rees, 

2004, v Goswami, 2011). Sposobnost natančnega zaznavanja časovnih vzorcev (pri govoru in 

glasbi) je temeljni vidik slušnega procesiranja. Še posebej je to pomembno pri zaznavanju 

komunikacijskih zvokov. Pomembne zvočne informacije se v glasbi in jeziku razkrivajo 

simultano v različnih časovnih intervalih oziroma pasovih. V tem času mora slušni sistem v 

govoru in glasbi procesirati ritem ter poudarke in razlikovati med najbolj finimi časovnimi 

razlikami govornih vokalov ali razlikovati med barvo zvoka določenega instrumenta (Kraus in 

Slater, 2015).  

Kognitivni procesi, ki sodelujejo pri glasbenih dejavnostih in pri usvajanju branja, se 

prekrivajo, saj je za obe področji pomembna sposobnost zaznavanja zaporedja (vrstnega 

reda) zvokov ter členjenje daljših zvočnih sekvenc v manjše enote (Thaut, 2005). 

(Raz)členitev govornega toka je pomembna za razvoj fonološkega zavedanja, ki je bistvena 

spretnost dekodiranja in posledično bralnega razumevanja. Glasbeno zaznavanje vključuje 

procesiranje toka slušnega dražljaja, ki vsebuje značilne ritmično časovne intervale in 

variacije tonske višine. Za glasbeno in jezikovno področje je pomembno zaporedno 

organiziranje zvoka, kar temelji na sposobnosti zaznavanja ritma oz. periodičnosti 

(izmenjavanje močnega in šibkega bita). V glasbi se izmenjavanje močne in šibke dobe 



21 

 

dogaja znotraj metruma, pri jeziku pa v okviru poudarjenega in nepoudarjenega zloga. Pri 

glasbi sta položaj in funkcija različnih not pomembna v določenem zaporednem vzorcu, saj 

ritem in tonske višine (melodija) sestavljajo »glasbeno sintakso« (prav tam). To lahko 

primerjamo s prozodično strukturo jezika, ki je opisana kot »fonološka slovnica« (Port, 2003). 

Tako ritem kot višina sooblikujeta govorno prozodijo (Marie, Magne in Besson, 2011). 

V govorjenem stavku ne obstajajo meje, ki členijo govorni tok na različne foneme ali zloge. 

Da otrok lahko razlikuje med zlogoma /ba/ in /da/, je edina iztočnica, ki se zgodi, znotraj 

prvih 40 milisekund, ko se zvok oblikuje. Zvočne krivulje se od zloga do zloga razlikujejo, kar 

je pomembno za njihovo slušno procesiranje ter razlikovanje. Pri zlogu na primer /la/ in /ba/ 

se začetek zvočne krivulje razlikuje. Pri zlogu /la/ je na začetku časovni okvir vzpenjanja 

zvočne krivulje počasen, pri zlogu /ba/ pa je vzpenjanje veliko bolj hitro. Še preden so ta 

izhodišča identificirana, morajo možgani razčleniti trenutno akustično zvočno krivuljo govora 

v časovne dele, v katerih se akustični vzorci pojavljajo pogosto in konsistentno. 

Konsistentnost v zvočni krivulji govora se lahko pojavlja v časovnih delih različnih trajanj. 

Členitev na dele v času desetinke milisekunde omogoča možganom podrobno in natančno 

analizo, da lahko ustvarijo predstavo o akustičnih razlikah med fonemi, kot sta na primer /b/ 

in /d/. Členitev na dele v daljši časovni periodi (stotinka milisekunde) bo vodilo v vzorce, ki 

bodo lahko razlikovali med zlogi ali reprezentacijami dolžine besed (Saffran, 2003). 

Gaab idr. (2005) so v svoji raziskavi ugotovili, da se je pri osebah, ki so bile deležne 

glasbenega učenja, povečala zmožnost procesiranja hitrih spektro-časovnih akustičnih 

dražljajev, za njihovo procesiranje pa so uporabljali različne nevronske povezave (mreže). 

Avtorji P. Bishop‐Liebler, Welch, M. Huss, J. M. Thomson in U. Goswami (2014) so poročali, 

da so se odrasli glasbeniki z disleksijo – v primerjavi z odraslimi neglasbeniki z disleksijo – 

bolje odrezali pri reševanju preizkusov, ki so vključevali časovno slušno procesiranje. Boljše 

rezultate so dosegli tudi pri branju ter pri nalogah fonološkega zavedanja (večja razlika med 

skupinama se je pokazala pri branju). 

Otroci morajo biti v procesu jezikovnega opismenjevanja sposobni hitrega procesiranja 

slušnih informacij, če želijo razviti ustrezne spretnosti poslušanja za razvoj drugih spretnosti, 

povezanih z jezikom (fonološko zavedanje, branje, pisanje). Otroci hitrost procesiranja 

potrebujejo tudi pri procesiranju nejezikovnih zvokov, kot so na primer glasbeni (Boets, 

Wouters, van Wieringen in Ghesquière, 2007). 

Natančnost časovnega procesiranja je med drugim pomembna tudi za senzomotorično 

koordinacijo. Motorične regije v možganih, kot so cerebelum in bazalni gangliji, se aktivirajo 

tudi med zaznavanjem ritma. Igranje na instrument ali petje zahteva natančno časovno 

usklajevanje različnih hierarhično urejenih kognitivnih ter motoričnih operacij (natančna 

kontrola pri izvajanju višine tona, zaporednih intervalov, igranje v času, branje not, drža 

telesa, drža instrumenta, kontrola diha, prenos emocij preko zvoka itd.) (Zatorre, Chen in 

Penhune, 2007). 
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Tudi fonološko zavedanje je tesno povezano s sposobnostjo kategorizacije govornih glasov, 

ki se med seboj razlikujejo po časovni ter frekvenčni vsebini. Na primer zlog »da« se od zloga 

»ta« razlikuje za manj kot 10 ms glede na časovni začetek (nastop) prvega vokala – 

soglasnika, ki mu sledi samoglasnik. Zaradi tega je za usvajanje jezikovnih spretnosti 

sposobnost natančnega zaznavanja časa ter frekvence v slušnem sistemu ključnega pomena 

(Kraus, McGee, Carrell in Zecker, 1996).  

Pri otrocih z disleksijo se pojavljajo težave sinhronizacije z ritmom (primarno na nevronski in 

posledično na motorični oz. vedenjski ravni), s sinhronim udarjanjem z dobo ter z 

zaznavanjem časa (Corriveau in Goswami, 2009). 

Zgoraj opisani primanjkljaji za učence z disleksijo pomenijo večje ali manjše težave ob 

nastopu obdobja bralne pismenosti, saj je časovno zaznavanje in procesiranje govornega 

ritma med drugim pomembno za razvoj bralnih spretnosti, ki učencu s tehnične plati 

omogočajo tekoče in avtomatizirano branje.  

3. FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

O fonoloških primanjkljajih, kot o najpogostejšem napovedniku disleksije, je bilo napisano že 

v predhodnem poglavju o disleksiji. Ker ima fonološko zavedanje pomembno vlogo pri 

učenju branja ter pri branju samem in ker je pomemben za razumevanje fonoloških 

primanjkljajev pri disleksiji, smo se odločili, da mu zaradi njegove pomembnosti ter 

kompleksnosti razlage namenimo samostojno poglavje v magistrskem delu. Najprej bomo 

fonološko zavedanje opredelili ter predstavili spretnosti fonološkega zavedanja in 

fonološkega procesiranja.   

Fonološko zavedanje je pomembno, saj je ob vstopu v šolo eden izmed glavnih 

napovednikov otrokove bralne in učne uspešnosti (Adams, 1990, v Chard in Dickson 1999). 

Pri jezikih, ki uporabljajo alfabetski sistem, je sposobnost fonološkega zavedanja eden izmed 

najpomembnejših napovednikov bralne uspešnosti (predšolskih) otrok. To je z uporabo 

raznolikih metodoloških pristopov potrdilo mnogo študij (Wagner in Torgesen, 1987; 

Anthony in Francis, 2005; Turan in Gül, 2008; Hulme in Snowling, 2009). Zaradi tega je 

zgodnje ukvarjanje s fonološkim zavedanjem pri otroku lahko močen varovalni dejavnik za 

odkrivanje ter oblikovanje podpore in pomoči rizičnim skupinam. 

Fonološko zavedanje se razvija od rojstva naprej, mnogo pred otrokovim vstopom v šolo. Vrh 

razvoja doseže v prvih letih osnovnošolskega izobraževanja, ko je proces jezikovnega 

opismenjevanja najbolj intenziven. V šoli je lahko pomemben dejavnik za razvoj šolske 

uspešnosti učenca, saj je ključen dejavnik pri razvoju jezikovnih spretnosti. Spretnosti branja, 

pisanja ter govora učencu omogočajo dostop do znanja ter aktivnega in enakovrednega 

sodelovanja v šolskem okolju (Turan in Gül, 2008; Marjanovič Umek idr., 2012). 
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Pomembno je upoštevati, da se v tekočem govoru besede slišijo kot en glas. Še posebej to 

velja za fazo pred formalnim opismenjevanjem, ko otroci še ne poznajo jezikovnih pravil ter 

povezave med besedo, glasovi ter črkami (na primer: beseda »sreča« se sliši kot en glas, ne 

kot pet ločenih glasov) (Liberman in Shankweiler, 1991, v Mather in Wendling, 2011). Zaradi 

tega se morajo otroci, ko vstopijo v šolo in se začne proces formalnega jezikovnega 

opismenjevanja, zavestno naučiti uporabljati fonološko zavedanje za uspešno manipulacijo z 

glasovi svojega jezika (glaskovanje, zlogovanje, rimanje, odstranjevanje, dodajanje, 

izpuščanje glasov, zlogov itd.) pri učenju branja in pisanja (Marjanovič Umek idr., 2012).  

3.1. Opredelitev fonološkega zavedanja 

Z vprašanjem, kaj pomeni izraz »sposobnost fonološkega zavedanja«, se je ukvarjalo že 

mnogo raziskovalcev, predvsem v zadnjih dveh desetletjih. Najpogosteje je fonološko 

zavedanje opredeljeno kot sposobnost fonološkega procesiranja, kar pomeni zmožnost 

posameznika za uspešno odkrivanje, razločevanje ter manipuliranje s posameznimi glasovi 

(fonemi) v besedi (Anthony in Francis, 2005; Turan in Gül, 2008; Wagner in Torgesen, 1987). 

Nekateri avtorji (Mattingly, 1972, v Bishop in Snowling, 2004; Gillon, 2004;) fonološko 

zavedanje opredeljujejo kot zavedanje ter zmožnost dostopanja do fonološke strukture 

lastnega jezika, kar vključuje primerjanje, razčlenjevanje in razločevanje besed na podlagi 

njihove fonološke strukture. Fonološko zavedanje je del večje enote slušnega zaznavanja 

(Miller, Sanchez in Hynd, 2003, v Mather in Wendling, 2011). Avtorja Chard in S. V. Dickson 

(1999) sta zapisala, da je fonološko zavedanje razumevanje, kako lahko govorni jezik na 

različne načine razčlenimo na manjše jezikovne komponente (stavek na besede, besede na 

zloge, zloge na glasove) in z njimi manipuliramo. Manipuliranje z glasovi v besedi pomeni: 

izpuščanje, dodajanje, odvzemanje, zamenjava glasov. Imeti razvito fonološko zavedanje 

pomeni imeti splošno razumevanje o načinih manipulacije z glasovi v besedi na vseh ravneh.  

Odraz razvitega fonološkega zavedanja je uspešno reševanje fonoloških nalog s pomočjo 

spretnosti, ki pri tem sodelujejo. To pomeni uspešno dekodiranje zveze črka-glas v besedi, 

kjer učenec prepozna črko ter jo zmore pretvoriti v glas (in obratno), sinteza glasov v besede 

ter štetje glasov v besedi s ploskanjem ali udarjanjem (Marjanovič Umek idr., 2012; 

Lewkowicz, 1980 v Wagner in Torgesen, 1987).  

Pri otrocih se po navadi prva faza razvoja fonološkega zavedanja pokaže že zelo zgodaj, ko 

začnejo kazati zanimanje za rime in aliteracije. Razvoj fonološkega zavedanja v tej fazi 

spodbuja poslušanje različnih zvočnih virov (pravljice, glasba, glasbene pravljice itd.). Ko 

otroci odraščajo, ni nujno, da se njihovo fonološko zavedanje razvija in napreduje. Mnogi 

otroci (tudi otroci z disleksijo) imajo težave pri razvoju do kompleksne stopnje fonološkega 

zavedanja, to je fonemsko zavedanje (Adams, Foorman, Lundberg idr., 1998, v Chard in 

Dickson, 1999). Fonemsko zavedanje je temelj za razvoj spretnosti dekodiranja ter za razvoj 

razumevanja povezave črka-glas, kar je pogoj, da učenci lahko postanejo uspešni bralci 
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(Bishop in Snowling, 2004). Fonološko zavedanje na ravni zavedanja fonema (glasu) torej 

pomeni razumevanje, da so besede sestavljene iz posameznih glasov (Gillon, 2004).  

Primer, kadar učenci uporabljajo fonološko pot pri branju, je, ko črkujejo besedo tako, da 

razčlenijo besede na posamezne glasove (foneme), pri čemer uporabijo pravilo pretvorbe 

glas-črka (Turan in Gül, 2008). Fonološko informacijo (glas), ki jo zazna, zmore uporabiti v 

procesu pisanega ter govorjenega jezika (Wagner in Torgesen, 1987). Če tega ne zmore, 

prihaja do različnih oblik jezikovnih primanjkljajev. 

Fonološko zavedanje pomaga učencu pri usvajanju točnega (natančnega) branja ter 

črkovanja besed, in sicer na tri načine (Torgesen in Mathes, 2000, v Mather in Wendling, 

2011): 

1. da bolje razume, kako so govorjene besede zastopane v pisani obliki; 

2. da razume in prepozna načine, kako črke predstavljajo glasove (fonemi) v besedi 

(povezava črka-glas); 

3. da zmore ugotoviti posamezne besede – tudi kadar je glaskovanje in/ali črkovanje le 

delno (kadar niso predstavljeni vsi glasovi in/ali črke, iz katerih je sestavljena beseda).  

Fonemsko zavedanje 

Fonemsko zavedanje je del večje enote fonološkega zavedanja in je izjemno pomembno za 

proces začetnega usvajanja branja ter pisanja (Uhry, 2005, v Mather in Wendling, 2011). Pri 

pisanju posamezne foneme (glasove) predstavlja posamezna črka ali skupina črk (grafemi). 

Poslušalec govorjene besede sliši kot celoto, ne kot posamezne foneme, zato so fonemi 

abstraktni koncept. Fonemi se v zvočnem toku združujejo v zloge (Gillon, 2004). Otroci 

morajo razviti fonemsko zavedanje, saj je to temelj za razvoj spretnosti dekodiranja ter za 

razvoj razumevanja povezave črka-glas. To je pogoj, da lahko postanejo uspešni bralci 

(Bishop in Snowling, 2004).  

Zavedanje zloga  

Fonološko zavedanje na stopnji zavedanja zloga pomeni zavedanje, da je lahko beseda 

razdeljena na zloge. Na primer besedo glasba lahko razdelimo na dve manjši enoti (dva 

zloga): glas-ba (Gillon, 2004). Zmožnost zlogovanja je pomembna pri črkovanju besed. Kadar 

imajo otroci težave z identifikacijo zlogov, lahko izpuščajo dele besed pri zapisu. 

3.2. Spretnosti fonološkega zavedanja 

Fonološko zavedanje je kognitivna sposobnost, ki se vedenjsko izraža skozi različne osnovne 

fonološke spretnosti (Anthony in Francis, 2005), ki bralcu omogočajo branje neznanih besed 
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(Turan in Gül, 2008). Različni avtorji imajo svoj sistem opredeljevanja temeljnih fonoloških 

spretnosti, ki so si vsebinsko podobni.  

Avtorja Anthony in Francis (2005) sta izpostavila naslednje osnovne spretnosti fonološkega 

zavedanja, ki se razlikujejo glede na tip dane naloge ter glede na velikost glasovne enote, na 

katero je usmerjena naloga:  

• združevanje glasov;  

• razčlenjevanje ter segmentacija besed na njihove sestavne glasove; 

• prerazporeditev glasov v besedi;  

• presojanje, ali imata dve besedi kakšen skupni glas. 

Avtorja Bell in McCallum (2008, v Marjanovič Umek idr., 2012) sta spretnosti fonološkega 

zavedanja razdelila v šest skupin: 

• izolacija glasu – prepoznati posamezne glasove v besedi; npr. kateri je prvi ali zadnji 

glas v besedi sonce; 

• prepoznavanje več glasov – prepoznati skupni glas v različnih besedah; npr. kateri 

glas je prisoten v vseh naštetih besedah: trava, travnik, traktor, mati, hoditi; to je glas 

t; 

• povezovanje glasov – povezati slišane glasove v smiselno besedo; npr. katero besedo 

sestavljajo glasovi s/o/n/c/e v tem zaporedju – beseda je sonce; 

• razvrščanje glasov – izločitev besede med več besedami, ki ne spada mednje; npr. 

list-lopar-volk); 

• odstranjevanje glasu – povedati besedo brez vnaprej izbranega glasu, ki ga mora 

oseba odstraniti; npr. slon, brez s je lon ali slon brez l je son; 

• razčlenjevanje besede – razčleniti slišano besedo na posamezne glasove ob hkratnem 

ploskanju ali udarjanju s svinčnikom za pomoč pri štetju glasov. 

L. Moats in C. Tolman (2009) navajata razvoj fonoloških spretnosti od najbolj osnovnih do 

najbolj zahtevnih:  

• zavedanje besede: sledenje besedam v stavkih; 

• odzivanje na rime in aliteracije med besedno igro: uživanje ob in recitiranje naučenih 

rimajočih se besed ali aliteracijskih fraz v znanih otroških pesmicah in zgodbah; 

• zavedanje zloga: štetje, udarjanje, združevanje ali razčlenjevanje besed na zloge; 

• začetek in rima: rima je ujemanje samoglasnikov in soglasnikov od naglašenega 

samoglasnika dalje, del pred rimo pa se imenuje začetek - lahko je en ali več 

fonemov;  spretnost ustvarjanja rime je odvisna od razumevanja, da imajo rimajoče 

se besede enako rimo – prepoznavanje rime je veliko lažje kot ustvarjanje rime; 

• fonemsko zavedanje: prepoznavanje in manipulacija s posameznimi fonemi v 

določeni besedi.  
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Glede na zahtevnost sta avtorja Chard in Dickson (1999) posamezne stopnje fonološkega 

zavedanja opisala na kontinuumu 5 zaporednih faz razvoja spretnosti fonološkega zavedanja 

pri otroku: 

1) Prepoznavanje rim: slušno prepozna rime, oblikuje rime itd. 

2) Razčlenjevanje stavkov: otrok razume, da je stavek (govor) zgrajen iz posameznih 

besed; stavek zna razdeliti na posamezne besede. 

3) Spajanje zlogov v besede in razčlenjevanje besed na zloge: otrok spaja zloge v besede 

in prepozna/določi zloge v izbrani besedi. 

4) Spajanje in razčlenjevanje začetnih ter končnih delov besede: besede razčleni na dva 

dela ter ustvari novo besedo z združevanjem začetnega ali končnega dela prejšnje 

besede. 

5) Spajanje in razčlenjevanje besed na posamezne foneme: manipulira s posameznimi 

fonemi v izbrani besedi, foneme v besedi dodaja, izpušča, zamenjuje … 

 

Slika 3: Kontinuum zahtevnosti in potek razvoja fonološkega zavedanja pri otroku (Chard in Dickson, 1999) 

Za učence je zelo pomembno, da prepoznajo glasovno strukturo svojega jezika, tudi kadar 

pride do pričakovanih ali nepričakovanih sprememb v okolju, ki lahko vplivajo na zaznavanje 
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glasovnih informacij. Spremeni se lahko tempo, govorec, ton, kontekst, glasnost okolja ipd. 

(Anavri, Trainor, Woodside in Levy, 2002). Učencem s fonološkimi primanjkljaji , ki se 

običajno pojavljajo tudi pri disleksiji, kakršnekoli spremembe v okolju otežijo procesiranje 

slušnih informacij. S tem se poveča verjetnost neustreznega zaznavanja in procesiranja 

glasov, kar vpliva na komunikacijo.  

3.3. Fonološko procesiranje 

Fonološko procesiranje je zmožnost oblikovanja, ohranitve ter uporabe fonoloških kod ali 

govora med izvajanjem kognitivnih ali jezikovnih nalog ter operacij (govorjenje, pomnjenje, 

učenje, imenovanje, poslušanje, razmišljanje, pisanje, branje ipd.). Je del procesov, 

povezanih s fonološkim spominom ter poimenovanjem. Fonološki procesi se odvijajo brez 

našega zavedanja (zavestnega vpliva) ter usmerjanja dodatne pozornosti (delujejo 

nezavedno). Izraz se navezuje zgolj na fonološke komponente kognitivno-jezikovnih nalog 

(operacij), del katerih so tudi druge oblike procesov (vizualni, semantični, pozornost, 

pomnjenje itd.) (Scarborough in Brady, 2002).  

Raziskovalci uporabljajo izraz fonološko procesiranje – tudi kadar govorijo o dejanskih 

nalogah ter meritvah (naloge fonološkega procesiranja, merjenja), ne samo za nezavedne 

fonološke procese teh nalog oziroma operacij –, oblikovanje, ohranitev ter uporaba 

fonoloških kod ali govora. Trenutno neposredno merjenje fonoloških procesov (v izolaciji) 

kot mentalne kognitivne operacije na vedenjski ravni še ni možno. Izraz fonološko 

procesiranje se uporablja, kadar se to nanaša na nezavedne fonološke procese, ki ne morejo 

biti direktno merjeni ter v primeru  dejanskih nalog. Zato je pomembno, da se ga ob rabi 

natančno definira. (Scarborough in Brady, 2002).  

Avtorja Wagner in Torgesen (1987) opisujeta tri vrste fonološkega procesiranja, ki sta jih 

proučila skozi tri raziskave in skozi njih razmišljata o naravi fonološkega procesiranja in 

njegovi vlogi pri razvoju bralnih spretnosti: 

• fonološko zavedanje (zavedanje glasovne strukture lastnega jezika); 

• fonološko dekodiranje (prevajanje pisane besede v govorno obliko ter obratno); 

• verbalni kratkoročni spomin (ohranjanje prebranega v delovnem spominu ter 

razčlenitev besed v foneme ter ohranjanje fonemov v delovnem spominu). 

3.3.1. Sposobnosti fonološkega procesiranja 

Sposobnosti fonološkega procesiranja so potrebne za uporabo fonoloških informacij pri 

procesiranju govorjenega ali pisanega jezika. Fonološko procesiranje skrbi za: 1. kodiranje 

fonoloških informacij v delovnem spominu in 2. priklic fonoloških informacij iz dolgotrajnega 

spomina (Gillon, 2004). Avtor Gillon (2004) navaja naslednje primere nalog, ki preverjajo 

sposobnosti fonološkega procesiranja:  
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1. Kodiranje fonoloških informacij v spomin: ponovitev (priklic) serije števk, ponovitev 

stavkov. 

2. Učinkovitost (hitrost) priklica fonoloških informacij iz spomina: hitro poimenovanje 

črk ali živali, ki se začnejo na določeno črko.  

Fonološko zavedanje lahko razumemo kot podskupino splošnih sposobnosti fonološkega 

procesiranja (Gillon, 2004). 

 

Slika 4: Prikaz povezanosti med fonološkim zavedanjem ter sposobnostjo fonološkega procesiranja (Gillon, 2004, str. 10) 

4. GOVOR IN JEZIK 

V poglavju so predstavljene osnovne opredelitve govora in jezika.  

4.1. Opredelitev govora  

V celoti gledano, je govor zelo vsestranski in celovit psihofizični proces, ki se razvija pod 

vplivom bioloških dejavnikov ter socialnega okolja. Gledano z biološkega vidika, ga vodi in 

nadzira živčni sestav, ki je primarno organ, ki omogoča vzajemno delovanje živega organizma 

z okoljem, ki ga obdaja. Živčni sestav je materialni temelj duševnosti in z živci povezuje 

celoten organizem, z vsemi pripadajočimi deli, v zaključeno celoto (Omerza, 1970).   

Različni avtorji različno opredeljujejo govor. Avtorica L. Marjanovič Umek (1990, str. 11) 

opredeljuje govor kot »… mentalno sposobnost, ki človeku omogoča, da v komunikaciji 

uporablja organizirane simbolne sisteme, kot je jezik.« A. Štrekelj (2014, str. 71) izpostavlja, 

da je govor »… realizacija, konkretizacija in individualizacija jezika. Govorjeni jezik se naučimo 

in ga ne podedujemo. Dober sluh in ustrezno poslušanje sta med temeljnimi pogoji, da bo 

otrok razvil ustrezen govor in jezik.«  
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Po L. Marjanovič Umek (1990) ima govor dve glavni funkciji, in sicer: individualno in 

družbeno. Individualna funkcija govora zajema oblikovanje človeka kot posameznika, 

družbena funkcija pa služi vzpostavljanju komunikacije z okolico.  

Z govorom lahko izražamo svoje izkušnje, misli, čustva in želje. Pri govoru se izmenjujeta 

vlogi poslušalca in govornika (Žnidarič, 1993).  

Znaki, oblikovani in shranjeni v kulturi, so najpomembnejši za razvoj govora in višjih psihičnih 

procesov. Ti vstopijo na raven posameznika in takrat se prične ponotranjenje oziroma proces 

pretvorbe zunanjih kulturnih orodij (znakov) v notranja psihološka orodja. Pri tem so 

najpomembnejše zgodnje socialne interakcije med odraslo osebo ter dojenčkom/malčkom 

ter asimetrični socialni odnos med otrokom in miselno kompetentnejšim posameznikom. Ta 

otroku predstavlja t. i. idealno obliko, tudi jezikovno (Marjanovič Umek idr., 2012). Višji 

psihični procesi so najprej socialno (družbeno) posredovani, šele v procesu ponotranjenja 

preidejo na notranjo raven in tako postanejo otrokova psihična zmožnost (Vygostky, 1994, v 

Marjanovič Umek idr., 2012).  

4.1.1.  Zaznavanje in produkcija govora  

Najpomembnejši organ za sprejemanje zvoka (glasu) je sluh. Človekova govorica, glasba in 

drugi zvoki povzročijo valovanje zraka (enakomerno ali neenakomerno). Ta se skozi zunanje 

in nato notranje uho prenese do ušesnega živca. Ušesni živec prenese zvočni dražljaj v slušno 

središče v možganski skorji in v Wernickovo središče. Tu se odvije razpoznava glasov in besed 

na podlagi že znanih (zvočnih) vtisov, ki se v ta predel shranjujejo od začetka avtomatizacije 

govora v otroški dobi naprej. Motorična pobuda za produkcijo govora izhaja iz Brokovega 

središča (motorični vtisi besed) v povezavi z motoričnim središčem ter motoričnim živcem, 

od koder se signal prenese do obkrajnih govornih organov. Ti izvršijo pobudo za usklajene 

gibe govoril, kar se navzven odraža kot govor. Ko slišimo lasten govor, se skozi uho (po 

slušnem živcu v slušno, Wernickovo središče ter celotno možgansko skorjo) aktivira 

kontrolna pot govora ali odnosno vzvraten odziv, preko katerega organizem preverja 

ustreznost svojega govornega odziva na okolico, ki ga ovrže ali potrdi. Za razumevanje smisla 

besed in produkcijo govora je torej potrebno sodelovanje celotne možganske skorje, opisana 

središča niso dovolj, so pa ta ključna za njegov razvoj (Omerza, 1970).  

Temeljni senzorični središči za govor sta slušno središče v možganih ter Wernickovo središče, 

ki ležita blizu skupaj. Slušno središče sprejema vse zvoke (glasove, šume …) za splošne, v 

Wernickovem središču pa se ustvarjajo zvočni vtisi našega govora (zlogi, besede, stavki). 

Wernickovo središče bi lahko poimenovali naše »besedišče«, saj se tu na neki način odvija 

shramba besed. V možganih se nahaja tudi središče za motoriko, ki ureja splošno gibanje 

vseh delov človeškega telesa in Brokovo govorno središče, kjer nastajajo motorični vtisi 

gibanja govoril. Od tu potekajo pobude skozi motorično središče v naša govorila. Govorna 

središča v možganski skorji so med seboj tesno povezana in sodelujejo tudi z drugimi središči 

v skorji in pod njo. Hkrati sodelujejo tudi z obkrajnimi organi in čutili, v največji meri s sluhom 
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in vidom. Od kakovosti vseh središč ter povezave med njimi je odvisna kvaliteta človeškega 

govora (prav tam).  

4.2. Opredelitev jezika 

Tako kot govor so tudi jezik poskušali opredeliti številni avtorji. M. Cotič in V. Medved Udovič 

(2011, str. 11) sta o jeziku pisali :»… jezik je sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja v 

raznovrstnih vsakdanjih situacijah, ki človeku omogočajo družbeni stik.« L. Marjanovič-Umek 

(1990) piše o jeziku kot o »… socializiranemu sistemu simbolov, ki ga sestavljata dve 

komponenti: vsebina in oblika. Sestavni del vsakega jezika je besedni zaklad.« Unuk (1997) 

meni, da jezik »… predstavlja sistem enot, ki jih posameznik želi obvladati. Kadar se jezik 

nahaja zunaj konteksta konkretne rabe, ostaja abstrakten pojem. Pomembnejša lastnost 

jezika je ustvarjalnost, saj posameznik lahko tvori neomejeno število jezikovnih oblik 

(pomenov) preko univerzalnih principov. Sposobnost razumevanja ter tvorjenja jezikovnih 

enot sta generični danosti.«  

Jezik je pomemben pri konceptualizaciji mišljenja, saj otroku omogoča razmišljanje v 

preteklosti in prihodnosti. Poleg tega vključuje poglede drugih ljudi, spodbuja pogajanja ter 

argumentiranje v socialnih skupinah (Wells, v Marjanovič Umek idr., 2012).   

Govor in jezik naj bi se po F. de Saussuru (Žnidarič, 1993) bistveno razlikovala. Za jezik pravi, 

da je zgodovinsko nastali objektivni sistem znakov, medtem ko je govor proces pojasnjevanja 

s pomočjo jezika, zato je jezik orodje za razumevanje govora. Jezik je eden in edinstven za 

vse ljudi na določenem območju (prav tam). 

5. GLASBA  

 »Kot vsaka umetnost tudi glasba prihaja od človeka in se k njemu vrača. Nagovori otroka, 

obogati odraslega in zaznamuje narod.« (Borota, 2013, str. 11) 

V poglavju je predstavljena opredelitev glasbe ter splošni glasbeni razvoj pri otroku ter 

dejavnosti glasbene vzgoje, saj so sestavni del programa glasbenih dejavnosti, ki smo ga 

zasnovali za učenca z disleksijo. 

5.1. Opredelitev glasbe 

»Glasba je urejena in oblikovana vrsta tonov, zvenov in šumov. Glasba je del vsakdanjosti. 

Kot zrak nevidna, poslušamo jo z ušesi, čutimo jo z vsem telesom.« (Mihelčič, 2006, str. 8).  
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Glasbo je mogoče opredeliti na različne načine ter skozi različne teoretične okvirje. O njej 

lahko govorimo kot o družbeno-zgodovinskem, fizično-materialnem, umetniškem, 

filozofskem, političnem, kulturnem ali duhovnem pojavu. Človeka spremlja že od samega 

začetka. Skozi zgodovino in čas je človek odkril različne načine njene uporabe (zdravljenje, 

igra, sproščanje, zabava, komunikacija, duhovnost, poklic …). Mihelčič (2006) pravi, da se 

nam na vprašanje, kaj je glasba, pravi odgovor vedno izmika. Je medij, ki celostno zaobjame 

človeka. Ta ima v njej posebno mesto soustvarjalca. Slednjo misel lepo opiše avtorica B. 

Sicherl Kafol (2001, str. 17):  »Glasba zadovoljuje glede na svoje antropološko izhodišče 

človekovo potrebo po estetskem doživljanju, sprejemanju in izražanju. Ukvarjanje z glasbo 

spodbuja duševni in telesni razvoj, čustvovanje, smisel za lepoto in ustvarjalnost. Glasba kot 

umetnost in umetnostni predmet zajame posameznika celostno.« 

Glasba je »zvok, organiziran v času«, ki ga ustvari posameznik z določenim namenom 

(komunikacija, ustvarjanje estetske izkušnje …) (Rodriguez 1995, v Patel, 2008). 

Univerzalnost glasbe je v zvoku, saj vsi glasbeni sistemi sveta vsebujejo kot svojo bistveno 

esenco zvok, ki je v glasbo vpet na različne načine (Patel, 2008). Amalietti (2011) piše, da se 

je glasba po vsej verjetnosti začela kot (za)peti govor. To pomeni, da so bili njeni prvi ritmi 

govorni ritmi.  

Glasba nas definira kot človeka in ima v našem obstoju pomembno vlogo. Najdemo jo v vseh 

družbah sveta. Nagovarja nas skozi zvok, ki je njeno bistveno komunikacijsko sredstvo, skozi 

katerega se prenašajo zvočno-akustične informacije (Patel, 2008). Glasba učencem pomaga 

pri razumevanju samega sebe skozi odnose z drugimi in pri spletanju vezi med domom, šolo 

in svetom (Učni načrt, 2011).  

Dve izmed pomembnih skupnih sestavin glasbe v okviru svetovnih glasbenih sistemov sta 

uporaba organiziranega sistema tonskih višin (frekvenc) in njihovih kontrastov ter 

pomembnost barve zvoka (npr. instrumenta, glasu) (prav tam). 

Za glasbo je pomembno, kakšna je razporeditev zvokov v prostoru (višje-nižje) in v času 

(daljše-krajše). Kadar tone po višini in trajanju združimo, se oglasi določena melodija. 

Glasbeno delo je sestavljeno iz glasbenega prostora, ki je navpično-vertikalno gibanje 

zvočnih dogodkov – visoko/nizko, zgoraj/spodaj, ozko/široko (zvok, interval, tonski sestav, 

lestvica, melodija, sozvočje/akordi, harmonija); in iz glasbenega časa, ki je vodoravno-

horizontalno gibanje zvočnih dogodkov – prej/zdaj/pozneje, kratko/dolgo, 

poudarjeno/nepoudarjeno (hitrost/tempo, mera/metrum, ritem, moč/dinamika) (Lebič in 

Loparnik, 1991).  

5.2. Glasbeni razvoj otroka 

Glasbeni razvoj otroka skozi starost lahko opišemo zgolj splošno, saj je odvisen od vpliva 

številnih dejavnikov. Ne sledi nujno vnaprej določenim razvojnim zakonitostim in zato 
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velikokrat presega razvojne stopenjske okvire, ki imajo določen časovni interval pojavnosti. 

Primer stopenjske teorije je Piagetova teorija razvoja. Tolmačenje glasbenega razvoja v 

povezavi s starostjo otroka zahteva veliko mero previdnosti ter izkušenj. Upoštevati je treba 

veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na potek glasbenega razvoja (genetska zasnova, vplivi 

zvočnega okolja itn.) (Sicherl Kafol, 2001). 

Otrok ima ob rojstvu določen potencial glasbenih sposobnosti, ki določajo, kakšno raven 

razvoja glasbene razvitosti lahko doseže posamezen otrok. Vendar glasbeni razvoj ni odvisen 

zgolj od genskih zasnov. Njihov nadaljnji razvoj je močno odvisen od vpliva (kakovostnega) 

zvočnega okolja. Če take spodbude ni, glasbene sposobnosti ugašajo. Kljub učenju ter 

(zvočnim) spodbudam iz okolja, raven glasbene razvitosti ne more preseči genske zasnove 

glasbenih sposobnosti, s katerimi se posameznik rodi. Glasbeni razvoj naj bi potekal zelo 

intenzivno vse do 9. leta starosti, po tem se počasi stabilizira (Sicherl Kafol, 2001). 

Predšolsko obdobje ter prva tri leta šolskega obdobja igrajo pomembno vlogo v razvoju 

glasbenih sposobnosti otroka. Natančen časovni razvoj posamezne glasbene sposobnosti je 

pri otroku težko določiti. Za glasbeni razvoj je pomemben seštevek vpliva dednosti, okolja ter 

lastne aktivnosti. Slednja je pogoj, da se dispozicije razvijejo v sposobnosti, za kar otrok 

potrebuje ustrezne spodbude iz družinskega in družbenega okolja (Denac, 2012).  

Glasba omogoča aktivno reševanje problemov, vodi k razmišljanju ter organizaciji zaznav. 

Otrok tako skozi poslušanje, izvajanje in ustvarjanje glasbe intelektualno raste. Pri petju in 

poslušanju glasbe si otrok pridobiva in širi besedni zaklad. To mu pomaga pri razvijanju 

uporabe jezika ter pri učenju besednih in zvočnih vzorcev (Pesek, 1997).  

Faze glasbenega razvoja 

Hargreaves in Galton (1992, v Denac, 2012) sta opredelila 5 faz glasbenega razvoja, ki sta jih 

povezala z razvojem na umetniškem področju: 

1. Senzomotorična faza (od rojstva do 2. leta): opaziti je vokalizacijo in osnovno ritmično 

gibanje, otroci uživajo ob lastnih zvokih, kar krepi njihovo notranjo motivacijo ter užitek. 

2. Figuralna faza (od 2. do 5. leta): vokalizacija se postopoma razvije v artikulirane ter 

prepoznavne pesmi, pri čemer ne obstaja ostra meja med spontanimi melodijami otroka 

in pesmimi iz okolja. 

3. Shematična faza (od 5. do 8. leta): postopoma nastajajo prvi primeri pravih pesmi, pojavi 

se ustvarjanje preprostih melodičnih in ritmičnih ostinatnih spremljav, ki tvorijo logično in 

jasno celoto, razvija se občutek za višino, intervale in tonaliteto.  

4. Faza pravil (od 8. do 15. leta): učenci ločijo intervale in lestvice, kar upoštevajo pri petju, 

odprti so do različnih glasbenih stilov. 
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5. Profesionalna faza (po 15. letu): pojavi se metakognitivno mišljenje, samorefleksija, 

abstraktno mišljenje, generalizacija, primerjava z drugimi oblikami in glasbenimi stili 

(Hargreaves 1996, v Denac, 2012).  

5.2.1. Glasbeni razvoj otroka med 6. in 8. letom starosti 

Otrok ima v različnih starostnih obdobjih značilen potek razvoja na kognitivnem, 

psihomotoričnem ter afektivno-socialnem področju. Značilnosti posameznih stopenj so 

pomemben dejavnik načrtovanja celostne glasbene vzgoje, vendar so še vedno individualno 

pogojene. Opisane značilnosti po posameznih področjih, kot jih navaja B. Sicherl Kafol 

(2001), služijo zgolj kot splošen okvir ter pomoč pri načrtovanju učnega procesa z vidika 

celostnih razvojnih področij. 

Tabela 2: Glasbeni razvoj otroka med 6. in 8. letom starosti na kognitivnem, psihomotoričnem in afektivno-socialnem 

področju (Sicherl Kafol, 2001, str. 27–28).  

Kognitivni razvoj: 

• zaznavanje je celostno ter nediferencirano; 

• predoperativno stopnjo mišljenja zamenja konkretno operativno mišljenje s 

konkretnimi materiali; 

• razvijajo se miselne operacije konzervacije (ohranitev), klasifikacije (združevanje po 

podobnosti), seriacije (razvrščanje glede na razlike); 

• element mišljenja postaja govor; 

• izostri se sposobnost prepoznavanja zaznavnih kvalitet glede na lastnosti predmetov 

(velikost, barva, oblika, položaj ipd.), orientacijo v prostoru ter razlikovanje odnosov 

lastnega telesa; 

• pozornost je še relativno kratkotrajna; 

• otrok napreduje v sposobnostih pomnjenja. 

Psihomotorični razvoj: 

• otroci se radi veliko gibajo; 

• razvije se kombinirani prsni ter trebušni način dihanja; 

• zaključen je razvoj temeljnih gibalnih zmožnosti (hoja, plazenje, lazenje, tek, skoki, 

brcanje); 

• otrok veliko bolje nadzira in usmerja lastno gibanje, ki postaja hitrejše, bolj natančno 

ter trdnejše; 

• otroka utrujajo enolične gibalne dejavnosti; 

• izoblikujeta se dokončna leva- in desnoročnost; 

• otrok že dobro nadzira zapestje ter prste na rokah; 

• napreduje razvoj fine motorike in mišične koordinacije; 

• razvije se sposobnost natančnega metanja predmeta v določeno točko. 
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Afektivno-socialni razvoj: 

• otroci skozi igro oblikujejo socialne skupine ter sklepajo prijateljstva; 

• še vedno so prisotna močna čustva (jeza, strah, veselje ipd.), a jih otroci že bolj 

spretno obvladujejo; 

• otroci čutijo potrebo po toplini, pozornosti, varnosti ter sprejetosti doma ter pri 

sovrstnikih; 

• otroci se radi učijo, so radovedni in imajo spontano željo po odkrivanju novega; 

• pojavi se želja po dokazovanju, doseganju uspeha, kar pogosto spodbuja 

tekmovalnost; 

• možno je zaznati željo pomagati drugim (altruizem). 

Melodični posluh 

Razvoj melodičnega posluha poteka od splošne, nedoločene percepcije, k percepciji delov ter 

ponovni integraciji v celoto. Otrok v prvi fazi razvoja prepozna ter reproducira splošno obliko 

in potek melodije brez diferenciranih tonskih višin, barve zvoka in barve glasu. Ko nastopi 

druga faza, zmore otrok prepoznati in reproducirati točne intervale in odnose med 

posameznimi elementi, ki sestavljajo melodično celoto. Vzporedno z razvojem analitičnih 

sposobnosti otroka se kaže tudi napredovanje v melodičnem razvoju, saj se poleg 

razlikovanja intervalov začne oblikovati zavest o tonaliteti (Denac, 2012).  

Med 6. in 9. letom starosti je pri otrocih opazen hitrejši razvoj melodičnih sposobnosti, 

čeprav tudi na področju razvoja melodičnega posluha najdemo protislovja glede starosti. 

Razvoj melodičnega posluha ter občutka za tonaliteto je temeljno izhodišče za razvoj 

harmonske sposobnosti (Denac, 2012). Otroci v 6. letu starosti naj bi že razlikovali dvigajoče 

ter padajoče melodične vzorce. Postopoma usvajajo temeljne koncepte glasbenega 

mišljenja: visoko-nizko, hitro-počasi, dolgo-kratko, glasno-tiho (Hair, 1971, v Sicherl Kafol, 

2001). Koncepti glasbenega mišljenja se v otrokovem razvoju oblikujejo v zaporedju od 

glasnosti, trajanja do višine (Zimmerman, 1971).  

Ritmični posluh 

Pred šestim letom starosti otroci težko oziroma redkokdaj točno povzamejo dobe, saj težko 

zadržijo isto mero v daljšem razdobju (težave v povezavi z metrumom). Poleg tega nimajo 

izkušnje, kako metrično vključiti pavzo. Z leti postane razlikovanje med dobami in razmerji 

vse boljše. V starosti 5 in 6 let je že možno zaznati napredek v ohranjanju ritma (hoja, 

ploskanje), vendar otroci še vedno s težavo prilagodijo oz. uskladijo gibe s spremembami v 

ritmu (Denac, 2012).  
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Tabela 3: Pregled razvoja glasbenih sposobnosti (Shuter-Dyson in Gabriel 1981, str. 159, v Sicherl Kafol, 2001, str. 84). 

 

5.2.2. Glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja 

Razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj je dolgotrajen proces. Otrok se v procesu 

učenja glasbeno razvija skozi doživljajsko ter miselno predelavo glasbenih izkušenj. Na kateri 

razvojni stopnji pri posamezni glasbeni dejavnosti se otrok nahaja, nam povedo njegovi 

glasbeni dosežki. Pomagajo nam razbrati, kaj je otrok že usvojil, kje se pojavljajo težave, 

katere procese je še treba razvijati, da bomo dosegli zastavljene cilje (Denac, 2002).  

Glasbene sposobnosti  

Musek (1997, v Pesek, 1997) piše, da so sposobnosti osebnostne lastnosti, ki vplivajo na 

uspešnost naših dosežkov v primeru, kadar je vpliv motivacije, znanja ter drugih osebnostnih 

lastnosti izključen ali izenačen. Clauss (1976, v Pesek 1997) na drugi strani piše o 

sposobnostih kot o relativno utrjenih in bolj ali manj specifičnih posebnostih poteka 

psihičnih dejavnosti, ki človeku omogočajo določeno vrsto aktivnosti.  

V literaturi najdemo različne opredelitve glasbenih sposobnosti (Denac, 2002). Gre za skupek 

sposobnosti, ki posamezniku omogočajo delovanje ter uspešnost na glasbenem področju in 

so specifične. Srečujemo jih v povezavi z izrazi, kot so »glasbena inteligentnost«, 

»muzikalnost«, »glasbeni talent«, »smisel za glasbo«, ki jih nekateri avtorji med seboj tudi 
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razlikujejo (Denac, 2012). Avtorici B. Starc in M. Markočič (2004, v Božič, Habe in Jerman, 

2007) sta glasbene sposobnosti opredelili kot »biološke zmožnosti prepoznavanja in 

reprodukcije zvoka ter njegovih kombinacij, ki so podedovane«.  

Glasbene sposobnosti se razvijejo v skladu s psihofizičnimi zasnovami (genetska zasnova) ter 

s podporo kontinuiranih dejavnosti v stimulativnem okolju (Pesek, 1997). Prirojene 

psihofizične zasnove so anatomsko-fiziološke značilnosti organizma in omogočajo njegov 

nadaljnji fizični razvoj (Michel, 1967, v Pesek, 1997). Izoblikujejo in utrjujejo se z dejavnostmi 

na podlagi mnogoznačnih multipotencialnih zasnov kot anatomsko-psiholoških predpostavk 

psihičnih lastnosti. To pomeni, da je mogoče glasbene sposobnosti do neke mere razvijati s 

ustreznimi metodami poučevanja in učenja. Do kolikšne mere se lahko razvijajo, pa določa 

dedna masa (Pesek, 1997).  

Glasbene sposobnosti lahko razvrstimo v dve skupini (Sicherl Kafol, 2001):  

1. Elementarne glasbene sposobnosti: 

• ritmični posluh, 

• melodični posluh. 

 

2. Glasbene sposobnosti višjega reda: 

• harmonski posluh, 

• analitično poslušanje, 

• sposobnosti estetskega oblikovanja ter vrednotenja. 

Razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti (ritmični in melodični posluh) je osnova za razvoj 

glasbenih sposobnosti višjega reda (Sicherl Kafol, 2001).  

Eden izmed pomembnih ciljev glasbene umetnosti na vseh ravneh izobraževanja (vrtec, šola, 

glasbena šola) je občutljivost izvajalcev učnega procesa za razvijanje glasbenih sposobnosti, 

zato je dobro poznati razsežnosti ter različne oblike pojavnosti glasbenih sposobnosti (Pesek, 

1997). 

Glasbene spretnosti 

Glasbene spretnosti predstavljajo izvajalsko tehniko instrumentalne igre (na otroška glasbila) 

ter oblikovanje pevskega glasu (Denac, 2002; Oblak, 2007; Sicherl Kafol, 2001; Učni načrt, 

2011). 

Spretnosti izvajalske tehnike instrumentalne igre lahko spodbujamo z igranjem na lastna, 

Orffova, improvizirana ter druga glasbila (Denac, 2012; Učni načrt, 2011). Igranje na glasbila 

vključuje raznolike spretnostne vaje (ploskanje, tleskanje, topotanje itd.), ki razvijajo ritmično 

koordinacijo. Učenec pri tem razvija fino motoriko (natančnost, skladnost, zanesljivost) 

(Denac, 2012). 
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Pri učenju petja pesmi razvijamo: sproščeno držo, dihanje in izreko glasov. To lahko 

razvijamo z vsebinsko ustrezno izbiro pesmi glede na določene kriterije (starost, razvojne 

značilnosti, estetskost, interese, želje itd.) (Denac, 2012).  

Glasbeno znanje 

Glasbeno znanje je rezultat aktivnega učenja (izkustveno učenje). Ko so glasbene izkušnje 

ozaveščene, se izoblikuje glasbeno znanje. V prvem triletju osnovne šole glasbeno znanje 

zajema predvsem poznavanje glasbenih pojmov ter izrazov in zmožnost orientacije v likovnih 

zapisih za tonska trajanja ter tonske višine (Sicherl Kafol, 2001).  

Eden izmed ciljev glasbene umetnosti, ki ga opredeljuje Učni načrt (2011), je, da učenci z 

aktivno udeležbo postopoma, najprej skozi igro, usvajajo izvajalsko besedišče. Na ta način 

vzpostavljajo in razvijajo glasbeno komunikacijo (usvajajo različne glasbene vzorce). Od 

začetka ta poteka na intuitivni ravni, šele kasneje se predvidevanja in spontanost nadgradijo 

z glasbenim znanjem, ki ga učenec lahko deloma ali v celoti (odvisno od učenca) zavestno in 

načrtno uporablja. Znanje vodi v globlje razumevanje in doživljanje glasbe. Učenci 

postopoma in sčasoma usvajajo temeljne zakonitosti glasbenega jezika (v okviru glasbenega 

nauka) in glasbene sintakse (združevanje manjših enot v večje glasbene celote). Svoje 

glasbene izkušnje sčasoma širijo in obenem usvajajo znanja ob glasbenih zapisih ter drugih 

didaktičnih gradivih. 

5.3. Dejavnosti glasbene vzgoje 

Sodobna glasbena vzgoja je dejavnostno naravnana, kar omogoča kakovostne učne 

spodbude za glasbeni razvoj (Sicherl Kafol, 2001). Doživljanje in izvajanje glasbe skozi 

glasbene dejavnosti učencu omogoča vzpostavljanje in razvijanje glasbene komunikacije, 

usvajanje glasbenega jezika (glasbena teorija) in vzpostavljanje socialne interakcije v skupini, 

kjer muzicira (Borota, 2013; Učni načrt, 2011). Rezultat glasbenih dejavnosti je razvoj 

glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj (Denac, 2002).  

Dejavnosti glasbene vzgoje vključujejo: poslušanje, izvajanje ter ustvarjanje (Borota, 2012; 

Denac, 2002; Oblak, 2007; Sicherl Kafol, 2001). 

5.3.1. Glasbena dejavnost poslušanja  

Sestavni del vseh glasbenih dejavnosti je glasbeno poslušanje. Za razvijanje glasbenega 

poslušanja potrebujemo zvok, ki ima informativen in/ali umetniški pomen. Predpogoj za 

poslušanje glasbe je slišanje (Borota, 2013). Preko poslušanja glasbe lahko vplivamo na 

emocionalni razvoj, razvoj estetske kulture in glasbenih sposobnosti. Otrok v tem odkriva 

svet tonov (Denac, 2002).  
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Poslušanje sta avtorja Wolvin in C. Coakley (v Borota, 2013) opisala kot dinamičen proces 

slišanja, usmerjanja pozornosti ter pripisovanja pomena zvočni informaciji. Borota navaja, da 

je poslušanje glasbe poustvarjalni proces razpoznavanja, sprejemanja in doživljanja glasbe. 

(Borota, 2013). 

Poslušalec si pomene o glasbi izgrajuje z estetskim doživljanjem ter miselnimi procesi. Glasba 

sama po sebi nima pomena, pomen ji daje poslušalec. Zaradi tega je poslušanje glasbe 

subjektivno, saj isto glasbo vsak posameznik doživlja in razume drugače. Razvite glasbene 

sposobnosti in glasbeno znanje nam pomagajo, da glasbo lahko globlje doživljamo (Borota, 

2013). Sistematično in aktivno poslušanje glasbe torej pripomore k temu, da otrok lahko 

glasbo doživi in razume. Aktivno poslušanje glasbe otroka spodbuja k poustvarjanju 

glasbenih vsebin v notranji predstavi in aktivira tako emocionalne kot spoznavne funkcije. 

Glasbeno zaznavanje omogoča preplet in dopolnjevanje čustvovanja ter mišljenja. Njuna 

globina in delež pa sta odvisna od poslušalčeve občutljivosti, glasbene osveščenosti ter 

doživljajske moči (Denac, 2002). 

Pod dejavnosti poslušanja uvrščamo (Oblak, 2007; Sicherl Kafol, 2001): 

• spodbujanje razvoja sposobnosti analitičnega ter doživljajskega poslušanja, 

• razvijanje pozornosti ter občutljivosti za zvočno okolje, 

• razvijanje spomina, 

• razvijanje sposobnosti ustvarjalne komunikacije z glasbenim delom. 

 

Načini glasbenega poslušanja (Denac, 2002; Borota, 2013; Oblak, 2007; Učni načrt 2011): 

• doživljajsko poslušanje (spodbujanje različnih razpoloženj in čustvenih odzivov ter 

njihovega izražanja), 

• doživljajsko-analitično poslušanje (pomembno za izgrajevanje miselnih predstav in 

pojmovnih konceptov in poglabljanje glasbenega spomina), 

• analitično poslušanje (zavestno prepoznavanje glasbenih elementov, spoznavanje 

glasbene sintakse in stilnih značilnosti glasbe). 

Cilj glasbenih dejavnosti poslušanja je prebujanje zvočne zaznave z namenom odkrivanja ter 

vrednotenja glasbenih izraznih ter oblikovnih elementov (Sicherl Kafol 2001). 

5.3.2. Glasbena dejavnost izvajanja  

Glasbeno izvajanje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju predstavlja temeljno področje 

glasbenih dejavnosti (petje, igranje na glasbila in ritmična izreka) in najizrazitejšo glasbeno 

komunikacijo otroka, ki se močno povezuje s poslušanjem in ustvarjanjem (Oblak, 2000). 

Različna področja otrokovega razvoja (afektivno, socialno, kognitivno in psihomotorično) so 

vključena v razvoj glasbenega izvajanja (Denac, 2002).   
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Pod glasbene dejavnosti izvajanja spadajo (Denac, 2002; Sicherl Kafol, 2001; Učni načrt 2011; 

Oblak, 2007): 

• petje, 

• igranje na otroška glasbila, 

• ritmična izreka. 

 

S petjem in igranjem na glasbila učenec razvija glasbene sposobnosti, spretnosti ter glasbene 

predstave. Te mu v nadaljevanju omogočajo globlje doživljanje in razumevanje glasbe. 

Učenec se dejavnosti izvajanja uči s posnemanjem izvajanja odraslega, ki mu je vzor. Učenje 

lahko poteka tudi s posnemanjem sovrstnikov. Pomembno je, da učenec petje pogosto sliši, 

saj zvočni posnetki ne morejo nadomestiti pomena, ki ga ima za učenje živa izvedba. Odrasli 

si mora prizadevati za ustrezen način, interpretacijo, intonančno pravilno ter doživeto petje 

(Borota, 2013).  

Igranje na glasbila vključuje igro na otroška ali mala glasbila. Ta vključujejo lastna glasbila, 

improvizirana zvočila, otroška ljudska glasbila in Orffov inštrumentarij (Denac, 2002; Oblak, 

2010).   

Cilj glasbenih dejavnosti izvajanja je doživljanje ter estetska izvedba glasbenih vsebin (dikcija, 

fraziranje, artikulacija) (Sicherl Kafol, 2001).  

5.3.3. Glasbena dejavnost ustvarjanja  

»Vsi otroci nosijo v sebi (glasbene) ustvarjalne potenciale. Nestrpno čakajo na priložnosti, da 

jih bodo izrazili in da jih bomo mi, odrasli, opazili. Če njihovim glasbenim dosežkom pozorno 

prisluhnemo, zagledamo podobo »velikega glasbenika«. (povzeto po Rinaldi, 2006, v Borota, 

2013, str. 105). 

Ustvarjalnost je naravna ter nepogrešljiva sestavina umetnosti in glasbenega razvoja 

posameznika, ki jo učitelj v procesu glasbenega učenja spodbuja in ohranja kot dejavnost in 

kot temeljno metodo učenja glasbe (Učni načrt, 2011). Avtorica O. Denac (2002) navaja, da je 

ustvarjalnost, tako kot inteligentnost, splošna človekova sposobnost. Poleg splošne obstaja 

tudi specifična umetniška ustvarjalnost, ki jo imajo le nekateri posamezniki z visoko 

motivacijo, sposobnostjo divergentnega mišljenja in z ugodno kombinacijo osebnostnih 

lastnosti. Takšna ustvarjalnost se razvija ob sovplivu ugodnih spodbud iz okolja. Glasbene 

dejavnosti omogočajo in spodbujajo razvijanje glasbenih potencialov (prav tam). 

Glasbena dejavnost ustvarjanja predstavlja aktivno in avtentično obliko učenja ter pot k 

uvajanju v glasbeno umetnost. Ustvarjalec mora uporabiti svoje glasbeno znanje v novi 

situaciji. Potreba po izražanju je tista, ki spodbuja ustvarjalca, da ustvarja. Končni izdelek 

glasbenega ustvarjanja je novi zvočni izdelek ali poustvarjalni dosežek. Radovednost in 

zanimanje sta gonilna sila ustvarjalca (Borota, 2013). Učenčev ustvarjalni dosežek je lahko 
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oblikovanje melodije na dano besedilo, ostinatni motiv, spremljava za pesem, ritmizacija 

besedila, oblikovanje zvočnih slik itd. Kriterij za vrednotenje je izvirnost (avtentičnost) ter 

napredek učenca tekom njegovega obdobja ustvarjanja. Tudi glasbeno dejavnost ustvarjanja 

je treba skrbno načrtovati in ne prepuščati naključju (Borota, 2013).  

Pod glasbene dejavnosti ustvarjanja spadajo (Denac, 2002; Sicherl Kafol, 2001; Učni načrt, 

2011): 

• pevske ter inštrumentalne izmišljarije, 

• poustvarjalna interpretacija pevskih ter inštrumentalnih vsebin, 

• likovno/besedno/gibalno izražanje glasbenih doživetij ter zaznav, 

• preoblikovanje zvočnega gradiva. 

 

Cilj glasbenih dejavnosti ustvarjanja je razvijanje glasbenega mišljenja, glasbene 

komunikacije, odnosa do glasbe ter spoznavanje izraznih prvin glasbe (Sicherl Kafol, 2001). 

Ukvarjanje z glasbo prispeva k otrokovemu celostnemu psihofizičnemu razvoju, ne zgolj 

razvoju ritmičnega, melodičnega in harmonskega posluha. Aktivno ukvarjanje z glasbo naj bi 

bilo tako povezano z uspešnostjo pri pouku, inteligenco ter jezikom (Slosar, 2011). Skozi 

razvijanje glasbenih spretnosti ob glasbenih dejavnostih lahko torej spodbujamo razvoj 

jezikovnega opismenjevanja. 

6. GLASBA IN JEZIK  

V poglavju so predstavljeni elementi glasbe in jezika, saj lahko na ravni elementov 

opazujemo vzporednice med področjema na ravni ritma, tonskih višin, melodije itd. ter 

transferne učinke med glasbenim in jezikovnim področjem.  

Glasba in jezik sta obliki človeške komunikacije. Ravno človeška potreba po komunikaciji je 

bila že od nekdaj močna sila v evoluciji delovanja slušnega sistema. Zmožnost pridobiti 

pomen iz zvočno-akustičnih informacij od slušnega sistema zahteva, da vsi njegovi vidiki 

delajo skupaj in usklajeno. Slušni sistem je tesno povezan z ostalimi senzornimi ter 

kognitivnimi sistemi, zato je zmožnost pridobiti pomen iz zvoka odvisna od integracije 

slušnega sistema ter drugih kognitivnih in senzornih sistemov (Kraus in Slatner, 2015).  

Element, ki si ga glasba ter jezik nedvomno delita, je zvok. To pomeni, da morajo možgani 

imeti mehanizme, s katerimi lahko učinkovito procesirajo zvočno-akustične informacije, da iz 

njih pridobijo pomen, ki je pomemben za organizem (npr. jok otroka, zvok avta, oglašanje 

živali, zven akorda, potek melodije v pesmi ipd.). Vprašanje, na katerega mnogi raziskovalci 

iščejo odgovor, je, ali so mehanizmi, ki procesirajo zvok pri glasbi in govoru enaki ali različni 

oziroma ali obstaja med njimi presečna množica in kaj ta zajema (Patel, 2008).  
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Človek se rodi z dvema zvočnima sistemoma: 1. Lingvistični, ki zajema soglasnike in 

samoglasnike ter kontraste glasovnih frekvenc maternega jezika.  2. Glasbeni, ki zajema 

zvočno barvo in višine tonov, značilne za glasbo določene kulture, v katero se rodi. Učenje 

zvočnega sistema določene kulture oziroma naroda oblikuje posameznikov mentalni okvir za 

kategorizacijo zvoka pri glasbi in jeziku (Patel, 2008).   

Obema področjema skupni so globlje ležeči kognitivni mehanizmi in procesi, ki sodelujejo pri 

učenju na podlagi kategorizacije zvoka (hipoteza o mehanizmih deljenega učenja 

kategorizacije zvoka), čeprav so njune primarne zvočne kategorije zgrajene iz različnih 

značilnosti zvoka (Patel, 2008). Končni produkt razvoja kategorizacij zvoka je med 

področjema različen (govor ali melodija, intervali, akordi, glasbeno delo), procesi, ki pri tem 

sodelujejo, pa so mogoče splošni oziroma v določeni meri skupni (Patel, 2008).  

Pomembna razlika med glasbo in jezikom je različna stopnja semantične podrobnosti, ki jo 

ustvarjata. Jezik omogoča ustvarjanje zelo natančne, podrobne in specifične semantične 

vsebine med posamezniki, kjer lahko preciznost vodi tudi v nestrinjanje. Pri glasbi ima 

semantična vsebina drugačen pomen. Skozi glasbo se ne prenašajo specifična, podrobna in 

natančna sporočila, ki bi jih posameznik lahko dešifriral na način, kot je to možno pri jeziku. 

Glasba ni sredstvo komuniciranja v smislu prenašanja direktnih sporočil, temveč z njo 

komuniciramo na način, da delimo svoja čustva, občutenja, izkušnje in socialno vedenje 

(Trehub, 2003).  

6.1. Elementi jezika in glasbe 

6.1.1. Ritem 

Ritem v govoru in jeziku 

Raziskovanje odnosa med ritmom in govorom (jezikom) je izjemno pomembno – ne samo 

zaradi samega razumevanja izvora človeške komunikacije, temveč tudi zaradi zdravljenja 

nevroloških motenj (Fujii in Wan, 2014). Ritem v govoru je esencialen za njegovo 

razumevanje. Poslušalec mora zaznati časovno organizacijo fonemov, zlogov, besed in 

stavkov iz govornega toka, da razume sporočilo govora (Patel, 2011).  

Ritmične strukture se od jezika do jezika razlikujejo. Ko govorimo o ritmu v jeziku, čas ni 

edini, ki ga zaznamuje in določa (Patel, 2008). Jezik vsebuje ritem v smislu sistematičnih 

časovnih, naglasnih in grupirajočih se vzorcev zvoka in ni nujno, da se ti pojavljajo 

periodično. Je del prozodije jezika. Jeziki so si med seboj podobni ali pa se razlikujejo glede 

na njihove ritmične značilnosti. Vzorci v jeziku in njihovo sestavljanje/skladanje so bolj 

stranski produkt fonološkega fenomena (struktura zlogov, redukcija vokalov, izogibanje 

trčenju poudarkov, prozodično fraziranje stavkov …) in ne temeljijo na periodičnem 
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pojavljanju katerekoli jezikovne enote. Od fonološke strukture jezika je med drugim odvisno, 

kako so stavki (izjave) organizirane v času (Patel, 2008).  

Pri jezikih, kot so angleščina, arabščina idr., poteka ritem glede na poudarke oz. naglase 

(Pike, 1945, v Patel, 2008). Pri jezikih, kot so španščina, francoščina ter številni afriški jeziki, 

pa določajo ritem zlogi. Ritem se spreminja glede na dolžino povedi, pomen, število zlogov 

itd. Za jezik torej velja, da je ritmičen, ni pa nujno tudi periodičen. V glasbi je ritem bolj 

določen, sistematičen, enakomeren in zato bolj predvidljiv (Patel, 2008). 

Metrična struktura ritma ima pomembno organizacijsko nalogo v fonologiji jezika, kjer deluje 

skozi prozodijo (Huss, Verney, Fosker, Mead in Goswami, 2011). Prozodija v jeziku ustvarja 

»fonološko slovnico« skozi ritem in višino (Port, 2003). Ritem v jeziku predstavlja grupiranje 

besed v stavke, premena v naglaševanju zlogov (poudarjen/nepoudarjen) in njihov 

pulzirajoči vzorec (Patel, 2003). Primanjkljaji v osnovnem slušnem procesiranju, ki so 

povezani s fonološkim procesiranjem, lahko vplivajo tako na jezikovni kot na glasbeni razvoj 

(Matthews, 2013).  

 Ritem v jeziku  

»Čas je platno, na katerega riše glasbenik.« (Amalietti, 2011, str. 102) 

Mihelčič (2006) piše, da je osnovna dimenzija glasbe čas. Poslušanje glasbe se odvija v 

prostoru, odmerja pa jo čas. Ritem, metrum in tempo označujejo časovne informacije 

glasbenega dogajanja. Avtorja Lebič in Loparnik (1991) navajata, da je glasba gibanje zvočnih 

dogodkov v času in da bi nam ti postali razumljivi, naj bi bil v naši duševnosti vgrajen 

psihološko ritmični sestav (neke vrste ura). Ta čas, za katerega mi dojemamo, da odteka 

premočrtno, deli na manjše enote.  

Ritem je ena izmed najbolj elementarnih glasbenih sposobnosti, ki se razvije že zelo zgodaj, v 

prenatalnem obdobju. Obstaja lahko kljub odsotnosti drugih glasbenih sposobnosti 

(Amalietti, 2011). Označuje zaporedno ponavljanje dveh ali več kontrastnih zvočnih 

elementov in je naravni pojav (letni časi, bitje srca, dan in noč ...), predstavlja urejeno 

zaporedje tonskih trajanj (izmenjevanje tonov različne dolžine oziroma notnih vrednosti) 

(Mihelčič, 2006). Platon naj bi ritem opredelil kot red v gibanju, ki prinaša časovno urejenost 

in tone spremeni v glasbo (Amalietti, 2011). Avtorja Lebič in Loparnik (1991) pišeta o ritmu 

kot o pogonski sili glasbe, ki se uveljavlja na dva načina: 1) z različnimi trajanji zvočnih 

dogodkov (kratko-dolgo) in 2) z različno poudarjenostjo zvočnih dogodkov (težko-lahko). 

Različna ritmična trajanja vizualno ponazarjajo glasbene note (celinka, četrtinka, osminka, 

šestnajstinka itd.). Ritem se lahko mere osvobodi in se v njej giblje na številne načine.  

Hitrost ali tempo v glasbi označuje gostoto zvočnih dogodkov (Lebič in Loparnik, 1991).  

Mera ali metrum so udarci, s katerimi v glasbi merimo čas oz. podelitev časa. Glasbo pri 

poslušanju zavedno ali nezavedno povezujemo z enakomernimi utripi (ob glasbi udarjamo, 
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se zibljemo, trkamo itd.). Naša »notranja ura« nam pomaga, da enakomerno potekajoče 

dogodke še dodatno razlikujemo po moči (poudarjeno, nepoudarjeno). V evropski glasbi se 

bolj ali manj poudarjene mere največkrat združujejo v dvo- in tričlene taktovske načine, ki 

nato ustvarjajo druge sestave (Lebič in Loparnik, 1991). Taktovski način označuje število dob 

v taktu ter njihovo vrednost. Zapisujemo ga v obliki ulomka na začetku glasbenega dela. V 

števcu ulomka je zapisano število dob, v imenovalcu pa njihova ritmična vrednost (prav tam). 

Takt pa je vidna (grafična) ponazoritev izmenjavanja in sledenja poudarjene (težke) ter 

nepoudarjene (lahke) časovne dobe (prav tam).   

Ritem vodi in usmerja ušesa in možgane, da izluščijo pomen iz akustičnih vzorcev in oblik z 

usmerjanjem pozornosti na pomembne trenutke v razvijanju ter razkrivanju glasbe (Thaut, 

2005). Ritem v glasbi je podoben prozodiji v jeziku. V glasbi časovno in spektralno polaganje 

not, njihovega ritma in višine deluje kot »glasbena sintaksa« (Thaut, 2005; Thaut, McIntosh 

in Hoemberg, 2014). 

Ritem v glasbi odraža najmanj dve pomembni značilnosti časovne organizacije: periodičnost 

metrične strukture in vzorčenje glasbenih dogodkov v podobno strukturirane skupine ali 

stavčne strukture (Chandrasekaran B., 2009). Glasbeni ritem vključuje sistematično ali 

svobodno grupiranje tonov. Če je v ritmu vsaj ena komponenta v trajanju vzorcev glasbene 

strukture sistematično urejena, se bo vzpostavil stabilen glasbeni pulz (Thaut, 2005; Thaut 

idr., 2014). 

Glasbene enote so hierarhično organizirane. Manjše časovne enote (note) in njihove 

kombinacije ustvarjajo večje enote, pri čemer organizacija in grupiranje not tvori glasbene 

fraze, gibanja in teme. Podobno se dogaja pri jeziku, kjer jezikoslovci organizirajo prozodične 

enote v hierarhične strukture. Zlogi se sestavljajo v besede, besede v stavke in stavki v 

besedilo (Pierrehumbert, 2003).  

Huss idr. (2011) so v izsledkih svoje študije poročali, da je bilo natančno zaznavanje dobe 

(metrum) v glasbi statistično pomembno povezano z branjem in fonologijo pri njihovem 

vzorcu (64 otrok, starih med 8 in 10 let, z in brez disleksije).  

6.1.2. Višina ali frekvenca  

Višina ali frekvenca v govoru in jeziku 

Osnovni ton človeškega glasu nastane z nihanjem oziroma vibracijo glasilk, ki so glavni organ 

za tvorbo glasu pri človeku. V eni sekundi lahko naredijo 66–15.000 nihajev. Na jakost ter 

višino glasu (amplituda in gostota nihanja) vplivajo njihova debelina, dolžina, pritisk izdišnega 

zraka, elastičnost ter stopnja napetosti glasilk. Frekvenco oz. višino glasu merimo v hertzih 

(Hz – število nihajev na minuto), glasnost pa v decibelih (dB – amplituda nihajev glasilk) 

(Žnidarič, 1993). 
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V govoru prihaja do tihih modulacij višine glasu. Najpomembnejša fizična povezava z višino v 

govoru je fundamentalna (osnovna) frekvenca vibriranja glasilk. Modulacija višine ni zgolj 

naključna, temveč je bogato strukturirana ter povezana s podajanjem raznolikih jezikovnih, 

emocionalnih in odnosnih informacij. Nekateri vidiki v spremembah višine oz. frekvence v 

povezavi z emocijami so univerzalni (npr. izražanje sreče je povezano s širokim višinskim 

spektrom, izražanje žalosti pa z ozkim višinskim spektrom) (Patel, 2008). 

Višina/frekvenca zvoka ima v govoru različne jezikovne naloge, ki vključujejo označevanje 

poudarkov ter stavčnih mej. V tonalnih jezikih pa celo pripomore k ustvarjanju leksičnih razlik 

med besedami (Patel, 2011). Višina tona ima torej jezikovno (npr. pomen besede v tonalnih 

jezikih) in nejezikovno vlogo (izraža npr. identiteto, čustva govorca) (Kraus in 

Chandrasekaran, 2010). 

V tonalnih jezikih (polovica jezikov sveta je tonalnih, npr. večina jezikov v Afriki, Jugovzhodni 

Aziji) je višina glasu del identitete posamezne besede, kot so to samoglasniki in soglasniki. To 

pomeni, da sprememba višine glasu lahko popolnoma spremeni pomen besede. Za govorce 

evropskih jezikov tonalni jeziki zvenijo zelo eksotično. Zaradi svojih značilnosti, povezanih z 

višino glasu, so zanimiva izhodiščna točka za raziskovalce, ki jih zanimajo povezave med 

jezikovnimi ter glasbenimi sistemi višine zvoka oziroma glasu (Patel, 2008).  

Višina tona ali frekvenca v glasbi 

Ton je pravilno in enakomerno valovanje, ki ga slušno zaznavamo kot tonsko višino (Lebič in 

Loparnik, 1991). Avtor Mihelčič (2006) piše, da je ton glavno sredstvo za izražanje glasbenih 

občutij. Tone lahko tudi zapojemo (Lebič in Loparnik, 1991). 

Patel (2008) v svoji knjigi piše, da je višina tona tista lastnost zvoka, ki mu omogoča, da ga na 

lestvici umestimo od nižjega do višjega. Odvisna je od števila tresljajev na sekundo in 

velikosti zvočila (hitrejše nihanje – višja frekvenca, počasnejše nihanje – nižja frekvenca).  

Višina tona je sestavni del glasbene produkcije ter glasbene izkušnje, saj je hkrati sestavni del 

vseh zvočnih entitet – intervali, akordi, melodija, tonovski način itd. Je tudi primarna osnova 

za zvočno kategorizacijo v glasbi (Patel, 2008).  

Višino tona določa število nihajev na sekundo. Kadar so nihaji enakomerno razporejeni, 

nastanejo zvoki z določeno višino oziroma toni. Neenakomernim nihajem ne moremo 

določiti točne višine, zato jih imenujemo šum. Zvočno valovanje manjše hitrosti zaznamo kot 

nižje tone in obratno, zvočno valovanje večje hitrosti zaznamo kot visoke tone. Človeško uho 

zmore zaznati med 20 Hz in 20.000 Hz. Občutljivost za natančno razlikovanje višine tonov 

upada s starostjo, vendar to ne vpliva na zmožnost poslušanja glasbe do te mere, da je 

posameznik ne bi mogel več poslušati (Mihelčič, 2006).  



45 

 

6.1.3. Barva zvoka ali glasu 

Barva (glasu) v govoru 

Zvočna barva je odvisna od alikvotnih tonov. To so delno zveneči toni, ki se oglasijo poleg 

osnovnega tona. Po višini so to stalna tonska področja, ki jih imenujemo formanti ali 

oblikovalci človeškega glasu. Oblikujejo se v odzvočni ali resonančni cevi (Omerza, 1970).  

Ljudje se razlikujemo med seboj po barvi glasu (prav tam). Pri človeku je barva glasu odvisna 

od strukture ter oblike odzvočne cevi. Lahko bi rekli, da je barva zvoka (glasu) edinstvena za 

vsakega posameznika in je zato bistvena za prepoznavo (prav tam). Osebna barva glasu je 

odvisna od mikroskopsko majhnih anatomskih razlik govoril, njihovega fiziološkega delovanja 

ter oblike odzvočne cevi.   

Barva zvoka (zven) 

Tudi v glasbi posameznemu instrumentu poleg materiala, iz katerega je narejen, njegovo 

značilno barvo pomagajo soustvariti alikvotni toni oziroma njihove kombinacije (Mihelič, 

2010). V vsakem tonu ali zvenu se skriva frekvenčno bogastvo. Zvočna barva tona ali zvena je 

odvisna od števila alikvotnih tonov njihove razporeditve in moči. To pomeni, če glasbilu 

spremenimo zanj značilno razporeditev alikvotnih tonov, mu spremenimo tudi barvenost. 

Ton ali zven se nam zdi polnejši in bogatejši, kadar v njem slišimo več alikvotnih tonov (Lebič 

in Loparnik, 1991).  

Barva zvoka je lahko svetla, temna, mehka, rezka in bogata. Za mehke tone je značilno, da 

imajo v svojem spektru šibko prisotne višje harmonične tone (npr. flavta). Pri rezkih tonih pa 

je ravno obratno (npr. trobenta) (Michels, 2002). Barva zvoka je tudi pomemben nosilec 

estetske in čustvene dimenzije v glasbi (Patel, 2008). 

Ton, ki ga zaznavamo brezbarvno, se imenuje sinusni ton (ton glasbenih vilic). Gre za 

periodično nihanje, ki ne vsebuje alikvotnih tonov. Zveni preprosto in prazno. V naravi se 

takšen ton ne pojavlja (Amalietti, 2011). 

6.1.4. Prozodija v govoru in jeziku in melodija v glasbi   

Prozodija v govoru 

Beseda prozodija izhaja iz antične Grčije, kjer je pomenila »pesem, peta z instrumentalno 

glasbo« in »znanost verzifikacije (v povezavi s pesništvom, pesnjenje, skladanje verzov) 

(Nooteboom, 1997). 

Prozodija v govoru je melodična linija, znotraj katere se spreminjajo toni različnih višin, 

besedni poudarki in ritem. Vsi skupaj izpolnjujejo emocionalen ter semantičen pomen 
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govora. Prozodija je poleg slovnice in besedišča pomemben element govora in predstavlja 

tretji element. Jezikovna funkcija prozodije se realizira na različnih ravneh jezikovne 

organizacije. Prozodija ne razmeji besede samo na leksikalni ravni (naglaševanje ter metrični 

znaki oz. poudarki), temveč strukturira stavek oz. besede tudi na ravni izgovorjave (izražanja, 

fraziranja). Na tej ravni sodeluje pri združevanju besed v ustrezne sintaktične enote ter 

sodeluje pri oblikovanju intonančnih kontur (obrisov – dvig intonacije pri vprašalnih stavkih 

in padec pri trdilnih). V pogovoru ohranja t. i. prozodični fokus, ohranjanje pozornosti na 

prenosu nove pomembne informacije. Povezana je z vsemi področji jezika, tj. glasoslovjem, 

semantiko, pragmatiko, morfologijo in sintakso (Magne idr. 2004).  

Prozodijo sestavljajo različni akustični parametri, kot so: spektralne značilnosti (porazdelitev 

energije v različnih delih v slušnem frekvenčnem območju), osnovna/fundamentalna 

frekvenca, intenzivnost in trajanje (podobno kot v glasbi) (Magne idr. 2004). Ti parametri so 

povezani z višino (vsi razponi med visoko-nizko), trajanjem (vsi razponi med kratko-dolgo), 

glasnostjo (vsi razponi med glasno-tiho), intenzivnostjo ter spektralnimi značilnostmi zvoka.   

Pri posamezniku se prozodija začne izoblikovati že v zgodnjem otroštvu. Na ravni ustvarjanja 

ter sprejemanja traja njeno učenje več let. Pomembna je za razvoj ostalih elementov govora. 

V splošnem prozodija omogoča prenos lingvističnih in paralingvističnih (vedenjskih, 

čustvenih) informacij v dogovorjenem okviru določene jezikovne skupine. Posameznik ima 

lahko težave z učenjem prozodije, predvsem kadar ima težave z zaznavanjem in ustvarjanjem 

jezika (Boutsen, 2003).  

Melodija  

Melodija je intuitivni koncept, ki ga je težko definirati. Pogosto je definirana kot »toni 

različnih višin, urejeni v času, skladno z določenimi kulturnimi dogovori ter omejitvami« 

(Patel, 2008). 

Mihelčič (2006) o melodiji piše kot o vrsti tonov različne višine in različnega trajanja s 

prepoznano vsebino, ki so opredeljeni ritmično, metrično in jakostno. Melodijo torej 

sestavlja organizirano zaporedje tonskih višin (tonov), ki poslušalcu posredujejo bogato 

raznolikost informacij. Zaznavanje melodije pri poslušalcu je konstruktiven proces, kjer um 

predela zaporedje tonov v mrežo pomenljivih odnosov in iz njih izlušči pomene (Patel, 2008). 

Avtorja Lebič in Loparnik (1991) melodijo opredeljujeta kot po pravilih urejeno sosledje 

intervalov (dva različno visoka tona), medtem ko je glasbena lestvica točno določeno 

sosledje tonov.  

Amalietti (2011) izpostavlja, da je melodija bistvo, srčika in duša glasbe, ki je tesno povezana 

s človeškim glasom, iz katerega tudi izvira. Je glavni nosilec sporočila določene skladbe in ima 

vlogo komunikacijskega sredstva, ki se spleta med skladateljem ter poslušalcem. Sestavlja jo 

pet elementov: frekvenca, interval, kontura (oblika melodije, ki prenaša čustva), harmonija 
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ter določen tonski način (npr. dur, mol). Melodijo sestavljajo kombinacije zaporedij 

posameznih tonov, oblikujejo pa jo organizirane sile ritma.  

Med melodijo v glasbi in melodijo v govoru obstajajo podobnosti, a tudi pomembne razlike 

(Patel, 2008): 

• Večina glasbenih melodij je zgrajenih okoli stabilnega seta tonskih intervalov 

(razmerje med dvema tonskima višinama – tonoma), melodije v govoru niso. Stabilni 

set tonskih intervalov melodiji v glasbi omogoča oblikovanje tonalnega centra 

(osrednji ton, ki deluje kot zaznavni center, proti kateremu gravitira melodija, t. i. 

tonika), v melodiji govora nimamo tonalnega centra. Melodije v glasbi imajo običajno 

estetski namen (»skupina tonov, ki so zaljubljeni en v drugega«), kar izvira iz načina, 

kako so zgrajene.  

• Nevropsihološke razlike med melodijo v glasbi in melodijo v govoru so povezane s 

težavami melodične produkcije in zaznavanja. Nekateri posamezniki (od rojstva ali po 

pridobljeni možganski poškodbi) ne slišijo, kdaj ne zapojejo tona pravilno (npr. 

namesto da bi zapeli melodijo višje, jo zapojejo nižje in obratno – »glasbena 

gluhota«). Ne zaznavajo, kdaj je glasba ali njihovo petje neubrano, neintonančno. 

Težave imajo lahko pri razločevanju ter prepoznavanju melodij. Na drugi strani pa se 

pri teh posameznikih ne kažejo težave z intonacijo, produkcijo ter zaznavanjem v 

govoru (Ayotte, Peretz in Hyde, 2002, v Patel, 2008). 

Izsledki nekaterih študij (Magne, Schön in Besson 2006; Schön, Magne in Besson 2004) 

poročajo o povezavi med glasbenimi ter prozodičnimi (»glasbene« značilnosti jezika) 

sposobnostmi. Domnevno obstajajo skupna področja v možganih, kjer se procesirajo 

melodični (glasbeni) ter prozodični (jezikovni) dražljaji, kar se je izkazalo na primer pri 

povezanosti rezultatov pri reševanju prozodičnih nalog ter nalog glasbenega razločevanja.  

6.1.5. Harmonija v glasbi 

Osnovna značilnost harmonije je, da ponazarja soglasje in ubranost. Poleg ritma je ena 

pomembnejših prvin gibanja v prostoru, ki ga obvladuje zvok. Harmonija pomeni urejeno 

gibanje oz. zvezo dveh ali več akordov (najmanj trozvokov) različnih funkcijskih vrednosti. Pri 

harmoniji gre za vertikalno projekcijo, ki se giba in potuje. Predstavljajo jo različne vrste 

akordov, ki se med seboj povezujejo in iščejo bližnja in daljna sorodstva (Mihelčič, 2006). 

Akord je sozven treh in več različnih tonov (prav tam).  

6.1.6. Glasovna struktura v govoru in jeziku 

Glasovno strukturo sestavljajo glas, zlog, beseda in stavek, ki so med seboj sistematično in 

hierarhično urejeni. V nadaljevanju smo vsakega izmed gradnikov te hierarhične strukture na 

kratko predstavili.  
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Glas 

Glasove vseh jezikovnih skupin delimo na vokale (samoglasnike) in konzonante (soglasnike). 

Glavna merila za razlikovanje med njimi so v zlogotvornosti, njihovi izreki ter prodornosti 

oziroma nosilnosti. Običajno so vokali bolj zveneči in jih slišimo na večje razdalje, čeprav so 

fizikalno gledano oboji izrečeni z enako močjo in v isti višini (Omerza, 1970). Vokali so nosilci 

glasu, konzonanti pa služijo razmejevanju zlogov in besed v stavkih, s čimer pripomorejo k 

razumevanju govora (prav tam). Vsak vokal je sestavljen iz osnovnega tona, ki ga proizvajajo 

glasilke ter iz formatov, ki jih imenujemo tudi oblikovalci človeškega glasu. Pomembni so za 

razlikovanje človeških glasov med seboj (prav tam). 

Slovenski knjižni jezik pozna 29 glasnikov oziroma fonemov. Delimo jih na samoglasnike (8 – 

/a/, /e/, /ɛ/, /ə/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/) in soglasnike (konzonanti) (21). Soglasniki se delijo na 

zvočnike (/m/, /n/, /r/, /l/, /v/ in /j/) in nezvočnike. Nezvočniki se delijo na zveneče (/b/, /d/, 

/g/, /z/, /ž/, /dž/) in nezveneče (/t/, /s/, /h/, /š/, /k/, /f/, /p/, /c/, /č/) (prav tam).  

Zlog 

Avtor Omerza (1970) izpostavlja, da je temeljni element govora zlog in ne glas. Zlog je nosilec 

besednega ter govornega ritma in je fiziološka enota. V zlogu kot naravni artikulacijski enoti 

se vežejo samoglasniki in soglasniki. Samoglasniki so nosilci glasu, soglasniki pa razmejujejo 

besede v stavku. Običajno v govoru oziroma v vsaki izrečeni besedi najmanj en glas bolje 

slišimo in razločimo kot ostale glasove, ki jo sestavljajo. To slišanje oziroma slišnost je 

osnovana na relativni sonornosti glasov – določeni glasovi imajo večjo nosilnost (prodornost) 

kot drugi in jih zato slišimo na večje razdalje kot ostale. Zvenečnost glasu, ki jo slišimo, je 

odvisna tudi od govornega poudarka (podaljšanje in/ali zvišanje glasu) (prav tam). 

Slišanost glasov je torej odvisna od njihove sonornosti, dolžine, poudarka, intonacije ter 

navsezadnje od kombinacije vseh naštetih lastnosti. Vsak glas, ki ima svoj vrh (vidno na 

spektrogramski sliki), je zlogotvoren. Beseda oziroma fraza ima torej toliko zlogov, kot je 

vrhov (spektrogramska slika), vendar to pravilo ni najbolj točno. Jedro zloga je navadno vokal 

z najmočnejšo zvočno jakostjo in tudi sonat. Naraščajoča in padajoča zvočnost v govoru 

pripomore k razdelitvi govornega toka na zloge. Konec zloga nastane zaradi absolutne 

prekinitve govornega toka ali zaradi vrinjenja več soglasnikov, ki imajo manjšo zvočnost ali je 

nimajo (Omerza, 1970).  

Zlogi se ne vežejo mehanično, med seboj se razlikujejo po poudarku, trajanju ter intonaciji. 

Vsaka beseda vsebuje zlog, ki je nosilec glavnega poudarka. To pomeni, da ga izgovarjamo 

močneje in z večjo natančnostjo. Takrat je amplituda glasilk večja in so govorni organi 

postavljeni bolj izrazito (Omerza, 1970).  
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Beseda 

Beseda je v jeziku hierarhično višja enota kot zlog (že en sam zlog je lahko beseda). Besede 

imajo običajno najmanj dva in več zlogov, ki so sestavljeni iz samoglasnikov in soglasnikov 

(Omerza, 1970). Zaradi principa, ki ga med drugim narekuje govorna ekonomija (lažji in 

tekoči govor), se v besedah izmenjujejo poudarjeni in nepoudarjeni zlogi. Močan poudarek 

pospremi krepkejše delovanje vseh artikulacijskih organov. Običajno se jim pridružijo telesne 

kretnje (glava, roka in drugi deli telesa) ter zračni tok iz pljuč (prav tam).  

Dvo- ali večzložna beseda ima lahko enega ali več vrhov (vidno na spektrogramski sliki), kar 

vidimo tudi na grafičnem posnetku. Vsi vrhovi nimajo enake vrednosti, najvišji vrh ima 

največjo pomembnost, saj je nosilec besednega poudarka in ga po navadi izrekamo z večjo 

preciznostjo (prav tam).  

Stavek 

Glasovi se združujejo v zloge, zlogi v besede in besede v stavke oziroma fraze. Z vidika 

fonetike je stavek z intonacijsko linijo, intenziteto ter s prekinitvami povezana (razmejena) 

enota glasov, ki ima občevalno sposobnost in je tako nosilec misli. Pri tvorjenju stavka nima 

odločilnega pomena samo število besed, temveč njihova vsebina (Omerza, 1970). Vsak 

stavek ima poleg besednih poudarkov svoj stavčni naglas (med več besedami bolj jasno 

izrečemo najmanj eno). Stavčni naglas je po svoji naravi bolj subjektiven in nima točno 

določenega mesta, kamor bi ga moral govorec postaviti. Postavitev je odvisna od tega, kaj 

želimo sporočiti oziroma kateri besedi v stavku določimo, da je najpomembnejši nosilec 

sporočila (prav tam). Ločimo padajoče in naraščajoče stavčne intonacije, ki jih simbolično 

označujemo s stavčnimi ločili. Občutek za razlikovanje intonacij imamo že od zgodnjega 

otroštva, ko otrok razpoloženje staršev razbere še iz intonacije izgovorjenega (prav tam). 

Poudarek ali intonacija je sredstvo, s katerim določeno pomensko enoto povzdignemo in s 

tem vzbudimo pozornost poslušalca. Pri tem pomensko enoto izgovorimo močneje, jasneje 

in z večjo natančnostjo. Intonacija je sestavni del govornega ritma, saj z njo ustvarjamo 

občutek poudarjenosti in nepoudarjenosti znotraj govornega toka. V govornem ritmu se 

konstantno izmenjujeta napetost in jakost. Za otroka je pravilen in ritmični govor lažje 

razumljiv (prav tam).   

6.2. Transferni učinki glasbenega in jezikovnega področja  

Tako pri glasbi kot pri jeziku so za prenašanje zvočnih informacij pomembni višina 

(frekvenca), barva zvoka ter čas, ki se razkriva skozi ritem. Glasbeno učenje od glasbenikov 

zahteva leta in leta podrobnega ter natančnega ukvarjanja z najbolj finimi zvočno-

akustičnimi informacijami pri zaznavanju ter produkciji glasbe. Zaradi poglobljenega 

ukvarjanja z zvokom pri glasbenikih  (višina, barva, ritem, melodija, harmonija) bi lahko bila 
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glasba (glasbene dejavnosti) sredstvo za izboljšanje procesiranja zvočnih informacij tudi pri 

jeziku (Kraus in Chandrasekaran, 2010).  

Še posebej je korist, ki jo prinašajo transferni učinki z glasbenega na jezikovno področje v 

vzgojno-izobraževalnem polju, pomembna pri posameznikih, ki imajo govorne in/ali 

jezikovne primanjkljaje in potrebujejo dodatno pomoč pri njihovem premagovanju. V 

naslednjem poglavju pišemo o transfernih učnikih z glasbenega na jezikovno področje. 

6.2.1. Hipoteza OPERA 

Hipoteza OPERA (OPERA je angleški akronim za angleške besede in je pojasnjen kasneje v 

tem poglavju) je konceptualno ogrodje oziroma okvir, ki razlaga, kako lahko splošno 

glasbeno učenje (razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti) spodbujajo jezikovno 

(govorno) ter glasbeno procesiranje. Nedavne EEG študije slušnega procesiranja pri človeku 

ugotavljajo, da glasbeno učenje koristi nevronskemu kodiranju govora. N. Kraus in 

Chandrasekaran (2010) sta ugotovila, da nevronsko kodiranje govorjenih zlogov v slušnem 

možganskem deblu bolj učinkovito deluje pri posameznikih, ki so ali so bili deležni 

glasbenega poučevanja. K temu naj bi pripomogla nevronska plastičnost v možganskem 

deblu, katere podlaga so izkušnje (ponavljajoče se), povezane z zaznavanjem in produkcijo 

glasbe. Stopnja učinkovitosti nevronskega kodiranja pri glasbenikih je bila pomembno 

povezana s količino glasbene vadbe (ukvarjanja z instrumentom).   

Hipoteza OPERA predpostavlja, da mora biti izpolnjenih 5 pogojev, da glasbene dejavnosti 

oz. glasba lahko predstavlja koristno orodje pri spodbujanju jezikovnega in glasbenega 

procesiranja, izhajajoč iz možganske plastičnosti. Ti pogoji, ki so označeni tudi z začetnicami 

imena hipoteze, so (Patel, 2011): 

1. O (angl. overlap): v možganih obstaja anatomsko sovpadanje (prekrivanje) nevronskih 

omrežij, ki sodelujejo pri procesiranju glasbe in jezika. To sovpadanje se nanaša 

predvsem na natančnost procesiranja akustičnih informacij oziroma značilnosti (»zvočna 

ovojnica«).  

2. P (angl. precision): pri procesiranju glasbe mora biti natančnost (procesiranja informacij) 

s strani sovpadajočih nevronskih omrežij, ki vključujejo procesiranja glasbe in govora, 

veliko večja kot pri govoru (v glasbi je npr. natančnost odmerjanja ritma oziroma časa 

izjemno pomembna značilnost). Nedavne študije, ki se dotikajo te tematike, so pokazale, 

da je razumevanje pri govornem jeziku presenetljivo odporno na manipulacijo višinskih 

obrisov (spremembe zvočne višine) (Patel, Xu in Wang, 2010, v Patel, 2011), kar potrjuje 

drugo točko hipoteze, da procesiranje zvoka v glasbi zahteva večjo natančnost pri 

procesiranju v primerjavi z govorom.   

3. E (angl. emotion): glasbene dejavnosti, ki vključujejo sovpadajoča nevronska omrežja 

procesiranja, spodbujajo oz. izzivajo močne (pozitivne) emocije. 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2011.00142/full#B39
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4. R (angl. repetition): glasbene dejavnosti, ki vključujejo sovpadajoča nevronska omrežja 

procesiranja, zahtevajo od posameznika redno ponavljanje (ponavljanje v glasbi je 

obvezni del glasbenega učenja), da jih lahko usvoji.  

5. A (angl. attention): glasbene dejavnosti, ki vključujejo sovpadajoča nevronska omrežja 

procesiranja, spodbujajo in so močno povezane z usmerjanjem pozornosti. 

Hipoteza OPERA na podlagi izpolnjenih petih pogojev argumentira, kateri so tisti mehanizmi, 

ki z glasbo in glasbenimi dejavnostmi koristijo jezikovnim in bralnim spretnostim. Transfer 

učinkov z glasbenega na jezikovno področje naj bi bil mogoč tudi pri posameznikih, ki imajo 

disleksijo (Patel, 2011). 

V povezavi s hipotezo OPERA in učinki glasbenih dejavnosti so se pojavila tudi nekatera 

vprašanja o njenih omejitvah: sovpadajoča nevronska omrežja procesiranja glasbe in jezika 

naj bi bila omejena le na zaznavanje; hipoteza pokriva veliko vidikov, ki so povezani s 

splošnim glasbenim procesiranjem, ki vključuje višino in barvo zvoka; hipoteza ne razloži 

dovolj jasno, kakšno vlogo ter potencial ima ritem sam po sebi v procesu transfera učinkov z 

glasbenega na jezikovno področje. To zadnje vprašanje, povezano z ritmom, veliko bolj 

natančno naslavlja SEP hipoteza, ki je nastala kot dopolnitev k hipotezi OPERA (Fujii in Wan, 

2014).   

6.2.2. Vpliv glasbe na fonološko zavedanje  

Nedavne raziskave pri odraslih in otrocih so pokazale, da so glasbene sposobnosti – 

predvsem melodični posluh (zaznavanje tonskih višin, razmerja med intervali ipd.) – pri obeh 

skupinah napovedale fonološke spretnosti pri jeziku (Patel, 2008). Glasbeno zaznavanje ter 

fonološko zavedanje pri posamezniku temeljita na procesih slušnega zaznavanja in 

manipulacije s slušnim dražljajem, zaradi česar lahko med njima najdemo določene 

vzporednice oz. deljene kognitivne mehanizme delovanja (Anvari idr., 2002; Patel, 2008).  

Sposobnost identifikacije ter diferenciacije glasov v besedi je ena izmed temeljnih spretnosti, 

potrebnih za razvoj bralne pismenosti. Nekateri raziskovalci menijo, da je mogoče te 

spretnosti razvijati tudi skozi glasbo z vajo in usmerjanjem pozornosti na zvok in ritem v 

glasbi. Sposobnost usmerjanja pozornosti na zvok v glasbi je spretnost, kjer se je pokazal 

transferni učinek na jezikovno področje (Anvari idr., 2002). 

Verney (2011, v Kay, 2016) je ugotovil, da je ključnega pomena v razvoju spretnosti 

fonološkega zavedanja razlikovanje tempa (hitrost izvajanja in trajanje, ki označuje časovni 

potek v glasbi). Sposobnost razločevanja tempa se je izkazala za pomemben dejavnik tudi pri 

fonološkem zavedanju pri otrocih z jezikovnimi primanjkljaji in še zlasti pri otrocih z disleksijo 

(Goswami in Leong, 2013). 

Ljudje imamo večje ali manjše genetske predispozicije za glasbo. Te nam omogočajo razvoj 

glasbenih sposobnosti v soodvisnosti od spodbud v okolju. Peynircioglu in sodelavci (2012, v 
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Kay 2016) so v svoji študiji ugotavljali povezanost med predispozicijami za glasbo in rezultati 

na preizkusih fonološkega zavedanja pri 4,9–6,1-letnih otrocih. Otroci so bili razdeljeni v dve 

skupini. V eni so bili otroci z manjšimi in v drugi otroci z večjimi predispozicijami za glasbo. 

Otroci z manjšimi predispozicijami za glasbo so se slabše odrezali na preizkusih fonološkega 

zavedanja. Otroci z večjimi predispozicijami za glasbo so dosegali boljše rezultati na 

preizkusih fonološkega zavedanja. Rezultati so pokazali, da je sposobnost manipulacije 

glasov v jeziku povezana z zavedanjem različnih zvokov v glasbi.  

Lathroum (2011) je v svoji raziskavi preučeval povezavo med glasbenim zaznavanjem 

(zaznavanje glasbenega zvoka, ki je sestavljen iz ritma, tonskih višin in melodije) in 

fonološkim zavedanjem pri 5- in 6-letnih otrocih. Zanimala ga je vloga glasbenega zaznavanja 

pri napovedi fonološkega zavedanja pri 5- in 6-letnih otrocih. Ugotovil je, da je glasbeno 

zaznavanje statistično pomembno prispevalo k fonološkemu zavedanju.  

J. Slater, Tierney in N. Kraus (2013) so ugotovili, da je sposobnost sinhronega udarjanja z 

glasbeno dobo povezana z bralnimi zmožnostmi, zaradi česar je mogoče branje spodbujati 

preko glasbe oziroma glasbenih dejavnosti. Raziskovalci predpostavljajo, da bi lahko 

enoletno izvajanje programa glasbenih dejavnosti izboljšalo sposobnost vzdrževanja 

enakomernega tempa pri udarjanju z glasbeno dobo. Poslušalec mora slediti ritmu, če želi 

ponoviti glasbeno dobo v pravilnem času. Sledenje ritmu v glasbi naj bi bilo z vidika 

procesiranja enako kot sledenje ritmu v govoru pri jeziku (Tierney in Kraus, 2013).  

Fonološko zavedanje je ključnega pomena za učenje branja. Da je zaznavanje ritma (v glasbi 

in govoru) pomembno pri branju, navajajo tudi Goswami idr. (2002), ki ugotavljajo, da 

občutljivost za zaznavanje ritmičnih značilnosti govora lahko pripomore k spretnosti branja 

na ravni besed, saj takšna občutljivost pripomore k razvoju fonoloških reprezentacij, ki so 

pomembno povezane s fonološkim zavedanjem.  

Lamb in Gregory (1993, v Kay, 2016) sta pri 4- in 5-letnih otrocih ugotovila povezavo med 

razlikovanjem tonskih višin in fonemskim zavedanjem (sposobnost slišati, prepoznati in 

manipulirati z individualnimi glasovi v govorjeni besedi). Anvari idr. (2002) so ugotovili, da je 

razlikovanje melodije in akordov povezano s fonemskim zavedanjem in branjem. Fonemsko 

zavedanje se je izkazalo kot eden boljših napovednikov bralne uspešnosti pri otrocih (Ehri, 

Nunes, Stahl in Willows, 2001). Če glasbeno učenje spodbuja fonemsko zavedanje, potem bi 

lahko pripomoglo tudi pri razvoju bralnih spretnosti (Kay, 2016). J. E. Gromko (2005) je v 

svoji študiji ugotovila, da je glasbeno učenje, ki je temeljilo na razvijanju slušnega zaznavanja, 

pripomoglo k razvoju fonemskega zavedanja.  

Sposobnost zlogovanja besed in udarjanja ritma posamezne pesmi sta povezana s 

fonološkim razčlenjevanjem. K. Overy (2003) je namreč ugotovila, da so otroci, ki so dobro 

črkovali, tudi dobro udarjali ritme. Tudi M. Besson, Chobert in sodelavci (2011) so ugotovili, 

da so bili otroci glasbeniki, ki so imeli za seboj povprečno 4 leta glasbenega šolanja, bolj 

občutljivi za trajanje zloga. 
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Verney (2011, v Kay, 2016) ugotavlja, da spremembo zloga pogosto spremlja sprememba 

zvočne frekvence oziroma višine. Zavedanje zvočne frekvence/višine lahko izboljša fonološko 

razločevanje. Ugotovil je, da je pri fonološkem razločevanju bolj kot ritem pomembna 

melodija. Povezava med petjem in fonološkimi spretnostmi se je izkazala za manj 

pomembno kot povezava fonoloških spretnosti in bobnanja. Glasbeni ritem se večinoma 

ujema z zlogi besedila. Udarjanje zlogov lahko pripomore k zmožnosti črkovanja, saj ritmično 

udarjanje zlogov glasbenega besedila pomaga pri razčlenjevanju besed na manjše sestavne 

dele (glasove, zloge) (Kay, 2016).  

Številne otroške pesmi vsebujejo besedilo, ki se na koncih rima. Zavedanje rime ima 

pomembno vrednost pri jezikovnem opismenjevanju. Maclean, Bryant in Bradley (1987) so 

ugotovili, da so otroške pesmice močno povezane s fonološkimi spretnostmi. V kurikulumu 

za predšolsko obdobje je značilna uporaba rim pri učenju zvočnih vzorcev jezika. Če se rimam 

pridruži glasba, to lahko potisne učenje jezika naprej. Otroške pesmice so običajno za otroke 

zabavne in sproščujoče, kar še dodatno podpira njihovo vrednost in uporabo v predšolskem 

ter v prvi triadi šolskega obdobja.  

Študija, ki jo je izvedla T. Bostelman (2008), potrjuje vpliv petja pesmi oziroma rim, ki se 

skrivajo v otroških pesmicah, na fonološko zavedanje. Raziskovalka je namreč merila vpliv 

rim ter glasbe na razvoj zgodnjih spretnosti fonološkega in fonemskega zavedanja. V svoji 

študiji je uporabila program »Phonic dance programme Dowd« pri 16 otrocih. Rezultati so 

pokazali izboljšanje pri imenovanju črk in pri večji začetni glasovni tekočnosti. Na podlagi 

rezultatov je podala mnenje, da program, ki vsebuje in združuje rime in glasbo, pri 

predšolskih otrocih lahko spodbuja razvoj spretnosti fonološkega in fonemskega zavedanja. 

Priklic melodije napeva pogosto sproži tudi priklic besed v otroški pesmici. Če se otrok 

spomni besede na koncu vrstice v verzu, se ta pogosto rima z naslednjo besedo v novi vrstici 

verza. To pomaga otrokom povezati besede z rimajočimi glasovnimi vzorci. Če se otroci 

naučijo, da besede spadajo v določeno »družino«, jim to olajša proces črkovanja in 

prepoznave glasovnih delov, zaradi česar jim ni treba glaskovati vsake črke v besedi pri 

branju (Kay, 2016).   

6.2.3. Vpliv glasbe na delovni spomin 

Procesiranje glasbe in jezika je močno odvisno od kognitivnih sposobnosti posameznika, kot 

je kapaciteta delovnega spomina. Obstajajo dokazi, da je pri glasbenikih urjenje ritmičnih 

sposobnosti in spretnosti povezano z večjo zmogljivostjo oziroma kapaciteto delovnega 

spomina kot pri neglasbenikih (Kraus, Strait in Parbery‐Clark, 2012). To se pri glasbenikih na 

primer odraža v boljšem odzivanju in reševanju vsakodnevnih življenjskih nalog, ki vključujejo 

poslušanje (npr. zaznavanje govora v hrupnem okolju) (Kraus in Chandrasekaran, 2010).  

Specifične komponente slušnega delovnega spomina so pri učencih lahko pomembno 

izboljšane s pomočjo glasbenega učenja (Roden, Grube, Bongard in Kreutz, 2014). Vplivi 



54 

 

glasbenega učenja (urjenja glasbenih sposobnosti in spretnosti) na delovni spomin so 

omejeni na komponente delovnega spomina, ki so direktno povezane z ravnanjem s slušnimi 

informacijami. Transfer (kognitivnih) spretnosti z glasbenega področja na delovni spomin je 

najbolj opazen v povezavi z (izboljšanim) delovanjem fonološke zanke. Glasbeno učenje naj 

bi vplivalo tudi na komponento delovnega spomina, tj. centralni izvršitelj. Transfer 

kognitivnih učinkov naj bi bil možen zaradi plastičnosti možganov (prav tam).  

6.2.4. Vpliv glasbenega učenja na osebe z disleksijo  

Natančno zaznavanje časovne strukture naj bi bilo ključnega pomena za razvoj fonološkega 

zavedanja ter posledično za razvoj jezikovne pismenosti. Težave časovnega procesiranja so 

povezane tudi s primanjkljaji pri disleksiji. Otroci z disleksijo so se slabše odrezali pri nalogah, 

ki so vključevale ritmično zaznavanje ter zaznavanje glasbenega metruma (Huss idr., 2011). 

Zaradi tega so nekateri mnenja, da je smiselno ritmično stimulacijo vključiti v intervencijske 

programe za osebe z disleksijo pri premagovanju njihovih primanjkljajev, predvsem tistih, ki 

se navezujejo na natančnost in hitrost časovnega procesiranja informacij, kar je pomembno 

za razvoj fonološkega zavedanja in branja (Flaugnacco idr., 2015). 

U. Goswami (2011, v Huss idr., 2011) meni, da je vzrok težav otrok, tudi z disleksijo, ki se ne 

morejo sinhronizirati oziroma uskladiti (navznoter na nevronski ravni in posledično navzven 

na motorični ravni) z dobo v ritmu ali zaznati majhnih nihanj v ritmu, povezan z nevronskimi 

primanjkljaji ritmične sinhronizacije. Govornega ritma ne procesirajo natančno in zato 

prihaja do odstopanj pri njegovem razumevanju. Občutljivost za periodičnost (v glasbi in 

govoru) bi lahko bilo osnovno časovno ogrodje, ki omogoča nevronsko sinhronizacijo in s 

tem kodiranje strukture zloga v govoru (Large in Palmer, 2002).  

Flaugnacco in sodelavci (2015) ugotavljajo, da so bili v njihovi študiji otroci z disleksijo manj 

uspešni pri reševanju nalog, ki zahtevajo natančno časovno procesiranje, zaznavanje ritma 

ter senzomotorično sinhronizacijo (z ritmom). Menijo, da so prav ti primanjkljaji tisti, ki so 

povezani z globlje ležečimi vzroki disleksije. Pri otrocih z disleksijo se kažejo težave pri 

časovnem procesiranju (natančnosti in hitrosti) tako na glasbenem kot tudi na jezikovnem 

področju. V študiji so krepili in spodbujali spretnosti časovnega procesiranja ter ritmične 

spretnosti. Ugotovili so, da je izboljšanje teh spretnosti vplivalo na fonološko zavedanje ter 

bralne spretnosti pri otrocih z disleksijo. Za najboljši napovednik fonološkega zavedanja se je 

izkazala sposobnost ritmične reprodukcije (in ne delovni spomin ali slušna pozornost). 

Njihove ugotovitve (prav tam) podpirajo idejo, da je med sposobnostjo natančnega 

časovnega procesiranja ter fonološkimi spretnostmi pomembna in tesna povezava. Kljub 

tovrstnim ugotovitvam avtorji Flaugnacco in sodelavci (prav tam) ugotavljajo, da so potrebne 

nadaljnje raziskave, ki bi te povezave še bolj temeljito raziskale. 

Forgeard in sodelavci (2008) so v longitudinalni študiji otrok, ki nimajo težav pri branju, in v 

pilotski študiji bralcev z disleksijo ugotovili močno povezavo med sposobnostmi glasbenega 

razločevanja in spretnostmi, povezanimi z jezikom. Pri skupini otrok, ki nimajo težav pri 
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branju, so slušne sposobnosti glasbenega razločevanja napovedale fonološke ter bralne 

spretnosti. Pri skupini otrok, ki nimajo težav pri branju in so bili deležni glasbenega učenja, je 

bila ta povezava še močnejša v primerjavi s skupino otrok, ki nimajo težav pri branju, a niso 

bili deležni glasbenega učenja. Pri otrocih z disleksijo se je pokazalo enako, in sicer da so 

sposobnosti glasbenega razločevanja napovedale fonološke spretnosti (še posebej fonemsko 

zavedanje) ter s tem bralne spretnosti. Te ugotovitve podpirajo idejo, da glasbene dejavnosti 

v obliki glasbene intervencije, ki spodbujajo razvoj osnovnih slušno-glasbeno zaznavnih 

spretnosti pri otrocih z disleksijo, lahko pripomorejo k izboljšanju in premagovanju nekaterih 

njihovih jezikovnih primanjkljajev.  

Forgeard in sodelavci (2008) so ugotovili, da so se pri otrocih z disleksijo pokazali 

primanjkljaji pri procesiranju tonskih višin ter ritma. Pri preizkusih, ki so merili te spretnosti, 

so bili njihovi rezultati vedno pod povprečjem v primerjavi z običajnimi bralci v raziskavi. Na 

drugi strani pa raziskovalci Ziegler, Pech-Georgel, George (2012) ugotavljajo, da so bili 

primanjkljaji v procesiranju višine zvoka oziroma razločevanja zvočne frekvence zgolj 

občasno povezani z disleksijo. Razlogi za tovrstne primanjkljaje naj bi zaenkrat ostajali še 

nejasni. 

M. Besson, D. Schön, Moreno, A. Santos in Magne (2007) so ugotovili podobno, saj so pri 

merjenju procesiranja tonskih višin ugotovili, da imajo otroci z disleksijo izrazite težave pri 

razlikovanju možnih sprememb v tonskih višinah v primerjavi z otroci, ki nimajo težav pri 

branju in so te spremembe zlahka razlikovali. Rezultati so nakazovali na povezavo med 

osnovnimi sposobnostmi slušnega zaznavanja ter bralnimi spretnostmi. V študiji, kjer so 

testirali 10 otrok z disleksijo, so raziskovalci na začetku študije ugotovili, da se v primerjavi s 

kontrolno skupino (otroci, ki nimajo težav pri branju) pri njih pojavlja več napak, povezanih z 

razlikovanjem tonskih višin pri govoru. Otroci z disleksijo so bili nato vključeni v 8-tedenski 

program, ki je vključeval kombinacijo fonološkega urjenja (10 minut fonoloških vaj na dan) 

ter vizualno-slušnega urjenja (uporaba programske opreme »Play-On» 20 minut na dan 

(Magnan idr. 2004, v Besson idr., 2007)). Kontrolna skupina (otroci brez težav pri branju) pa 

je bila vključena v pouk slikarstva (dvakrat tedensko po 50 minut). Ko so obe skupini otrok 

ponovno testirali z uporabo enakih testov za razlikovanje tonskih višin v govoru, se niso 

pokazale pomembne razlike med skupinama. Izkazalo se je, da so otroci z disleksijo po 

izvedenem kombiniranem programu bolje reševali naloge razlikovanja tonskih višin v govoru 

kot na začetnem merjenju pred izvajanjem programa. Avtorji M. Besson idr. (prav tam) so na 

podlagi rezultatov študije predlagali, da je glasbeno učenje lahko eden izmed načinov 

pomoči pri premagovanju jezikovnih primanjkljajev otrok z disleksijo.  

K. Overy (2003; 2000, v Overy, 2003) je v svoji študiji ugotovila, da so glasbene učne ure v 

obsegu enega leta, ki so temeljile na uporabi petja (trikrat po 20 minut na teden) pri 6-letnih 

otrocih, ki so bili rizični za disleksijo, pripomogle k izboljšanju na področju reševanja 

fonoloških nalog ter nalog črkovanja. Izboljšanja ni bilo opaziti pri bralnih nalogah. V svoji 

drugi študiji je K. Overy (prav tam) ugotovila, da je podoben 15-tedenski intervencijski 
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program, ki je vključeval glasbene dejavnosti oziroma glasbene igre, pri 8-letnikih z disleksijo 

pomembno vplival na posnemanje ritma, hitro slušno procesiranje, fonološke spretnosti in 

črkovanje. Še vedno pa se ni pokazal vpliv na branje. Zaključila je, da je za merljiv in opazen 

vpliv glasbe na bralne spretnosti najverjetneje potrebna daljša in intenzivnejša oblika 

intervencije, ki omogoča izboljšanje globlje ležečih spretnosti slušnega procesiranja in 

fonoloških spretnosti. 

K. Overy (2000, v Overy 2003) je tako mnenja, da so jezikovni ter glasbeni primanjkljaji oseb z 

disleksijo povezani s primanjkljaji na področju ritma. Ker je ritem skupna točka glasbe in 

jezika, predpostavlja, da bi lahko s pomočjo glasbenih dejavnosti, ki temeljijo na ritmu, 

naslovili primanjkljaje na obeh področjih. V svoji študiji je pri otrocih z disleksijo ugotovila 

večje primanjkljaje na področju ritmičnih spretnosti, spretnosti identificiranja števila not v 

sekvenci in barve zvoka (inštrumenta). Po tem, ko so otroci sledili glasbenemu učenju 

ritmičnih dejavnosti, so se pri njih poleg ritmičnih spretnosti izboljšale tudi fonetične 

spretnosti in spretnosti črkovanja na jezikovnem področju. V kasnejši študiji je bil predlagan 

multisenzorni glasbeni trening za osebe z disleksijo, ki se osredotoča na razvijanje ritmičnih 

spretnosti (ritmičnega posluha) ter spretnosti hitrega glasbenega (časovnega) procesiranja in 

branja. Takšen trening bi lahko istočasno krepil obe področji, glasbeno in jezikovno.   

Nekatere študije (Cogo‐Moreira idr., 2012; Cogo-Moreira, de Avila, Ploubidis in de Jesus Mari 

2013) poročajo o vplivu glasbenih dejavnosti pri otrocih in odraslih z disleksijo na bralne 

spretnosti ter splošni učni uspeh.  

Obstaja več razlogov, zakaj bi glasbene dejavnosti pri otrocih z disleksijo lahko pripomogle k 

izboljšanju nekaterih njihovih primanjkljajev (Forgeard idr., 2008): 

1. Aktivno glasbeno poslušanje ter ustvarjanje zvoka (zvočnih dražljajev) lahko 

predstavlja prijetno in spodbudno obliko slušnega treninga, ki lahko vodi v izboljšanje 

procesiranja zvočnih informacij pri govoru (glasovi). 

2. Petje pesmi (besedila) lahko pripomore k razvijanju spretnosti členitve besed na zloge 

– zlogovanje. Različen ritem pri petju namreč spodbuja poudarjanje določenih zlogov 

petih besed.  

3. Branje not tako kot branje črk zahteva uporabo spretnosti dekodiranja simbolnega 

zapisa (branje od leve proti desni, prepoznava vzorcev, povezovanje tonov z 

določenim simbolom – noto). To lahko pripomore k izboljšanju jezikovnega 

procesiranja in branja.  

Weiss idr. (2014, v Habib idr., 2016) so ugotovili, da so odrasli bralci glasbeniki z disleksijo v 

primerjavi z neglasbenimi odraslimi običajnimi bralci bolje reševali različne naloge, ki so 

vključevale: razlikovanje intervalov, ritmično tapkanje/udarjanje s prsti in zaznavanje govora 

v hrupu. 
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Nekatere študije (Kraus in Banai, 2007; Peretz in Zatorre, 2005) so pokazale, da se pri otrocih 

z disleksijo pogosto pojavljajo tudi težave pri zaznavanju govora v hrupnem okolju. Nekateri 

otroci z disleksijo naj bi imeli neobičajne nevrološke odzive na zvok. Do tega pride domnevno 

zaradi zakasnjenega možganskega odziva na zvok, kar vpliva na slušno procesiranje. Sistem 

slušnega procesiranja v možganih je prilagodljiv in se lahko spreminja glede na dražljaje iz 

okolja. Glasbeno učenje lahko vpliva na slušno procesiranje, kar je mogoče videti pri 

močnejšem odzivanju glasbenikov na zvok lastnega instrumenta. Veliko bolj se odzivajo tudi 

na preproste tone v primerjavi z neglasbeniki. Možgani glasbenikov bolj pozorno spremljajo 

tonske višine (frekvence) in se nanje bolj odzivajo kot možgani neglasbenikov (prav tam). 

Glasbeniki, ki imajo disleksijo in so vključeni v proces glasbenega izobraževanja, naj bi 

pogosto imeli težave z branjem notnega gradiva. Prav tako naj bi disleksija vplivala na pojav 

težav na področjih glasbenih spretnosti, kot so slušno in vizualno zaznavanje, kratkotrajni 

spomin ter motorične spretnosti (Overy, 2000, v Overy 2003). 

Glede na prebrano lahko zaključimo, da dokazi, ki govorijo v prid glasbeni intervenciji pri 

izboljšanju fonoloških in bralnih spretnosti (tako pri običajnih bralcih kot pri bralcih z 

disleksijo), obstajajo, a so premalo številčni. Nobena študija še ni dokazala, da je glasbena 

intervencija lahko tako učinkovita kot neglasbeni slušni treningi ali pa celo še bolj (Forgeard 

idr., 2008). Potrebno je nadaljnje raziskovanje za merjenje učinkovitosti glasbene 

intervencije v primerjavi z drugimi oblikami slušnega treninga. Pri tem moramo upoštevati 

tudi, da jezikovni primanjkljaji pri disleksiji niso nujno zrcalna slika primanjkljajev, povezanih 

z glasbenim procesiranjem (prav tam). 
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EMPIRIČNI DEL  

7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKAVE 

7.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Učenci z disleksijo se vsakodnevno soočajo z manjšo učno uspešnostjo zaradi bralno-

napisovalnih primanjkljajev. Primanjkljaji v fonološkem zavedanju otežujejo njihovo 

usvajanje veščin branja in pisanja, ki sta ključni spretnosti za uspešno sledenje učencev 

zahtevam in tempu šolskega dela. Težave z branjem in pisanjem lahko pri učencih z disleksijo 

pustijo dolgoročne posledice, saj vplivajo na njihovo raven izobrazbe, ta pa vpliva na 

kakovost življenja ter na socialno-ekonomski status v odrasli dobi (Magajna idr., 2008). 

Zaradi tega je pomembno, da so šolski strokovni delavci občutljivi za potrebe učencev ter 

čutijo odgovornost, da učencem s specifičnimi učnimi težavami ter primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja nudijo pomoč in podporo, ki jo potrebujejo. To pomeni tudi 

konstantno razvijanje, prilagajanje, dopolnjevanje in nadgrajevanje metod, strategij ter oblik 

dela (Magajna idr., 2008). 

Spoznanja o analogiji med glasbo in jezikom na ravni fonološkega zavedanja ter deljenih 

kognitivnih mehanizmov, ki jih možgani uporabljajo za procesiranje ter pridobivanje pomena 

iz zvočno-akustičnih informacij, odpirajo nove izobraževalne možnosti, kjer bi lahko bile 

glasbene dejavnosti učinkovito orodje za spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja ter 

branja tudi pri učencih z disleksijo (Habib idr., 2016; Flaugnacco idr., 2015).        

7.2. Cilj raziskave  

Namen magistrskega dela je preučiti, ali je mogoče s pomočjo glasbenih dejavnosti za 

spodbujanje ritmičnega in melodičnega posluha spodbuditi razvoj fonološkega zavedanja, ki 

je pomembno za učenje branja pri učencu z disleksijo. V tem okviru želimo raziskovati 

transferne učinke z glasbenega na jezikovno področje (fonološko zavedanje in branje). 

Zastavili smo si naslednja cilja: 

1. Raziskati transferne učinke trimesečnega programa glasbenih dejavnosti za razvijanje 

ritmičnega in melodičnega posluha na razvoj spretnosti fonološkega zavedanja pri 

učencu z disleksijo. 
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2. Raziskati, kakšen vpliv imajo glasbene dejavnosti trimesečnega programa za spodbujanje 

ritmičnega in melodičnega posluha na bralne spretnosti (dekodiranje, tekočnost branja, 

bralno razumevanje) pri učencu z disleksijo. 

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kakšni so transferni učinki trimesečnega programa glasbenih dejavnosti za razvijanje 

ritmičnega in melodičnega posluha na razvoj spretnosti fonološkega zavedanja pri jeziku? 

 

2. Kakšen vpliv imajo glasbene dejavnosti trimesečnega programa za spodbujanje 

ritmičnega in melodičnega posluha na bralne spretnosti (dekodiranje, tekočnost branja, 

bralno razumevanje) pri učencu z disleksijo? 

 

3. Kakšne so učenčeve sposobnosti fonološkega zavedanja in bralnih spretnosti pred 

izvedbo programa, takoj po izvedbi programa in po dveh mesecih od zaključka 

programa? 

9. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

V empiričnem delu bomo uporabili raziskovalni pristop s kvalitativno pedagoško raziskavo s 

študijo primera.  

9.1. Opis vzorca 

V vzorec je bil vključen učenec, star 8 let, ki je v šolskem letu 2016/2017 ponovno obiskoval 

2. razred osnovne šole. Diagnosticirano ima kombinirano motnjo šolskih veščin – z izrazitimi 

težavami na področju fonološkega zavedanja in branja. Pojavljajo se tudi težave na področju 

pozornosti in delovnega pomnjenja. Ugotovljene ima specifične motnje branja in pisanja – 

disleksijo. Je zelo ustvarjalen in močan na likovnem področju. Usmerjen je v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
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9.2. Opis merskega inštrumentarija  

9.2.1. Profil ocene posebnih potreb – SNAP  

Profil ocene posebnih potreb – test SNAP (Weedon idr., 2009) omogoča sistematičen in 

izčrpen pregled učenčevih specifičnih učnih težav. SNAP je pripomoček za zbiranje informacij 

o učencu in ni test v psihometričnem smislu. Pridobljene informacije so pomembne za 

ugotavljanje morebitnih težav pri določeni spretnosti. Test ni standardiziran, zato ne 

omogoča primerjave in razvrščanja. Specialnemu in rehabilitacijskemu pedagogu pomaga pri 

oblikovanju pomoči in podpore učenca ter za napotitev v nadaljnjo obravnavo. Namenjen je 

otrokom, starim 5–14 let. Celoten test vsebuje 118 vprašanj z različnih področij (Center za 

psihodiagnostična sredstva, 2017).   

V raziskavo smo vključili 3 preizkuse, ki jih opisujemo v nadaljevanju.  

• Preizkus 1: Časovno omejeno branje 

Učenec mora v 30 sekundah na glas brati besede, nato pa stavke. Test preverja 

tekočnost branja. Na list za ocenjevanje beležimo vse napake in končno število 

pravilno prebranih besed v 30 sekundah.  

• Preizkus 2: Fonološko zavedanje  

Test vsebuje 10 izmišljenih besed – nebesed. Učenec mora izločiti glas (črko) iz 

besede in povedati besedo brez tega glasu po tem, ko jo je slišal. Pravilna rešitev 

šteje 1 točko, nepravilna 0 točk. Možnih je 10 točk.   

• Preizkus 3: branje nebesed  

Učenec bere izmišljene besede (nebesede). Na voljo ima minuto časa. Najprej reši list 

za vajo (8–14 let). Besede bere po vrsti navzdol. Beležimo napake pri branju in 

pravilno prebrane besede. Na koncu zapišemo skupno število pravilno prebranih 

besed.  

9.2.2. Test motenosti v branju in pisanju  

Test motenosti v branju in pisanju (T-MBP) (Šali, 1975) je diagnostični inštrumentarij za 

učence 2. in 3. razreda devetletne osnovne šole in preverja motnje branja in pisanja na 

individualni ravni. Vsebuje 11 vsebinsko različnih diagnostičnih preizkušenj za ugotavljanje 

disleksije. Za namene magistrskega dela smo uporabili naslednje preizkušnje iz testa MBP: 

• Orientacija v prostoru 

Orientacija na sebi (desna, leva, roka, noga), na drugem (desna, leva, roka, noga), 
določanje medsebojne lege predmetov (svinčnik, kovanec, ključ).  
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• Lateralnost 

Določanje dominantne roke, noge, oko, uho.  

• Črke – glasovi 

Prepoznavanje glasov (črk) in glasovnih zvez. Zapisali smo število napak in čas 
reševanja. 

• Slušno razločevanje 

Slušno razlikovanje med dvema besedama. Učenec po poslušanju določi, ali sta 
besedi enaki ali različni. Zapišemo število napak. 

• Slušno razločevanje in pomnjenje 

Učenec ponovi besedo (nesmiselno), ki jo preberemo. Zapišemo število napak.  

• Slušno razčlenjevanje 

Učencu preberemo besedo, iz katere mora izluščiti najprej končni glas (12 primerov) 
in nato začetni glas (12 primerov). Zapišemo število napak.   

• Slušno razčlenjevanje – glaskovanje  

Učenec mora glaskovati besedo, ki jo preberemo. Zapišemo število napak.  

• Besede I (branje enostavnih besed) 

Učenec prebere besede iz predloge. Zapišemo število napak, vrsto napak in čas 
reševanja.  

• Števila (poznavanje števil) 

Učenec prebere številke iz predloge. Zapišemo število napak, vrsto napak in čas 

reševanja.  

9.2.3. Test fonološkega zavedanja za šolske otroke 

Test fonološkega zavedanja za šolske otroke avtorice L. Magajna (1994) je sestavljen iz 

različnih nalog, ki preverjajo glasovno zavedanje učencev v osnovni šoli. Namenjen je 

ugotavljanju glasovnih sposobnosti jezika. V magistrskem delu smo uporabili podtesta 

Odstranjevanje glasov in Odstranjevanje zlogov, ki je sestavljen iz 21 nalog, ki se stopnjujejo 

po težavnosti. Učenec mora odstraniti glas/zlog (prvi, srednji, zadnji) iz besede, ki ga 

preberemo z lista. Pri vsakem sklopu naredimo dva primera za vajo. Izračunamo skupno 

število besed, ki jim je učenec pravilno odstranil izbrani glas/zlog. Pravilno rešene naloge oz. 

učenčeve odgovore točkujemo z eno točko.  

9.2.4. Test bralnih zmožnosti  

Test bralnih zmožnosti avtoric S. Pečjak, L. Magajna, N. Podlesek in A. Potočnik (2011) je 

diagnostični pripomoček, ki je namenjen ugotavljanju splošne bralne pismenosti učencev ob 
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koncu prvega triletja osnovne šole. Z njim pridobimo informacije o izurjenosti tehnike branja 

in informacije o stopnji bralnega razumevanja posameznega učenca. Test se lahko uporablja 

skupinsko ali individualno. Za namene magistrskega dela smo uporabili nekatere podteste 

testa, ki preverjajo: tiho branje, kakovost tehnike glasnega branja, razumevanje prebranega, 

fonološko zavedanje in motivacijo za branje. 

• Tiho branje 

Učenec ima na voljo 1 minuto za tiho branje besedila Mali vrtnarji. Po eni minuti 
njegovo branje ustavimo. Učenec nam s prstom pokaže, do kam je prebral besedilo. 
Preštejemo in zapišemo število prebranih besed na ocenjevalni obrazec.  

• Kakovost tehnike glasnega branja 

Učenec dobi predlogo z besedilom Praznik pomladi, ki jo mora glasno prebrati (tudi 
naslov). Na ocenjevalni list beležimo število napak, vrste napak, hitrost branja, ritem, 
natančnost in izraznost branja učenca. Skupno število vseh besed v besedilu je 171.  

• Razumevanje prebranega 

Učenec po branju besedila Praznik pomladi odgovori na 6 vprašanj iz podloge. 
Skupno možno število točk je bilo 7.  

• Fonološko zavedanje 

Učenec rešuje naloge slušne analize, slušne sinteze, odstranjevanja glasov iz besed in 
odstranjevanja zlogov iz besed. Beležimo število pravilno rešenih primerov (vsak po 1 
točko) in zapišemo vrste napak pri napačno rešenih primerih.  

• Motivacija za branje  

Učenec odgovarja na 25 vprašanj v povezavi z branjem. Na osnovi njegovih 
odgovorov napišemo točke, ki jih na koncu seštejemo za vsako posamezno 
kategorijo. 

Na koncu rezultate posameznih testov vnesemo v skupni prikaz rezultatov učenca in na 

podlagi standardiziranih rezultatov določimo njegov položaj za posamezne kategorije med 

populacijo otrok, ki so enako stari (zanima nas, ali dosega standardizirane kriterije ali ne).  

9.2.5. Prilagojeni deli testa osnovne mere glasbene avdiacije  

Test Osnovne mere glasbene avdiacije avtorja Gordona (1979) je standardiziran test. V test 

so vključene naloge primerjanja in razlikovanja melodičnih ter ritmičnih motivov, ki jih je 

lahko učenec označil z enako ali različno (Sicherl Kafol, 1999). Avdiacija po Gordonu (v prav 

tam) označuje procese slišanja in občutenja glasbe tudi potem, ko glasba izzveni oziroma 

njen zvok ni več fizično prisoten. Melodične in ritmične naloge so bile iz ameriške literature 

prilagojene s strani avtorice B. Sicherl Kafol (prav tam) za potrebe eksperimenta njene 

doktorske naloge. Primarni test vsebuje 40 primerov za vsak preizkus (ritmični in melodični), 

prilagojen pa vključuje le 9 primerov za vsak preizkus. Test preverja melodični in ritmični 

posluh otrok, starih od pet let in pol do osem let.  
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S prilagojenimi deli testa osnovne mere glasbene avdiacije (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 

1999) smo s testiranjem na začetku ter na koncu izvajanja programa preverjali raven razvoja 

učenčevih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Prilagojene dele testa osnovne mere 

glasbene avdiacije (prav tam) je v svoji doktorski dizertaciji uporabila ter preverila avtorica B. 

Sicherl Kafol (1999). Za vrednotenje testov smo uporabili protokole vrednotenja oziroma 

kriterije, ki jih je avtorica predlagala ter preizkusila v svoji študiji.  

Uporabljeni testi ter vrednotenje dosežkov glede na kriterije (Sicherl Kafol, 1999): 

• Test petja znane pesmi 

Učenec zapoje znano pesem z naslovom Katarina Barbara.  

Kriteriji za vrednotenje pevskih dosežkov merijo: tonalno stabilnost, ritmično in 

melodično točnost izvajanja, pevsko izreko.  

• Test instrumentalne igre 

Ob petju znane pesmi Katarina Barbara učenec zaigra ostinatne spremljave na palčke 

in na boben. Ostinato za palčke vsebuje zaporedje izvajanja ritma mere. Ostinato za 

boben vsebuje izvajanje ritma mere ter pavze.  

Kriteriji za vrednotenje dosežkov instrumentalne igre merijo: ritmično točnost 

izvajanja, izvajalsko spretnost.  

• Test reprodukcije (ritmične in melodične) 

Standardiziran test ritmične in melodične reprodukcije vsebuje naloge imitacije 

ritmičnih in melodičnih fraz (Oblak, 1987, v Sicherl Kafol, 1999). Z risbami različnih 

predmetov so označeni melodični in ritmični primeri. Para enakih obrazov in para 

različnih obrazov sta narisana pod risbo vsakega predmeta. Učenec rešuje zaporedje 

primerov tako, da je pod risbo ustreznega predmeta obkroži dva enaka obraza (če je 

slišal dva enaka melodična ali ritmična motiva) ali obratno. Melodični in ritmični 

primeri so posneti. 

Ritmična imitacija: Učenec odmeva ritmične vsebine, ki vključujejo dve frazi v 

skupnem obsegu štirih dvodobnih taktov. Imitira jih v obliki ritmične izreke na 

nevtralni zlog »na« ter v obliki igre na lastna glasbila (prav tako dve frazi v skupnem 

obsegu štirih dvodobnih taktov).  

Kriteriji za vrednotenje: točnost ritmične reprodukcije ocenjujemo z eno točko. 

Maksimalno število točk reprodukcije ritmične izreke in igre na lastna glasbila je 

osem.  

Melodična imitacija: Učenec odmeva melodične vsebine, kar vključuje dve frazi v 

skupnem obsegu osmih dvodobnih taktov. 

Kriteriji za vrednotenje: Točnost melodične reprodukcije ocenjujemo z eno točko. 

Maksimalno število točk melodične reprodukcije je osem.  
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• Test pevske ustvarjalnosti  

Test pevske ustvarjalnosti (Oblak, 1987, v Sicherl Kafol, 1999) vsebuje pevsko 

izmišljanje na besedilo »V zlati skrinji mlin droban, teče, teče noč in dan«.  

Kriteriji za vrednotenje merijo: skladnost pevskih izmišljarij, izvirnost pevskih 

izmišljarij. 

Kvalitativno raven dosežkov merimo v razponu od intervalno ter ritmično nejasne 

melodije do izrazite melodije, ki je skladna z ritmom besedila.  

• Test pozornega poslušanja zvočnega primera 

Koncentracijo in pozornost pri poslušanju skladbe Kukavica (skladatelj Camilla Saint-

Saënsa) merimo z evalvacijskim testom Sigrid Abel-Struthove (1979, po Sicherl Kafol, 

1999). Ob poslušanju skladbe učenec prepoznava zvočne motive »kukavice«. Vsakič, 

ko učenec sliši oglašanje kukavice, prečrta sliko kukavice na delovnem listu.  

Kriteriji za vrednotenje dosežkov: vsaka prečrtana slika kukavice je ocenjena z 1 

točko. Končna (skupna) pravilna rešitev je zajemala 21 točk. Vsako pravilno rešitev 

vrednotimo z 1 točko.  

• Test orientacije v simbolnem zapisu tonskih trajanj/tonske višine 

Test orientacije v simbolnem zapisu zajema orientacijo v simbolnem zapisu za tonska 

trajanja in tonske višine (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999).  

Simbolni zapis tonskih višin: zajema tri primere zapisa melodičnih motivov, ki se med 

seboj razlikujejo po zaporedju treh tonskih višin.  

Simbolni zapis tonskih trajanj: zajema tri primere ritmičnih motivov, ki se med seboj 

razlikujejo po zaporedju zvočnih trajanj dobe in prve podelitve.  

Učenec pred reševanjem dvakrat izvede (zapoje ali ritmično izreka) melodične in 

ritmične motive po simbolnem zapisu, čemur sledita dve poskusni nalogi in za tem 

testiranje na podlagi zvočnih posnetkov ter delovnih listov. Na delovnih listih je 

učenec označil (prečrtal) ustrezno rešitev za posamezen primer.  

Kriteriji za vrednotenje: vsaka pravilna rešitev šteje 1 točko.  

9.2.6. Opazovalni protokol za beleženje kazalcev razvoja na glasbenem področju 

Opazovalni protokol nam je pomagal pri dodatnem spremljanju vpliva glasbenega programa 

na razvoj glasbenih sposobnosti (ritmičnega in melodičnega posluha) pri učencu v času treh 

mesecev (12 srečanj). Z njegovo pomočjo smo dobili vpogled v dogajanje znotraj 12 srečanj, 

kar nam je pomagalo pri oblikovanju končne evalvacije, interpretaciji rezultatov ter 

oblikovanju končnih sklepov študije primera. S protokolom smo na podlagi opazovanja 

beležili vplive programa na procese glasbenega učenja ter dosežke na afektivno-socialnem, 

kognitivnem ter psihomotoričnem področju učenčevega razvoja. Vrednotenje vpliva je 

temeljilo na glasbenih dejavnostih poslušanja, izvajanja ter ustvarjanja. Pri oblikovanju 
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kategorij in kriterijev opazovalnega protokola smo si pomagali s protokolom, ki ga je za 

potrebe svoje doktorske naloge oblikovala avtorica B. Sicherl Kafol (1999). Protokol smo 

izpolnili po četrtem in osmem srečanju.    

9.2.7. Opazovalni protokol za beleženje kazalcev razvoja na jezikovnem področju 

Opazovalni protokol, ki smo ga avtorsko oblikovali, nam je pomagal spremljati kazalce 

razvoja na jezikovnem področju (fonološko zavedanje in branje) znotraj 12 srečanj. Opažanja 

iz protokola so nam pomagala pri oblikovanju končne evalvacije, interpretaciji rezultatov ter 

oblikovanju končnih sklepov študije primera. Beležili smo dosežke učenca tekom izvajanja 

programa na področju fonološkega zavedanja (odstranjevanje glasov in zlogov, slušno 

razločevanje in pomnjenje, slušna analiza, slušna sinteza, zavedanje rime) in branja (tiho 

branje, kvaliteta glasnega branja). Protokol smo izpolnili po četrtem in osmem srečanju.    

9.2.8. Ocenjevanje učnega stila učenca 

Skupaj z učencem smo izpolnili vprašalnik, ki vsebuje 33 vprašanj. Odgovore učenca smo 

beležili v razponu 1–5, pri čemer je 5 pomenilo »skoraj vedno«, 1 pa »skoraj nikoli«. V 

priloženo tabelo vidni tip, telesno-gibalni tip in slušni tip smo vnesli učenčev odgovor (1–5) in 

sešteli točke za posamezno kategorijo. Tako smo lahko na podlagi največjega števila točk 

sklepali na učenčev prednostni učni stil.  

9.3. Globalna ocena učenčevega funkcioniranja 

Globalno oceno učenčevega funkcioniranja smo oblikovali na podlagi intervjuja s starši, 

strokovno delavko specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo na Svetovalnem centru, 

specialno rehabilitacijsko pedagoginjo v šoli ter z opazovanjem učenca ter pregledom 

njegovih izdelkov.  

Učenec je v šolskem letu 2016/2017 ponovno obiskoval 2. razred. Družina se je v začetku 

šolskega leta preselila na novo lokacijo, pri čemer je učenec zamenjal šolo. Ker je učenec na 

prejšnji šoli zelo težko sledil tempu sovrstnikov in je imel večje težave na področju branja in 

pisanja, so se starši skupaj s strokovnimi delavci obeh šol odločili, da je za učenca najbolje, da 

razred ponavlja. Učenec je ponavljanje razreda dobro sprejel. Učenec je imel ob rojstvu 

rizične obporodne dejavnike ter rizični gibalni razvoj, zato je v prvem letu starosti obiskoval 

nevrofizioterapije v razvojni ambulanti (povečan mišični tonus). Starši so odstopanja v 

razvoju pri učencu opazili že v predšolski dobi, saj je določene spretnosti usvajal kasneje kot 

njegovi vrstniki. Kazala se je slabša artikulacija pri govoru, slabše razumevanje vprašanj in 

navodil, ni redno upošteval dogovorov, v igri je bil dominanten in je težko upošteval 

predloge drugih. Likovno ustvarjanje in želja po gibanju so bila že od majhnega njegova 

močna področja. Starši so v letu 2013 (starost učenca: 5 let) zaprosili za mnenje komisije za 
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usmerjanje, katere sklep je bil, da učencu ne pripada dodatna strokovna pomoč v okviru 

vrtca, kljub temu pa so staršem svetovali obravnavno pri specialnem in rehabilitacijskem 

pedagogu ter logopedu. V šolskem letu 2014/2015 (februar), ko je učenec obiskoval 1. 

razred, je bila v osnovni šoli odprta osebna mapa učenca. V vprašalniku o učencu je šola 

Svetovalnemu centru posredovala ugotovitve o učenčevih težavah. Primanjkljaji so se kazali 

na področju usvajanja spretnosti branja, pisanja in računanja. Učenec je pri učenju branja in 

pisanja kazal šibko glasovno analizo (glasove je določal le s pomočjo), slabše je oblikoval 

povedi, enozložnih povedi ni prebral in razumel, ni usvojil pravilnega zapisa črk, težave je 

imel pri preslikavi s table, ni si zapomnil preprostih podatkov, ni povezoval informacij med 

seboj, težave je imel pri pomnjenju ter priklicu informacij, z delom ni pričel samostojno, 

stalno je izgubljal šolske potrebščine (težave pri pospravljanju ter organizaciji), pogovarjal se 

je zgolj s fanti, igral je razrednega »klovna« (z grimasami je iskal pozornost drugih), družil se 

je z vedenjsko problematičnimi učenci, zapuščal je delovni prostor, z delom ni začel 

samostojno, večje težave je imel tudi na področju pozornosti in koncentracije, pravil igre ni 

upošteval, na vprašanja je odgovarjal neprimerno, pri čemer se je velikokrat zmedel, slabše 

je sklepal, kaj se dogaja, tudi če je videl dogajanje. Osnovne motorične gibe je imel ustrezno 

razvite, pojavljale pa so se težave pri nadzorovanju gibov in telesa (mehko zvijanje, telesa ni 

postavil v določen položaj), opaziti je bilo šibko mišično strukturo, pri pisanju je močno 

stiskal svinčnik in ga premočno pritiskal na papir. Težave je imel z usvajanjem matematičnih 

in drugih pojmov, vrstnega reda dogodkov (ura) in pri določanju barv. Težave so se pojavile 

tudi pri zapisu števil (obračanje, pomnjenje števk). V šoli je bil v tem času deležen 

dopolnilnega pouka in individualne pomoči pri pouku. Šola je podala mnenje, da potrebuje v 

šoli stalno dodatno strokovno pomoč. V šolskem letu 2015/2016 je potekal sestanek šole s 

Svetovalnim centrom, kjer so obravnavali učenčeve primanjkljaje in težave v šoli. Ugotovili 

so, da je bil v predšolskem obdobju že predlagan za odločbo in dvakrat usmerjen v postopek 

preverjanja. Sklenili so, da učenec potrebuje redno logopedsko obravnavo ter ponavljanje 

razreda (manj zrel), da se zaščiti njegovo samopodobo. Na Svetovalnem centru so opravili 

tudi diagnostiko. Decembra leta 2015 je učenec pridobil strokovno mnenje komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, kjer so ugotovili, da ima učenec specifične motnje 

branja, pisanja in računanja (kombinirane motnje šolskih veščin) ter težave s pozornostjo in 

koncentracijo. Ugotovili so, da primanjkljaji pri slušnem oziroma fonološkem zaznavanju 

govora predstavljajo pri učencu oviro pri rabi jezika za namene učenja. Zaradi težave v 

fonološkem zavedanju ima učenec težave pri usvajanju bralne tehnike (dekodiranje). 

Učenec je imel v šolskem letu 2016/2017 (starost: 8 let, ponavljal 2. razred), ko smo z njim 

izvajali glasbeni program, že pridobljeno odločbo o specifičnih primanjkljajih branja, pisanja 

in računanja. Na podlagi intervjuja s starši, preko opazovanja ter pregleda njegovih izdelkov 

smo tudi sami ugotovili, da ima učenec večje težave na področju fonološkega zavedanja 

(manipulacija z glasovi in glasovnimi zvezami), branja (ni avtomatizirano, bere počasi, 

netekoče, zatikajoče, hitro mu pade pozornost, glaskuje, zamenjuje, izpušča in dodaja 

glasove – b, p, a, o, m, n, k, g, l, j, s, š in druge), pisanja (ne zapomni si oblike črk, zapis je 

včasih težko berljiv zaradi obračanja črk), težko je dalj časa usmerjal pozornost, še posebej 



67 

 

pri branju, zaradi česar je delal še več napak, postal je nemiren in zmeden. Naloge, ki so 

preverjale fonološko zavedanje, je v večini reševal neuspešno (razen naloge glaskovanja 

besede in spajanja črk v besedo, če besede niso bile predolge). Težave so se kazale na 

področju priklica ali ohranjanja slušnih informacij v delovnem spominu, ki so vsebovale več 

kot 3 ali 4 enote. Učenčevo besedišče je bilo enostavno, prav tako njegovo odgovarjanje na 

vprašanja. Z razumevanjem prebranega nima težav, v splošnem nima težav (na kognitivni 

ravni), težave se pojavijo, ker besedila običajno ne zmore prebrati do konca in zato ne more 

odgovoriti na vsa vprašanja v povezavi z besedilom. Pri delu ena na ena je vodljiv in za delo 

motiviran. V novi šoli se zelo dobro počuti, starši poročajo, da je postal veliko bolj 

komunikativen ter odprt do drugih ljudi.  

Tudi učenčeva starejša sestra ima težave na področju branja in pisanja in je deležna pomoči 

po petstopenjskem modelu, nima pa odločbe o usmeritvi.    

Učenčeva močna področja so: risanje, kjer je vztrajen in natančen, ter šport (badminton). 

Njegovi interesi so povezani s športom, naravo, praktičnim izdelovanjem stvari in druženjem. 

Zelo rad ima živali, doma imajo tudi psa. Kot oseba je pošten, iskren, dobrovoljen, prijateljski, 

deloven in vztrajen.  

 

S pomočjo vprašalnika smo ugotovili, da je učenčev prevladujoči učni stil slušni (zbral je 47 

točk od 55), zato sklepamo, da so glasbene dejavnosti primerno učno orodje za spodbujanje 

razvoja učenčevega fonološkega zavedanja in branja. Na drugem mestu je bil po točkah 

telesno-gibalni učni stil (44 točk od 55), na tretjem mestu pa vidni učni stil (38 točk od 55).   

9.4. Program glasbenih dejavnosti za spodbujanje fonološkega 

zavedanja in branja pri učencu z disleksijo 

Učenci z disleksijo imajo običajno manjše ali večje primanjkljaje na kognitivni ravni pri učenju 

in procesiranju informacij. Drugačno učenje in procesiranje informacij vplivata na delovni 

spomin, hitrost procesiranja, na sposobnost ohranjanja in priklica informacij, uporabo že 

naučenega in razvijanje avtomatizacije (Reid, 2009). To pri učencih z disleksijo vodi v bralno-

napisovalne primanjkljaje, ki običajno izhajajo iz primanjkljajev v fonološkem zavedanju, kar 

v predšolskem in šolskem obdobju vpliva na razvijanje predbralnih spretnosti ter učenje 

branja (prav tam).  

Da učenci z disleksijo lahko sledijo tempu šolskega dela in imajo zagotovljene enake 

možnosti pri učenju branja in pisanja, je pri učencih z disleksijo potrebno dodatno 

spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja. Treba je oblikovati programe pomoči in 

podpore, ki učencem z disleksijo ponujajo možnost za premagovanje njihovih primanjkljajev, 

zaradi katerih se nemalokrat znajdejo v osebni stiski, saj so nenehno soočeni z neuspehom 

(Magajna idr., 2008). Bralna pismenost je pomembna za posameznikov osebni razvoj oz. 

razvoj njegovih potencialov, za doseganje osebnih ciljev ter sodelovanje posameznika v 
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družbi (PISA, 2015). Je ključni dejavnik za vseživljenjsko izobraževanje, vključitev v družbeno 

okolje ter konkurenčnost na trgu dela (Nolimal, 2011). Cilj bralne pismenosti je, da učenci 

dosežejo stopnjo, kjer berejo zato, da se lahko učijo in pridobivajo znanje. Učenci z disleksijo 

do te stopnje težko pridejo sami, zato pri tem potrebujejo dodatno pomoč in podporo 

strokovnih delavcev.  

Iz globalne ocene učenca z disleksijo je razvidno, da ima večje težave na področju 

fonološkega zavedanja in branja in potrebuje na teh dveh področjih intenzivnejšo, 

usmerjeno pomoč. Na osnovi raziskav in ugotovitev študij (Overy, 2003; Forgeard idr., 2008; 

Besson, Chobert in Marie, 2011; Huss idr., 2011; Cogo-Moreira idr., 2012; Ziegler, Pech-

Georgel, George in Foxton, 2012; Cogo-Moreira idr., 2013; Matthews, 2013; Bishop‐Liebler 

idr., 2014; Fujii in  Wan, 2014; Flaugnacco idr., 2015; Habib idr., 2016), ki so preučevale 

transferne učinke programa/nalog glasbenega učenja na fonološko zavedanje in branje pri 

posameznikih z disleksijo, smo za učenca z disleksijo oblikovali program glasbenih dejavnosti 

za spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja ter branja. Program temelji na spodbujanju 

elementarnih glasbenih sposobnosti – razvoja ritmičnega in melodičnega posluha v okviru 

glasbenih dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja.   

9.4.1. Zgradba in izvajanje programa  

Program glasbenih dejavnosti za spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja in branja pri 

učencu z disleksijo je zasnovan na podlagi raznolikih ritmičnih in melodičnih glasbenih 

dejavnosti izvajanja, poslušanja ter ustvarjanja. Posamezno srečanje je vsebovalo določene 

ritmične in/ali melodične in/ali ritmično-melodične glasbene dejavnosti in vaje.  

Program glasbenih dejavnosti je potekal v okviru glasbenega pouka. Učne priprave so v 

prilogi. Program je obsegal 12 srečanj po eno uro. Srečanja so trajala 3 mesece, enkrat 

tedensko.  

9.4.2. Vsebina programa   

Program glasbenih dejavnosti vsebuje (Sicherl Kafol, 2001): glasbene dejavnosti poslušanja, 

glasbene dejavnosti izvajanja, glasbene dejavnosti ustvarjanja. Glasbene dejavnosti smo 

podrobneje opisali v teoretičnem delu (glej poglavje 5. 3 Dejavnosti glasbene vzgoje).  

Za vsako srečanje smo oblikovali cilje za vsako izmed področij glasbenih dejavnosti, ki smo jih 

zapisali v pripravah (glej prilogo 13. 3). 

Pri oblikovanju glasbenega programa smo se osredotočili predvsem na tiste glasbene 

dejavnosti, ki so spodbujale:  

Na ravni RITMIČNEGA POSLUHA: 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale posnemanje ritma (slušno in gibalno), 
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• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale slušno razlikovanje ritma (ali sta ritmična vzorca 

enaka ali različna), 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale posnemanje tempa (v razponu med 40–240 

bpm), 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale slušno razlikovanje tempa (ali je drugi tempo 

hitrejši ali počasnejši kot prvi), 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale udarjanje dobe/mere pri petju pesmi, 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale hitrost zaznavanja: slušno zaznavanje števila 

tonskih višin – not (koliko udarcev not slišiš), 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale hitrost zaznavanja: slušno razlikovanje števila 

tonskih višin – not (slišiš enako ali različno število not), 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale ritmično izreko besedila (pesmi, izštevank), 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale izvajanje ritmične spremljave. 

Na ravni MELODIČNEGA POSLUHA: 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale slušno razlikovanje kratkih melodičnih fraz (ali 

sta melodiji enaki ali različni), 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale slušno razlikovanje tonskih višin (ali sta tona 

enaka ali različna), petje pesmi, igranje melodij na melodični inštrument,  

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale iskanje zaigranega tona na melodičnem 

inštrumentu (učencu smo zaigrali ton, nato ga je moral poiskati na melodičnem 

inštrumentu – razpon od c1 do g1), 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale petje pesmi, 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale igranje melodij na melodični inštrument, 

• glasbene dejavnosti, ki so spodbujale razlikovanje zvočne barve inštrumenta (ali sta 

inštrumenta, ki ju slišiš, enaka ali različna).   

9.4.3. Merjenje učinkov programa 

Učinke programa smo preverjali s testi/podtesti, s katerimi smo merili fonološke zmožnosti 

in bralne spretnosti ter glasbene sposobnosti učenca z disleksijo pred in po izvedbi 

programa. Med izvajanjem programa smo kazalce razvoja na glasbenem in jezikovnem 

področju spremljali s protokolom za opazovanje po posameznih področjih. Po dveh mesecih 

brez izvajanja programa smo ponovno izvedli vse preizkuse. Primerjali smo rezultate testov 

pred začetkom izvajanja, po zaključku izvedbe programa ter rezultate testov dva mesecu po 

izvajanju programa ter jih osvetlili s teoretičnimi spoznanji.  
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9.5. Opis poteka raziskave  

Podatke o učencu smo pridobili iz študije dokumentacije o učencu, na podlagi intervjuja s 

starši, s specialno pedagoginjo v Svetovalnem centru ter s specialno pedagoginjo na šoli. Na 

začetku in po koncu izvajanja programa smo pri učencu z disleksijo preverili spretnosti 

fonološkega zavedanja in izvedli preizkuse s področja bralne pismenosti ter preverili glasbene 

sposobnosti s Testom glasbene avdiacije po Gordonu (1979, v Sicherl Kafol, 1999). Med 

izvajanjem programa smo na podlagi opazovanja učenca izpolnjevali tudi protokol za 

spremljanje učenčevega razvoja na glasbenem (ritmični in melodični posluh) in jezikovnem 

področju (spretnosti fonološkega zavedanja in branja). Pred izvajanjem programa smo ocenili 

učenčev učni stil, ki nas je usmerjal pri individualiziranem načrtovanju programa glasbenih 

dejavnosti za učenca. Srečanja so potekala tri mesece, enkrat tedensko po eno uro. Na koncu 

smo po dveh mesecih brez izvajanja programa glasbenih dejavnosti ponovno izvedli vse 

preizkuse, izvedene ob začetnem merjenju.  

9.6. Postopki obdelave podatkov 

Izvedena je primerjava rezultatov učenca z disleksijo na testih/podtestih, ki preverjajo 

fonološke in bralne spretnosti ter glasbene sposobnosti pred izvajanjem in po izvajanju 

programa glasbenih dejavnosti. Po dveh mesecih brez izvajanja programa smo z enakimi 

testi/podtesti naredili ponovno testiranje. S tem smo želeli ugotoviti vpliv izvedenega 

programa glasbenih dejavnosti na fonološke in bralne spretnosti pri učencu. Rezultate smo 

predstavili opisno in v tabelah navedli numerične rezultate ter jih primerjali med seboj.  
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10. REZULTATI IN INTERPRETACIJA TESTIRANJA  

10.1. Rezultati testov fonoloških in bralnih spretnosti  

10.1.1. Rezultati testa SNAP (Profil ocene posebnih potreb) 

Časovno omejeno branje 

V tabeli 4 so prikazani rezultati učenca na podtestu Časovno omejeno branje.  

Tabela 4: Rezultati testa SNAP – podtest: Časovno omejeno branje (Weedon idr., 2009) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju pravilno prebral 6 besed. Napake, ki so se pojavljale, so bile 

zamenjevanje določenih glasov (npr. j-l, b-d, o-a, m-n). Opažamo, da učenčevo branje ni bilo 

avtomatizirano, ritem branja je bil neenakomeren, netekoče branje s premori, branje s 

črkovanjem (če je bila beseda daljša, je učenec po črkovanju pozabil, katere glasove je 

prebral prej, zato je besedo ugibal oziroma si izmislil njen začetek).  

Ob končnem merjenju je pravilno prebral 9 besed, kar je za 3 več besede več kot na 

začetnem merjenju. Opažamo spremembe pri tekočnosti branja: učenec bere hitreje, bolj 

natančno, ritem pri branju je bolj enakomeren, z manj premori in manj zatikajoč. Na 

področju izraznosti branja (poudarki, glasnost, ton, naglas) učenec ni napredoval. Branje še 

vedno ni avtomatizirano, učenec bere tako, da besedo črkuje. Napake, ki so se pojavljale, so 

bile zamenjevanje določenih glasov oz. črk (npr. j-l, b-d, o-a, m-n). 

Na ponovnem testiranju je na podtestu dosegel 8 točk, kar je za 2 več kot na začetnem 

merjenju in za 1 manj kot na končnem merjenju. Ritem branja je bil deloma enakomeren. Pri 

branju je bilo zaznati upad hitrosti ter natančnosti. Na področju izraznosti branja ni bilo 

zaznati sprememb od končnega merjenja. Branje ni bilo avtomatizirano, učenec bere besede 

s črkovanjem.  

Na podlagi rezultatov končnega merjenja učenec kaže napredek pri časovno omejenem 

branju besed, kjer smo ocenjevali tekočnost branja. Predvsem so se izboljšali hitrost branja, 

 
IZBRANI PODTEST 

 
MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK 
 

 
ZAČETNO 
MERJENJE 

 
KONČNO 

MERJENJE 

 
RAZLIKA 

 
PM 

 

 
RPZ 

 
RPK 

1.  ČASOVNO OMEJENO BRANJE 
– 30 sekund (glasno branje) 

156 6 9 +3 8 +2 –1 
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natančnost in deloma ritem branja (manj premorov, bolj enakomerno branje). Branje ni 

avtomatizirano, učenec bere besede s črkovanjem. Po dveh mesecih brez izvajanja programa 

je učenec dosegel slabše rezultate kot na končnem in boljše kot na začetnem merjenju.  

Fonološko zavedanje  

V tabeli 5 so prikazani rezultati učenca na podtestu Fonološko zavedanje.  

Tabela 5: Rezultati testa SNAP – podtest: Fonološko zavedanje (Weedon idr., 2009) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 3 točke. Pravilno je odstranjeval prvi glas v besedi. 

Pri reševanju naloge je imel večje težave.  

Ob končnem merjenju je dosegel 6 točk, kar je 3 točke več kot na začetnem merjenju. 

Pravilno je odstranjeval večinoma prvi in zadnji glas v besedi.  

Na ponovnem merjenju je dosegel 3 točke, kar je enako kot na začetnem merjenju in za 3 

manj kot na končnem merjenju. Pravilno je odstranjeval prvi glas v besedi.  

Kot kažejo rezultati in naša opažanja, je učenec tekom izvajanja glasbenega programa 

napredoval v odstranjevanju glasov. Po dveh mesecih brez izvajanja glasbenega programa je 

učenec na podtestu dosegel slabše rezultate kot ob koncu programa.  

Branje nebesed  

V tabeli 6 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Branje nebesed.   

Tabela 6: Rezultati testa SNAP – podtest: Branje nebesed – 1 min (Weedon idr., 2009) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

 
IZBRANI PODTEST 

 
MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK 
 

 
ZAČETNO 
MERJENJE 

 
KONČNO 

MERJENJE 

 
RAZLIKA 

 
PM 

 

 
RPZ 

 
RPK 

2.  FONOLOŠKO ZAVEDANJE:  
odstrani glas (izmišljene besede) 

10 3 6 +3 3 0 –3 

 
IZBRANI PODTEST 

 
MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK 
 

ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA 
 

PM 
 

RPZ RPK 

3. BRANJE NEBESED – 1 min 40 6 8 +2 6 0 –2 
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Učenec je na začetnem merjenju dosegel 6 točk. Bral je počasi, s črkovanjem (branje ni 

avtomatizirano) posameznih glasov v besedi, ritem branja je bil neenakomeren, omahujoč, 

branje je bilo netekoče in zatikajoče.  

Ob končnem merjenju je dosegel 8 točk, kar je za 2 točki več kot na začetnem merjenju. 

Opazili smo napredovanje v hitrosti, ritmu (bolj enakomerno, manj zatikajoče, manj 

premorov) in natančnosti branja. Branje še vedno ni bilo avtomatizirano.   

Na ponovnem testiranju je dosegel 6 točk, kar je za 2 točki manj kot na končnem merjenju in 

enako kot na začetnem merjenju. Opazili smo nazadovanje v hitrosti, ritmu (več premorov, 

zatikajoče, neenakomerno branje) in natančnosti branja. Branje ni bilo avtomatizirano 

(branje s črkovanjem glasov v besedi). 

 Na podlagi učenčevih rezultatov in opažanj sklepamo, da je učenec tekom izvajanja 

napredoval pri branju nebesed. Izboljšali so se hitrost, natančnost ter ritem pri branju. 

Učenec še vedno črkuje posamezne glasove v besedi. Branje še vedno ni avtomatizirano.  

10.1.2. Test odstranjevanja glasov  

Odstranjevanje glasov in zlogov  

V tabeli 7 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Odstranjevanje glasov in 

zlogov.   

Tabela 7: Rezultati: Odstranitev glasu (Magajna, 1994) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 4 točke od 30. Pravilno je odstranil glas v štirih 

primerih. Večinoma je pravilno odstranil prvi glas v besedi. Z odstranjevanjem vmesnega in 

zadnjega glasu v besedi ima večje težave. Tudi z odstranjevanjem prvega glasu v besedi ima 

težave, če je beseda daljša ali učencu manj poznana. Ne zmore odstraniti posameznega zloga 

v besedi. Učenec za reševanje naloge porabi veliko energije, postane zmeden, njegova 

pozornost postane odkrenljiva. Za reševanje posameznega primera porabi veliko časa. Nima 

izdelane strategije za reševanje tovrstnih nalog. Težave ima s pomnjenjem zaporedja glasov v 

besedi in s tiho (v mislih) manipulacijo posameznih glasov v besedi.  

 
IZBRANI PODTEST 

 
MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK 
 

ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA 
 

PM 
 

RPZ RPK 

ODSTRANJEVANJE GLASOV/ZLOGOV 
(prvi, vmesni, glas/zlog) 

30 4 8 +4 6 +2 –2 
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Ob končnem merjenju je dosegel 8 točk, kar je za 4 več kot na začetnem merjenju. Pravilno 

je odstranjeval prvi in zadnji glas ter začetni zlog v besedi. Vmesnega glasu in zloga v besedi 

ni zmogel odstraniti. Opažamo, da je učenec napredoval v spretnosti odstranjevanja glasov 

in zlogov v besedi. Učenec je lahko dalj časa usmerjal in držal pozornost. Naloge je reševal 

hitreje kot na začetnem merjenju.  

Na ponovnem testiranju je dosegel 6 točk, kar je za 2 več kot na začetnem merjenju in za 2 

manj kot na končnem merjenju. Pravilno je odstranjeval začetni ali končni glas ali začetni 

zlog v besedi. Učenec ni zmogel odstranjevati vmesnega glasu ali zloga v besedi. Naloge je 

reševal počasneje kot na končnem merjenju. Učenec je lahko manj časa usmerjal in držal 

pozornost kot na končnem merjenju.  

Na podlagi učenčevih rezultatov in naših opažanj lahko sklepamo, da je učenec tekom 

izvajanja programa napredoval v spretnosti odstranjevanja začetnega in končnega glasu ter 

prvega zloga v besedi. Tekom izvajanja se je izboljšala njegova hitrost reševanja tovrstnih 

nalog ter okrepila pozornost.  

10.1.3. Test Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev (OSBZ-3) 

1-minutni preizkus tihega branja 

V tabeli 8 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu 1-minutnega preizkusa 

tihega branja.   

Tabela 8: Rezultati OSBZ-3: 1-minutni preizkus branja (Pečjak idr., 2012) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju pri tihem branju v 1 minuti prebral 13 besed. Tiho je bral 

počasi. Učenčevi rezultati so bili pod 5. percentilom za starost 8 let (začetek 3. razreda), kar 

pomeni, da ni dosegel kriterijev na standardiziranem testu (tiho prebere 31 besed ali manj, 

ne dosega kriterijev).  

Ob končnem merjenju je tiho prebral 24 besed, kar je za +12 besed več kot na začetnem 

merjenju. Opažamo, da se je učenčeva hitrost tihega branja tekom glasbenega programa 

 
IZBRANI PODTEST 

 
MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK 
 

ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

1. 1-MINUTNI PREIZKUS TIHEGA 
BRANJA 250 12 24 +12 19 +5 –7 
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izboljšala. Učenec še vedno ni dosegel kriterija na testu. Znašel se je pod 5. percentilom na 

standardiziranem testu.  

Na ponovnem testiranju je tiho prebral 19 besed, kar je za 5 več kot pri prvem merjenju in za 

7 manj kot na končnem merjenju.  

Kot kažejo rezultati in naša opažanja, je učenec tekom glasbenega programa napredoval v 

hitrosti tihega branja. Po zaključenem izvajanju glasbenega programa je tiho prebral več 

besed kot na začetnem merjenju.  

Kakovost glasnega branja 

V tabeli 9 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Kakovost glasnega 

branja.   

Tabela 9: Rezultati OSBZ-3: Kakovost glasnega branja (Pečjak idr., 2012) 

 
KRITERIJI = kriteriji, ki so opredeljeni v podtestu OSZB-3 za posamezno meritev kvalitete glasnega branja  
PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 
RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

  

IZBRANI PODTEST 
KRITERIJI 

 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA 
 

PM 
 

RPZ RPK 

2. KAKOVOST GLASNEGA BRANJA (7 min) 

Hitrost (št. besed na minuto) 
 

št. besed 
na min 6 8 +2 6 0 –2 

Ritem  
• 1 = neenakomeren,  
• 2 = enakomeren 

1–2 1 1 0 1 0 0 

Število napak   

• dodajanje, izpuščanje, 
zamenjevanje glasov, 
maličenje, izpuščanje besed, 
ugibanje, zamenjevanje 
vrstnega reda besed … 

število 
napak 

24 17 –7 10 –14 –7 

Pomoč učitelja pri branju  
(število besed, prebranih ob 
pomoči učitelja) 

število 
napak 

14 10 –4 6 –8 –4 

Natančnost (N) (%)  
• št. pravilno prebranih besed 

N 

% 

133  

(77,7 %) 

144 

(84,2 %) 

+11 

+6,5 % 

155 

90,6 % 

+22 

12,9 % 

+11 

6,4 % 

Izraznost  
• slabša = 1, povprečna = 2, 

dobra = 3 
1–3 1 1 0 1 0 0 
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Začetno merjenje: 

• Hitrost besede/minuto: Učenec je na začetnem merjenju prebral povprečno 6 besed 

na minuto. Ni dosegel kriterijev na standardiziranem testu, uvrstil se je pod 5. 

percentil.  

• Ritem: Učenec je na začetnem merjenju bral neenakomerno. Njegov ritem branja 

smo ocenili z 1 – neenakomerno. Njegov ritem branja je bil zatikajoč s postanki in 

zaletavajoč.  

• Število napak: Učenec je na začetnem merjenju naredil skupno 24 napak. Pri glasnem 

branju je dodajal, izpuščal in zamenjeval vrstni red glasov, prebral je začetek in ugibal 

naprej, težave je imel pri branju funkcijskih besed (veznikov). Ni dosegel kriterija (20 

ali več napak, učenec ne dosega kriterija). Uvrstil se je med 5. in 10. percentil.  

• Pomoč učitelja pri branju (število besed): Učenec je na začetnem merjenju ob pomoči 

učitelja prebral 14 besed. Uvrstil se je pod 5. percentil na standardiziranem testu in ni 

dosegel kriterijev (ne dosega kriterijev, če ob pomoči prebere 5 besed ali več). 

Učencu smo pomagali pri branju besede, če mu po dveh poskusih ni uspelo 

samostojno prebrati besede.  

• Natančnost (št. pravilno prebranih besed): Učenec je na začetnem merjenju pravilno 

prebral 133 besed. Uvrstil se je pod 5. percentil na standardiziranem testu in ni 

dosegel kriterijev (ne dosega kriterijev, če pravilno prebere 137 besed ali manj).  

• Izraznost: Učenec je na začetnem merjenju dosegel oceno 1 pri izraznosti. To pomeni, 

da učenec pogosto ne upošteva ločil in ne naglašuje pravilno. Učenec večino 

pozornosti porabi za dekodiranje, zato je njegova izraznost na stranskem tiru in je 

slabša.  

 

Končno merjenje: 

• Hitrost besede/minuto: Učenec je na končnem merjenju povprečno prebral 8 

besed/minuto, kar je za 2 več kot na začetnem merjenju. Uvrstil se je pod 5. percentil 

na standardiziranem testu in ni dosegel kriterijev. 

• Ritem: Učenec je na končnem merjenju pridobil oceno 1 pri ritmu. Enako smo ga 

ocenili na začetnem merjenju. Njegov ritem branja je bil še vedno zatikajoč in s 

premori, saj je učenec večino pozornosti porabil za dekodiranje. 

• Število napak: Učenec je na končnem merjenju naredil 17 napak, kar je za 7 manj kot 

na začetnem merjenju. Učenec dosega kriterije in se uvršča med 5. in 10. percentil na 

standardiziranem testu.  

• Pomoč učitelja pri branju (število besed): Učenec je na končnem merjenju ob pomoči 

učitelja prebral 10 besed, kar je za 4 manj kot na začetku programa. Opažamo, da je 
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učenec bolj samostojen pri branju. Uvrstil se je pod 5. percentil na standardiziranem 

testu in ni dosegel kriterijev. 

• Natančnost (št. pravilno prebranih besed): Učenec je na končnem merjenju pravilno 

prebral 144 besed. Uvrstil se je pod 5. percentil na standardiziranem testu in ni 

dosegel kriterijev. 

• Izraznost: Učenec je na končnem merjenju pri izraznosti pridobil oceno 1. To pomeni, 

da učenec pogosto ne upošteva ločil in besed ne naglašuje pravilno. Učenec večino 

pozornosti porabi za dekodiranje, zato je njegova izraznost na stranskem tiru in je 

slabša. 

 

Ponovno merjenje: 

• Hitrost besede/minuto: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju v eni 

minuti povprečno prebral 6 besed, kar je za 2 manj kot na končnem merjenju in 

enako kot na začetnem merjenju. Opažamo, da je učenec nazadoval pri hitrosti 

branja v dveh mesecih po prenehanju izvajanja programa glasbenih dejavnosti.  

• Ritem: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju dosegel oceno 1, ki 

označuje neenakomeren ritem branja. Na vseh merjenjih smo ga enako ocenili. Kljub 

enakim ocenam opažamo, da je učenec najbolje ritmično bral besedilo na končnem 

merjenju.  

• Število napak: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju naredil 10 napak, 

kar je 7 manj kot na končnem in za 14 manj kot na začetnem merjenju. Opažamo, da 

je učenec tekom programa in po dveh mesecih brez izvajanja programa napredoval 

(pri branju je delal manj napak, napake je večinoma popravljal sam).  

• Pomoč učitelja pri branju (število besed): Po dveh mesecih je učenec na ponovnem 

testiranju ob pomoči učitelja prebral 6 besed, kar je za 4 manj kot na končnem in za 8 

manj kot na začetnem merjenju. Opažamo, da je učenec tekom glasbenega programa 

in po dveh mesecih brez izvajanja le-tega napredoval in je bral veliko bolj samostojno. 

• Natančnost (št. pravilno prebranih besed): Po dveh mesecih je učenec na ponovnem 

testiranju pravilno prebral 155 besed, kar je za 11 več kot na končnem in za 22 več 

kot na začetnem merjenju. Opažamo, da je učenec tekom glasbenega programa in po 

dveh mesecih brez izvajanja le-tega napredoval in je bral veliko bolj samostojno. 

• Izraznost: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju pri izraznosti pridobil 

oceno 1 (slabša). Učenec je še vedno veliko pozornosti izgubil z dekodiranjem 

besedila. Učenec pogosto ni upošteval ločil in je besede deloma naglaševal pravilno.   

Na podlagi rezultatov in opažanj sklepamo, da je učenec tekom izvajanja trimesečnega 

glasbenega programa napredoval v kvaliteti glasnega branja. Predvsem so se izboljšale 
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njegova hitrost, natančnost, več besed je prebral brez pomoči učitelja, delal je manj napak, ki 

jih je bolj samostojno popravljal. Najmanj napredka je bilo opaziti na področju ritma in 

izraznosti pri branju, saj je učenec veliko pozornosti vložil v samo dekodiranje. Branje še ni 

avtomatizirano. Pri branju se pojavljajo težave z zamenjevanjem, izpuščanjem in dodajanjem 

glasov, zamenjevanjem vrstnega reda glasov, ugibanjem besede (prebere začetek in ugiba 

konec). Po dveh mesecih brez izvajanja programa je učenec še vedno napredoval v 

natančnosti branja (število napak, pomoč učitelja), ne pa tudi v hitrosti branja.  

Razumevanje prebranega  

V tabeli 10 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Razumevanje 

prebranega.  

Tabela 10: Rezultati OSBZ-3: Razumevanje prebranega (Pečjak idr., 2012) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 3 točke. Na vprašanja je dobro odgovarjal, z 

razumevanjem besedila ni imel težav. Manj točk je dosegel, ker besedila ni uspel prebrati do 

konca. Opažamo, da učenec s samim razumevanjem besedila nima težav. Več težav je imel s 

samim zapisom odgovorov na odprti tip vprašanj. Uvrstil se je v 10. percentil na 

standardiziranem testu in ni dosegel kriterija (kriterija ne doseže, če zbere 3 točke ali manj).  

Ob končnem merjenju je dosegel 4 točke, kar je za 1 točko več kot na prvem merjenju. Na 

vprašanja je dobro odgovarjal, z razumevanjem besedila ni imel težav. Manj točk je dosegel, 

ker besedila ni uspel prebrati do konca. Opažamo, da učenec s samim razumevanjem 

besedila nima težav. Več težav je imel s samim zapisom odgovorov na odprti tip vprašanj. 

Uvrstil se je v 20. percentil na standardiziranem testu in je dosegel kriterije. 

Na ponovnem testiranju je dosegel 4 točke, kar je enako kot na končnem in za 1 več kot na 

začetnem merjenju. Na podlagi predhodnih rezultatov ter opažanj sklepamo, da učenec pri 

razumevanju prebranega nima težav. Večje težave ima pri zapisu odgovorov odprtega tipa. 

Uvrstil se je v 20. percentil na standardiziranem testu in je dosegel kriterije. 

Kot kažejo rezultati in opažanja, učenec nima težav z razumevanjem prebranega. Težava 

nastopi, ker besedila ne uspe prebrati v celoti in ne more odgovarjati na vsa vprašanja iz 

testa. Težave ima pri zapisu odgovorov na vprašanja odprtega tipa. Na končnem in 

ponovnem merjenju je dosegel kriterije na standardiziranem testu. Glede na prejšnje 

rezultate sklepamo, da bi lahko glasbeni program z vidika bralnega razumevanja pripomogel 

 
IZBRANI PODTEST 

MOŽNO 
ŠTEVILO 

TOČK 

ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

3. RAZUMEVANJE PREBRANEGA 7 3 4 +1 4 +1 0 
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k hitrosti branja, zaradi česar bi učenec lahko odgovoril na več vprašanj in pridobil večje 

število točk.  

Fonološko zavedanje  

V tabeli 11 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Fonološko zavedanje.   

Tabela 11: Rezultati OSBZ-3: Fonološko zavedanje (Pečjak idr., 2012) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Začetno merjenje: 

• Slušna analiza: Učenec je na začetnem merjenju dosegel 3 točke, kar pomeni, da je 

pravilno rešil 3 primere od 4. Primer, ki ga ni pravilno rešil, je bil žebelj (žebel). 

Učenec je dosegel kriterije. Uvrstil se je med 30. in 75. percentil na standardiziranem 

testu.  

• Slušna sinteza: Učenec je na začetnem merjenju dosegel 2 točki, kar pomeni, da je 

pravilno rešil dva primera od 4. Težave z reševanjem je imel pri daljših besedah v-r-t-

n-a-r-i-c-a (vrtnica) in L-j-u-b-l-j-a-n-a (bljana). Opažamo, da učenec pri daljših 

besedah glasove težko ohranja v fonološkem spominu. Pri daljših besedah težko 

ohranja pozornost.  

• Odstranjevanje glasov iz besed: Učenec je na začetnem merjenju dosegel 2 točki. 

Pravilno je odstranjeval prvi glas v besedi. Učenec ni dosegel kriterijev na 

standardiziranem testu, uvrstil se je v 5. percentil.  

• Odstranjevanje zlogov iz besed: Učenec je na začetnem merjenju dosegel 0 točk. 

Učenec ni zmogel odstraniti zloga v nobenem primeru. Na standardiziranem testu ni 

dosegel kriterijev, uvrstil se je pod 5. percentil.  

  

IZBRANI PODTEST 

MOŽNO 

ŠTEVILO 

TOČK 

ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

4. FONOLOŠKO ZAVEDANJE  

Slušna analiza 4 3 3 0 4 0 +1 

Slušna sinteza 5 2 4 +2 4 +2 0 

Odstranjevanje glasov iz besed 6 2 4 +2 3 +1 –1 

Odstranjevanje zlogov iz besed 6 0 2 +2 1 +1 –1 
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Končno merjenje: 

• Slušna analiza: Učenec je na končnem merjenju dosegel 3 točke, kar je enako kot na 

začetnem merjenju. Ponovno ni pravilno rešil primera, ki je vseboval besedo žebelj 

(žebel). Učenec je dosegel kriterije. Uvrstil se je med 30. in 75. percentil na 

standardiziranem testu.  

• Slušna sinteza: Učenec je na končnem merjenju dosegel 4 točke od 5, kar je za 2 več 

kot na začetnem merjenju. Pravilno ni rešil primera v-r-t-n-a-r-i-c-a (vrtnica). 

Sklepamo, da učenec ni bil dovolj pozoren, saj je beseda daljša. Pri daljših besedah 

ima težave z ohranjanjem glasov v fonološkem spominu. Učenec je dosegel kriterije. 

Uvrstil se je med 25. in 50. percentil na standardiziranem testu.  

• Odstranjevanje glasov iz besed: Učenec je na končnem merjenju dosegel 4 točke, kar 

je za 2 več kot na začetnem merjenju. Pravilno je odstranil 3 prve glasove in 1 drugi 

glas v besedi. Učenec je dosegel kriterije. Uvrstil se je med 20. in 30. percentil na 

standardiziranem testu.  

• Odstranjevanje zlogov iz besed: Učenec je na končnem merjenju dosegel 2 točki, kar 

je za 2 več kot na začetnem merjenju. Pravilno je odstranil dva prva zloga (malina, 

žabica). Na standardiziranem testu ni dosegel kriterijev, uvrstil se je v 10. percentil. 

Ponovno testiranje:  

• Slušna analiza: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju dosegel 4 točke, 

pravilno je rešil vse primere. Svoj rezultat je izboljšal za 1 točko glede na začetno in 

končno merjenje. Učenec je dosegel kriterije. Uvrstil se je med 80. in 95. percentil na 

standardiziranem testu.  

• Slušna sinteza: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju dosegel 4 točke, 

kar je enako kot na končnem merjenju in za 2 več kot na začetnem merjenju. 

Opažamo enake težave kot na končnem merjenju. Učenec je dosegel kriterije. Uvrstil 

se je med 25. in 50. percentil na standardiziranem testu.   

• Odstranjevanje glasov iz besed: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju 

dosegel 3 točke, kar je za 1 manj kot na končnem in za 1 več kot na začetnem 

merjenju. Učenec ni dosegel kriterijev na standardiziranem testu, uvrstil se je v 10. 

percentil. Opažamo, da so se učenčevi rezultati po prenehanju programa v dveh 

mesecih poslabšali glede na končno merjenje.  

• Odstranjevanje zlogov iz besed: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju 

dosegel 1 točko, kar je 1 točko manj kot na končnem in 1 točko več kot na začetnem 

merjenju. Pravilno je odstranil en prvi zlog (ti-šina). Na standardiziranem testu ni 

dosegel kriterijev, uvrstil se je v 5. percentil. 

Na podlagi rezultatov in opažanj ugotavljamo, da je učenec tekom izvajanja programa 

napredoval na vseh merjenjih fonološkega zavedanja, razen pri slušni analizi, kjer je bil 
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rezultat začetnega in končnega merjenja enak. Opažamo, da je izvajanje programa pozitivno 

vplivalo na učenčeve rezultate na fonološkem merjenju.  

10.1.4. Test motenj branja in pisanja (MBP)  

 Orientacija v prostoru 

V tabeli 12 so prikazani rezultati učenca na podtestu Orientacija v prostoru.  

Tabela 12: Rezultati MBP: Orientacija v prostoru (Šali, 1975) 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Na začetnem merjenju, končnem in ponovnem merjenju je učenec dobro ločil levo in desno 

stran (del telesa) na sebi in drugih. Pravilno je poimenoval medsebojno lego dveh predmetov 

(zgoraj, spodaj, ob, nad, pod, v …). Z določanjem ni imel težav.  

Učenec z orientacijo v prostoru ni imel težav pri nobenem od merjenj. Ne moremo sklepati, 

kako je glasbeni razvoj vplival na učenčeve rezultate in razvoj orientacije.  

Lateralnost 

V tabeli 13 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Lateralnost.  

Tabela 13: Rezultati MBP: Lateralnost (Šali, 1975) 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Na začetnem, končnem in ponovnem merjenju se je pokazalo, da ima učenec dominantno 

desno roko, desno nogo, levo oko in levo uho. To so pričakovani rezultati, saj se lateralnost 

ne spreminja.   

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

1. ORIENTACIJA V PROSTORU  
(levo-desno/jaz-drugi) 

L /D Loči Loči 0 Loči 0 0 

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

2.LATERALNOST 
Ocenjevanje po vrsti: roka, noga, 
oko, uho 

L /D D, D, L, L D, D, L, L 0 D, D, L, L 0 0 



82 

 

Črke-glasovi in glasovne zveze 

V tabeli 14 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Črke-glasovi in 

glasovne zveze.   

Tabela 14: Rezultati MBP: Črke-glasovi in glasovne zveze (Šali, 1975) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju napačno prebral 3 primere (g, b, lj). 

Ob končnem merjenju je napačno prebral 2 primera (b, lj). Napaki, ki ju je naredil, sta se 

pojavili tudi na začetnem merjenju.  

Na ponovnem testiranju je naredil 2 napaki, kar je enako kot na končnem merjenju in 1 manj 

kot na začetnem merjenju.   

Na podlagi rezultatov in opažanj sklepamo, da je učenec tekom glasbenega programa 

zmanjšal napake pri branju črk – glasov in glasovnih zvez. Pri tem se zavedamo, da je na 

njegov izboljšan rezultat na končnem merjenju in retestiranju vplivalo tudi poučevanje in 

zorenje.  

Slušno razločevanje 

V tabeli 15 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Časovno omejeno 

branje.  

Tabela 15: Rezultati MBP: Slušno razločevanje (Šali, 1975) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

3. ČRKE – GLASOVI IN GLASOVNE 
ZVEZE 

MŠT: 48 

ŠT. 
NAPAK 

3 2 –1 2 –1 0 

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

4. SLUŠNO RAZLOČEVANJE MŠT: 18 0 1 +1 0 0 –1 
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Učenec je na začetnem merjenju naredil 0 napak. Vse dvojice besed je dobro slušno 

razlikoval.  

Ob končnem merjenju je naredil 1 napako, kar je za 1 več kot na začetnem merjenju. Dvojice 

besed je v splošnem dobro razlikoval.  

Na ponovnem testiranju je naredil 0 napak, kar je za 1 manj kot na končnem in enako kot na 

začetnem merjenju. Dvojice besed je v splošnem dobro razlikoval.  

Na podlagi rezultatov in opažanj povzemamo, da je učenec v splošnem dobro reševal nalogo 

slušnega razločevanja znanih besed. Dobro je slišal razlike v dvojicah znanih besed.  

Slušno razločevanje in pomnjenje – nesmiselne besede 

V tabeli 16 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Slušno razločevanje in 

pomnjenje – nesmiselne besede.  

Tabela 16: Rezultati MBP: Slušno razločevanje in pomnjenje (Šali, 1975) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Na začetnem merjenju je učenec naredil 7 napak. Težave je imel pri reševanju primerov, kjer 

je beseda daljša (lorema, monalura, topakimu, debagusi, katopinafe, ronamelita, 

muralenoka). Pri reševanju je bilo občasno zaznati upad pozornosti, učenec je postal 

zmeden.  

Ob končnem merjenju je naredil 5 napak, kar je 2 manj kot na začetnem merjenju (lorema, 

monalura, katopinafe, tapikusave). Težave je imel pri pomnjenju daljših besed, zaznati je bilo 

upad pozornosti.  

Na ponovnem testiranju je naredil 4 napake, kar je 1 manj kot na končnem in 3 manj kot na 

začetnem merjenju. Podobno kot pri predhodnih merjenjih je imel težave pri pomnjenju 

daljših besed (lorema, ronamelita, tapikusave, muralenoka).  

Kot kažejo rezultati in opažanja, je učenec tekom trimesečnega programa glasbenih 

dejavnosti napredoval na preizkusu slušnega razločevanja in pomnjenja. Ob koncu izvajanja 

programa je bilo opaziti predvsem povišano zmožnost usmerjanja pozornosti v daljšem 

časovnem obsegu. Pri ponovnem testiranju je bilo zaznati upad pri vzdrževanju pozornosti. 

Pri reševanju nalog je imel boljši rezultat v primerjavi z obema merjenjema.  

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

5. SLUŠNO RAZLOČEVANJE IN 
POMNJENJE 

MŠT: 20 
ŠT. 

NAPAK 

7 5 –2 4 –3 –1 
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Slušno razčlenjevanje 

V tabeli 17 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Slušno razčlenjevanje.  

Tabela 17: Rezultati MBP: Slušno razčlenjevanje (Šali, 1975) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Začetno merjenje: 

• Končni glas: Učenec je na začetnem merjenju naredil 9 napak (spol, plot, dom, oblak, 

most, kruh, klop, glas, pionir). Opazili smo, da je imel učenec večje težave pri 

določanju zadnjega glasu, še posebej kadar je imela beseda več kot 3 glasove – črke. 

• Začetni glas: Učenec je na začetnem merjenju naredil 5 napak. Predvsem je imel 

težave pri daljših besedah (mleko, trava, kava, ladja, drevo). Težave je imel z daljšim 

vzdrževanjem pozornosti.  

Končno merjenje: 

• Končni glas: Učenec je na končnem merjenju naredil 5 napak, kar je za 4 manj kot na 

začetnem merjenju (kruh, klop, plot, pionir). Težave pri določanju je imel pri daljših 

besedah. Postal je zmeden, zaznati je bilo padec pozornosti. 

• Začetni glas: Učenec je na končnem merjenju, po izvajanju glasbenega programa, 

naredil 2 napaki, kar je za 3 manj kot na začetnem merjenju. Težave z določanjem je 

imel pri daljših besedah (barva, ladij). Pri reševanju daljših besed je bilo zaznati upad 

pozornosti.  

Ponovno testiranje:  

• Končni glas: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju naredil 5 napak, kar 

je za 4 manj kot na začetnem in enako kot na končnem merjenju. Opazili smo, da je 

za odgovarjanje potreboval več časa kot na končnem merjenju. Med reševanjem mu 

je hitro padla pozornost.   

• Začetni glas: Po dveh mesecih je učenec na ponovnem testiranju naredil 0 napak, kar 

je 2 manj kot na končnem in 5 manj kot na začetnem merjenju. Učenec je pri 

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

6. SLUŠNO RAZČLENJEVANJE 

Končni glas ŠTEVILO 
NAPAK 9 5 –4 5 –4 0 

Začetni glas ŠTEVILO 
NAPAK 5 2 –5 0 –5 –2 
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reševanju naloge napredoval. Sklepamo, da je na učenčev napredek vplivalo tudi 

zorenje in poučevanje.  

Na podlagi rezultatov in opažanj ugotavljamo, da je učenec tekom programa napredoval v 

reševanju naloge slušnega razčlenjevanja (določanje končnega in začetnega glasu). Rezultati 

končnih merjenj so bili v obeh nalogah iz testa boljši v primerjavi z začetnim merjenjem. Dva 

meseca brez izvajanja programa nista vplivala na poslabšanje rezultatov, rezultati so se celo 

izboljšali. Sklepamo, da je na učenčev napredek vplivalo tudi zorenje in poučevanje.  

Slušno razčlenjevanje – glaskovanje 

V tabeli 18 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Slušno razčlenjevanje – 

glaskovanje.  

Tabela 18: Rezultati MBP: Slušno razčlenjevanje – glaskovanje (Šali, 1975) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju naredil 2 napaki. Preizkus je reševal hitro, zbrano in 

odločno.  

Ob končnem merjenju je naredil 0 napak, rezultat je v primerjavi z začetnim merjenjem 

izboljšal, naredil je 2 napaki manj. Preizkus je reševal hitro, zbrano in odločno. 

Na ponovnem merjenju je naredil 0 napak, kar je enako kot na končnem in 2 napaki manj kot 

na začetnem merjenju. Preizkus je reševal hitro, zbrano in odločno. 

Na podlagi rezultatov in opažanj povzemamo, da učenec pri glaskovanju besed nima težav. 

Učenec dobro slušno razčlenjuje besede (besede na glasove), kar se je izkazalo na vseh 

merjenjih. Težave nastopijo, kadar je beseda daljša in mora v fonološkem spominu ohranjati 

več informacij. Upoštevamo, da je lahko na učenčevo slušno razločevanje vplivalo tudi 

zorenje in poučevanje.  

 

  

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

7. SLUŠNO RAZČLENJEVANJE – 
glaskovanje 

ŠTEVILO 
NAPAK 

2 0 –2 0 –2 0 
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Besede I 

V tabeli 19 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Besede I.  

Tabela 19: Rezultati MBP: Besede I (Šali, 1975) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetku merjenja naredil 16 napak pri branju besed I. Bral je počasi, netekoče, 

ritem branja je bil neenakomeren, bral je s črkovanjem posameznih glasov v besedi. Branje ni 

avtomatizirano. Težko je vzdrževal pozornost, med reševanjem se je hitro utrudil. Besede je 

bral 7 minut in 20 sekund.  

Ob končnem merjenju je naredil 10 napak, kar je 6 napak manj kot na začetnem merjenju. 

Bral je 6 minut in 10 sekund, čas branja je izboljšal za 1 minuto in 10 sekund. Učenčevi 

rezultati kažejo, da je napredoval pri branju besed I.  

Na ponovnem testiranju je naredil 13 napak, kar je za 3 več kot na končnem merjenju in za 3 

manj kot na začetnem merjenju. Opažamo, da je učenec manj natančno bral besede I na 

ponovnem merjenju. V primerjavi s končnim merjenjem je težje vzdrževal pozornost pri 

branju.  

Na podlagi rezultatov in opažanj povzemamo, da je učenec tekom izvajanja glasbenega 

programa napredoval v branju na podtestu Besede I. Na končnem merjenju je bral hitreje, 

bolj tekoče in bolj natančno. Na ponovnem testiranju je imel učenec slabše rezultate kot na 

končnem merjenju (natančnost). Pri ponovnem merjenju je bilo zaznati tudi upad pozornosti 

v primerjavi s končnim merjenjem. Pri tem upoštevamo, da je k izboljšanju rezultatov lahko 

pripomogel tudi proces zorenja ter poučevanja. 

10.1.5. Jezikovni protokol 

Učenčev razvoj fonološkega zavedanja in branja smo spremljali z avtorsko oblikovanim 

jezikovnim protokolom, ki je beležil kazalce jezikovnega razvoja na obeh področjih. Meritve 

smo opravili dvakrat tekom izvajanja programa, in sicer po 4. in po 8. srečanju.  

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

8. BESEDE I 

Število napak 
MŠT: 45 

ŠT. 
NAPAK 

16 10 –6 19 +3 +9 

Čas min 7 m 20 s 6 m 10 s –1 m 10 s 4 m 30 s 2 m 50 s 1 m 40 s 
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Fonološko zavedanje: Kot kažejo rezultati in opažanja, je učenec tekom izvajanja glasbenega 

programa napredoval v razvoju določenih spretnosti fonološkega zavedanja: odstranjevanje 

začetnega, vmesnega in končnega glasu, odstranjevanje prvega zloga, slušna analiza – 

glaskovanje (slušno razčlenjevanje), slušno razločevanje dveh besed, slušno razčlenjevanje 

(začetni in končni glas), slušno razločevanje in pomnjenje besede, slušna sinteza (spajanje 

zlogov v besede), zavedanje rime. Rezultati večinoma sovpadajo s končnim merjenjem na 

izbranih jezikovnih testih in njihovih podtestih. Učenec ni napredoval v odstranjevanju 

vmesnega zloga in končnega zloga. Pri nobeni merjeni spretnosti fonološkega zavedanja iz 

jezikovnega protokola se tekom izvajanja glasbenega programa ni pokazalo nazadovanje v 

razvoju (učenec na 2. merjenju ni dosegel slabših rezultatov). 

Branje: Kot kaže, se je tekom izvajanja glasbenega programa pri učencu na področju branja 

izboljšalo naslednje: hitrost tihega branja, bralno razumevanje in število prebranih besed v 

eni minuti (hitrost glasnega branja). Slabši rezultat je na drugem merjenju dosegel le pri 

natančnosti branja (število napak). Učenec ni dosegel boljših rezultatov na drugem merjenju 

pri ritmu branja, izraznosti, tehniki, natančnosti – vrsta napak. Opažamo, da na določenih 

področjih glasnega branja ni napredoval, ker njegovo branje ni avtomatizirano in posledično 

veliko časa, pozornosti ter energije usmerja v samo dekodiranje.  

10.2. Rezultati na glasbenem področju  

10.2.1. Test glasbene avdiacije 

 

Test petja znane pesmi  

V spodnji tabeli so navedeni rezultati učenca na Testu glasbene avdiacije, podtest Test petja 

znane pesmi (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999).  

Tabela 20: Test petja znane pesmi (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

Tonalna stabilnost 
1 = nezanesljiva, 2 = zanesljiva 

1–2 1 2 +1 2 0 0 

Točnost izvajanja RITEM 
1 = netočno, 2 = deloma točno,  

   3 = v celoti točno  

 
1–3 

 

 
1 
 

2 +1 2 +1 0 

Točnost izvajanja MELODIJA 
1 = netočno, 2 = deloma točno,  

   3 = v celoti točno 

 
1–3 1 2 +1 2 +1 0 

Pevska izreka 
1 = nerazločna, 2 = površna, 3 = 
razločna 

 
1–3 1 2 +1 2 +1 0 
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PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Začetno merjenje: 

• Tonalna stabilnost: Pred začetkom izvajanja programa glasbenih dejavnosti smo na 

podlagi učenčevega petja pesmi Ukradena putka ugotovili, da je njegova tonalna 

stabilnost NEZANESLJIVA (1).   

• Točnost izvajanja: RITEM: Pri učencu smo v začetnem merjenju ugotovili netočno 

izvajanje ritma pri petju znane pesmi. Učenec ni vzdrževal konstantnega glasbenega 

pulza. Med petjem je prihajalo do prekinitev v ritmu, prehitevanja ali zaostajanja, kar 

se je odražalo v »zatikajočem« in neenakomernem petju znane pesmi. Točnost 

izvajanja ritma smo ocenili z NETOČNO (1).  

• Točnost izvajanja: MELODIJA: Pred izvajanjem programa je učenec na začetnem 

merjenju kazal težave v točnosti izvajanja melodije pri petju znane pesmi. Tonov ni 

zapel v točnem zaporedju, prišlo je do izpuščanja, dodajanja ali izmišljanja tonov k 

melodiji, prekinjanja melodije, zaradi česar je prišlo tudi do nepravilno zapetega 

besedila. Njegovo točnost izvajanja melodije smo ocenili z NETOČNO (1).  

• Pevska izreka: Pri učencu smo pri začetnem merjenju ugotovili nerazločno pevsko 

izreko pri petju znane pesmi. Učenec besed ni izgovarjal razločno – besede je 

zamomljal, »požiral« (razločil se je začetek besede, konec ne), nekatere besede je 

izpustil ali dodal. Usta je imel priprta, pri petju jih ni ustrezno odpiral, obrazne mišice 

je pomanjkljivo uporabljal, zaradi česar se je izgubljal pomen zapetega besedila, 

točnost v ritmu in melodiji. Njegovo pevsko izreko smo ocenili z NERAZLOČNA (1). 

Končno merjenje: 

• Tonalna stabilnost: Ob koncu izvajanja programa smo pri končnem merjenju ugotovili 

napredek v tonalni stabilnosti učenca pri petju znane pesmi. Ker je bila učenčeva 

tonalna stabilnost veliko bolj zanesljiva v primerjavi z začetnim merjenjem, smo 

tonalno stabilnost označili za ZANESLJIVO (2).  

• Točnost izvajanja RITEM: Pri končnem merjenju je učenec kazal napredek in 

izboljšanje v ritmu pri petju znane pesmi. Njegovo izvajanje je bilo veliko bolj 

enakomerno, tekoče in neprekinjeno v primerjavi z začetnim merjenjem. Učenec je 

vsaj deloma uspel vzdrževati glasbeni pulz. Njegovo izvajanje smo ocenili z DELOMA 

TOČNO (2).  

• Točnost izvajanja MELODIJA: Pri končnem merjenju je učenec kazal napredek in 

izboljšanje v točnosti izvajanja melodije pri petju znane pesmi. Dodajanje, izpuščanje 

ali izmišljanje tonov je bilo redko, prav tako prekinjanje melodije. Njegovo izvajanje 

po končnem merjenju ni bilo v celoti točno. Učenčevo točnost izvajanja melodije smo 

ocenili z DELOMA TOČNO (2). 
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• Pevska izreka: Pri končnem merjenju je učenec kazal napredek in izboljšanje v pevski 

izreki pri petju znane pesmi. Pri petju je besede veliko bolj nazorno artikuliral z 

aktivacijo obraznih mišic, zaradi česar je bilo petje veliko bolj razumljivo in razločno. 

Še vedno je bila njegova izreka pomanjkljiva in deloma nerazločna. Po koncu 

programa smo učenčevo pevsko izreko ocenili s POVRŠNO (2). 

Ponovno testiranje:  

• Tonalna stabilnost: Po dveh mesecih brez izvajanja programa smo ugotovili, da je 

učenec še vedno kazal bolj zanesljivo tonalno stabilnost pri petju znane pesmi kot pri 

prvem merjenju, vendar ne bolj zanesljivo kot pri končnem merjenju. V primerjavi s 

končnim merjenjem je bilo opaziti manjše nazadovanje. Ker je učenec še vedno kazal 

pomemben napredek v primerjavi z začetnim merjenjem, smo njegovo tonalno 

stabilnost označili za ZANESLJIVO (2).  

• Točnost izvajanja RITEM: Učenčevo izvajanje ritma pri petju znane pesmi smo po 

dveh mesecih brez izvajanja programa ocenili z DELOMA TOČNO (2). Učenec se je na 

testu v primerjavi z začetnim merjenjem odrezal bolje. V primerjavi s končnim 

merjenjem se je pokazalo rahlo nazadovanje v točnosti izvajanja ritma pri petju, 

vendar ni bilo tolikšno, da bi ga ocenili z netočnim.  

• Točnost izvajanja MELODIJA: Učenčevo točnost izvajanja melodije pri petju znane 

pesmi smo po dveh mesecih brez izvajanja programa ocenili z DELOMA TOČNO (2). 

Učenec se je na testu odrezal bolje v primerjavi z začetnim merjenjem. V primerjavi s 

končnim merjenjem se je pokazalo rahlo nazadovanje v točnosti izvajanja melodije pri 

petju, vendar ni bilo tolikšno, da bi ga ocenili z netočnim.  

• Pevska izreka: Učenčevo pevsko izreko pri petju znane pesmi smo po dveh mesecih 

brez izvajanja programa ocenili s POVRŠNO (2). Učenec se je na testu odrezal bolje v 

primerjavi z začetnim merjenjem. V primerjavi s končnim merjenjem se je pokazalo 

rahlo nazadovanje v razločnosti pevske izreke, vendar ni bilo tolikšno, da bi jo ocenili 

z nerazločno.  

Na merjenih področjih ugotavljamo, da je učenec po izvajanju programa napredoval v 

tonalni stabilnosti, točnosti izvajanja ritma ter melodije in v pevski izreki. Po dveh mesecih, 

ko učenec ni bil vključen v program, je bilo na vseh merjenih področjih opaziti rahlo 

poslabšanje rezultatov.  
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Test instrumentalnega izvajanja  

V tabeli 21 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Test instrumentalnega 

izvajanja. 

 

Tabela 21: Test instrumentalnega izvajanja (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Začetno merjenje: 

• Točnost izvajanja RITEM: Pri učencu smo v začetnem merjenju ugotovili netočno 

ritmično izvajanje pri instrumentalnem izvajanju ritmičnih ostinatov ob petju znane 

pesmi. Učenec je imel velike težave pri istočasnem petju ter instrumentalnem igranju 

ostinatov. Njegovo igranje je bilo zatikajoče, neenakomerno, netekoče in s premori. 

Težave je imel pri usklajevanju gibov rok (igranje) ter petja (ritmična in melodična 

izreka besedila). Drugi ostinatni vzorec, ki predvideva tudi pavze, je izvajal netočno. 

Učenec je na inštrument izvajal pevski ritem, ni zmogel izvajati dveh različnih 

dejavnosti (peti ritem in igrani ritem) istočasno. Njegovo instrumentalno igranje smo 

ocenili z NETOČNO (1).  

• Izvajalska spretnost: Pri učencu smo v začetnem merjenju opazili, da so njegovi gibi 

pri instrumentalnem izvajanju (predvsem rok) nesproščeni, a koordinirani. V njegovih 

gibih je bilo zaznati togost v premikanju, napetost, nesproščenost, gibi niso bili 

lahkotni in suvereni, bili so zatikajoči, neusklajeni z glasbeno vsebino. Učenčevo 

izvajalsko spretnost smo ocenili z NESPROŠČENI KOORDINIRANI GIBI (2). 

Končno merjenje:  

• Točnost izvajanja: RITEM: Pri končnem merjenju je učenec kazal napredek in 

izboljšanje v instrumentalnem izvajanju ritmičnih ostinatov pri petju znane pesmi. Še 

vedno je imel večje težave pri istočasnem izvajanju dveh različnih dejavnosti (peti 

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

Točnost izvajanja RITEM 
1 = netočno, 2 = deloma točno,  
3 = v celoti točno 

 
1–3 

 
1 

 
2 

 
+1 

 
2 

 
+1 

 
0 

Izvajalska spretnost 
1 = nesproščeni nekoordinirani gibi, 
2 = nesproščeni koordinirani gibi,  
3 = sproščeni koordinirani gibi, 
4 = spretni gibi. 

 
1–4 

 
2 

 
3 

 
+1 

 
2 

 
0 

 
–1 
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ritem  in igrani ritem). Drugi ostinatni vzorec, ki predvideva pavze, je izvajal bolje v 

primerjavi s prvim merjenjem, vendar še vedno le deloma točno. Veliko bolje je 

nalogo reševal, kadar ob izvajanju ostinatov na inštrument ni istočasno tudi pel. 

Zaradi napredka po koncu programa smo njegovo izvajanje ocenili z DELOMA TOČNO 

(2).  

• Izvajalska spretnost: Pri končnem merjenju je učenec kazal napredek in izboljšanje v 

izvajalski spretnosti gibov pri instrumentalnem izvajanju. Ob zaključku programa je 

bilo opaziti, da so njegovi gibi veliko bolj sproščeni, tekoči, v njih je bilo zaznati manj 

napetosti in togosti ter več lahkotnosti in suverenosti. Zaradi opaznega napredka v 

sproščenosti in koordinaciji gibov smo v končnem merjenju učenčevo izvajalsko 

spretnost ocenili s SPROŠČENI, KOORDINIRANI GIBI (3). 

Ponovno merjenje:  

• Točnost izvajanja: RITEM: Učenčevo instrumentalno izvajanje ritmičnih ostinatov ob 

petju znane pesmi smo po dveh mesecih brez izvajanja programa ocenili z DELOMA 

TOČNO (2). Učenec je še vedno kazal napredek v primerjavi z začetnim merjenjem. V 

primerjavi s končnim merjenjem je bilo opaziti rahlo nazadovanje, vendar ni bilo 

tolikšno, da bi ga ocenili z netočnim. Večje težave so se pojavile pri izvajanju drugega 

vzorčka s pavzami, ki ga je učenec izvajal deloma točno, vendar na spodnji meji v 

primerjavi s končnim merjenjem.  

• Izvajalska spretnost: Učenca smo pri ponovnem testiranju izvajalskih spretnosti pri 

instrumentalnem izvajanju ocenili z NESPROŠČENI, KOORDINIRANI GIBI (2). Enako 

smo ga ocenili na začetku programa. V primerjavi s končnim testiranjem je učenec 

kazal nazadovanje v koordinaciji in sproščenosti gibov. Največ težav je imel z 

izvajanjem drugega ostinatnega vzorca (s pavzo) ter s sočasnim igranjem in petjem. 

Učenec je imel težave pri vzdrževanju glasbenega pulza, prihajalo je do prekinitev, 

izvajanje je bilo netekoče in neenakomerno, gibi niso bili sproščeni, zaznati je bilo 

napetost in trdost v gibanju.  

Učenec je tekom izvajanja programa napredoval v instrumentalnem izvajanju znane pesmi, 

tako v točnosti izvajanja ritma kot v izvajalski spretnosti. Po dveh mesecih, ko učenec ni bil 

vključen v program, se je pokazal rahel upad v točnosti izvajanja ritma v primerjavi s končnim 

merjenjem. Predvsem je bila opazna razlika v izvajalski spretnosti, ki je bila po dveh mesecih 

slabše ocenjena kot na končnem merjenju.  
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Test ritmične in melodične reprodukcije 

V tabeli 22 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu, imenovanem Test 

ritmične in melodične reprodukcije.   

Tabela 22: Test ritmične in melodične reprodukcije (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Začetno merjenje: 

RITEM: Izreka na »na«: Učenec je na začetnem merjenju dosegel 1 točko. Pri posnemanju 

ritmičnega vzorca je imel večje težave. Pravilno je posnemal le en takt vzorčka. V celoti ima 

vzorček štiri takte, katerih učenec ni zmogel ponoviti.  

Ploskanje: Učenec je pri začetnem merjenju dosegel 0 točk, saj ni zmogel pravilno posnemati 

ritmičnega vzorčka. Težave pri posnemanju so se pojavile zaradi pavz ter dolžine vzorčka.  

MELODIJA: Petje na »na«: Učenec je na začetnem merjenju dosegel 1 točko. Posnemal je 

prva dva takta melodičnega vzorčka. Celotni vzorček ima 8 taktov. Učenec je imel težave s 

posnemanjem poteka melodije (gor-dol), zaradi česar je zgrešil ton ali pa je bil le-ta 

intonančno nepravilen. Opazili smo, da ima težave z določanjem tonske višine (npr. ali je prvi 

ton v primerjavi z drugim višji ali nižji).  

Končno merjenje: 

RITEM: Izreka na »na«: Učenec je na končnem merjenju dosegel 3 točke, kar pomeni, da je 

začetni rezultat izboljšal za 2 točki. Ritmični vzorček je veliko bolj pravilno posnemal. Pravilno 

je posnemal prve tri takte vzorčka. Pri zadnjem pa posnemanje ni bilo v celoti pravilno.  

Ploskanje: Učenec je pri končnem merjenju dosegel 2 točki, kar je za 2 točki boljši rezultat 

kot na začetnem merjenju. Pravilno je posnemal prva dva takta vzorčka. Zadnja dva takta ni v 

celoti pravilno posnemal.  

MELODIJA: Petje na »na«: Učenec je na končnem merjenju dosegel 4 točke, kar je 3 točke 

več kot na začetnem merjenju. Pravilno je posnemal prve štiri takte vzorčka. Zadnje štiri ni 

posnemal pravilno oziroma jih ni izvajal v celoti. Dolžina osmih taktov je za učenca predolga.  

Ponovno merjenje:  

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

RITEM 

Izreka na »na« 0–4 1 3 +2 2 +1 –1 

Ploskanje 0–4 0 2 +2 1 1 –1 

MELODIJA – petje na »na« 0–8 1 4 +3 3 +2 –1 
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RITEM: Izreka na »na«: Učenec je pri ponovnem merjenju po dveh mesecih brez izvajanja 

programa dosegel 2 točki, kar je 1 točko manj kot na končnem merjenju. Še vedno je bil 

njegov rezultat boljši kot pri prvem merjenju. Pravilno je posnemal 2 takta in deloma tretji 

takt od štirih.  

Ploskanje: Učenec je pri ponovnem merjenju po dveh mesecih brez izvajanja programa 

dosegel 1 točko, kar je 1 točko manj kot pri končnem merjenju. Še vedno je bil njegov 

rezultat za 1 točko boljši od začetnega merjenja. Pravilno je posnemal en takt od štirih. 

MELODIJA: Petje na »na«: Učenec je pri ponovnem merjenju po dveh mesecih brez izvajanja 

programa dosegel 3 točke, kar je 1 točko manj kot na končnem merjenju in 1 točko več kot 

na začetnem merjenju. Pravilno je posnemal tri takte od osmih.  

Učenec je ob koncu izvajanja programa glasbenih dejavnosti dosegel boljše rezultate na vseh 

podtestih Testa ritmične in melodične reprodukcije. Njegova reprodukcija se je tekom 

programa opazno izboljšala. Zmogel si je zapomniti več not v zaporedju (več taktov). Veliko 

bolje je zaznaval višinska razmerja med toni (višje-nižje), večinoma je prepoznal, ali prvi ton 

zveni višje ali nižje od drugega.  

Test pevske ustvarjalnosti 

V tabeli 23 so prikazani rezultati učenca na podtestu Test pevske ustvarjalnosti.  

Tabela 23: Test pevske ustvarjalnosti (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

 

KRITERIJI = kriterij merjenja, ki ga določa podtest  

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Na začetnem merjenju je učenec dosegel 1 točko. Na dano besedilo »V zlati skrinji mlin 

droban, teče, teče, noč in dan« je zapel intervalno in ritmično nejasno melodijo, ki je zvenela 

kot pol peti govor.  

Ob končnem merjenju je učenec dosegel 2 točki, kar je 1 točko več kot na začetnem 

merjenju. Melodija učenca je bila delno skladna z ritmom besedila. Učenec ni imel izvirnih 

idej pri ustvarjanju melodije.  

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

4.TEST PEVSKE USTVARJALNOSTI 
1 = intervalna in ritmično nejasna melodija, 
pol peti govor 
2 = melodija, delno skladba, z ritmom 
besedila 
3 = skromna ali prevzeta melodija, skladna z 
ritmom besedila 
4 = izrazita melodija, skladna z ritmom 
besedila 

 
1–4 

 
1 

 
2 

 
+1 

 
1 

 
0 

 
–1 
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Na ponovnem testiranju je dosegel 1 točko, kar je 1 točko manj kot pri končnem merjenju. 

Dosegel je enako število točk kot na začetnem merjenju. Njegovo petje je bilo intervalno in 

ritmično nejasno, zvenelo je kot pol peti govor.  

Učenec je tekom programa glasbenih dejavnosti napredoval v ustvarjanju melodije na dano 

besedilo. Sklepamo, da so k temu pripomogle glasbene dejavnosti ustvarjanja petih in 

igranih melodij ter besedila.  

Test pozornega poslušanja  

V tabeli 24 so prikazani rezultati učenca na podtestu Test pozornega poslušanja.  

Tabela 24: Test pozornega poslušanja (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z končnim merjenjem 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 19 točk od skupno 20 točk. Test je zelo dobro 

reševal. Prečrtal je vsako oglašanje kukavice, razen enega – kjer je bilo več oglašanj 

zaporedoma, enega ni zaznal.  

Ob končnem merjenju je dosegel vse točke, in sicer 20 točk. Kot že na začetnem merjenju je 

test zelo dobro reševal. Pri prečrtavanju in zaznavanju kukavičjega oglašanja ni imel težav.  

Na ponovnem merjenju po dveh mesecih brez izvajanja programa je test v celoti pravilno 

rešil. Dosegel je vse točke, tj. 20 točk. Test je zelo dobro reševal, vseskozi je uspel držati 

pozornost pri poslušanju.   

Učenec je na vseh merjenjih dosegel zelo dobre rezultate na Testu pozornega poslušanja. Pri 

poslušanju je na vseh merjenjih pozorno poslušal oglašanje kukavice in ga prečrtal na 

delovnem listu. Rezultat testa nas je presenetil glede na to, da ima učenec diagnosticirane 

težave s pozornostjo.  

  

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

5. TEST POZORNEGA POSLUŠANJA 
- Na listu prečrta kukavico vsakič, ko 
sliši, da se ta oglasi. 

20 19 20 +1 20 +1 0 
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Test melodične avdiacije  

V tabeli 25 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Test melodične 

avdiacije.  

Tabela 25: Test melodične avdiacije (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 2 točki, kar pomeni, da je za dva melodična vzorčka 

pravilno prepoznal, ali sta enaka ali različna. Učenec je na začetnem merjenju uporabljal 

taktiko ugibanja. Iz opažanj sklepamo, da ni vedel, kdaj sta vzorčka enaka ali različna. Pri 

reševanju naloge je postal utrujen in zmeden. Težko je vzdrževal pozornost.  

Ob končnem merjenju je test razlikovanja dveh melodičnih vzorčkov zelo dobro reševal. 

Dosegel je 8 od 9 točk. Test je reševal hitro, nekajkrat je potreboval ponovitev vzorčka. V 

primerjavi z začetnim merjenjem se je njegov rezultat izboljšal za 6 točk, kar pomeni, da je 

pravilno rešil 6 primerov več.  

Na ponovnem testiranju je dosegel 8 točk, kar je enako kot na končnem merjenju in za 6 točk 

več kot na prvem merjenju.  

Učenec je po izvajanju programa glasbenih dejavnosti izboljšal svoje rezultate na Testu 

melodične avdiacije – dobro je slušno razlikoval med seboj dva melodična vzorčka. Učenec je 

nalogo dobro reševal tudi na ponovnem testiranju po dveh mesecih. 

Test ritmične avdiacije 

V tabeli 26 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu, imenovanem Test 

ritmične avdiacije.  

Tabela 26: Test ritmične avdiacije (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

 

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

6. TEST MELODIČNE AVDIACIJE 
- 9 melodičnih vzorčkov oceni 
enako/različno. 

 
9 

 
2 

 
8 

 
+6 

 
8 

 
+6 

 
0 

IZBRANI PODTEST KRITERIJ 
ZAČETNO 
MERJENJE 

KONČNO 
MERJENJE 

RAZLIKA PM RPZ RPK 

7. TEST RITMIČNE AVDIACIJE 
- 9 ritmičnih vzorčkov oceni 
enako/različno. 

 
9 

 
3 

 
9 

 
+6 

 
8 

 
+5 

 
–1 
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PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 3 točke, kar pomeni, da je pravilno slušno razlikoval 

tri ritmične vzorčke.  

Ob končnem merjenju, po koncu izvajanja programa glasbenih dejavnosti, je dosegel 9 točk, 

kar je za 6 točk boljše kot na začetnem merjenju. Opažamo, da je učenec napredoval v 

slušnem razlikovanju ritmičnih vzorčkov enako/različno. Primere je reševal hitreje in bolj 

odločno.  

Na ponovnem testiranju je dosegel 8 točk, kar je 1 točko manj kot na končnem merjenju in 5 

točk več kot na začetnem merjenju.  

Opažamo, da je učenec napredoval v razlikovanju dveh ritmičnih vzorčkov, pri čemer je 

moral določiti, ali sta dva vzorčka enaka ali različna. Ob koncu programa je vzorčke zelo 

dobro razlikoval, saj je test pravilno rešil v celoti. Sklepamo, da je dvomesečni premor 

retrogradno vplival na učenčeve rezultate na testu, saj je dosegel 1 točko manj.  

Test orientacije v simbolnem zapisu zvočnih trajanj I 

V tabeli 27 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Test orientacije v 

simbolnem zapisu zvočnih trajanj I.  

Tabela 27: Test orientacije v simbolnem zapisu zvočnih trajanj I (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 1 točko. Pravilno je prečrtal in rešil en primer.  

Ob končnem merjenju je dosegel vse točke (3 točke). Test je v celoti rešil pravilno, pri čemer 

ni imel večjih težav.  

Na ponovnem testiranju je ponovno dosegel vse točke. Vse tri primere je pravilno prečrtal na 

delovnem listu. 
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Ugotovili smo, da je učenec na končnem merjenju dosegel boljše rezultate na testu po 

izvajanju programa. Opažamo, da je napredoval v orientaciji v simbolnem zapisu zvočnih 

trajanj.  

Test orientacije v simbolnem zapisu zvočnih trajanj II 

V tabeli 28 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Test orientacije v 

simbolnem zapisu zvočnih trajanj II.  

Tabela 28: Test orientacije v simbolnem zapisu zvočnih trajanj II (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 1 točko od skupno 3 točk. Če ni vedel odgovora, je 

ugibal. Pri odgovarjanju se je večkrat zmedel.  

Ob končnem merjenju je dosegel vse točke (3 točke). Pravilno je prečrtal vse primere na 

delovnem listu po poslušanju. Opažamo, da je učenec napredoval v orientaciji v simbolnem 

zapisu zvočnih trajanj.  

Na ponovnem merjenju je dosegel 2 točki, kar pomeni, da je pravilno prečrtal dva primera na 

delovnem listu po poslušanju. V primerjavi z začetnim merjenjem se je pokazal napredek, 

dosegel je 1 točko več. V primerjavi s končnim merjenjem pa rahlo nazadovanje, saj je 

dosegel 1 točko manj.  

Na podlagi rezultatov ter opažanj sklepamo, da je učenec tekom glasbenega programa 

napredoval v orientaciji v simbolnem zapisu zvočnih trajanj po poslušanju. Opažamo, da bi se 

ob nadaljevanju programa glasbenih dejavnosti pri učencu lahko še razvila ter izboljšala 

orientacija v simbolnem zapisu zvočnih trajanj.  
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Test orientacije v simbolnem zapisu tonskih višin 

V tabeli 29 so prikazani rezultati, ki jih je učenec dosegel na podtestu Test orientacije v 

simbolnem zapisu tonskih višin.  

Tabela 29: Test orientacije v simbolnem zapisu tonskih višin (Gordon, 1979, po Sicherl Kafol, 1999) 

PM = ponovno merjenje po dveh mesecih od konca izvajanja glasbenega programa 

RPZ = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja z začetnim merjenjem 

RPK = primerjanje rezultatov ponovnega merjenja s končnim merjenjem 

 

Učenec je na začetnem merjenju dosegel 0 točk. Pravilno ni rešil nobenega primera. 

Opažamo, da učenec ni razlikoval med tonskimi višinami (višje-nižje).  

Ob končnem merjenju je dosegel vse točke (3 točke). Opažamo, da je učenec napredoval v 

orientaciji v simbolnem zapisu tonskih višin. 

Na ponovnem merjenju je dosegel 2 točki, kar je 2 več kot na začetnem merjenju in 1 manj 

kot na končnem merjenju.  

Opažamo, da je učenec tekom izvajanja glasbenega programa napredoval v orientaciji v 

simbolnem zapisu tonskih višin. Na podlagi rezultatov opažamo, da je učenec po 

dvomesečnem premoru dosegel slabše rezultate na merjenju. Zdi se, da bi nadaljevanje 

glasbenega programa lahko imelo nadaljnje pozitivne učinke na izboljšanje učenčeve 

orientacije v simbolnem zapisu tonskih višin.  

10.2.2. Glasbeni protokol 

Učenčev razvoj na glasbenem področju smo spremljali z delno avtorsko oblikovanim 

glasbenim protokolom, ki je beležil kazalce glasbenega razvoja. Protokol smo delno povzeli 

po Sicherl Kafol (1999) in ga dopolnili. Meritve smo opravili dvakrat tekom izvajanja 

programa, in sicer po 4. in po 8. srečanju.  

Petje: Učenec je tekom izvajanja glasbenega programa na drugem merjenju (po 8. srečanju) 

dosegel boljše rezultate na področju: pevske izreke, gibalnega reagiranja ob petju, tonalne 

stabilnosti, na ravni doživetega petja in upoštevanja izraznih sredstev. Do sprememb pri 

drugem merjenju ni prišlo na naslednjih področjih: raven interesa, počutje, vključevanje v 

dejavnost, točnost izvajanja ritma in melodije. Na nobenem od spremljanih področij ni prišlo 

do poslabšanja rezultatov oziroma nazadovanja. 
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Instrumentalna igra: Učenec je tekom izvajanja glasbenega programa na drugem merjenju 

(po 8. srečanju) dosegel boljše rezultate na naslednjih področjih: raven interesa, vključevanje 

v dejavnost, izvajalska spretnost, upoštevanje izraznih sredstev. Do sprememb pri drugem 

merjenju ni prišlo na področju: počutja, točnosti izvajanja ritma in melodije, ravni doživetega 

izvajanja. Na nobenem od spremljanih področij ni prišlo do poslabšanja rezultatov oziroma 

nazadovanja. 

Poslušanje: Učenec je tekom izvajanja glasbenega programa na drugem merjenju (po 8. 

srečanju) dosegel boljše rezultate na področju: počutja, pozornosti pri poslušanju, 

glasbenega spomina, prepoznavanja inštrumentov. Do sprememb pri drugem merjenju ni 

prišlo na naslednjih področjih: raven interesa, vključevanje v dejavnost, zaznavanje dinamike 

v skladbi, izražanje glasbenih doživetij – likovno, besedno, gibalno. Na nobenem od 

spremljanih področij ni prišlo do poslabšanja rezultatov oziroma nazadovanja. 

Ustvarjanje: Učenec je tekom izvajanja glasbenega programa na drugem merjenju (po 8. 

srečanju) dosegel boljše rezultate na področju: ustvarjanja besedila, izvirnosti ustvarjalnih 

predlogov. Do sprememb pri drugem merjenju ni prišlo na področju: ravni interesa, počutja, 

vključevanja v dejavnost, ustvarjanja melodije in ritmične spremljave, gibnega in likovnega 

ustvarjanja ob glasbi, pevske izmišljije, instrumentalne izmišljije, skladnosti ustvarjalnih 

predlogov z vsebinami, spontanosti ustvarjalnega izražanja. Na nobenem od spremljanih 

področij ni prišlo do poslabšanja rezultatov oziroma nazadovanja. 

Informativna znanja: Učenec je tekom glasbenega izvajanja programa na drugem merjenju 

(po 8. srečanju) dosegel boljše rezultate na področju: orientacije v simbolnem zapisu – ritem 

in melodija. Do sprememb pri drugem merjenju ni prišlo na področju: poimenovanja 

inštrumentov iz vsebine programa. Na nobenem od spremljanih področij ni prišlo do 

poslabšanja rezultatov oziroma nazadovanja. 

Gibalno izražanje: Učenec je tekom glasbenega izvajanja programa na drugem merjenju (po 

8. srečanju) dosegel boljše rezultate na področju: ravni koordinacije, posnemanja gibov 

odraslega. Do sprememb pri drugem merjenju ni prišlo na področju: občutka za prostor. Na 

nobenem od spremljanih področij ni prišlo do poslabšanja rezultatov oziroma nazadovanja. 

10.3. Povzetek rezultatov končnega in ponovnega testiranja  

Rezultati testov končnega merjenja na področju fonoloških spretnosti  

Učenec je na končnem merjenju po izvajanju trimesečnega programa glasbenih dejavnosti 

dosegel boljše rezultate na naslednjih področjih: 

• odstranjevanje glasov v besedi (TEST SNAP, TEST ODSTRANJEVANJE GLASU, TEST 

OSBZ); 

• odstranjevaje (prvega) zloga v besedi (TEST ODSTRANJEVANJE GLASU); 

• slušno razčlenjevanje – začetni in končni glas (TEST MPB); 
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• slušno razčlenjevanje – glaskovanje (TEST MPB); 

• slušno razločevanje in pomnjenje (TEST MPB); 

• slušna sinteza (TEST OSBZ). 

Rezultati testov ponovnega merjenja na področju fonoloških spretnosti 

Na ponovnem merjenju po dveh mesecih brez izvajanja programa je učenec na področju 

fonološkega zavedanja v primerjavi s končnim merjenjem dosegel rezultate: 

• odstranjevanje glasu v besedi: 

o SLABŠI REZULTATI: Učenec je na TESTIH SNAP, ODSTRANJEVANJE GLASU, 

OSBZ pri ponovnem testiranju dosegel slabše rezultate v primerjavi s 

končnim merjenjem.  

• odstranjevanje (prvega) zloga v besedi: 

o SLABŠI REZULTATI: Učenec je na TESTU ODSTRANJEVANJE GLASU pri 

ponovnem testiranju dosegel slabše rezultate v primerjavi s končnim 

merjenjem. 

• slušno razčlenjevanje – začetni in končni glas: 

o NI SPREMEMB (končni glas): Učenec je na Testu MPB pri ponovnem 

testiranju dosegel enake rezultate pri odstranjevanju končnega glasu v 

besedi v primerjavi s končnim merjenjem.  

o BOLJŠI REZULTATI (začetni glas): Učenec je na Testu MPB pri ponovnem 

testiranju dosegel boljše rezultate pri odstranjevanju začetnega glasu v 

besedi v primerjavi s končnim merjenjem. 

• slušno razčlenjevanje – glaskovanje: 

o NI SPREMEMB: Učenec je na Testu MPB pri ponovnem testiranju dosegel 

enake rezultate v primerjavi s končnim merjenjem. 

• slušno razločevaje:  

o BOLJŠI REZULTATI: Učenec je na Testu MPB pri ponovnem testiranju 

dosegel boljše rezultate v primerjavi s končnim merjenjem (dosegel je 1 

točko več). 

• slušno razločevanje in pomnjenje:  

o BOLJŠI REZULTATI: Učenec je na Testu MPB pri ponovnem testiranju 

dosegel boljše rezultate v primerjavi s končnim merjenjem (dosegel je 1 

točko več). 

  



101 

 

• slušna analiza: 

o BOLJŠI REZULTATI: Učenec je na Testu OSBZ pri ponovnem testiranju 

dosegel boljše rezultate v primerjavi s končnim merjenjem (dosegel je 1 

točko več). 

• slušna sinteza: 

o NI SPREMEMB: Učenec je na Testu OSBZ pri ponovnem testiranju dosegel 

enake rezultate v primerjavi s končnim merjenjem. 

Rezultati testov končnega merjenja na področju bralnih spretnosti 

Učenec je na končnem merjenju, po izvajanju trimesečnega programa glasbenih dejavnosti, 

dosegel boljše rezultate na področjih (v oklepaju so navedeni tisti preizkusi, ki podpirajo 

posamezno trditev izboljšanja rezultatov): 

• hitrost branja (SNAP, OSZB, MBP); 

• natančnost branja (SNAP, OSZB, MBP); 

• bralno razumevanje (OSZB). 

Rezultati testov ponovnega merjenja na področju bralnih spretnosti 

Na ponovnem merjenju po dveh mesecih brez izvajanja programa je učenec na področju 

bralnih spretnosti v primerjavi s končnim merjenjem dosegel naslednje rezultate: 

• hitrost branja: 

o SLABŠI REZULTATI: Učenec je na testu SNAP, OSZB in MBP v primerjavi s 

končnim merjenjem dosegel slabše rezultate.  

• natančnost branja: 

o SLABŠI REZULTATI: Učenec je na testu SNAP in MBP v primerjavi s končnim 

merjenjem dosegel slabše rezultate. 

o BOLJŠI REZULTATI: Učenec je na testu OSZB v primerjavi s končnim 

merjenjem dosegel boljše rezultate. 

• bralno razumevanje: 

o NI SPREMEMB: Učenec je na testu OSZB v primerjavi s končnim merjenjem 

dosegel enake rezultate. 

Spremembe in rezultati na glasbenem področju 

Učni rezultati po izpeljavi trimesečnega programa glasbenih dejavnosti so pokazali napredek 

pri učencu z disleksijo na spremljanih področjih glasbenega razvoja pri večini od izvedenih 

testov/podtestov. Rezultati glasbenega testa, glasbenega protokola ter naša sprotna 

opažanja so pokazali učenčev napredek pri: petju (pevska izreka, točnost izvajanja ritma in 

melodije, tonalna stabilnost – TEST PETJA ZNANE PESMI), instrumentalnem izvajanju 
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(točnost izvajanja ritma, koordinacija in sproščenost gibov – TEST INSTRUMENTALNE IGRE), 

melodični in ritmični reprodukciji (TEST RITMIČNE IN MELODIČNE REPRODUKCIJE), pevski 

ustvarjalnosti (TEST PEVSKE USTVARJALNOSTI), pozornem poslušanju (TEST POZORNEGA 

POSLUŠANJA ZVOČNEGA PRIMERA), ritmični in melodični avdiaciji (razlikovanje dveh vzorcev 

enako/različno – TEST OSNOVNE MERE GLASBENE AVDIACIJE) ter orientaciji v simbolnem 

zapisu zvočnih trajanj in tonskih višin (TEST ORIENTACIJE V SIMBOLNEM ZAPISU ZVOČNIH 

TRAJANJ IN TONSKIH VIŠIN).  Po dveh mesecih brez izvajanja glasbenega programa so 

učenčevi rezultati pokazali rahel upad oziroma poslabšanje rezultatov na Testu (podtestih) 

glasbene avdiacije. Učenec je tekom programa glasbenih dejavnosti najmanj napredoval na 

področju glasbene ustvarjalnosti. Sklepamo, da so za izrazito glasbeno ustvarjalnost 

potrebne zelo dobro razvite glasbene sposobnosti oziroma mora biti posameznik glasbeno 

talentiran ali nadarjen. 

Tekom izvajanja učnih ur z učencem smo opazili, da ima težave pri izvajanju dejavnosti, ki so 

zahtevale sočasno izvajanje več nalog (petje in igranje na inštrumente, telo; sočasno petje, 

igranje in gibanje; pevska izreka besedila izštevanke in instrumentalna spremljava itd.) 

Odgovor na tovrstne težave smo iskali v naravi učenčevih primanjkljajev, povezanih z 

disleksijo. Številna teoretična spoznanja s področja razumevanja vzrokov in posledic, ki jih 

prinaša disleksija, navajajo, da so pri osebah z disleksijo skozi čas opazili – na podlagi »blagih 

nevroloških znakov« –, da se pri njih pojavljajo težave na motoričnem področju. Izkazalo se 

je, da imajo težave pri izvajanju določenih motoričnih nalog, ki potekajo sočasno ali v 

zaporedju. Na primer: hitrost tapkanja, hitro zaporedno stikanje prstov na roki (palec-

kazalec, palec-sredinec itd.), postavitev stopala peta-prsti, natančnost imitacije gibov ipd. 

(Denckla, 1985, v Nicolson in Fawcett, 2011).  

10.4. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V magistrskem delu smo raziskovali, kakšni so transferni učniki programa glasbenih 

dejavnosti za spodbujanje ritmičnega in melodičnega posluha na razvoj spretnosti 

fonološkega zavedanja in na razvoj bralno-napisovalnih spretnosti pri učencu z disleksijo. Pri 

tem smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, na katera odgovarjamo s pomočjo rezultatov 

izvedenih preizkusov v empiričnem delu raziskave. Pri tem smo upoštevali tudi sovpliv drugih 

dejavnikov (zorenje, poučevanje).  

1. Kakšni so transferni učinki trimesečnega programa glasbenih dejavnosti za 

razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha na razvoj spretnosti fonološkega 

zavedanja pri jeziku (odstranjevanje glasov in zlogov v besedi, slušnega 

razčlenjevanja, slušnega razločevanja, slušne analize in slušne sinteze)? 

Rezultati in opažanja v raziskavi, upoštevajoč rezultate vseh merjenj in protokolov, so pri 

učencu z disleksijo pokazali izboljšanja rezultatov na naslednjih področjih: odstranjevanje 

glasu v besedi, odstranjevanje (prvega) zloga v besedi, slušno razčlenjevanje (končni glas), 
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slušno razčlenjevanje – glaskovanje, slušna sinteza. Na navedenih področjih opažamo 

transferne učinke programa glasbenih dejavnosti na spretnosti fonološkega zavedanja pri 

učencu z disleksijo.  

Ugotovitve, ki smo jih pridobili s študijo primera, sovpadajo z raziskovalnimi izsledki K. Overy 

(2003; 2000, v Overy, 2003), ki je v svoji študiji ugotovila, da so glasbene učne ure v obsegu 

enega leta, ki so temeljile na uporabi petja (trikrat po 20 minut na teden) pri 6-letnih otrocih, 

ki so bili rizični za disleksijo, pripomogle k izboljšanju na področju reševanja fonoloških nalog 

ter nalog črkovanja. Izboljšanja ni bilo opaziti pri bralnih nalogah. V svoji drugi študiji je K. 

Overy (prav tam) ugotovila, da je podoben 15-tedenski intervencijski program, ki je 

vključeval glasbene dejavnosti oziroma glasbene igre pri 8-letnikih z disleksijo pomembno 

vplival na posnemanje ritma, hitro slušno procesiranje, fonološke spretnosti in črkovanje. Še 

vedno pa se ni pokazal vpliv na branje. Tudi nekatere druge študije (Cogo‐Moreira idr., 2012; 

Cogo-Moreira idr., 2013) poročajo o vplivu glasbenih dejavnosti pri otrocih in odraslih z 

disleksijo na bralne spretnosti ter splošni učni uspeh. O povezavi med glasbenimi jezikovnimi 

sposobnostmi pričajo tudi ugotovitve raziskav (v Patel, 2008) pri odraslih in otrocih, ki so 

pokazale, da so glasbene sposobnosti, predvsem melodični posluh (zaznavanje tonskih višin, 

razmerja med intervali ipd.), pri obeh skupinah napovedale fonološke spretnosti pri jeziku 

(Patel, 2008). Glasbeno zaznavanje ter fonološko zavedanje pri posamezniku temeljita na 

procesih slušnega zaznavanja in manipulacije s slušnim dražljajem, zaradi česar lahko med 

njima najdemo določene vzporednice oz. deljene kognitivne mehanizme delovanja (Anvari 

idr., 2002; Patel, 2008). Tudi Peynircioglu in sodelavci (2012, v Kay 2016) so v svoji študiji 

ugotavljali povezanost med predispozicijami za glasbo in rezultati na preizkusih fonološkega 

zavedanja pri 4,9–6,1-letnih otrocih. Otroci so bili razdeljeni v dve skupini. V eni so bili otroci 

z manjšimi in v drugi otroci z večjimi predispozicijami za glasbo. Otroci z manjšimi 

predispozicijami za glasbo so se slabše odrezali na preizkusih fonološkega zavedanja. Otroci z 

večjimi predispozicijami za glasbo so dosegali boljše rezultati na preizkusih fonološkega 

zavedanja. Rezultati so pokazali, da je sposobnost manipulacije glasov v jeziku povezana z 

zavedanjem različnih zvokov v glasbi (prav tam).   

V naši raziskavi je učenec napredoval na področju slušnega razčlenjevanja. K. Overy (2003) je 

v svoji študiji ugotovila, da so otroci, ki so dobro črkovali, tudi dobro udarjali ritme. M. 

Besson idr. (2011) so ugotovili, da so bili otroci glasbeniki, ki so imeli za seboj povprečno 4 

leta glasbenega šolanja, bolj občutljivi za trajanje zloga. V študiji, ki jo je izvedel Verney 

(2011, v Kay, 2016), se je izkazalo, da je bila povezava med petjem in fonološkimi 

spretnostmi manj pomembna kot povezava fonoloških spretnosti in bobnanja. Glasbeni 

ritem se večinoma ujema z zlogi besedila. Udarjanje zlogov (z deli telesa, na boben ipd.) 

lahko pripomore k zmožnosti črkovanja, saj ritmično udarjanje zlogov glasbenega besedila 

pomaga pri razčlenjevanju besed na manjše sestavne dele (glasove, zloge) (v Kay, 2016). 

Podobno so v svoji študiji ugotovili tudi Forgeard idr. (2008), in sicer da petje besedila pesmi 

lahko pripomore k razvijanju spretnosti členitve besed na zloge. J. E. Gromko (2005) je v svoji 
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študiji ugotovila, da glasbeno učenje, ki temelji na razvijanju slušnega zaznavanja, pripomore 

k razvoju fonemskega zavedanja. 

2. Kakšen vpliv imajo glasbene dejavnosti trimesečnega programa za spodbujanje 

ritmičnega in melodičnega posluha na bralne spretnosti (dekodiranje, tekočnost 

branja, bralno razumevanje) pri učencu z disleksijo? 

Na področju bralnih spretnosti se je pokazalo, da je učenec z disleksijo, upoštevajoč rezultate 

vseh merjenj in protokolov, napredoval pri: hitrosti branja, natančnosti branja in bralnem 

razumevanju.  

Spretnost dekodiranja pri branju se je izboljšala z vidika hitrosti dekodiranja, ne pa tudi z 

vidika odprave učenčevih primanjkljajev, povezanih s specifičnimi napakami pri branju. 

Učenec je pri branju še vedno zamenjeval, izpuščal ali dodajal glasove, ugibal besede, 

zmanjšala se je le pogostost pojavljanja tovrstnih napak. Program glasbenih dejavnosti ni 

vplival na učenčevo boljše bralno razumevanje v smislu kognitivne sposobnosti razumevanja, 

izboljšanje hitrosti pri branju je vplivalo na bralno razumevanje tako, da je učenec prebral 

večji del besedila in je lažje odgovarjal na vprašanja iz testov. Učenčevo branje po koncu 

izvajanja glasbenega programa in po ponovnem merjenju ni bilo avtomatizirano. Glasbene 

dejavnosti niso vplivale na učenčevo višjo motivacijo za branje.  

Ugotovitve naše študije lahko na tem mestu povežemo z izsledki študije K. Overy (2000, v 

Overy, 2003), ki je ugotovila, da je 15-tedenski intervencijski program glasbenih dejavnosti 

oz. glasbenih iger pri 8-letnikih z disleksijo na jezikovnem področju pomembno vplival na 

hitrost slušnega procesiranja, fonološke spretnosti in črkovanje. Še vedno pa se ni pokazal 

vpliv na branje. Zaključila je, da je za merljiv in opazen vpliv glasbe na bralne spretnosti 

najverjetneje potrebna daljša in bolj intenzivna oblika intervencije, ki omogoča izboljšanje 

globlje ležečih spretnosti slušnega procesiranja in fonoloških spretnosti. Da je zaznavanje 

ritma (v glasbi in govoru) pomembno pri branju, navajajo Goswami idr. (2002), ki ugotavljajo, 

da občutljivost za zaznavanje ritmičnih značilnosti govora lahko pripomore k spretnosti 

branja besed, saj takšna občutljivost pripomore k razvoju fonoloških reprezentacij, ki so 

pomembno povezane s fonološkim zavedanjem. Fonološko zavedanje pa je ključnega 

pomena za učenje branja. Intervencije, ki vključujejo spodbujanje zaznave glasbene dobe na 

ravni ritma, bi lahko pripomogle k razvoju fonološkega procesiranja ter posledično branja pri 

učencih z disleksijo (Huss idr., 2011; Goswami idr., 2012, v Matthews, 2013). Dokazi, ki 

govorijo v prid glasbeni intervenciji pri izboljšanju bralnih spretnosti (tako pri običajnih 

bralcih kot pri disleksiji), sicer obstajajo, a ostajajo zaenkrat še premalo številčni. Nobena 

študija še ni dokazala, da je glasbena intervencija lahko tako učinkovita kot neglasbeni slušni 

treningi ali še bolj. Potrebno je nadaljnje raziskovanje za merjenje učinkovitosti glasbene 

intervencije v primerjavi z drugimi oblikami slušnega treninga. Pomembno je upoštevati, da 

jezikovni primanjkljaji pri disleksiji niso nujno zrcalna slika primanjkljajev, povezanih z 

glasbenim procesiranjem (Forgeard idr., 2008). 
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3. Kakšne so učenčeve sposobnosti fonološkega zavedanja in bralnih spretnosti pred 
izvedbo programa, takoj po izvedbi programa in po dveh mesecih od zaključka 
programa? 

Fonološko zavedanje 

Na začetnem merjenju je učenec na večini izmed testov/podtestov, ki so preverjali fonološko 

zavedanje oziroma spretnosti fonološkega zavedanja, dosegal zelo nizke rezultate na 

testih/podtestih. Učenec ni zmogel pravilno odstranjevati glasov in zlogov v besedi (včasih je 

pravilno odstranil prvi glas), težave je imel s slušnim razčlenjevanjem (predvsem končni glas), 

slušnim razločevanjem in pomnjenjem (nesmiselne besede), slušno sintezo (daljših besed). 

Dobre rezultate je na začetnem merjenju dosegel na področju slušne analize in slušnega 

razčlenjevanja – glaskovanja in slušnega razločevanja.  

Na končnem merjenju je učenec dosegel boljše rezultate v primerjavi z začetnim merjenjem 

na področju odstranjevanja glasov in zlogov v besedi, slušnega razločevanja – pomnjenje, 

slušna sinteza. Na ponovnem merjenju se je izkazalo, da se učenčevi rezultati niso izboljšali 

(dosegel je slabše ali enake rezultate kot na končnem merjenju) na področjih: odstranjevanje 

glasu v besedi, odstranjevaje (prvega) zloga v besedi, slušno razčlenjevanje – končni glas, 

slušno razčlenjevanje – glaskovanje, slušna sinteza. To pomeni, da učenec v dveh mesecih 

brez izvajanja programa glasbenih dejavnosti na teh področjih ni dosegel boljših rezultatov v 

primerjavi s končnim merjenjem. Zdi se, da sta imela na teh področjih dejavnika zorenje in 

poučevanje manjši sovpliv.  

Pri ponovnem merjenju je učenec dosegel boljše rezultate v primerjavi s končnim merjenjem 

na področjih: slušno razčlenjevanje – začetni glas, slušno razločevanje, slušno razločevanje in 

pomnjenje, slušna analiza. Ker je učenec na teh področjih merjenja na ponovnem testiranju, 

ko z učencem nismo izvajali programa glasbenih dejavnosti, dosegel boljše rezultate kot na 

končnem merjenju, ne moremo z gotovostjo sklepati ali pripisati izboljšanja rezultatov na 

končnem merjenju zgolj programu glasbenih dejavnosti. Tu moramo upoštevati možnost 

sovplivanja učenčevega zorenja in poučevanja na rezultate – tako na končnem kot na 

ponovnem merjenju.  

Bralne spretnosti 

Učenec je na začetnem merjenju na področju branja kazal šibko razvite bralne spretnosti. 

Njegovo branje je bilo zelo upočasnjeno, ritem branja neenakomeren, zatikajoč, s premori, 

izraznosti pri branju večinoma ni bilo. Učenec ni imel usvojene tekočnosti branja. Pri branju 

je večino časa besede glaskoval, naredil veliko napak (zamenjevanje, izpuščanje, dodajanje, 

odvzemanje glasov ipd.). Branje ni bilo samostojno, potreboval je veliko pomoči pri branju. 

Branje ni bilo avtomatizirano. Med branjem mu je hitro padla pozornost. Z bralnim 

razumevanjem tistega, kar je uspel prebrati, ni imel težav.  

Na končnem merjenju, po izvajanju programa, je učenec napredoval predvsem v hitrosti in 

natančnosti branja. Pri branju je naredil manj napak, ki jih je tudi bolj samostojno odpravljal. 
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Izboljšala se je njegova pozornost pri branju. Ritem pri branju je bil še vedno neenakomeren, 

s premori in tudi na področju izraznosti nismo izmerili izboljšanja. Ker je bral hitreje, je lahko 

odgovoril na več vprašanj v podtestu, ki so preverjali bralno razumevanje.  

Na ponovnem merjenju v primerjavi s končnim merjenjem je dosegel slabše (ali enake) 

rezultate na naslednjih področjih: hitrost branja, natančnost branja, bralno razumevanje. 

Boljše rezultate je na ponovnem merjenju v primerjavi s končnim dosegel pri natančnosti 

branja. Rezultati ponovnega merjenja po dveh mesecih brez izvajanja glasbenega programa 

so na področju branja večinoma pokazali rahel upad v: hitrosti branja, natančnosti. 

Vpliv dejavnikov zorenja in poučevanja na učenčeve rezultate  

Po pogovoru s specialno pedagoginjo na šoli, učencem in učenčevimi starši ugotavljamo, da 

učenec v času pred, med in po izvajanju (najmanj dva meseca) glasbenega programa ni bil 

deležen poučevanja specifičnih strategij, ki bi dodatno spodbujale razvoj spretnosti 

fonološkega zavedanja, branja, pozornosti (vzdrževanje in usmerjanje) in slušnega 

pomnjenja. Dodatna strokovna pomoč (DSP) v šoli je bila večinoma časa usmerjena v 

dodatno razlago učne snovi, saj učenec snovi iz nekaterih predmetov (predvsem slovenščina 

in matematika) ni dohajal pri rednem pouku.  
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11. ZAKLJUČEK  

Primanjkljaji v fonološkem zavedanju učencem z disleksijo otežujejo usvajanje spretnosti 

branja ter pisanja, ki sta ključni spretnosti, da učenci lahko uspešno sledijo zahtevam in 

tempu šolskega dela. Šibka bralna pismenost učence z disleksijo ovira pri doseganju šolske 

uspešnosti in jim onemogoča dostop do znanja ter aktivnega in enakovrednega sodelovanja 

v šolski in širši skupnosti (Magajna idr., 2008; Marjanovič Umek idr., 2012). Težave teh 

učencev (če niso ustrezno obravnavane) pogosteje vodijo v šolsko neuspešnost, kar 

predstavlja večje tveganje za opustitev šolanja, manjše možnosti za pridobitev poklica, 

zaposlitve itd. (Magajna idr., 2008). 

V magistrskem delu smo preučevali, ali je mogoče pri učencu z disleksijo s pomočjo glasbenih 

dejavnosti za spodbujanje ritmičnega in melodičnega posluha spodbuditi razvoj fonološkega 

zavedanja, ki je pomembno za učenje branja. V tem okviru smo raziskovali transferne učinke 

z glasbenega na jezikovno področje. Učni rezultati po izpeljavi programa glasbenih dejavnosti 

so pokazali napredek pri učencu z disleksijo na spremljanih področjih glasbenega razvoja pri 

večini od izvedenih testov/podtestov. Rezultati končnega in ponovnega merjenja na 

jezikovnem področju so pokazali, da je učenec napredoval v razvoju spretnosti fonološkega 

zavedanja (odstranjevanje glasu v besedi, odstranjevanje (prvega) zloga v besedi, slušno 

razčlenjevanje – končni glas, slušno razčlenjevanje – glaskovanje, slušna sinteza). Na 

področju branja so pokazali, da je učenec napredoval na področjih: hitrost branja, 

natančnost branja, bralno razumevanje. Učenčevi rezultati niso pokazali izboljšanja pri 

drugih dimenzijah, ki odlikujejo kvaliteto glasnega branja, kot so ritem branja ter izraznost 

(ton, naglas, glasnost, poudarki. Pri učencu se je pokazalo tudi izboljšanje na področju 

vzdrževanja in usmerjanja pozornosti ter delovnega (slušnega) pomnjenja, kar smo sklepali 

na podlagi našega opazovanja.  

Sklepamo, da je zaradi izboljšanja na področju spretnosti fonološkega zavedanja ter deloma 

branja prišlo zaradi spodbujanja procesov slušnega zaznavanja in procesiranja, ki zajemajo 

kognitivno manipulacijo z zvočno-akustični informacijami. Ponovno testiranje je na določenih 

jezikovnih področjih pokazalo tudi izboljšanja rezultatov. Domnevamo, da je k temu 

pripomoglo sovplivanje drugih dejavnikov (zorenje in deloma poučevanje). Zdi se, da je 12 

tednov (3 mesece) premalo časa, da bi pri učencu z disleksijo prišlo do opaznega izboljšanja 

na bralnem področju. Zdi se, da bi morala intervencija v obliki glasbenega programa trajati 

dlje časa, najmanj 6 mesecev, najbolje pa leto dni ali več. Predvidevamo, da bi večji učinek v 

razvoju fonološkega zavedanja in branja pri učencu lahko dosegli s kombinacijo glasbenega 

slušnega treninga (program glasbenih dejavnosti) in jezikovnega slušnega treninga. Opažanja 

so nas pripeljala do ugotovitve, da bi bilo glasbeno učenje (program glasbenih dejavnosti) 

najbolje uporabiti kot dopolnilni program k jezikovnim treningom v specialno pedagoški 

obravnavi učencev z disleksijo, ne pa zgolj kot edino orodje remediacije jezikovnih 

primanjkljajev.  



108 

 

Kot predloge za izboljšanje našega raziskovanja predlagamo: vključiti RAN test za preverjanje 

hitrosti procesiranja in test za preverjanje pozornosti; vsebinska dopolnitev glasbenega 

programa. 

Ocenjujemo, da smo bili pri oblikovanju programa glasbenih dejavnosti uspešni, vendar nam 

študija primera ne dovoljuje posploševanja rezultatov ter ugotovitev. S študijo primera, ki 

smo jo izvedli, želimo spodbuditi nadaljnje, bolj poglobljeno empirično raziskovanje na 

obravnavanem področju v slovenskem prostoru. Naši predlogi za nadaljnje raziskovanje se 

nagibajo v smer bolj poglobljenega empiričnega raziskovanja na področju povezave glasbe in 

jezika z namenom remediacije jezikovnih primanjkljajev pri učencih s SUT s pomočjo 

obravnave, ki vsebuje kombinacijo glasbenega in jezikovnega slušnega treninga. V 

slovenskem prostoru predlagamo tudi razvijanje »screening« testov, ki bi z merjenjem 

glasbenih sposobnosti v predšolskem obdobju preverjali rizičnost otrok za jezikovne 

primanjkljaje na področju fonološkega zavedanja, ki je v šolskem obdobju pomembno za 

učenje branja. S tem bi zagotovili večje možnosti za oblikovanje ustrezne in zgodnje pomoči 

in podpore za te otroke. V prihodnje je smiselno podobno raziskavo poglobiti ter razširiti, 

izvesti multiplo študijo primera. Raziskava daje prispevek k boljšemu razumevanju povezav 

med glasbenim ter jezikovnim področjem. Rezultati naše raziskave bodo tudi specialne in 

rehabilitacijske pedagoge spodbudili k vključevanju glasbenih dejavnosti v programe pomoči 

in podpore za spodbujanje razvoja fonoloških in bralnih spretnosti pri učencih z disleksijo. 
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13. PRILOGE  

13.1. Program glasbenih dejavnosti 

Glasbeni program: Učne priprave za 12 srečanj 

OPOMBE:  

*Poleg vrste glasbene dejavnosti v vsebinskem delu učne ure (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) 

zraven nje navajamo tudi, kaj želimo z njo spodbuditi pri otroku – ritmični (R) ali melodični (M) posluh 

oziroma oboje hkrati (RM). 

 

*Legenda: 

R = dejavnost, ki spodbuja razvoj ritmičnega posluha (ORANŽNA BARVA) 

M = dejavnost, ki spodbuja razvoj melodičnega posluha (MODRA BARVA) 

RM = dejavnost, ki hkrati spodbuja razvoj ritmičnega in melodičnega posluha (ZELENA 

BARVA) 

 

1. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Učenec zbrano posluša in razmišlja o predvajanem zvočnem primeru glasbena pravljica Gradič 
skladateljice Mire Voglar in pri tem poglablja sposobnost doživljanja ob glasbi ter likovno izrazi svoja 
glasbena doživetja, zaznave glasbenih elementov ter zvočne vtise. (KOG, AF, PM)  
 
2. Ob poslušanju zvočnega primera glasbena pravljica učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše 
izvajanje in glasnejše/tišje izvajanje, prepozna zvočne barve inštrumentov in jih poimenuje. (KOG, AF)  
 
3. Učenec poglablja ter razvija natančno ritmično izreko besedil, doživeto poje pesmi iz glasbene 
pravljice, razvija svoj pevski glas, poglablja intonančno/ritmično zanesljivost petja ter izreke. (KOG, AF, 
PM) 
 
4. Učenec uri spretnost igranja na izbrane inštrumente poglablja občutek za 4/4 in 6/8 taktovski način 
(dvodobni taktovski način) in pri igranju vključuje elemente interpretacije. (KOG, AF, PM)  

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda pisanja besedila, razlaga, pogovor. 

OBLIKA DELA: individualna 

PRIPOMOČKI:  
- glasbena pravljica Gradič [zvočni CD], 
- brezčrtni list papirja A4, 
- črtast barvni papir A4 (prilagojen za disleksijo – papir ni v črno-belem kontrastu), 
- barvice, svinčnik, radirka, 
- ritmični inštrument: mali boben, tamburin, palčke, 
- notni zapis besedila iz pesmi Grad Gradiček (Grad Gradiček; Pridi, le pridi) – pripomoček za 

odraslega, 
- tabela za reševanje vaje zapisa ter zlogovanja besed (imena živali) iz glasbene pravljice.  
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- Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Ljubljana: Univerzitetna založba Annales.  
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo 
- Sicherl-Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja: srce, um, telo. Ljubljana: Debora. 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST POSLUŠANJA (RM): Glasbena pravljica Gradič (Mira Voglar) 
Opis dejavnosti: 

a) DOŽIVLJAJSKO-ANALITIČNO POSLUŠANJE IN LIKOVNO IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Z učencem 
poslušamo glasbeno pravljico Gradič. Povemo mu, naj bo pozoren na to, kdo v pravljici 
nastopa, kaj se dogaja, katere inštrumente sliši, kje se pravljica dogaja …). Med poslušanjem 
učenec s pomočjo risbe izrazi svoje doživljanje glasbene pravljice.  
 
Po poslušanju učencu zastavimo nekaj vprašanj v povezavi z dogajanjem v glasbeni pravljici. 
Pomagamo si z njegovo risbo.  

• Kaj si slišal? 
• Ti je bilo všeč, kar si slišal? 
• Kakšna je bila glasba? 
• Kako si se počutil? 
• Kaj si narisal? 
• Kaj se je v glasbeni pravljici dogajalo? O čem pripoveduje? 
• Je bila glasba hitra ali počasna?  
• Se je njena glasnost (jakost) spreminjala? 
• Katere inštrumente si slišal?  
• Si videl kakšne barve? 
• Katere živali nastopajo? Jih lahko povežeš z inštrumenti, ki si jih slišal? 

 
2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (RM): Petje 
Opis dejavnosti:  

a) ZAPIŠI BESEDILO: Učenec zapiše besedilo iz glasbene pravljice Gradič, ki mu ga jasno ritmično 
izrekamo ob udarjanju dob na mali boben ali s ploskanjem. Besedilo nato večkrat skupaj 
ritmično izrekamo s pomočjo malega bobna (ali tamburina, palčk, s ploskanjem) po principu 
POSLUŠAJ IN PONOVI. Besedilo razdelimo na smiselne manjše dele in ga nato postopoma 
zvežemo v celoto.  

 
BESEDILO:  

Živali sprašujejo: »Grad Gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi?«  
Grad Gradiček odgovarja: »Pridi, le pridi, tu je lepo, stopi v Gradiček, v njem 
je toplo.« 

 
b) ZAPOJMO: Po principu POSLUŠAJ IN POSNEMAJ z učencem zapojemo besedilo, ki ga je 

predhodno ritmično izrekal ter zapisal. Ko zna učenec zapeti besedilo, v najino petje vključiva 
mali boben/tamburin/palčke.   
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Slika 5: Besedilo iz glasbene pravljice Gradič Mire Voglar (avtorsko delo) 

 

 
Slika 6: Besedilo iz glasbene pravljice Mire Voglar (avtorsko delo) 

 
3. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (R): Ritem in zlog 
Opis dejavnosti:  

a) OBKROŽI: Učenec najprej prebere vse živali iz tabele v prvi koloni in obkroži tisto, ki ne spada 
zraven (ni nastopala v glasbeni pravljici).  
 

b) ZAIGRAJ 1: Po principu POSLUŠAJ IN POSNEMAJ skupaj z učencem naredimo dva primera iz 
druge kolone v tabeli. Naloga učenca je, da besede ritmizira na mali boben ali s ploskanjem. Pri 
ritmični izreki učenec udarja zloge posamezne besede, ki jih nato tudi nariše v drugo kolono 
tabele (glej spodaj). 
 

c)  ZAIGRAJ 2: Na mali boben ritmično izreka imena živali (npr. muha Sitnica), nato živali in 
njihova imena zapiše v zadnjo kolono v tabeli. Najprej mu vajo nazorno demonstriramo z enim 
ali dvema primeroma (po potrebi več).  
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Slika 7: Tabela: zaigraj in nariši (avtorsko delo) 

 
d) KAJ DOBIM: Z učencem se igramo glasbeno igro Kaj dobim. Ob spremljavi na ritmični 

inštrument (mali boben/palčke/tamburin) mu zapojemo pesem Kaj dobim? in določimo, kateri 
glas mora odvzeti besedi (prvi, srednji, zadnji). Ko zapojemo, učenec pesem posnema in nam 
na koncu pove svoj odgovor. Učencu vajo najprej nazorno demonstriramo tako, da skupaj 
rešimo nekaj primerov po principu POSLUŠAJ IN POSNEMAJ.    
Na primer: Če besedi muha vzamem m, kaj dobim, kaj dobim? Če besedi bolha vzamem a, kaj 
dobim, kaj dobim? Itd.  
 
 

 
Slika 8: Glasbena igra Kaj dobim? za odvzemanje glasov/zlogov iz besed – pripomoček za odraslega (avtorsko delo) 

 
 
 

OPOMBE: Vaje vedno nazorno demonstriramo, če je treba, tudi večkrat. Počakamo, da učenec razmisli, 
preden odgovori. Sledimo učencu in delamo v njegovem tempu. Dejavnosti izvajamo postopoma, 
spodbujamo učenčevo samostojnost pri izvajanju. Učenca vedno navajamo na jasno ritmično izreko 
(aktiviranje obraznih mišic, jasna artikulacija glasov/zlogov/besed, drža telesa itd.). Spodbujamo 
ozaveščanje jasne in natančne govorne izreke pri petju, ritmiziranju besedila.  
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2. SREČANJE 

UČNI CILJI: 
1. Učenec zbrano posluša in razmišlja o predvajanem zvočnem primeru skladba Jesen iz zbirke Štirje 
letni časi skladatelja A. L. Vivaldija, ob tem poglablja sposobnost doživljanja ob glasbi in ob poslušanju 
likovno izrazi svoja glasbena doživetja, zaznave glasbenih elementov ter zvočne vtise. (KOG, AF, PM) 
 
2. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF) 
 
3. Učenec ob zbranem poslušanju pomni in prepozna glasbene vsebine (ritmični in melodični vzorčki) 
ter jih ustrezno posnema. (KOG, AF, PM) 
 
4. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 
 
5. Učenec ustvari preproste spremljave in melodične motive z lastnimi ali otroškimi glasbili. (KOG, AF, 
PM) 
 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda dela z glasbenim zapisom (branje in zapis likovnih 
simbolov), razlaga, pogovor.  

OBLIKA DELA: individualna  
 

PRIPOMOČKI:  
b) računalnik in splet – YouTube posnetek: A. L. Vivaldi Jesen,  
c) brezčrtni A4 list papirja, 
d) barvni črtast A4 listi papirja (prilagojeni za disleksijo), 
e) barvice, 
f) predhodno pripravljeni ritmični vzorčki v obliki notnega zapisa (za odraslega) ter v simbolični 

obliki (pike, črte) za učenca, 
g) škarje, 
h) podloga za ustvarjanje melodičnih izmišljij, 
i) otroški ksilofon, klaviature.  

 
 

LITERATURA IN VIRI:  
- Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Univerza na Primorskem: Univerzitetna 

založba Annales.  
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo 
- Sicherl-Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja: srce, um, telo. Ljubljana: Debora. 
- Vivaldi, A. (29. oktober, 2016). Štirje letni časi – Jesen. Pridobljeno s  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AN0jWNrJA 
- Spletna stran: www.pinterest.com 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AN0jWNrJA
http://www.pinterest.com/
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VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST POSLUŠANJA (RM): Antonio (Lucio) Vivaldi: Štirje letni časi – JESEN 
Opis dejavnosti: 

a) DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE: Na začetku srečanja z učencem najprej samo z zaprtimi očmi 
poslušamo skladbo Antonija L. Vivaldija: Štirje letni časi – JESEN. 
 
 Učencu zastavimo nekaj vprašanj v zvezi s skladbo, ki jo je slišal: 
- Ali ti je skladba, ki si jo slišal, všeč? 
- Kaj ti je bilo najbolj všeč v skladbi? 
- Kaj si slišal? 
- Te je kaj v skladbi presenetilo? 
- Na kaj te skladba spominja? Lahko poveš svojo zgodbo, ki si jo doživljal? 
- Kakšen naslov bi ji dal? 

 
b) DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE IN LIKOVNO IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Pred ponovnim poslušanjem 

damo učencu navodila, da ob poslušanju skladbe na list papirja nariše, kar si 
predstavlja/doživlja ob tem, ko skladbo posluša.  
Po poslušanju pustimo, da učenec v miru dokonča svojo risbo in mu ponovno predvajamo 
posnetek, če je potrebno. O njegovi risbi se pogovorimo (opiši, kaj si narisal, zakaj, kaj bi še 
lahko narisal, itd.) 
 

c) DOŽIVLJAJSKO-ANALITIČNO POSLUŠANJE: Pri ponovnem poslušanju skladbe učencu zastavimo 
spodnja vprašanja: 
 
- Katere instrumente/glasbila si slišal v skladbi? 
- Je bila skladba hitra ali počasna? Se je hitrost spreminjala? 
- Je bila tišja ali glasna? Se je glasnost (jakost) spreminjala? 
- Je bila v skladbi tudi tišina? 

 
Na koncu dejavnosti mu povemo, kdo je avtor skladbe, njen naslov in da izhaja iz cikla Štirje 
letni časi. Povemo tudi nekaj malega o avtorju in pokažemo njegovo sliko.  
 
 

2.GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (R): Pritrkavanja žolne 
 
Opis dejavnosti:  

a) POSLUŠAJ IN POSNEMAJ 1: Z učencem oponašamo pritrkavanje žolne v gozdu, ko ta udarja ob 
drevesno deblo in tako slišimo odmev njenega pritrkavanja, ki ga posnemamo. Oponašamo ga s 
trkanjem (s pestjo) različnih ritmičnih vzorcev ob leseno površino (mizo, tla). Dejavnost najprej 
izvajamo tako, da učenec posluša in opazuje naše pritrkavanje, nato nas posnema. Težavnost 
ritmičnih vzorcev stopnjujemo. Če je treba, vzorec večkrat ponovimo. Spreminjamo tudi 
taktovski način (npr. 4/4, 3/4, 2/4 3/8, 6/8, 2/2 itd.) in ritmične poudarke (npr. na prvo in 
tretjo, na drugo in četrto).  

 
*Na naslednji sliki so nekateri primeri ritmičnih vzorcev, s katerimi si lahko pomagamo (pika 
pomeni krajše trajanje, črta daljše trajanje udarca – tabela na sliki, desni spodnji kot). Ritmične 
vzorčke lahko tudi sproti ustvarimo, če vidimo, da jih je treba v večji meri  prilagoditi učenčevim 
zmožnostim.  
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Slika 9: Primeri nekaterih ritmičnih vzorčkov (avtorsko delo) 

 
*Ritmične vzorce poljubno spreminjamo glede na zmožnost učenčevega posnemanja. Med 
seboj jih lahko tudi kombiniramo, da nastajajo različne, celo nepredvidljive kombinacije. 
Spreminjamo tudi njihovo dolžino. 
 

b) POSLUŠAJ IN POSNEMAJ 2: Dejavnost ponovimo tako, da učencu zavežemo oči, zaradi česar ne 
more videti in opazovati naše motorike pri pritrkavanju. Ritmične vzorčke lahko ponovimo v 
drugem vrstnem redu ali sestavimo druge. 

 
c) POSLUŠAJ, POSNEMAJ IN POIŠČI USTREZNO SLIKO: Učenec mora poleg poslušanja ter 

posnemanja našega pritrkavanja najti ustrezno (ritmično) sliko pritrkavanja, ki ga posnema. 
Vajo najprej demonstriramo in skupaj z učencem naredimo dva primera (po potrebi več). 
Razložimo mu, kaj pomenijo krogi (kratek udarec) in kaj črtice (dolg udarec). 
*Slike z ritmičnimi vzorčki predhodno oblikujemo in razrežemo (slika zgoraj, tabela vzorčkov v 
spodnjem desnem kotu).  
 

d) POVEJ ŠTEVILO: Učenec z zavezanimi očmi ugotavlja število potrkavanj v ritmičnem vzorčku, ki 
mu ga izvajamo. Vajo najprej demonstriramo. Vajo stopnjujemo tako, da učencu zaigramo prvi 
in drugi ritmični vzorček, on pa mora ugotoviti, kateri vzorček je imel večje število udarcev 
(vzorčke izvajamo v neenakomernem tempu, da udarci niso časovno predvidljivi – uporabljamo 
tudi pavze, z udarjanjem pohitevamo ali upočasnjujemo).  
 

 

1. GLASBENA DEJAVNOST USTVARJANJA (R): Igra pritrkavanja žolne 
 
Opis dejavnosti:  

a) USTVARI SAM: Z učencem izvedemo enako vajo kot prej, le da si tokrat on izmišlja (ustvarja) 
ritmične vzorce pritrkavanja žolne, ki jih ponovimo za njim. 
 

b)  NARIŠIMO: Ritmične vzorce, ki si jih je izmislil (ustvaril), skupaj z učencem tudi  
narišemo/ponazorimo s pikami in črtami ali z večjimi in manjšimi krogci.  
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2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (M): Ptice pojejo 
 
 Opis dejavnosti:  

a) POSNEMAJ PETJE PTIC: Po zgledu prejšnjih dejavnosti posnemanja pritrkavanja žolne učenec 
zdaj za nami posnema ptičje petje v gozdu. Na zlog /la/ ali /na/ zapojemo melodične vzorce 
ptičjega petja, ki jih učenec posnema. V gozdu imamo različne vrste ptic, ki se med seboj 
razlikujejo tudi po petju.  
 
*Melodijo (tone) pri petju vedno nakazujemo tudi z roko, da učenec dobi vizualno predstavo 
poteka melodije (gor-dol). Spodbujamo ga, da ob posnemanju melodičnega vzorca posnema 
tudi gib roke. 

 
b) NARIŠI: Melodične vzorce tudi skupaj narišemo. Najprej demonstriramo na najmanj dveh 

primerih, kako lahko ptičje petje (melodijo) narišemo. S pikami narišemo tone (ki smo jih 
pokazali z roko) in približna razmerja v višini med njimi ter nato pike (tone) povežemo med 
seboj tako, da dobimo melodično linijo.  
 

 
Slika 10: Nekateri primeri melodičnih vzorčkov petja ptic (avtorsko delo) 

 
c) POVEJ ŠTEVILO: Učencu zapojemo različno dolge melodije (začnemo s tremi toni, nato 

stopnjujemo). Ugotoviti mora število not v posamezni melodiji. Vajo stopnjujemo tako, da mu 
zapojemo ali zaigramo na klaviaturo dve melodiji, učenec mora ugotoviti, katera vsebuje večje 
število tonov (melodij ne igramo vedno v enakomernem tempu, da dosežemo časovno 
nepredvidljivost – pri petju/igranju uporabljamo pavze, pospešujemo, upočasnimo).  

 
d) USTVARI SAM: Učenec na barvno podlogo (posnemanje notnega črtovja – uporabimo pastelne 

barve, črte so modre barve) nastavlja barvne krogce (najprej uporabimo samo velike krogce). 
Melodijo, ki jo nastavi, najprej mi zapojemo na zlog /la/. Po nekaj primerih melodijo, ki jo 
nastavi, poskusi samostojno tudi sam zapeti na zlog /la/. Vajo mu najprej demonstriramo z 
nekaj primeri.  

 
*Pripravimo dvoje krogcev, večje in manjše. Večji krogci pomenijo, da zlog /la/ zapojemo 
glasnejše (bolj poudarjeno), manjši krogci pomenijo, da zlog /la/ zapojemo tišje (manj 
poudarjeno). Začnemo z enostavnimi primeri, spreminjanje dinamike s krogci dodajamo 
kasneje in postopoma, ko z učencem že rešimo nekaj primerov.  

*KOT ZANIMIVOST: Melodijo, ki jo nastavi, mu zaigramo na otroški ksilofon in klaviaturo (v tem 
primeru upoštevamo, da podloga predstavlja notno črtovje v g-ključu). Tako učenec sliši, kako 
bi melodija zvenela na melodični inštrument (če bi njegov simbolni zapis notnih višin s krogci 
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bral glasbenik).  
 

 
Slika 11: Podloga za krogce: ustvari melodijo (avtorsko delo) 

 

OPOMBE: Vaje vedno nazorno demonstriramo, razložimo in prilagajamo učenčevim zmožnostim. 
Sledimo učenčevem tempu, kjer je treba, mu pomagamo, predvsem ga spodbujamo pri dejavnostih, 
kjer ustvarja sam.  
Ritmične vzorčke si lahko tudi sproti izmišljamo, če vidimo, da jih moramo bolj prilagoditi učenčevim 
zmožnostim.  

 

 

3. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Učenec ob zbranem poslušanju bansa Slonček poglablja sposobnost doživljanja ob glasbi in ob 
poslušanju gibalno izrazi svoja glasbena doživetja, zaznave glasbenih elementov ter zvočne vtise. (KOG, 
AF, PM) 

 
2. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF) 
 
3. Učenec sproščeno in doživeto poje pesem Slonček, pevske vsebine poje intonančno/ritmično 
zanesljivo in pri petju vključuje nekatere elemente interpretacije (izreka, dinamika, tempo). (KOG, AF, 
PM) 
 
4. Učenec na lastna in/ali otroška in/ali Orffova glasbila igra preproste ritmične spremljave ter krajše 
glasbene vzorce in pri tem vključuje nekatere elemente interpretacije (dinamika, tempo). (KOF, AF, PM) 

 
5. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 

 
6. Učenec ustvarja preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in/ali otroškimi in/ali Orffovimi 
glasbili. (KOG, AF, PM) 
 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda pisanja besedila, razlaga, pogovor.  
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OBLIKA DELA: individualna  
 

PRIPOMOČKI:  
- besedilo pesmi Slonček (bans), 
- ritmični inštrumenti (mali boben/tamburin/palčke/ropotuljica), 
- barvni črtasti A4 list (prilagojen za disleksijo), 
- svinčnik, 
- besedilo izštevanke, 
- ritmična podloga s krogci, 
- klaviatura, otroški ksilofon.  

 

VIRI IN LITERATURA:  
- Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Univerza na Primorskem: Univerzitetna 

založba Annales.  
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo 
- Sicherl-Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja: srce, um, telo. Ljubljana: Debora. 
- Spletna stran: www.pinterest.com 
- ZSKSS. (2002). Rad bi svet naučil pesem – skavtska pesmarica. Ljubljana: ZSKS. 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 
 
1. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (RM): Bans Slonček  
Opis dejavnosti: 

a) POSLUŠAJ IN POSNEMAJ PESEM: Učencu zapojemo besedilo bansa Slonček, ki ga pospremimo 
s telesnimi gibi. Učenec se nauči besedilo po principu POSLUŠAJ IN POSNEMAJ. Besedilo 
razdelimo na manjše dele, ki jih večkrat ponovimo in pokažemo s telesnimi gibi, ki pomagajo 
učencu, da si zapomni besedilo.  

 
BESEDILO SLONČEK (avtor neznan): 
Na obali, na obali se igra debeli slon, 
gor na repu ima navezan, ima navezan rdeč balon, 
in v ušesu ima uhan in v nosu prstan zlat, 
a v čeljustih cel koščen zaklad. 
 
Pride mravlja. – (odgovor) Pride mravlja. 
Ustraši slona: waaa. – (odgovor) Ustraši slona: waaa. 
Slon nerodno pade vznak. – (odgovor) Slon nerodno pade vznak. 
Mravlja ukrade mu uhan (2. prstan zlat, 3. mu zaklad). 
 
Na obali, na obali se igra debeli slon, 
gor na repu ima navezan, ima navezan rdeč balon, 
in v ušesu NA NA NA NA in v nosu prstan zlat, 
a v čeljustih cel koščen zaklad. 
 
*Vsakič, ko mravlja slonu nekaj ukrade, namesto tega zapojemo NA NA NA NA. 
*Na koncu, ko mravlja slonu vse ukrade, ga vrže v zrak in celo pesem zapojemo na NA NA NA 
NA NA NA … 
 
Pride mravlja. – (odgovor) Pride mravlja. 
Ustraši slona: waaa. – (odgovor) Ustraši slona: waaa. 
Slon nerodno pade vznak. – (odgovor) Slon nerodno pade vznak. 

http://www.pinterest.com/
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Mravlja vrže slona v zrak. 
 
NA NA NA NA NA NA NA NA , 
NA NA NA NA NA NA NA, 
NA NA NA NA NA NA NA NA, 
NA NA NA NA NA NA NA … 

 
b) IGRANJE: Z učencem pesem (bans) zaigramo tudi na mali boben/tamburin/palčke in na kitaro. 

Igranje v tempu na ritmične inštrumente učencu najprej demonstriramo, nato inštrument igra 
učenec. Kitaro igramo mi.  
 
Glede na učenčeve zmožnosti: 
- Spreminjamo hitrost petja in igranja. 
- Spreminjamo dinamiko petja in igranja: tiho-naglas. 
- Spreminjamo oboje naenkrat. 
- Spreminjamo višino petja (tonaliteto).  

 
2.GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (R): Izštevanka Slonček 
 
BESEDILO (avtorsko delo):                         Zlogovni ritem:                               Glasbeni ritem:           
 
Slonček balonček se v vodi igra,                   -UU -UU -UU -  
vodo zajema in vzklika za dva.                       -UU -UU -UU - 
Mravlja veselo na obali sedi,                          -UU -UU -UU - 
ne upa v vodo, se slončku smeji.                   -UU -UU -UU - 
 
 
 
 
 

a) BESEDILO IZŠTEVANKE: Z učencem se naučimo besedilo izštevanke Slonček balonček po 
principu POSLUŠAJ IN POSNEMAJ. Upoštevamo zlogovni (glasbeni) ritem -UU -UU –UU- itd. (kot 
je zapisano zgoraj). Ponavljamo toliko časa, da učenec usvoji besedilo in ritem.  
 

b) ZAPIS PO NAREKU: Besedilo izštevanke z ritmičnim izrekanjem (ob spremljavi na mali boben) 
narekujemo učencu, ki ga po nareku zapiše. 
 

c) IGRANJE: Skupaj z učencem sestavimo enostavno ritmično spremljavo. Pri igranju uporabimo 
ritmični inštrument (mali boben/tamburin/palčke/ropotuljica) in telo.  
* Kasneje spreminjamo tudi taktovski način (npr. 4/4, 3/4, 2/4 3/8, 6/8, 2/2) in ritmične 
poudarke (npr. na prvo in tretjo, na drugo in četrto). Vajo prilagajamo učenčevim zmožnostim 
sledenja in posnemanja. 

d) VARIACIJE: Začnemo spreminjati poudarke v izštevanki (npr. obrnemo zlogovni vzorec U – U  U 
- U  U - U - itd. Učenec nas posnema.  

 
e) KAJ DOBIM: Z učencem se igramo glasbeno igro Kaj dobim?, ki jo že pozna. Ob spremljavi na 

ritmični inštrument ali s ploskanjem mu zapojemo pesem Kaj dobim? in določimo, kateri 
glas/zlog mora odvzeti besedi (prvi, srednji, zadnji). Ko zapojemo, nas učenec posnema in nam 
na koncu pove svoj odgovor. Če je treba, učencu vajo najprej nazorno demonstriramo tako, da 
skupaj rešimo nekaj primerov. Vlogi lahko tudi zamenjamo.  
 

f) POIŠČI IN POSNEMAJ: Učencu na klaviaturi predstavimo tone v obsegu c1 do g1 (5 tonov – 
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tipke na klaviaturi barvno označimo). Nekaj časa tone samo pozorno posluša. Zaigramo jih tudi 
na otroški ksilofon. Ko se dobro spozna z vsemi toni, mu zaigramo en ton (izbiramo med od c1 
do g1) na klaviaturo. Učenec se s hrbtom obrne proti nam in pozorno posluša ton, ki smo ga 
zaigrali (na začetku ga ponovimo 2–3-krat). Nato se obrne in na klaviaturi poišče ton, ki ga je 
slišal (pri tem lahko pritisne tudi druge tone, ki niso ustrezni, da najde pravega).  
*Vajo lahko stopnjujemo tako, da mora poiskati dva, tri, štiri tone v zaporedju (melodija), ki 
smo jih zaigrali. Število je odvisno od učenčevih zmožnosti. Posnemamo melodijo iz bansa 
Slonček.  

 
3.GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (R): Ustvari ritem 
Opis dejavnosti:  

a) POSLUŠAJ IN NASTAVI: Učencu predstavimo ritmično podlogo, na katero bo nastavljal krogce. 
Razložimo in demonstriramo mu, da večji – rdeči krogci predstavljajo daljše – poudarjeno 
igranje, manjši – modri krogci pa krajše – nepoudarjeno igranje. Učencu na ritmični inštrument 
(mali boben, tamburin, palčke) ali s ploskanjem izvajamo ritmične vzorčke, ki jih mora kasneje 
po poslušanju nastaviti na ritmično podlogo. Začnemo z enostavnimi in kratkimi primeri, ki jih 
postopoma stopnjujemo v težavnosti. Najprej mu vajo nazorno demonstriramo z nekaj primeri, 
ki jih naredimo skupaj z učencem.  
*Spreminjamo tudi taktovski način (npr. 4/4, 3/4, 2/4 3/8, 6/8, 2/2, 3/) in ritmične poudarke 
(npr. na prvo in tretjo, na drugo in četrto). 

 
b) NASTAVI IN ZAIGRAJ: Skupaj z učencem naredimo nekaj primerov, ki jih nastavimo na ritmično 

podlogo. Z učencem ritmične primere, ki jih nastavi, najprej skupaj zaigramo na ritmični 
inštrument (mali boben, tamburin, palčke) ali jih udarjamo s ploskanjem. Začnemo z lahkimi 
primeri. Ko je učenec pripravljen, vajo izvaja samostojno, to pomeni, da samostojno nastavi in 
izvaja ritmične vzorčke. Po izvajanju mu podamo povratno informacijo in če je treba, isti 
vzorček ponovno izvaja, dokler se nastavljen vzorček in učenčevo izvajanje ne ujemata. 

 

 
Slika 12: Podloga: nastavi krogce in zaigraj (avtorsko delo) 

 
OPOMBE: Dejavnosti izvajamo počasi, učencu vaje nazorno demonstriramo in upoštevamo njegove 
zmožnosti. Po potrebi vaje sproti prilagajamo. Kjer vaja dopušča, postopoma stopnjujemo njeno 
težavnost. 
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4. SREČANJE 

UČNI CILJI: 
1. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF) 
 
2. Učenec ob zbranem poslušanju pomni in prepozna glasbene vsebine (ritmični in melodični vzorčki) 
ter jih ustrezno posnema. (KOG, AF, PM) 
 
3. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 
 
4. Učenec ustvari preproste spremljave in melodične motive z lastnimi ali otroškimi glasbili. (KOG, AF, 
PM) 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda pisanja besedila, razlaga, pogovor.  

 OBLIKA DELA: individualna  

PRIPOMOČKI:  
- metronom, 
- slika vlaka, 
- delovni kartonček za odraslega z ritmičnimi vzorčki, 
- natisnjen slikovni zapis ritma s krogci za učenca, 
- besedilo izštevanke Čevlji (prilagojeno za disleksijo – barvni papir, fond, velikost, modre črke), 
- delovni kartonček za zapis zlogov izštevanke za učenca, 
- večji in rdeči krogci ter manjši in modri krogci za pomoč pri ponazoritvi spremembe poudarka, 
- svinčnik, 
- A4 črtasti barvni papir (pastelne barve, prilagojeno za disleksijo); 
- telefon – snemalnik.  

LITERATURA IN VIRI:  
- Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Univerza na Primorskem: Univerzitetna 

založba Annales.  
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo 
- Sicherl-Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja: srce, um, telo. Ljubljana: Debora. 
- Spletna stran: www.pinterest.com 

 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (R): Igra s časom 
Opis dejavnosti:  

a) UJEMI VLAK: Učencu razložimo, da mora ujeti ritem vožnje vlaka (metronoma) in udarjati 
skupaj z njim. Če mu uspe enakomerno udarjati z metronomom nekaj časa, smo vlak ujeli. 
Udarjamo različno: ob mizo/noge/ploskanje/ob tamburin/mali boben ob tla z eno/dvema 
rokama/nogama.  
*Začnemo s počasnim tempom in ga postopoma dvigujemo za 5 ali deset bpm (angl. beats per 
minute). Npr. 30 bpm, 40 bpm, 50 bpm, 55 bpm, 60 bpm, 70 bpm, 80 bpm, 90 bpm … 120 bpm. 
Spodbudimo ga, da izbere eno ali več hitrosti metronoma (vlaka) tudi sam. 
*Opazujemo, ali se učenec zmore uspešno sinhronizirati z udarci metronoma. Ali udarja skupaj 
z metronomom, prehiteva, zaostaja, ima neenakomeren ritem, zatikajoč ritem. 

b) ENAKO ALI RAZLIČNO (tempo): Učencu na ritmični inštrument zaigramo dva časovna ritmična 
vzorca (hitrost vlaka) dolžine dveh taktov. Učenec mora ugotoviti, ali sta enaka ali različna (ali 

http://www.pinterest.com/
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vlaka peljeta z enako ali z različno hitrostjo). Hitrosti poljubno spreminjamo. Vajo učencu 
najprej  demonstriramo.  
*Taktovski način (4/4, 3/4, 6/8, 3/8 itd.) in dolžino vzorčkov poljubno spreminjamo. 
 

2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (R): Ritmični vzorčki 
Opis dejavnosti:  

a) POSLUŠAJ IN POSNEMAJ: Učencu s pomočjo ritmičnega inštrumenta (mali 
boben/tamburin/palčke) ali s telesom (ploskanje/udarjanje ob kolena/tleskanje) zaigramo 
ritmične vzorčke (glej spodnjo sliko), ki jih na izbrani ritmični inštrument ali s telesom ponovi za 
nami. Vajo izvedeno po principu POSLUŠAJ IN POSNEMAJ. Najprej izvajamo vzorčke v dolžini 
enega takta. Vajo glede na učenčeve zmožnosti postopoma stopnjujemo v težavnosti tako, da 
izvajamo dva, tri, štiri … takte dolg vzorček. Vzorčke poljubno sestavljamo s pomočjo vzorčkov 
na spodnji sliki. Preden vzorček izvajamo, si ga zapišemo v zvezek.  
 

b) ENAKO ALI RAZLIČNO? Učencu na mali boben/palčke/tamburin ali s ploskanjem izvajamo 
poljubne spodnje ritmične vzorčke dolžine enega takta. Izberemo enega iz levega ali desnega 
stolpca. Učencu damo navodilo, naj pozorno posluša, ali sta dva vzorčka, ki ju izvedemo, enaka 
ali različna. Vzorčke si lahko tudi izmislimo na srečanju in spreminjamo taktovski način ter 
poudarke – odvisno od tega, kako učenec rešuje vajo. 
*Postopoma lahko stopnjujemo težavnost vaje tako, da igramo dva ritmična vzorčka, ki sta 
daljša od enega takta. Lahko sta tudi različno dolga in je tudi trajanje kriterij za razlikovanje 
med vzorčkoma.   
 
Rečemo: PRVIČ in izvedemo vzorček. DRUGIČ in izvedemo vzorček. 
*Po potrebi večkrat ponovimo.  
 

 
Slika 13: Primeri ritmičnih vzorčkov. Pridobljeno s https://www.pinterest.com 

 
c) POSLUŠAJ, OPAZUJ IN POSNEMAJ: Pred učenca postavimo slike ritmičnih vzorčkov in jih nato 

zaigramo na mali boben/palčke in/ali s ploskanjem in/ali na zlog /ta/. Poskusimo zaigrati na 
različne načine, da vidimo, kako se učenec odziva. Učencu razložimo in demonstriramo, kaj 
pomenijo večji (daljše trajanje in poudarjeni) in manjši (krajše trajanje in nepoudarjeni oz. manj 
poudarjeni) krogci. Skupaj po principu POSLUŠAJ, OPAZUJ IN POSNEMAJ naredimo nekaj 
primerov. Ko nalogo razume, ritmične vzorčke na podlagi slike izvede sam (na tamburin/mali 
boben/palčke in/ali s ploskanjem in/ali na zlog /ta/…).  

 

https://www.pinterest.com/
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Slika 14: Primeri likovnih ritmičnih vzorčkov: krogci (avtorsko delo) 

 
d) UGANI KDO SEM: Pred učenca položimo dva (kasneje lahko tudi tri) različne ritmične vzorčke 

na sliki. Povezati mora slišani ritmični vzorček z ustrezno sliko (izmed dveh mora izbrati tisto, ki 
smo jo izvajali). Vajo lahko stopnjujemo tako, da mora izbirati med več slikami.  
*Uporabimo ritmične vzorčke z zgornje slike, ki jih predhodno razrežemo na manjše dele.  
 

e) POVEJ ŠTEVILO: Učenec z zavezanimi očmi ugotavlja število potrkavanj v ritmičnem vzorčku, ki 
mu ga izvajamo. Vajo najprej demonstriramo. Vajo stopnjujemo tako, da učencu zaigramo prvi 
in drugi ritmični vzorček, on pa mora ugotoviti, kateri vzorček je imel večje število udarcev 
(vzorčke izvajamo v neenakomernem tempu, da udarci niso časovno predvidljivi – uporabljamo 
tudi pavze, z udarjanjem pohitevamo ali upočasnjujemo).  
 
 

f) DOPOLNI: Učencu na izbrani ritmični inštrument ali s telesom zaigramo ritmični vzorček, ki ga 
poljubno dopolni s svojim. Začnemo z enostavnimi primeri, ki jih stopnjujemo v težavnosti 
(dolžina in kompleksnost ritma) glede na učenčeve zmožnosti. Vlogi lahko zamenjamo (učenec 
prvi zaigra ritmični vzorček, ki ga dopolnimo).  

 
3.GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (R): Izštevanka Čevlji  
 
Opis dejavnosti:  
 

a) POSLUŠAJ IN POSNEMAJ: Učenec se po principu POSLUŠAJ IN POSNEMAJ s pomočjo 
palčk/malega bobna/tamburina nauči besedilo izštevanke Čevlji. Najprej ponavljamo prvo 
vrstico izštevanke (Cipa copa, cipa, copa …), nato drugo in tako naprej. Pri izvajanju vedno z 
glasom in z ritmičnim inštrumentom poudarjamo zloge, kot je prikazano v spodnjem besedilu. 

 
BESEDILO: Neža Mavri – ČEVLJI 
CI-PA CO-PA, CI-PA CO-PA, 
GRE-JO ČEV-LJI NA SPRE - HOD. 
NAJ LE GRE-JO, ČE LE VE-JO, 
KOT JE PRA-VA POT. 

 

b) ZAIGRAJ IN NARIŠI ZLOG: Ko se učenec nauči besedilo ter pravilno ritmično izvajanje 
izštevanke, zloge tudi nariše. Prvo vrstico (CI-PA CO-PA, CI-PA, COPA …) mu demonstriramo. 
Zloge naj ponazori s krogci. Poudarjen zlog nariše večji in rdeče barve, nepoudarjen zlog nariše 
manjši in modre barve. Preden zloge nariše, si jih zaigra na ritmični inštrument po želji 
(tamburin, mali boben, palčke, telo – ploskanje). 
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Slika 15: Izštevanka Čevlji Neže Mavri: zaigraj in nariši zloge (avtorsko delo) 

 

c) SPREMENI POUDAREK: Učencu najprej nazorno demonstriramo, kako lahko poudarke tudi 
spreminjamo. Za začetek obrnemo poudarjeni in nepoudarjeni zlog. 
 

 
 
                                                 

                                           CI   -   PA                                         CI  -   PA 
 

d) KAJ DOBIM: Z učencem se igramo glasbeno igro Kaj dobim?, ki jo že pozna. Ob spremljavi na 
ritmični inštrument mali boben/palčke/tamburin ali s ploskanjem mu zapojemo pesem Kaj 
dobim? in določimo, kateri glas/zlog mora odvzeti besedi (prvi, srednji, zadnji). Učenec nas 
posnema in nam na koncu pove svoj odgovor. Če je treba, učencu vajo najprej nazorno 
demonstriramo tako, da skupaj rešimo nekaj primerov. Vlogi lahko tudi zamenjamo. Vzamemo 
besede iz izštevanke Čevlji.  
 

e) POVEJ ŠTEVILO: Učencu zapojemo/zaigramo različno dolge melodije (začnemo s 3 toni, nato 
stopnjujemo). Ugotoviti mora število not v posamezni melodiji. Vajo stopnjujemo tako, da mu 
zapojemo ali zaigramo na klaviaturo dve melodiji, učenec pa mora ugotoviti, katera vsebuje 
večje število tonov (melodij ne igramo vedno v enakomernem tempu, da dosežemo časovno 
nepredvidljivost – pri petju/igranju uporabljamo pavze, pospešujemo, upočasnimo).  
 

f) POIŠČI IN POSNEMAJ: Na klaviaturi/otroškem ksilofonu ponovimo vse tone v obsegu od c1 do 
g1 (5 tonov – tipke na klaviaturi barvno označimo). Nekaj časa tone samo pozorno posluša. 
Zaigramo jih tudi na otroški ksilofon. Ko se dobro spozna z vsemi toni, mu zaigramo en ton 
(izbiramo med od c1 do g1) na klaviaturo. Učenec se s hrbtom obrne proti nam in pozorno 
posluša ton, ki smo ga zaigrali (na začetku ga ponovimo 2–3-krat). Nato se obrne in na 
klaviaturi poišče ton, ki ga je slišal (pri tem lahko pritisne tudi druge tone, ki niso ustrezni, da 
najde pravega).  
*Vajo lahko stopnjujemo tako, da mora poiskati dva, tri, štiri tone v zaporedju, ki smo ga 
zaigrali. Število je odvisno od učenčevih zmožnosti.   
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4.GLASBENA DEJAVNOST USTVARJANJA (RM): Pevska izmišljija – izštevanka Čevlji 
 

Opis dejavnosti:  
a) PEVSKA IZMIŠLJIJA: Učenca spodbudimo, da prosto (svobodno, po navdihu) zapoje izštevanko 

Čevlji. Ritmu, ki se ga je naučil, doda (preprosto) melodijo. Najprej mu demonstriramo in 
zapojemo najmanj dve različni melodiji. S tamburinom/malim bobnom/palčkami/ploskanjem 
držimo ritem ob petju. Učencu povemo, da ne obstaja prav in narobe, kadar ustvarjamo, zato 
se ne more zmotiti. Najprej poslušamo učenčeve ideje in nato izberemo tisto, ki mu je najbolj 
všeč. Če ocenimo, da potrebuje našo pomoč, mu pomagamo. 
*Končno melodijo posnamemo na telefon in se jo skupaj z učencem naučimo.  

 
Slika 16: Pevska izmišljija učenca (ob pomoči) na besedilo izštevanke Neže Mavri Čevlji (avtorsko delo) 

 

OPOMBE: Zahtevnost vaj prilagodimo učenčevim zmožnostim. Vaje nazorno demonstriramo ter 
razložimo. Če ima učenec težave pri dejavnostih glasbenega ustvarjanja (ustvarjanje melodije za 
izštevanko Čevlji), ga v procesu ustvarjanja vodimo in spodbujamo.  
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5. SREČANJE 

OBLIKA DELA: individualna  

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda dela z glasbenim zapisom (branje in zapis likovnih 
simbolov), razlaga, pogovor. 

UČNI CILJI:  
1. Učenec uri tudi ritmično pravilno in natančno izreko besedila izštevanke in uganke Mlin. (KOG, AF, 
PM) 
 
2. Učenec ob zbranem poslušanju prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF,) 
 
3. Učenec na lastna in/ali otroška in/ali Orffova glasbila igra preproste ritmične spremljave ter krajše 
glasbene vzorce in pri tem vključuje nekatere elemente interpretacije (dinamika, tempo). (KOF, AF, PM) 

 
4. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 

 
5. Učenec ustvarja preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in/ali otroškimi in/ali Orffovimi 
glasbili. (KOG, AF, PM) 

PRIPOMOČKI:  

- ritmični inštrumenti (mali boben, palčke, tamburin, ropotuljica), 

- melodični inštrument – otroški ksilofon, 

- besedilo uganke Mlin, 

- kartončki s slikami za izvajanje telesnih gibov (izvajanje ritma s telesom), 

- škarje, 

- lego kocke, 

- kartončki za ponazoritev notnih vrednosti za četrtinko in osminko, 

- slikovni material za ponazoritev notnih vrednosti, 

- svinčnik. 

VIRI IN LITERATURA:  
- Sicherl Kafol, B. (2011). Ringaraja, pesem nas razvaja. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
- Sicherl Kafol, B. (2011). Ringaraja, pesem nas razvaja [zvočni CD]. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Spletna stran: www.pinterest.com 

 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (RM): Uganka Mlin  
Opis dejavnosti:  

a) POSLUŠAJ IN POSNEMAJ: Učencu na ropotuljico/mali boben/palčke/tamburin ritmično 
izvajamo besedilo uganke Mlin. Učenec mora najprej ugotoviti, o čem govori uganka (odgovor 
je MLIN). Z igro odmeva se nauči ritmično besedilo uganke.  

 
BESEDILO: 

»V zlati skrinji mlin droban, teče, teče noč in dan.« 
 
 
 

 

http://www.pinterest.com/
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Slika 17: Uganka Mlin (Sicherl Kafol, 2011, str. 14) 

 
 
 

b) RITMIČNA SPREMLJAVA: Po naši demonstraciji učenec ritmično izreko spremlja na ritmični 
inštrument (mali boben, tamburin, ropotuljice, palčke, tleskanje, ploskanje). Tudi mi se 
pridružimo učencu pri spremljavi ter izrekanju besedila.  
 

c) MELODIČNA SPREMLJAVA: Učenec na otroški ksilofon ob izrekanju besedila uganke igra 5 
tonov (c, d, e, f, g), ki jih poljubno kombinira med seboj. Najprej mu vajo demonstriramo. Pri 
njegovem izvajanju na otroškem ksilofonu mu pomagamo z ritmično spremljavo na izbrani 
ritmični inštrument ter z izrekanjem besedila uganke.   
 

d) KAJ DOBIM?: Z učencem se igramo glasbeno igro Kaj dobim?, ki jo že pozna. Ob spremljavi na 
ritmični inštrument mali boben/palčke/tamburin ali s ploskanjem mu zapojemo pesem Kaj 
dobim? in določimo, kateri glas/zlog mora odvzeti besedi (prvi, srednji, zadnji). Ko zapojemo, 
nas učenec posnema in nam na koncu pove svoj odgovor. Če je treba, učencu vajo najprej 
nazorno demonstriramo tako, da skupaj rešimo nekaj primerov. Vlogi lahko tudi zamenjamo.  

 
 
2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (R): Telo kot inštrument 
Opis dejavnosti: 

a) GLEJ, POSLUŠAJ IN POSNEMAJ 1: Učencu na telesu demonstriramo, kako lahko telo uporabimo 
kot ritmični inštrument. S telesom lahko izvajamo ritem. Začnemo z enostavnimi ritmičnimi 
vzorčki. Učenec nas posnema. Pomagamo si s slikovnimi oporami, kjer lahko gibe med seboj tudi 
kombiniramo (glej slike v nadaljevanju). Kartončke lahko tudi razrežemo, da ustvarimo več 
kombinacij.  
 
*Učencu razložimo in demonstriramo, kaj pomeni znak za pavzo – da takrat počivamo.  
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Slika 18: "Body percussion" – slikovna opora 1 za vajo telo kot ritmični inštrument. Pridobljeno s 

http://mrskingrocks.blogspot.si/2014/10/body-percussion.html 

 

 
Slika 19: "Body percussion" – slikovna opora 2 za vajo telo kot ritmični inštrument. Pridobljeno s 

https://www.pinterest.com/pin/320177854740332584/ 

 

 
Slika 20: "Body percussion" – slikovna opora 3 za vajo telo kot ritmični inštrument. Pridobljeno s 

https://www.pinterest.com/pin/301107925067203315/ 

 
 

b) GLEJ, POSLUŠAJ IN POSNEMAJ 2: Z učencem ponovimo vajo, vendar tokrat uporabimo delovni 

http://mrskingrocks.blogspot.si/2014/10/body-percussion.html
https://www.pinterest.com/pin/320177854740332584/
https://www.pinterest.com/pin/301107925067203315/
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kartonček z notnim zapisom ritma (četrtinke in osminke), ki ga mora izvajati z različnimi deli 
telesa. Najprej mu razložimo in demonstriramo, kako beremo notni zapis ritma in njegovega 
trajanja (s ploskanjem, korakanjem, na mali boben, s slikovnim prikazom …). Dobiti mora 
natančno predstavo o razmerju med četrtinkami in osminkami. Razlago podpremo s 
konkretnimi življenjskimi primeri ter motoričnimi dejavnostmi.  

 
*Učencu demonstriramo in razlagamo toliko časa, da popolnoma razume, kaj je njegova naloga 
in se zna orientirati v notnem zapisu ritma.  
 
 

 
Slika 21: Slikovni prikaz notnih vrednosti (avtorsko delo) 

 
 

 
Slika 22: "Body percussion" – slikovna opora 4 za vajo telo kot ritmični inštrument (avtorsko delo) 

 
c) ENAKO ALI RAZLIČNO (tempo): Učencu na ritmični inštrument zaigramo dva časovna ritmična 

vzorca dolžine dveh taktov. Učenec mora ugotoviti, ali sta enaka ali različna. Hitrosti poljubno 
spreminjamo. Vajo učencu najprej demonstriramo.  
*Taktovski način (4/4, 3/4, 6/8, 3/8 itd.) in dolžino vzorčkov poljubno spreminjamo. 

 

OPOMBE: Učenca spodbujamo k pevskemu izražanju ter ustvarjanju pevskih izmišljij. Dejavnosti 
nazorno demonstriramo in vseskozi sledimo učenčevemu tempu. Uporabimo čim več konkretnih 
primerov pri ponazoritvi notnih trajanj. Spodbujamo jasno ritmično izreko besedila, razvijanje govorne 
artikulacije, aktiviranje obraznih mišic, podporo celotnega telesa.  
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6. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Učenec zbrano posluša in razmišlja o predvajanem zvočnem primeru skladbe Vožnja s sanmi 
skladatelja W. A. Mozarta in pesmi izštevanke Peter Veter, ob tem poglablja sposobnost doživljanja ob 
glasbi in ob poslušanju likovno in gibalno izrazi svoja glasbena doživetja, zaznave glasbenih elementov 
ter zvočne vtise. (KOG, AF, PM) 
 
2. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF,) 
 
3. Učenec ob zbranem poslušanju pomni in prepozna glasbene vsebine (ritmični in melodični vzorčki) 
ter jih ustrezno posnema. (KOG, AF, PM) 
 
4. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 
 
2. Učenec ustvari preproste spremljave in melodične motive z lastnimi ali otroškimi glasbili. (KOG, AF, 

PM) 
 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda dela z glasbenim zapisom (branje in zapis likovnih 
simbolov), razlaga, pogovor. 

OBLIKA DELA: individualna 
 

PRIPOMOČKI:  
- zvočni posnetek skladbe Vožnja s sanmi W. A. Mozarta, 
- računalnik ali drugi CD-predvajalnik, 
- delovni list s slikami biča za prečrtavanje, 
- svinčnik, 
- delovni kartonček za pesem Peter Veter (zapis zlogov), 
- barvice/flomastri, 
- barvni A4 črtasti list (prilagojen za disleksijo), 
- ritmični inštrumenti (mali boben, tamburin, palčke, ropotuljica), 
- melodični inštrument (otroški ksilofon). 

 
 

VIRI IN LITERATURA:  
- Sicherl Kafol, B. (2011). Ringaraja, pesem nas razvaja. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
- Sicherl Kafol, B. (2011). Ringaraja, pesem nas razvaja [zvočni CD]. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Bitenc, J. (2008). Mavrica – zbirka 100 najlepših pesmi za otroke [zvočni CD1, CD2]. Ljubljana: 

Založba RTV. 
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo. 
- Spletna stran: www.pinterest.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.pinterest.com/
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VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1.GLASBENA DEJAVNOST POSLUŠANJA (RM): Vožnja s sanmi 
Opis dejavnosti:  

a) DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Učenec pozorno posluša Intrado iz 
skladbe »Vožnja s sanmi« skladatelja W. A. Mozarta (CD, št. 7). Po predvajanju z besedami 
opiše svoje občutke oziroma izrazi svoje doživetje in zvočne vtise.  
 

b) PREČRTAJ BIČ: Ob drugem poslušanju učencu predložimo list, na katerem so narisani biči. 
Učenec mora vsakič, ko zasliši v skladbi zvok biča, bič prečrtati na sliki.  

 
Slika 23: Delovni list: Vožnja s sanmi, prečrtaj bič (Sicherl Kafol, 2011, str. 26) 

 
c) POVEJ ŠTEVILO: Učenec z zavezanimi očmi ugotavlja število potrkavanj v ritmičnem vzorčku, ki 

mu ga izvajamo. Vajo najprej demonstriramo. Vajo stopnjujemo tako, da učencu zaigramo prvi 
in drugi ritmični vzorček, on pa mora ugotoviti, kateri vzorček je imel večje število udarcev 
(vzorčke izvajamo v neenakomernem tempu, da udarci niso časovno predvidljivi – uporabljamo 
tudi pavze, z udarjanjem pohitevamo ali upočasnjujemo).  
 

d) ENAKO ALI RAZLIČNO (tempo): Učencu na ritmični inštrument zaigramo dva časovna ritmična 
vzorca (hitrost sani) dolžine dveh taktov. Učenec mora ugotoviti, ali sta enaka ali različna (ali 
sani peljeta z enako ali z različno hitrostjo). Hitrosti poljubno spreminjamo. Vajo učencu najprej 
demonstriramo.  
*Taktovski način (4/4, 3/4, 6/8, 3/8 itd.) in dolžino vzorčkov poljubno spreminjamo. 

 
2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (R): Peter Veter 
Opis dejavnosti: 

a) POSLUŠAJ IN POSNEMAJ: Na mali boben učencu ritmično izvajamo celo besedilo pesmi Peter 
Veter (udarimo vsak zlog). Nato učenec za nami na mali boben/palčke/ploskanje ritmično 
ponavlja izreko posamezne vrstice besedila. Vsako vrstico večkrat ponovimo – odvisno od 
učenčevega pomnjenja. 
 

b) NARIŠI ZLOGE: Učenec nariše zloge za posamezne besede iz besedila Peter Veter na delovni 
kartonček. Pri risanju si pomaga z igranjem na mali boben/palčke/s ploskanjem. Dejavnost mu 
najprej nazorno demonstriramo ter razložimo z nekaj primeri. Po potrebi mu pomagamo.  

 
c) BESEDE, KI SE RIMAJO: Učenec obkroži besede v besedilu Peter Veter, ki se rimajo. Najprej 

naredimo nekaj primerov, da preverimo, ali prepozna besedno rimo (npr. mama-dama, lok-
pok, 
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d)  sok-lok, lipa-pipa, lama-jama, zima-rima itd.). Preverimo tudi, ali zna ustvariti rimo na dano 
besedo.  

 
e) ZAPOJ: S pomočjo posnetka (CD 1 – zbirka Mavrica, 39. posnetek) se z učencem naučimo zapeti 

pesem Peter Veter s skupnim pripevanjem ob posnetku. Posnetek večkrat predvajamo. Učenec 
se ob petju giba in/ali igra ritmično spremljavo na mali boben/tamburin/palčke/ropotuljico v 
ustreznem tempu. Če je treba, ritmično spremljavo igramo z učencem (način izvajanja lahko 
tudi spreminjamo).  
 

f) KAJ DOBIM: Z učencem se igramo glasbeno igro Kaj dobim?, ki jo že pozna. Ob spremljavi na 
ritmični inštrument mali boben/palčke/tamburin ali s ploskanjem mu zapojemo pesem Kaj 
dobim? in določimo, kateri glas/zlog mora odvzeti besedi (prvi, srednji, zadnji). Ko zapojemo, 
nas učenec posnema in nam nato pove svoj odgovor. Če je treba, učencu vajo najprej ponovno 
nazorno demonstriramo tako, da skupaj rešimo nekaj primerov. Uporabimo besede iz besedila 
Peter Veter.  

 

 
Slika 24: Notni zapis pesmi Peter Veter (Bitenc, 2008, str. 48) 

 

 
Slika 25: Pesem Peter Veter – delovni kartonček (avtorsko delo) 
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3. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (M): Delo z melodijo 
 
Opis dejavnosti:  

a) POSLUŠAJ IN POSNEMAJ 1: Učencu na zlog /la/ zapojemo melodične intervale (dva zaporedna 
tona), ki jih mora posnemati. Obenem mora z roko pokazati, ali se interval dviga ali spušča. 
Najprej mu dva ali tri primere demonstriramo in razložimo (mora razumeti in znati pokazati 
naraščajoči ali padajoči interval). *Težavnost stopnjujemo s petjem krajših melodij.  

 
b) NARIŠI MELODIJO: Skupaj z učencem narišemo potek izbranih melodij, ki smo jih zapeli 

(krogci/križci, ki jih povežemo med seboj v linijo). Predlog za slikovni prikaz poteka melodije 
lahko poda tudi učenec, če smiselno prikaže potek melodije, ga upoštevamo. Začnemo z 
enostavnimi melodijami. Rišemo na črtasti pastelni papir – črte nam pomagajo pri nizanju 
krogcev navzgor ali navzdol ter določanju razmerij med toni (predhodnik notnega črtovja).  
 

c) DOPOLNI: Učenec dopolni melodični vzorček odraslega (lahko ga zapojemo na zlog /la/ ali 
zaigramo na otroški ksilofon). Začnemo z enostavnimi primeri. Težavnost (dolžino, 
kompleksnost melodije) stopnjujemo glede na učenčeve zmožnosti. Vlogi lahko zamenjamo. 
Dejavnost najprej nazorno demonstriramo.  
 

d) POVEJ ŠTEVILO: Učencu zapojemo/zaigramo različno dolge melodije (začnemo s tremi toni, 
nato stopnjujemo). Ugotoviti mora število not v posamezni melodiji. Vajo stopnjujemo tako, da 
mu na klaviaturo zapojemo ali zaigramo dve melodiji, učenec mora ugotoviti, katera vsebuje 
večje število tonov (melodij ne igramo vedno v enakomernem tempu, da dosežemo časovno 
nepredvidljivost – pri petju/igranju uporabljamo pavze, pospešujemo, upočasnimo).  
 

e) POIŠČI IN POSNEMAJ: Učencu na klaviaturi predstavimo tone v obsegu od c1 do g1 (5 tonov – 
tipke na klaviaturi barvno označimo). Nekaj časa tone samo pozorno posluša. Zaigramo jih tudi 
na otroški ksilofon. Ko se dobro spozna z vsemi toni, mu zaigramo en ton (izbiramo med od c1 
do g1) na klaviaturo. Učenec se s hrbtom obrne proti nam in pozorno posluša ton, ki smo ga 
zaigrali (na začetku ga ponovimo 2–3-krat). Nato se obrne in na klaviaturi poišče ton, ki ga je 
slišal (pri tem lahko, da najde pravega, pritisne tudi druge tone, ki niso ustrezni).  
*Vajo lahko stopnjujemo tako, da mora poiskati dva, tri, štiri tone v zaporedju, ki smo ga 
zaigrali. Število je odvisno od učenčevih zmožnosti.   
 

OPOMBE: Težavnost dejavnosti stopnjujemo, vendar pazimo, da niso prezahtevne za učenca. Naša 
demonstracija je nazorna ter navodila jasna. Učenca spodbujamo k dejavnosti in mu pomagamo le, 
kadar je res treba – pustimo mu dovolj časa, da nalogo izvede samostojno. Spodbujamo ozaveščanje 
jasne pevske in ritmične izreke.  
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7. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Učenec ob zbranem poslušanju igranja izbranih pesmi na citre in pesmi Tam v džungli poglablja 
sposobnost doživljanja ob glasbi in ob poslušanju gibalno izrazi svoja glasbena doživetja, zaznave 
glasbenih elementov ter zvočne vtise. (KOG, AF, PM) 

 
2. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF) 
 
3. Učenec sproščeno in doživeto poje pesem Tam v džungli, pevske vsebine poje intonančno/ritmično 
zanesljivo in pri petju vključuje nekatere elemente interpretacije (izreka, dinamika, tempo). (KOG, AF, 
PM) 
 
4. Učenec na lastna in/ali otroška in/ali Orffova glasbila igra preproste ritmične spremljave ter krajše 
glasbene vzorce in pri tem vključuje nekatere elemente interpretacije (dinamika, tempo). (KOF, AF, PM) 

 
5. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 

 
6. Učenec ustvarja preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in/ali otroškimi in/ali Orffovimi 
glasbili. (KOG, AF, PM) 
 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda pisanja besedila, razlaga, pogovor. 

OBLIKA DELA: individualna 

PRIPOMOČKI:  
- citre, podloge s pesmimi, trzalica, 
- ritmični inštrumenti (mali boben, tamburin, palčke, ropotuljica), 
- kitara, klaviatura, otroški ksilofon, 
- delovni list za dopolnitev besedila pesmi Tam v džungli, 
- celotno besedilo pesmi Tam v džungli (prilagojeno za disleksijo), 
- računalnik ali predvajalnik za CD, 
- zvočni posnetek (CD) s pesmijo Tam v džungli, 
- svinčnik, 
- A4 barvni črtast papir (prilagojen za disleksijo), 
- večji krogci dveh različnih barv in glava gosenice, 
- škarje, 
- tablični računalnik (aplikacija z inštrumenti).  

VIRI IN LITERATURA:  
- ZSKSS. (2002). Pesmi iz džungle [zvočni CD]. Ljubljana: ZSKSS. 
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo 
- Spletna stran: www.pinterest.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pinterest.com/
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VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (RM): Igranje na citre s podlogo 
 
Opis dejavnosti: 
 

a) CITRE: Učencu demonstriramo, kako lahko igramo na citre, četudi v resnici ne znamo igrati. 
Pod citre postavimo podloge, na katerih je potek melodije narisan s krogci. Krogci in strune se 
pokrivajo. Učenec mora s trzalico (ali s prstom) zaigrati tisto struno na mestu, kjer je pod 
strunami narisan krogec. Če zaigra pravo struno, se oglasijo toni, ki sestavljajo melodijo izbrane 
skladbe.  
*Učencu na začetku izberemo skladbe oziroma pesmice, ki jih pozna (Vse najboljše, Na 
planincah sončece sije, Jaz pa grem na zeleno travco itd.). 
 

 
Slika 26: Otroške citre (simbolična slika). Pridobljeno s http://jnmusicclasses.blogspot.si/2010/07/ 

 
b) UGANI PESEM: Učencu zaigramo izbrano pesem s podloge. Uganiti mora, katero pesem smo 

zaigrali. Ritem in tempo lahko poljubno spreminjamo, da je težje uganiti, za katero pesem gre. 
Pesem nato tudi skupaj zapojemo ob citrah (učenec igra ritmično spremljavo na izbrani ritmični 
inštrument ali s ploskanjem).  

 
c) NAPAČNA NOTA: Učenca spodbudimo, da pozorno prisluhne pesmi, ki jo igramo na citre in 

vsakič, ko zaigramo napačno noto, zaigra na ropotuljico (ali mali boben). S tem nas opozori, da 
je zaznal napačno zaigrano noto. Pesmi, ki jih izberemo, učenec pozna. Vlogi tudi zamenjamo.  
 

d) ZAIGRAJMO SKUPAJ: Učenec si izbere pesmico, ki jo skupaj zaigramo. Učenec igra melodijo na 
citre, mi pa igramo ritem na mali boben. Vlogi tudi zamenjamo. Na začetku učencu pustimo 
nekaj časa, da se seznani z zvočnostjo inštrumenta. 
 

e) ZAPOJMO: Z učencem zapojemo (ob igranju na citre in mali boben/palčke/tamburin) izbrano 
pesem iz podloge za citre, ki jo učenec pozna. 
*Če je učencu pretežko istočasno peti in igrati, lahko samo poje brez igranja. V tem primeru mi 
igramo na citre ali ritmični inštrument. Učenca spodbudimo, da svoje petje pospremi tudi z 
gibanjem oziroma gibalnimi izmišljijami.   
 

f) MELODIČNA IZMIŠLJIJA: Učenca spodbudimo, da na citre zaigra poljubno melodijo v 
poljubnem ritmu.  
*Nalogo lahko stopnjujemo tako, da učencu igramo ritem na mali boben/palčke, on pa mora na 
podlagi ritma ustvarjati melodično izmišljijo. Spreminjamo taktovski način, npr. 4/4, 3/4, 2/4, 
6/8, tempo (hitreje, počasneje), ritmične poudarke (na 1 in 3, na 2 in 4) ipd. Vlogi tudi 
zamenjamo.  
 

http://jnmusicclasses.blogspot.si/2010/07/
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g) POVEJ ŠTEVILO: Učencu zapojemo/zaigramo različno dolge melodije (začnemo s tremi toni, 
nato stopnjujemo). Ugotoviti mora število not v posamezni melodiji. Vajo stopnjujemo tako, da 
mu zapojemo ali zaigramo na klaviaturo dve melodiji, učenec mora ugotoviti, katera vsebuje 
večje število tonov (melodij ne igramo vedno v enakomernem tempu, da dosežemo časovno 
nepredvidljivost – pri petju/igranju uporabljamo pavze, pospešujemo, upočasnimo).  

 
2. GLABENA DEJAVNOST POSLUŠANJA IN IZVAJANJA (RM): Pesem Tam v džungli   
Opis dejavnosti:  

a) O ČEM GOVORI PESEM: Učencu na kitaro zaigramo pesem Tam v džungli. Spodbudimo ga, da 
pozorno prisluhne besedilu in nam na koncu pove, o čem govori pesem. Pomagamo si z 
vprašanji: KDO NASTOPA?, KJE SE DOGAJA?, KAJ SE DOGAJA? Vprašamo ga tudi za kakšno 
priložnost je pesem primerna (rojstni dan, pesem za lahko noč- uspavanka, zabava, himna itd.). 

 
b) POSLUŠAJ IN DOPOLNI: Učencu zaigramo na kitaro in zapojemo pesem Tam v džungli. 

Razdelimo jo na krajše, smiselne dele, ki jih učencu večkrat ponovimo. Učenec ob poslušanju 
dopolni manjkajoče besede na delovni kartonček po principu slušne transkripcije. Ko učenec 
zapiše celotno besedilo, pesem izvajamo še enkrat in skupaj z učencem preverimo, ali se je v 
zapisu pojavila kakšna beseda, ki jo mora poslušati in zapisati še enkrat. Učencu pojemo in 
igramo toliko časa, da sliši in zapiše vse manjkajoče besede. Besedilo se naučimo.  
 

 
Slika 27: Dopolni besedilo Tam v džungli (avtorsko delo) 

 
c) KAJ SLIŠIŠ: Učencu predvajamo pesem Tam v džungli iz zvočnega CD-ja. Pogovorimo se, katere 

inštrumente sliši na posnetku.  
 

d) KAJ DOBIM?: Z učencem se igramo glasbeno igro Kaj dobim?, ki jo že pozna. Ob spremljavi na 
ritmični inštrument mali boben/palčke/tamburin ali s ploskanjem mu zapojemo pesem Kaj 
dobim? in določimo, kateri glas/zlog mora odvzeti besedi (prvi, srednji, zadnji). Ko zapojemo, 
učenec pesem posnema in nam na koncu pove svoj odgovor. Če je treba, učencu vajo najprej 
ponovno nazorno demonstriramo tako, da skupaj rešimo nekaj primerov. Uporabimo besede iz 
pesmi Tam v džungli.  
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Slika 28: Besedilo pesmi Tam v džungli (avtorsko delo) 

 
3.GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANA (M): Melodija in zvok 
Opis dejavnosti:  

a) MELODIČNA GOSENICA: Učencu zapojemo kratko melodijo, ki jo mora posnemati, nato pa 
nadaljevati s svojo izmišljijo. Dejavnost mu najprej demonstriramo. Za slikovno ponazoritev 
sestavljanja melodije uporabimo krogce dveh različnih barv, ki sestavljajo gosenico. Vsakič, ko 
nekdo zapoje svojo melodijo, doda krogec svoje barve na končni del telesa gosenice. Sestaviti 
želimo čim daljšo gosenico. Ko se nekdo zmoti, preštejemo vse krogce (zapišemo število) in se 
igramo od začetka.  
*Vsak ima krogce svoje barve.  
 

 
Slika 29: Melodična gosenica (avtorsko delo) 

 
b) ENAKO ALI RAZLIČNO (zven instrumenta): Učencu zaigramo dva tona na izbrani melodični 

inštrument. Učenec mora povedati, ali sta bila tona zaigrana na enak ali različen instrument. 
Dejavnost najprej demonstriramo. Pomagamo si z aplikacijo na tabličnem računalniku, kjer 
lahko uporabimo zvok inštrumentov, ki jih nimamo na voljo.   
 

c) POIŠČI IN POSNEMAJ: Z učencem na klaviaturi ponovimo tone v obsegu od c1 do g1 (5 tonov – 
tipke na klaviaturi barvno označimo). Nekaj časa tone samo pozorno posluša. Zaigramo jih tudi 
na otroški ksilofon. Ko se dobro spozna z vsemi toni, mu na klaviaturo zaigramo en ton 
(izbiramo med od c1 do g1). Učenec se s hrbtom obrne proti nam in pozorno posluša ton, ki 
smo ga zaigrali (na začetku ga ponovimo 2–3-krat). Nato se obrne in na klaviaturi poišče ton, ki 
ga je slišal (pri tem lahko pritisne tudi druge tone, ki niso ustrezni, da najde pravega).  
*Vajo lahko stopnjujemo tako, da mora poiskati dva, tri, štiri tone v zaporedju, ki smo ga 
zaigrali. Število je odvisno od učenčevih zmožnosti.  
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OPOMBE: Dejavnosti nazorno demonstriramo. Če so za učenca pretežke, jih prilagodimo. Sledimo 
učenčevemu tempu. Dejavnosti naj izvaja čim bolj samostojno, pri tem ga usmerjamo ter mu 
pomagamo le, kadar je to potrebno. Učencu vedno jasno in nazorno demonstriramo petje, spodbujamo 
ga k jasni pevski izreki ter opazujemo njegovo dihanje in držo. Po potrebi učenca navajamo na bolj 
ustrezno držo, dihanje in izreko, če opazimo, da ima na katerem od teh področij težave.  

 

 

8. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Učenec ob zbranem poslušanju pesmi Dva snežaka skladatelja Janeza Bitenca poglablja sposobnost 
doživljanja ob glasbi in ob poslušanju gibalno izrazi svoja glasbena doživetja, zaznave glasbenih 
elementov ter zvočne vtise. (KOG, AF, PM) 

 
2. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF,) 
 
3. Učenec sproščeno in doživeto poje pesem Dva Snežaka, pevske vsebine poje intonančno/ritmično 
zanesljivo in pri petju vključuje nekatere elemente interpretacije (izreka, dinamika, tempo). (KOG, AF, 
PM) 
 
4. Učenec uri tudi ritmično pravilno in natančno izreko besedila izštevanke Ladja. (KOG, AF, PM) 
 
5. Učenec na lastna in/ali otroška in/ali Orffova glasbila igra preproste ritmične spremljave ter krajše 
glasbene vzorce in pri tem vključuje nekatere elemente interpretacije (dinamika, tempo). (KOF, AF, PM) 

 
6. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 

 
7. Učenec ustvarja preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in/ali otroškimi in/ali Orffovimi 
glasbili. (KOG, AF, PM) 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda dela z glasbenim zapisom (branje in zapis likovnih 
simbolov), razlaga, pogovor. 

OBLIKA DELA: individualna  

PRIPOMOČKI:  
- ritmični inštrument (mali boben, tamburin, palčke, ropotuljice), 
- besedilo pesmi z rimo Ladja, 
- delovni list najdi rimo, 
- delovni list z besedilom Ladja za dvogovor, 
- notni zapis pesmi Dva snežaka – za odraslega, 
- A4 barvni črtasti listi (prilagojen za disleksijo), 
- svinčnik, barvice/flomastri, 
- trši plastični lončki. 

VIRI IN LITERATURA:  
- Bitenc, J. (2008). Mavrica – zbirka 100 najlepših pesmi za otroke [zvočni CD1, CD2]. Ljubljana: 

Založba RTV. 
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 
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Zavod RS za šolstvo 
- Spletna stran: www.pinterest.com 
- Spletna stran: www.youtube.com 

 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (R): Besedilo z rimo Dane Zajc – Ladja  
Opis dejavnosti:  

a) ODMEV (posnemaj): Učenec za nami posnema ritmično izreko besedila z rimo Daneta Zajca – 
Ladja po posameznih vrsticah. Celotno besedilo ponovimo najmanj trikrat oziroma odvisno od 
učenčevega pomnjenja. Učenec izreka besedilo ob udarjanju na mali boben. Najprej na mali 
boben ritmično izreka in udarja posamezne besede, nato posamezne zloge v besedi. Dejavnost 
mu najprej nazorno demonstriramo in razložimo.  

 
b) POVEŽI BESEDE V RIME: Učenec z malim bobnom spremlja ritmično izreko besede po zlogih v 

levem stolpcu in poišče ustrezen par (rimo) v desnem stolpcu. Ko jo najde, besedo ritmično 
izreče po zlogih ob spremljavi na mali boben. Učencu vajo najprej demonstriramo in skupaj 
rešimo en ali dva primera, odvisno od učenca. 
 
 
 
 

 
Slika 30: Rimano besedilo Daneta Zajca Ladja in naloga: poveži besede, ki se rimajo (avtorsko delo) 

 
 

c) DVOGOVOR: Z učencem se izmenjujemo pri izgovarjanju besedila Ladja v dvogovoru (govorec 
A in B). Besedilo izrekamo in igramo na različne inštrumente (mali boben, tamburin, otroški 
ksilofon, palčke). Ko pridemo okoli, si z učencem zamenjamo besedilo in vsak izbere nov 
inštrument.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pinterest.com/
http://www.youtube.com/
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Slika 31: Delovni list: dvogovor – besedilo z rimo Ladja Daneta Zajca (avtorsko delo) 

 
 
2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (RM): Pesem DVA SNEŽAKA (Janez Bitenc) 
Opis dejavnosti:  

a) POSLUŠAJ IN ZAPIŠI: Učencu najprej enkrat predvajamo zvočni posnetek Dva snežaka 
skladatelja Janeza Bitenca (CD 1, 20. posnetek). Učencu nato ponovno predvajamo posnetek in 
ga ob tem ustavljamo (po dveh ali treh besedah oziroma na logičnih mestih v pesmi). Učenec 
mora pozorno poslušati ter zapisati besedilo, ki ga je slišal. Predvajamo in ustavljamo posnetek 
toliko časa, da učenec pravilno zapiše besedilo (posnetek prevrtimo nazaj in ponovno 
predvajamo, če učenec ni razumel besedila). Na koncu z učencem poslušava in preveriva, ali je 
pravilno zapisal slišano besedilo. Če je treba, mu besede, ki jih učenec ni ustrezno 
slišal/razumel in zapisal, zapojemo.  
 

 
Slika 32: Pesem Dva snežaka Janeza Bitenca (Bitenc, 2008, str. 25) 

 
b) ZAIGRAJ: Učenec ob zvočnem posnetku ter petju igra ritmično spremljavo na mali 

boben/tamburin/ropotuljice/palčke. Inštrument si izbere sam in ga ob ponovnem izvajanju 
lahko zamenja.  
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c) NARIŠI MELODIJO: Z učencem narišemo melodijo pesmi Dva snežaka s pomočjo krogcev, ki jih 
nato povežemo, da dobimo melodično linijo. Rišemo na črtast papir (spominja na notno 
črtovje). Z učencem pesem zapojemo po majhnih delih in z gibi rok pokažemo melodijo 
oziroma kako se gibajo toni v melodiji.  
*Z učencem na koncu primerjamo naš prikaz melodije z dejanskim notnim zapisom. Pokažemo 
mu povezavo med pravimi notami pesmi in našo risbo (krogci, ki smo jih povezali s črto). 
Učenec poveže note med seboj s črto, da dobimo povezano melodično linijo, podobno tisti, ki 
smo jo narisali skupaj z učencem. Primerjamo, kako se melodija linijsko giblje na notnem zapisu 
in v naši risbi – opazujemo in ocenjujemo, ali smo melodično linijo narisali podobno ali različno.  
 

d) POIŠČI RIMO: Učenec mora poiskati ustrezne besedne rime za besede: snežak, glava, zima, 
lonec.  
 

e) KATERI INŠTRUMENTI?: Z učencem ponovno pozorno poslušamo pesem Dva snežaka. Učenec 
na list papirja zapiše, katere inštrumente je slišal v pesmi (flavte, tuba – pihala). Pomembno je, 
da ugotovi, da v pesmi slišimo flavte. 
 

f) ENAKO ALI RAZLIČNO (zven instrumenta): Učencu zaigramo dva tona na izbrani melodični 
inštrument. Učenec mora povedati, ali sta bila tona zaigrana na enak ali različni inštrument. 
Dejavnost najprej demonstriramo.  
 
 

 

3. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (R): Ritmični lončki   
 
Opis dejavnosti:  

a) IGRAM RITEM Z LONČKI: Učencu pokažemo igro ritma z lončki (tršimi plastičnimi) ter z rokami 
oziroma deli telesa. Igramo se na mizi. Predhodno sestavimo nekaj preprostih ter nekaj težjih 
sekvenc, kjer uporabljamo dele telesa ter lonček (lahko tudi dva, tri …). Pomembno je, da 
učencu nazorno pokažemo gibe rok (telesa) ter gibe z lončkom. Učenec POSLUŠA, OPAZUJE IN 
POSNEMA. Ko usvoji sekvenco, jo zaigramo skupaj. Pomembno je, da zahtevnost sekvenc zelo 
postopoma stopnjujemo v težavnosti.  

 
b) SESTAVI TUDI TI: Učenca spodbudimo, da tudi on sestavi svojo sekvenco z lončki ter rokami 

(telesom), ki jo posnemamo. Ko jo usvojimo, jo igramo istočasno.  
 

c) DANE ZAJC – LADJA ZAIGRAJ PESEM Z LONČKI: Z učencem sestavimo ritmično sekvenco z 
lončki kot spremljavo k rimani pesmi Daneta Zajca Ladja. Igramo lahko enako ali v dvogovoru.  
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Slika 33: Igra z lončki – ponazoritev (avtorsko delo) 

 

OPOMBE: Pri igri z lončki je pomembno, da učencu večkrat in nazorno demonstriramo igro z lončki. 
Težavnost postopoma stopnjujemo. Damo mu dovolj časa, da sekvence usvoji.  

 

 

9. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Učenec ob zbranem poslušanju pesmi Mlinček skladatelja Janeza Bitenca poglablja sposobnost 
doživljanja ob glasbi in ob poslušanju gibalno izrazi svoja glasbena doživetja, zaznave glasbenih 
elementov ter zvočne vtise. (KOG, AF, PM) 

 
2. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF) 
 
3. Učenec sproščeno in doživeto poje pesem Mlinček, pevske vsebine poje intonančno/ritmično 
zanesljivo in pri petju vključuje nekatere elemente interpretacije (izreka, dinamika, tempo). (KOG, AF, 
PM) 
 
4. Učenec na lastna in/ali otroška in/ali Orffova glasbila igra preproste ritmične spremljave ter krajše 
glasbene vzorce in pri tem vključuje nekatere elemente interpretacije (dinamika, tempo). (KOF, AF, PM) 

 
5. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 

 
6. Učenec ustvarja preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in/ali otroškimi in/ali Orffovimi 
glasbili. (KOG, AF, PM) 
 
 
 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda dela z glasbenim zapisom (branje in zapis likovnih 
simbolov), metoda dela z besedilom, razlaga, pogovor.  
 

OBLIKA DELA: individualna 
 



154 

 

PRIPOMOČKI:  
- trši plastični lončki, 
- ritmični inštrumenti (mali boben, palčke), 
- melodični inštrument (otroški ksilofon, klaviatura), 
- zvočni posnetek pesmi Mlinček Janeza Bitenca, 
- računalnik ali drugi CD-predvajalnik, 
- notni zapis pesmi Mlinček za odraslega, 
- tabele enako ali različno, 
- tabele naraščajoče ali padajoče, 
- svinčnik in barvice, 
- A4 barvni črtasti listi (prilagojeni za disleksijo). 

VIRI IN LITERATURA:  
- Bitenc, J. (2008). Mavrica – zbirka 100 najlepših pesmi za otroke [zvočni CD1, CD2]. Ljubljana: 

Založba RTV. 
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo 
- Spletna stran: www.pinterest.com 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (R): Igra z lončki – ponovitev 
Opis dejavnosti:  

a) PONOVIMO: Z učencem ponovimo sekvence gibov in ustvarjanja zvoka pri igri z lončki iz 
prejšnjega srečanja. Ponovimo tudi ritmično spremljavo z lončki, ki smo jo z učencem sestavili 
na rimano besedilo Daneta Zajca – Ladja. 

 
b) SESTAVI NOVO SEKVENCO: Z učencem sestavimo nove sekvence igre z lončki. 

 
c) KANON: Z učencem poskušamo izbrano (najprej preprosto, nato težjo – odvisno od učenčevih 

zmožnosti) ritmično sekvenco z lončki zaigrati v kanonu.   
 

 
2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (RM): Pesem Janez Bitenc MLINČEK 
Opis dejavnosti:  

a) POSLUŠAJ IN ZAPIŠI: Pesem pojemo ob ritmični spremljavi na mali boben. Pri petju se 
ustavljamo tako, da učenec lahko sledi besedilu in ga zapiše.  

 
b) ZAPOJ: Ko učenec zapiše besedilo, se pesem naučimo po principu POSLUŠAJ IN POSNEMAJ. 

Besedilo razdelimo na manjše dele in ga najprej izrekamo po zlogih ob spremljavi malega 
bobna/palčk. Mi zaigramo in učenec posnema izreko ter igranje. Ko nekajkrat ponovimo 
celotno besedilo, izreki dodamo melodijo, ki se jo ponovno učimo po delih ob spremljavi na 
ritmični inštrument (uporabimo lahko tudi ropotuljice).  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pinterest.com/
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Slika 34: Pesem Mlinček Janeza Bitenca (Bitenc, 2008, str. 40) 

 
3. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN POSLUŠANJA (R): Kaj slišiš? 
Opis dejavnosti:  

a) IGRAMO ENAKO ALI RAZLIČNO: Iz notnega zapisa pesmi Mlinček vzamemo ritmične vzorčke po 
posameznih taktih. Učencu zaigramo dva vzorčka in vsakega od njih posnema z igranjem na 
mali boben. Ugotoviti mora, ali sta vzorčka enaka ali različna. Če sta enaka, v tabelo nariše znak 
=, če sta različna pa znak x.  
*Če ima težave z ugotavljanjem enako ali različno, če vzorček po poslušanju tudi zaigra, lahko 
odgovarja samo po poslušanju, brez igranja.  
*Spreminjamo lahko tudi poudarke (bit) v vzorčkih in opazujemo, kako učenec odgovarja. 
Posamezne takte lahko združimo, da dobimo daljši vzorček. Lahko tudi zamenjamo inštrument. 
  

 
Slika 35: RITEM: Slika tabele: enako ali različno? (avtorsko delo) 

 
b) ENAKO ALI RAZLIČNO DOLGO: Učencu zaigramo ritmične vzorčke, ki smo jih vzeli iz pesmi 

Mlin. Ugotoviti mora, ali sta dva vzorčka, ki smo ju zaigrali, enako ali različno dolga. Odgovor 
vpiše v tabelo (enaka kot pri prejšnji vaji).  

 
4. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN POSLUŠANJA (M): Kaj slišiš?  
Opis dejavnosti:  

a) IGRAM ENAKO ALI RAZLIČNO: Iz pesmi Mlinček vzamemo po taktih melodične vzorčke. Učencu 
zapojemo na zlog /la/ ali na otroški ksilofon zaigramo po dva enaka ali različna melodična 
vzorčka. Učenec posluša in v tabelo zapiše, ali je slišal enak ali različen melodični vzorček. 
Vzorčke lahko na zlog /la/ zapoje in posnema.    
*Melodične vzorčke lahko po taktih tudi združimo, da dobimo daljši vzorček.  
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Slika 36: MELODIJA: enako ali različno? (avtorsko delo) 

 
b) ENAKO ALI RAZLIČNO DOLGO: Z učencem ponovimo vajo, le da tokrat ugotavlja, ali sta dva 

melodična vzorčka enako ali različno dolga. Odgovore zapiše v tabelo (enaka kot pri prejšnji 
vaji).  

 
c) POVEJ ŠTEVILO: Učencu na otroški ksilofon zaigramo (ali na zlog /la/ zapojemo) melodične 

vzorčke, ki smo jih vzeli iz pesmi Mlinček. Ugotoviti mora, koliko tonov smo zaigrali (število 
tonov, ki jih je slišal). Težavnost vaje (število tonov) glede na učenčeve zmožnosti postopoma 
stopnjujemo.  
 

d) NARAŠČAJOČE ALI PADAJOČE: Iz pesmi Mlin vzamemo melodično-ritmične vzorčke, ki jih na 
otroški ksilofon zaigramo učencu. Vzorčke si lahko tudi izmislimo. Ugotoviti mora, ali je 
melodija naraščajoča ali padajoča. Najprej skupaj naredimo nekaj primerov. Melodične vzorčke 
si lahko tudi sproti izmislimo. Svoj odgovor nariše v tabelo.  

 

 
 

Slika 37: Potek melodije: gor ali dol? (avtorsko delo) 

 
e) NARIŠI: Učencu na otroški ksilofon ali klaviature zaigramo in/ali zapojemo na zlog /la/ 

melodične vzorčke, ki smo ga vzeli iz pesmi Mlinček ali pa smo si jih sami izmislili. Učenec po 
poslušanju nariše s krogci melodijo za posamezen vzorček, ki jo je slišal. Z gibi rok nakazujemo 
potek melodije. Po potrebi posamezen vzorček večkrat zaigramo/zapojemo. Učenec melodijo 
zapoje na zlog /la/ in posnema naše gibe, nato s krogci nariše tone. Na koncu krogce poveže 
med seboj. Vsak vzorček, ki ga nariše pregledamo in skupaj dopolnimo/popravimo. Učenec riše 
na črtast list. Dejavnost mu najprej nazorno demonstriramo in skupaj z učencem rešimo nekaj 
primerov.  
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Slika 38: Melodični vzorčki: nariši potek linije (avtorsko delo) 

OPOMBE: Težavnost vaj glede na učenčeve zmožnosti postopoma stopnjujemo. Po potrebi vaje večkrat 
ponovimo.  

 

 

10. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Učenec ob zbranem poslušanju glasbenega dela C. Saint-Saënsa – AKVARIJ (odlomek), Živalski 
karneval, poglablja sposobnost doživljanja ob glasbi in ob poslušanju likovno in/ali gibalno izrazi svoja 
glasbena doživetja, zaznave glasbenih elementov ter zvočne vtise. (KOG, AF, PM) 
 
2. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF) 
 
3. Učenec sproščeno in doživeto poje pesem Zmaj skladatelja Janeza Bitenca, pevske vsebine poje 
intonančno/ritmično zanesljivo in pri petju vključuje nekatere elemente interpretacije (izreka, 
dinamika, tempo. (KOG, AF, PM) 
 
4. Učenec na lastna in/ali otroška in/ali Orffova glasbila igra preproste ritmične spremljave ter krajše 
glasbene vzorce in pri tem vključuje nekatere elemente interpretacije (dinamika, tempo). (KOF, AF, PM) 
 
5. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 
 
6. Učenec ustvarja preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in/ali otroškimi in/ali Orffovimi 
glasbili. (KOG, AF, PM) 
 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda dela z glasbenim zapisom (branje in zapis likovnih 
simbolov), metoda dela z besedilom, razlaga, pogovor.  

OBLIKA DELA: individualna 

PRIPOMOČKI:  
- zvočni posnetek skladbe Akvarij (Živalski karneval), 
- računalnik ali drugi CD-predvajalnik, 
- brezbarvni A4 list, 
- barvice in flomastri, 
- inštrumenti (triangel, mali boben, palčke, tamburin, palčke, otroški ksilofon, kitara, klavir), 
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- delovni kartonček za zapis inštrumentov, 
- nazorni zvočni posnetki inštrumentov (violina, saksofon, trobenta), 
- besedilo pesmi Zmaj (tiskano na barvni papir, prilagojeno za disleksijo), 
- škarje, 
- kuverta, 
- notni zapis pesmi Zmaj za odraslega, 
- A4 barvni črtast papir (prilagojeno za disleksijo), 
- svinčnik, 
- tablični računalnik (aplikacija).  

VIRI IN LITERATURA:  
- Sicherl Kafol, B. (2011). Ringaraja, pesem nas razvaja [zvočni CD]. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Bitenc, J. (2008). Mavrica – zbirka 100 najlepših pesmi za otroke [zvočni CD1, CD2]. Ljubljana: 

Založba RTV. 
- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo 
- Spletna stran: www.pinterest.com 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST POSLUŠANJA (RM): C. Saint-Saëns – AKVARIJ (odlomek), Živalski karneval 
Opis dejavnosti:  

a) DOŽIVLJAJSKO-ANALITIČNO POSLUŠANJE IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: Učenec pozorno prisluhne 
odlomku iz Živalskega karnevala AKVARIJ. Med poslušanjem likovno izrazi svoja doživetja, 
občutenja ter zvočne vtise. Skladbo mu predvajamo najmanj trikrat. 
 
Po poslušanju mu zastavimo vprašanja:  

• Kaj si slišal? 
• Ti je bilo všeč, kar si slišal? 
• Kakšna je bila glasba? Na kaj te je spominjala? 
• Si že kdaj slišal podobno glasbo? 
• Kako si se počutil? 
• Kaj si narisal? Zakaj si to narisal? Kako bi dal naslov svoji risbi? 
• Je bila glasba hitra ali počasna? Se je spreminjala? 
• Se je glasnost v glasbi spreminjala? 
• Katere inštrumente si slišal?  
• Si videl kakšne barve? 
• Kako bi dal naslov skladbi, ki si jo slišal? 

 

 
Slika 39: Likovno izražanje doživetij ob poslušanju glasbe C. Saint-Saënsa – Akvarij (učenčevo delo) 

 
 
 

http://www.pinterest.com/


159 

 

2. GLASBENA DEJAVNOST POSLUŠANJA (M): Kateri inštrument? 
      Opis dejavnosti: 

a) KATERI INŠTRUMENT SLIŠIŠ? Učencu predvajamo oziroma zaigramo na inštrumente s spodnje 
slike (triangel, violina, klavir, palčke, boben, kitara, trobenta, tamburin, saksofon, otroški 
ksilofon, mali boben). Učenec je s hrbtom obrnjen proti nam. Ko mu predvajamo/zaigramo 
določen inštrument, ga mora naglas poimenovati, poiskati na sliki in zapisati njegovo ime.  
*Za inštrumente, ki jih nimamo, poiščemo nazorne posnetke. 
*Učencu predvajamo/igramo inštrument toliko časa, da ugotovi, za kateri inštrument gre. Če 
ga ne prepozna, mu pomagamo z namigi (delni opis videza ipd.). 

 
 

 
Slika 40: Delovni kartonček: poslušaj in zapiši imena inštrumentov (avtorsko delo) 

 
 

b) NAŠTEJ IN OPONAŠAJ: Učenca vprašamo, katere inštrumente, ki jih ni slišal v prejšnji vaji, še 
pozna. Njihova imena zapiše v zvezek, nato naj z glasom in gibom oponaša njihov zvok. Pri tem 
mu lahko pomagamo.  
 

c) ENAKO ALI RAZLIČNO (zven inštrumenta): Učencu zaigramo dva tona na izbrani melodični 
inštrument. Učenec mora povedati, ali sta bila tona zaigrana na enak ali različen instrument. 
Dejavnost najprej demonstriramo. Pomagamo si z aplikacijo na tabličnem računalniku, kjer 
lahko uporabimo zvok inštrumentov, ki jih nimamo na voljo.   

 
 
2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (RM): Pesem Janez Bitenc – ZMAJ 
Opis dejavnosti:  

a) SESTAVI BESEDILO: Učencu večkrat predvajamo pesem Janeza Bitenca Zmaj (CD 1, zvočni 
posnetek št. 46). Med poslušanjem mora sestaviti razrezano besedilo pesmi in ga zlepiti skupaj 
na list papirja.   
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Slika 41: Besedilo za razrez pesmi Zmaj Janeza Bitenca (avtorsko delo) 

 
 
 

b) POIŠČI RIMO: Učenec mora v besedilu pesmi najti in obkrožiti rimo (Peter veter). Če ima 
težave, mu pomagamo tako, da ga usmerjamo z namigi.  

 
c) ZAIGRAJ: Z učencem najprej na mali boben/palčke/ploskanje nekajkrat ritmično izrekamo po 

zlogih besedilo pesmi Zmaj. Besedilo razdelimo na manjše enote. Z učencem ritmično izrekamo 
besedilo tako, kot je zapisano v notnem zapisu (glej sliko spodaj).  
 

d) NARIŠI: Učenec po naši demonstraciji nariše ritmično izreko besedila Zmaj s krogci. Poudarjene 
zloge nariše z večjimi in nepoudarjene z manjšimi krogci. Pomaga si z malim bobnom ali s 
ploskanjem, kjer pozorno posluša, kdaj je udarec daljši – poudarjen in kdaj krajši – 
nepoudarjen. Pri tem ga usmerjamo in mu pomagamo, če je to potrebno. Na koncu pod krogce 
napiše besedilo pesmi.  
 

e) ZAPOJ: Z učencem se naučimo melodijo pesmi Zmaj. Melodijo pesmi se učimo tako, da pesem 
razdelimo na manjše dele, ki jih večkrat ponovimo (zapojemo, nato zapojemo ob zvočnem 
posnetku). Ko pesem učenec usvoji, jo večkrat zavrtimo in učenec ob petju igra spremljavo na 
izbrani ritmični in/ali melodični inštrument. Petju ter igranju se pridružimo tudi mi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

 

 
Slika 42: Pesem Zmaj Janeza Bitenca (Bitenc, 2008, str. 55) 

 
 
3. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN POSLUŠANJA (R): Ponovimo  
Opis dejavnosti:  
a) POVEJ ŠTEVILO: Učenec z zavezanimi očmi ugotavlja število udarcev v ritmičnem vzorčku, ki mu ga 
izvajamo. Vajo najprej demonstriramo. Vajo stopnjujemo tako, da učencu zaigramo prvi in drugi 
ritmični vzorček, on pa mora ugotoviti, kateri vzorček je imel večje število udarcev (vzorčke izvajamo v 
neenakomernem tempu, da udarci niso časovno predvidljivi – uporabljamo tudi pavze, z udarjanjem 
pohitevamo ali upočasnjujemo).  

 
b) ENAKO ALI RAZLIČNO (čas): Učencu na ritmični inštrument zaigramo dva časovna ritmična vzorca 
dolžine dveh taktov. Učenec mora ugotoviti, ali sta enaka ali različna. Hitrosti poljubno spreminjamo. 
Vajo najprej učencu demonstriramo.  
*Taktovski način (4/4, 3/4, 6/8, 3/8 itd.) in dolžino vzorčkov poljubno spreminjamo. 
 

OPOMBE: Učencu pomagamo le, kjer je treba, pustimo, da vaje rešuje čim bolj samostojno. Damo mu 
dovolj časa za razmislek in odgovor.  
 

 

11. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF) 
 
2. Učenec uri tudi ritmično pravilno in natančno izreko besedila izštevanke Ekate pekate. (KOG, AF, PM) 
 
3. Učenec na lastna in/ali otroška in/ali Orffova glasbila igra preproste ritmične spremljave ter krajše 
glasbene vzorce in pri tem vključuje nekatere elemente interpretacije (dinamika, tempo). (KOF, AF, PM) 

 
4. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 

 
5. Učenec ustvarja preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in/ali otroškimi in/ali Orffovimi 
glasbili. (KOG, AF, PM) 
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METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda dela z glasbenim zapisom (branje in zapis likovnih 
simbolov), metoda dela z besedilom, razlaga, pogovor.  

OBLIKA DELA: individualna  

PRIPOMOČKI:  
- delovni list za dopolnjevanje besedila Ekate pekate, 
- svinčnik, 
- ritmični inštrumenti (mali boben, tamburin, palčke), 
- ritmična podloga in krogci, 
- melodični inštrument (otroški ksilofon), 
- slike melodičnih linij, 
- barvni brezčrtni A4 papir (prilagojen za disleksijo – barvni). 

 

LITERATURA IN VIRI: 

- Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Univerza na Primorskem: Univerzitetna 
založba Annales.  

- Ur. Štrukelj, A. (2011). Učni načrt: glasbena umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 
Zavod RS za šolstvo 

- Spletna stran: www.pinterest.com 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (R): Izštevanka EKATE PEKATE             
Opis dejavnosti:  

a) POSLUŠAJ IN ZAPIŠI: Učencu ritmično izrekamo besedilo izštevanke EKATE PEKATE ob 
spremljavi na mali boben/palčke/ploskanje. Učenec mora ob poslušanju zapisati manjkajoče 
besedilo, ki ga sliši, v delovni list.   

 

 
Slika 43: Delovni list: izštevanka Ekate pekate (avtorsko delo) 

 
b) NARIŠI: Učenec po demonstraciji in po poslušanju zapiše na delovni list s krogci ritmično izreko 

besedila izštevanke. Besedilo učencu ritmično izrekamo ob spremljavi na mali 
boben/palčke/ploskanje. Z večjimi rdečimi krogci ponazori poudarjene – daljše zloge, z 
manjšimi modrimi krogci pa nepoudarjene – krajše zloge. Poudarjene – dolge in nepoudarjene 
– kratke zloge jasno ponazorimo z udarci na izbrani ritmični inštrument. Prvo vrstico izštevanke 
mu demonstriramo.  

 

http://www.pinterest.com/
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Slika 44: Delovni list: nariši izreko izštevanke Ekate pekate (avtorsko delo) 

 
 

c) KAJ DOBIM?: Z učencem se igramo glasbeno igro Kaj dobim?, ki jo že pozna. Ob spremljavi na 
mali boben/palčke ali ob ploskanju mu zapojemo pesem Kaj dobim? in določimo glas/zlog (prvi, 
srednji, zadnji), ki ga mora učenec odvzeti. Pesem posnema in nam na koncu pove ustrezno 
rešitev. Če je treba, naredimo nekaj primerov skupaj. Uporabimo besede iz izštevanke.  
Na primer: Če besedi e-ka-te vzamem /e/, kaj dobim, kaj dobim? KATE 
 

 
2. GLASBENA DEJAVNOST USTVARJANJA (R): Ritmične izmišljije 

Opis dejavnosti:  
a) ODMEV: Učenca spodbudimo, da na ritmični inštrument (mali boben/palčke, 

ropotuljica/tamburin) zaigra izmišljijo, ki jo nato mi posnemamo. Po potrebi nekaj primerov 
naredimo skupaj.  

 
b) ODGOVOR: Učenec najprej zaigra ritmično izmišljijo, ki jo za njim ponovimo, odgovorimo pa 

mu s svojo ritmično izmišljijo, nato je ponovno na vrsti učenec.  
 

 
3.GLASBENA DEJAVNOST USTVARJANJA (M): Melodične izmišljije 

Opis dejavnosti:  
a) ODMEV: Učenca spodbudimo, da na zlog /la/ zapoje, melodično izmišljijo /la/, ki jo nato mi 

ponovimo za njim. Po potrebi nekaj primerov naredimo skupaj.  
 

b) ODGOVOR: Učenec najprej zapoje melodično izmišljijo, ki jo ponovimo za njim. Odgovorimo 
mu s svojo melodično izmišljijo, nato je ponovno na vrsti učenec in tako naprej.  
 
 

4. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (M): Melodične linije 
Opis dejavnosti:  

a) PONAZORI: Pred učenca postavimo slike (spodnjo predlogo predhodno razrežemo), na katerih 
so narisane različne linije. Učenec mora s prstom slediti liniji in jo PONAZORITI z glasom (višje, 
nižje, zavijanje, odsekano, mehko itd. ). Nekaj primerov mu demonstriramo. Vsak primer, ki ga 
naredi učenec, naredimo tudi mi – z namenom posredovanja povratne informacije, kako bi 
lahko dopolnil svoje ponazarjanje.  
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Slika 45: Predloga različnih vzorcev linij (avtorsko delo) 

 
b) NARIŠI IN PONAZORI: Učenec nariše melodične linije, ki jih nato ponazori z glasom. Tudi mi 

narišemo učencu melodične linije, ki jih mora ponazoriti z glasom. Najprej učencu dejavnost 
nazorno demonstriramo.  
 

OPOMBE: Dejavnosti učencu nazorno demonstriramo. Sledimo njegovemu tempu. Če je treba, mu 
dejavnost večkrat ponovimo in dodatno razložimo.  

12. SREČANJE 

UČNI CILJI:  
1. Učenec ob zbranem poslušanju dveh/treh poljubno izbranih znanih pesmi iz srečanj poglablja 
sposobnost doživljanja ob glasbi in ob poslušanju gibalno izrazi svoja glasbena doživetja, zaznave 
glasbenih elementov ter zvočne vtise. (KOG, AF, PM) 

 
2. Ob zbranem poslušanju učenec prepozna in razlikuje hitrejše/počasnejše izvajanje in glasnejše/tišje 
izvajanje v glasbenem delu in razvija zvočno senzibilnost. (KOG, AF) 
 
3. Učenec sproščeno in doživeto poje izbrane pesmi, pevske vsebine poje intonančno/ritmično 
zanesljivo in pri petju vključuje nekatere elemente interpretacije (izreka, dinamika, tempo). (KOG, AF, 
PM) 
 
4. Učenec uri ritmično pravilno in natančno izreko besedila dveh poljubno izbranih izštevank s srečanj. 
(KOG, AF, PM) 
 
5. Učenec na lastna in/ali otroška in/ali Orffova glasbila igra preproste ritmične spremljave ter krajše 
glasbene vzorce in pri tem vključuje nekatere elemente interpretacije (dinamika, tempo). (KOF, AF, PM) 

 
3. Učenec sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin, ga razume in uporablja. (KOG, AFM PM) 

 
4. Učenec ustvarja preproste spremljave in melodične motive z lastnimi in/ali otroškimi in/ali 

Orffovimi glasbili. (KOG, AF, PM) 
 

METODE DELA: metoda poslušanja (doživljajsko in analitično), metoda demonstracije in posnemanja 
ritmične izreke, metoda pevske demonstracije, metoda petja s posnemanjem, metoda demonstracije in 
posnemanja igranja na otroška glasbila, metoda dela z glasbenim zapisom (branje in zapis likovnih 
simbolov), metoda dela z besedilom, razlaga, pogovor.  
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OBLIKA DELA: individualna  

PRIPOMOČKI:  

- CD-karaoke, 

- računalnik ali drugi CD-predvajalnik, 

- dostop do spleta, 

- metronom, 

- ritmični (tamburin, palčke, mali boben, ropotuljice) in melodični (otroški ksilofon, citre) 
inštrumenti, 

- ritmična podloga s krogci, 

- besedila izbranih pesmi (prilagojen zapis za disleksijo), 

- besedila izbranih izštevank (prilagojen zapis za disleksijo), 

- krogci za melodično gosenico, 

- slike melodičnih linij, 

- A4 barvni črtast in brezčrtni list (prilagojen za disleksijo), 

- svinčnik, 

- delovni kartonček za zapis inštrumentov, tablični računalnik (aplikacija).  
 

LITERATURA IN VIRI:  
- Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Ljubljana: Univerzitetna založba Annales. 
- Sicherl Kafol, B. (2011). Ringaraja, pesem nas razvaja. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
- Bitenc, J. (2008). Mavrica – zbirka 100 najlepših pesmi za otroke [zvočni CD1, CD2]. Ljubljana: 

Založba RTV. 
- ZSKSS. (2002). Pesmi iz džungle [zvočni CD]. Ljubljana: ZSKSS. 

- Šarac, M. Ljudske pesmice s karaokami [zvočni CD]. Ljubljana: Založba Gong Records. 

- Spletna stran: www.pinterest.com 

- Spletna stran: www.youtube.com 
 

VSEBINA IN POTEK PROGRAMA 

 
1.  GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (RM): Karaoke      
Opis dejavnosti:  

a) KARAOKE: Učencu predvajamo izbrane karaoke za pesmi iz CD-zgoščenke Ljudske pesmi za 
otroke. Izberemo tiste, ki jih učenec pozna. Najprej z učencem ponovimo besedilo izbrane 
pesmi z ritmično izreko besedila na ritmični inštrument ali s ploskanjem/tleskanjem. Prvič 
zapojemo skupaj z učencem, nato ga spodbudimo, da zapoje tudi sam. Ob petju se prosto giblje 
in igra ritmično spremljavo na mali boben/palčke/ropotuljico/tamburin ali s 
ploskanjem/tleskanjem/copotanjem.  
*Pred karaokami lahko predvajamo pesem tudi s besedilom.  
Karaoke za pesmi:  
 

• Katarina Barbara 
• Barčica po morju plava 
• Čuk se je oženil 
• Marko skače 

 
 
 
 

http://www.pinterest.com/
http://www.youtube.com/
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2. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA (R): Ponovimo, kaj smo delali 
Opis dejavnosti (z učencem ponovimo izbrane dejavnosti, ki smo jih izvajali tekom 12 srečanj 
programa):  

a) PONOVIMO 1 (UJEMI VLAK): Učencu razložimo, da mora ujeti ritem vožnje vlaka (metronoma) 
in udarjati skupaj z njim. Če mu uspe enakomerno udarjati z metronomom nekaj časa, smo vlak 
ujeli. Udarjamo različno: ob mizo/noge/ploskanje/ob tamburin/ob tla z eno/dvema 
rokama/nogama.  
Začnemo s počasnim tempom in ga postopoma dvigujemo za 5 ali deset bpm. Npr. 30 bpm, 40 
bpm, 50 bpm, 55 bpm, 60 bpm, 70 bpm, 80 bpm, 90 bpm … 120 bpm.  

 
b) PONOVIMO 2 (PRITRKAVANJE ŽOLNE): Z učencem oponašamo pritrkavanje žolne v gozdu, ko 

ta udarja ob drevesno deblo in tako slišimo odmev njenega pritrkavanja, ki ga posnemamo. 
Oponašamo ga s trkanjem (s pestjo) različnih ritmičnih vzorcev ob leseno površino (mizo, tla). 
Dejavnost najprej izvajamo tako, da učenec posluša in opazuje naše pritrkavanje, nato nas 
posnema. Težavnost ritmičnih vzorcev stopnjujemo. Če je treba, vzorec večkrat ponovimo. 
Spreminjamo tudi taktovski način (npr. 4/4, 3/4, 2/4 3/8,  6/8, 2/2, 3/) in ritmične poudarke 
(npr. na prvo in tretjo, na drugo in četrto).  

 
c) PONOVIMO 3 (POSLUŠAJ IN NASTAVI): Pred učenca postavimo ritmično podlogo s tretjega 

srečanja, na katero bo nastavljal krogce. Učencu na ritmični inštrument (mali boben, tamburin, 
palčke) ali s ploskanjem izvajamo ritmične vzorčke, ki jih mora po poslušanju nastaviti na 
ritmično podlogo. Začnemo z enostavnimi in kratkimi primeri, ki jih postopoma stopnjujemo v 
težavnosti. Najprej mu vajo nazorno demonstriramo z nekaj primeri, ki jih naredimo skupaj z 
učencem.  
* Spreminjamo tudi taktovski način (npr. 4/4, 3/4, 2/4 3/8, 6/8, 2/2, 3/) in ritmične poudarke 
(npr. na prvo in tretjo, na drugo in četrto). 
 

d) PONOVIMO 4 (POVEJ ŠTEVILO): Učenec z zavezanimi očmi ugotavlja število udarcev v 
ritmičnem vzorčku, ki mu ga izvajamo. Vajo najprej demonstriramo. Vajo stopnjujemo tako, da 
učencu zaigramo prvi in drugi ritmični vzorček, on pa mora ugotoviti, kateri vzorček je imel 
večje število udarcev (vzorčke izvajamo v neenakomernem tempu, da udarci niso časovno 
predvidljivi – uporabljamo tudi pavze, z udarjanjem pohitevamo ali upočasnjujemo). 

 
g) PONOVIMO 5 (ENAKO ALI RAZLIČNO?): Učencu na mali boben/palčke ali s ploskanjem 

izvajamo različne ritmične vzorčke (uporabimo lahko ritmične vzorčke iz pesmic ali drugih 
ritmičnih vaj iz programa). Učencu damo navodilo, naj pozorno posluša, ali sta dva vzorčka, ki 
ju izvedemo, enaka ali različna.  
*Spreminjamo lahko taktovski način ter poudarke – odvisno od tega, kako učenec rešuje vajo.  
 

h) PONOVIMO 6 (IZŠTEVANKE): Z učencem ponovimo ritmično izrekanje ene ali dveh izštevank s 
pomočjo ritmičnega inštrumenta (mali boben, palčke, tamburin, ropotuljice) ali s 
ploskanjem/tleskanjem, ki smo jih spoznali tekom programa: Slonček balonček, Čevlji, Ladja, 
uganka Mlin. Izbere jih učenec. 

 
3. GLASBENA DEJAVNOST IZVAJANJA IN USTVARJANJA (M): Ponovimo, kaj smo delali 
Opis dejavnosti:  

a) PONOVIMO 1 (POSLUŠAJ IN POSNEMAJ): Učencu na zlog /la/ zapojemo intervale (dva 
zaporedna tona), ki jih posnema. Obenem mora pokazati z roko, ali se interval dviga ali spušča. 
Najprej mu dva ali tri primere demonstriramo (predvsem da razume naraščajoči ali padajoči 
interval). 

 
b) PONOVIMO 2 (MELODIČNA GOSENICA): Učencu zapojemo kratko melodijo, ki jo mora 
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ponoviti, nato pa dodati svojo. Dejavnost mu najprej demonstriramo. Za slikovno ponazoritev 
sestavljanja melodije uporabimo krogce, ki sestavljajo gosenico. Vsakič, ko nekdo zapoje svojo 
melodijo, doda nov krogec, ki nadaljuje gosenico. Sestaviti želimo čim daljšo gosenico. Ko se 
nekdo zmoti, preštejemo vse krogce (zapišemo število) in se igramo od začetka. Vsak ima 
krogce svoje barve.  
 

c) PONOVIMO 3 (NARIŠI MELODIJO): Skupaj z učencem narišemo potek izbranih melodij, ki smo 
jih zapeli. Začnemo z enostavnimi. Potek melodije najprej označimo s pikami (križci, kvadratki), 
ki jih na koncu povežemo skupaj. Rišemo na pastelni črtasti papir – črte nam pomagajo pri 
nizanju krogcev navzgor ali navzdol ter določanju razmerij med toni (predhodnik notnega 
črtovja).  

 
d) PONOVIMO 4 (PONOVIMO PESMI): Z učencem ponovimo eno ali dve pesmi, ki smo se jih učili 

tekom programa: Slonček, Peter Veter, Zmaj, Dva snežaka, Tam v džungli. Izbere jih učenec. 
Petje spremljamo na poljubni melodični ali ritmični inštrument (in/ali z gibanjem). Pojemo ob 
zvočnih posnetkih.   
 

e) PONOVIMO 5 (KAJ DOBIM?): Iz besedila pesmi, ki smo jo ponovili, z učencem izberemo 
določene besede in se igramo glasbeno igro Kaj dobim?, ki jo učenec že pozna. Odstranjujemo 
glasove/zloge iz besede (prvi, srednji ali zadnji).  
 

f) PONOVIMO 6 (KATERI INŠTRUMENT SLIŠIŠ?): Učencu zaigramo ali predvajamo zvoke 
inštrumentov na spodnji sliki (boben, klavir, kitara, flavta trobenta, ksilofon, violina, tamburin 
(boben) in zvončki. Po poslušanju učenec zapiše ime inštrumenta na delovni list v ustrezni 
prazni prostor pod inštrumenti. Po potrebi mu pomagamo z namigi (npr. delni opis videza 
inštrumenta).  
 

g) PONOVIMO 7 (ENAKO ALI RAZLIČNO – ton instrumenta): Učencu zaigramo dva tona na izbrani 
melodični inštrument. Učenec mora povedati, ali sta bila tona zaigrana na enak ali različen 
instrument. Dejavnost najprej demonstriramo. Pomagamo si z aplikacijo na tabličnem 
računalniku, kjer lahko uporabimo zvok inštrumentov, ki jih imamo na voljo.   

 

 
 

Slika 46: Delovni list: napiši inštrumente, ki jih slišiš 
Pridobljeno s https://www.pinterest.com/pin/794252084253921359/ 

 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/794252084253921359/
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ZAKLJUČEK PROGRAMA: 
 

4. GLASBENA DEJAVNOST USTVARJANJA (RM): Ustvari pesem  

 
Opis dejavnosti:  

a) SESTAVI KRATKO PESEM: Za zaključek programa z učencem sestavimo enostavno in kratko 
besedilo (en ali dva verza), ki ga uglasbimo s pomočjo ritmičnih in melodičnih inštrumentov. 
Učenca spodbujamo, da besedilo sestavi sam. Tematika pesmi je: konec.   

 
Na koncu se pogovorimo o naših srečanjih: kaj mu je bilo všeč, kaj mu je bilo manj všeč, kako se je 
počutil, kaj se je naučil itd.  
Zavrtimo njegovo najljubšo pesem in skupaj zapojemo in zaplešemo.   
 

OPOMBE: Ker je dejavnosti veliko, lahko nekatere izpustimo tekom srečanja – odvisno od razpoloženja 
učenca. Prilagodimo se njegovemu tempu, zato ne hitimo. Če je katera od dejavnosti učencu bolj všeč, 
se pri njej ustavimo dlje časa. Ni pomembno, da izvedemo vse zastavljene dejavnosti, saj jih je veliko.  
 


