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POVZETEK 

 

Projektno učno delo je učni postopek, ki je v vrtcu zelo prisoten. Vzgojitelji z otroki sodelujejo 

v različnih projektih na ravni skupine, enote in vrtca. Ker pa je glasba tudi pomemben del 

razvoja otrok, smo se v diplomskem delu osredotočili na projektno učno delo ob izdelavi 

preprostih glasbenih inštrumentov. Preveriti smo želeli spretnosti in znanje otrok pri tehnični 

vzgoji z izdelovanjem preprostih glasbenih inštrumentov. V teoretičnem delu smo na podlagi 

strokovne literature opredelili projektno učno delo in njegove značilnosti. Predstavili smo 

načela izvajanja projektnega dela in njegove etape učnega procesa. Opredelili smo tudi 

materiale v tehnični vzgoji, iz katerih se izdeluje preproste glasbene inštrumente. Opisali smo 

značilnosti in posebnosti lesa, papirja, umetnih snovi in kovin. Opredelili smo tudi vrste 

inštrumentov, ki jih  poznamo, in njihove značilnosti ter pomen glasbe pri otrokovem razvoju. 

V empiričnem delu smo predstavili izdelavo desetih preprostih malih ritmičnih inštrumentov, 

ki smo jih izdelali sami. Opisali smi tudi delavnice, ki smo jih izvajali v vrtcu v skupini otrok, 

starih 5–6 let, s pomočjo ček liste pa smo preverili znanje in samostojnost otrok pri izdelavi 

preprostih inštrumentov. S pomočjo anketnih vprašalnikov, ki jih je izpolnilo 40 vzgojiteljev in 

vzgojiteljic v izbranemu vrtcu, smo dobili odgovore o poznavanju projektnega učnega dela in 

izdelovanju preprostih glasbenih inštrumentov s strani vzgojiteljev in vzgojiteljic. Raziskava je 

pokazala, da vzgojitelji in vzgojiteljice poznajo in razumejo projektno učno delo in s tako učno 

metodo delajo na ravni skupine, enote in vrtca, medtem ko preproste glasbene inštrumente 

izdelujejo nekajkrat letno. Izbira glasbila, materiala in tehnike izdelovanja pa je odvisna od 

starosti otrok, razvitih motoričnih spretnosti in motivacije. V anketi so bili izraženi pomisleki 

vzgojiteljev glede znanja o glasbi in preprostih inštrumentih. Ob izvajanju delavnic z otroki  

smo ugotovili, da je večina v izdelovanju glasbil spretnih in samostojnih. Materiale in 

pripomočke, ki jih ob delu potrebujejo, poznajo in z njimi pravilno ravnajo. 

 

Z napisanim diplomski delom bi pri vzgojiteljih želeli vzpodbuditi več zanimanja za glasbila in 

njihovo izdelavo, saj otrok z njihovim izdelovanjem razvija motorične spretnosti, usvaja novo 

znanje in spoznava samega sebe. 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolska vzgoja, tehnična vzgoja, projektno učno delo, glasbeni 

inštrumenti.





 

 

ABSTRACT 

Project-based Learning with Simple Musical Instruments in the Kindergarten 

 

Project learning is a learning process which is strongly present in kindergartens. Childcare 

workers work with children on various projects within groups, units and the entire kindergarten. 

Since music is an important part of a child's development, we have chosen to focus in the 

diploma thesis on the project learning whilst hand making simple musical instruments. Our goal 

was to evaluate the child's skills and knowledge in technical education required for crafting 

simple musical instruments. In the theoretical part, we define the term “project learning” and 

its features based on professional literature. We introduce the principles of conducting project 

learning and the phases of the learning process. Then we also define the materials used in 

technical education to craft simple musical instruments. In addition, we elaborate on the 

technical qualities of wood, paper, synthetic materials and metals. Furthermore, we also list the 

types of musical instruments, their characteristics and discuss the role that the music plays in 

the child’s development. In the empirical part of the thesis, we present the actual hand making 

of ten simple rhythmical instruments which were worked on as a part of the project. The part 

also contains a description of the kindergarten workshops for children between the ages of 5 

and 6. Using a check list, we have evaluated the skills and independence of children in crafting 

simple instruments. Questionnaires filled in by 40 pre-school teachers in a chosen kindergarten 

provided me with the answers on how well the latter are acquainted with project learning and 

hand making of simple musical instruments. The research has shown that pre-school teacher 

are well acquainted with the project learning and implement this method on the level of groups, 

units and the entire kindergarten by crafting simple musical instruments a few times per year. 

The choice of instruments, materials and techniques depends on the children’s age. In the 

questionnaire, the educators have expressed concerns in regards to the knowledge of music and 

simple musical instruments. During the workshops, we observed that the majority of pre-school 

teachers are skilful and independent in hand-making of the instruments. They are well 

acquainted with the materials and technical accessories used in the learning processes and they 

use them properly and accordingly.  

 With my diploma thesis, I would like to excite the interest in musical instruments and their 

hand-making among the pre-school teacher and educators because the process helps the child 

develop their motoric skills and talents, acquire new knowledge and get to know themselves 

better. 



 

 

KEYWORDS:  preschool education, technical education, project learning, musical 

instruments. 
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1  UVOD 

 

Projektno učno delo je pristop poučevanja, ki predpostavlja aktivno delo učencev. Učna praksa 

na področju tehnične vzgoje kaže, da je izvedba projektnega učnega dela pogosto 

poenostavljena in metodološko neustrezna, kar vodi do neizkoriščanja možnosti razvoja 

številnih tehniških in tehnoloških kompetenc, ki jih omogoča projektno učno delo. Že na 

primeru preprostih izdelkov lahko razvijamo potrebne kompetence, če imajo taki izdelki tudi 

motivacijsko vlogo, kot so na primer preprosta glasbila, pa taka dejavnost še bolj prispeva k 

razvijanju ustvarjalnosti, sodelovanja in socializacije. 

 

1.1 Opredelitev problema 

 

Pri projektnem delu grejo udeleženci od ideje pa vse do izdelanega izdelka. Ko je izdelek 

končan, je potrebna evalvacija z oceno izdelka in preizkušanjem njegovega delovanja. Ne zgolj 

udeleženci, tudi izvajalci se med projektom učijo in razvijajo svoje sposobnosti (Novak, Žužej 

in Golovec, 2009). 

 

Poznamo več tipov projektnega učnega dela: projekt konstruktivnega tipa, s katerim pridemo 

od ideje do izdelka; projekt usvajanja in vrednotenja, v katerem vrednotimo dogodek in iz njega 

pridobimo znanje; problemski projekt, v katerem rešujemo problem; projekt tipa učenje, v 

katerem usvajamo določena znanja (Novak, 1990).    

 

Ko izvajamo določen projekt v vrtcu oz. osnovni šoli, je otrok nosilec aktivnosti, strokovni 

delavec pa je prisoten kot svetovalec in pobudnik. Vse etape projekta tečejo po določenem 

načrtu, ki ga zastavi strokovni delavec v sodelovanju z otroki. Projektno učno delo lahko poteka 

individualno, v parih ali po skupinah in nima časovne omejenosti (Turk, 2012). Od 

vzgojiteljeve/učiteljeve iznajdljivosti, znanja in didaktične usposobljenosti je odvisno, kako bo 

znal teoretična izhodišča prilagoditi in usmeriti v pravo in uspešno smer (Papotnik, 2002). 

Glasba s svojimi pripomočki, ki oddajajo različne zvoke, spodbuja domišljijo in otroka odpelje 

v neznano. Izkušnja je za otroka prijetna in smiselna, zato je otrok pri vsakem ponavljanju 

pesmic in raziskovanju različnih inštrumentov vedno zelo radoveden, tudi z večjim številom 

ponovitev (Borota, Geršak, Korošec in Majaron, 2006). 
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Glasbo otroku lahko približamo ne le s petjem, temveč tudi z izdelavo in uporabo preprostih 

malih inštrumentov. Te inštrumente lahko izdelamo sami in so preprosti za uporabo.  Delimo 

jih v sedem skupin: cin-cin dongi; pinke-ponke in drdrala; zing-zongi; bamberbami, brenkice; 

goslice, pih-puh-pah pihalke (Voglar, 1985). 

 

Te inštrumente pa lahko izdelamo iz različnih materialov, kot so papir, kovina, les in umetne 

snovi. Papir je najbolj uporabljen material izmed vseh. Med papir spadata tudi karton in 

lepenka. Ločimo jih po debelini, plasteh, teži in kakovosti, ki pa je odvisna od surovin. Le te 

pa so, za izdelavo papirja, kartona in lepenke, naravne vlaknate snovi (Papotnik, 1993). Kovine 

so pomembno gradivo izdelkov v našem v življenju (igle, jedilni pribor itd.). Nekatere kovine  

se nahajajo v naravi samorodno, druge pa so vezane v spojine. Za kovine je značilen kovinski 

sijaj, lahko se jih mehansko preoblikuje. Delimo jih v dve skupini: železne ali črne kovine; 

neželezne ali barvne kovine (Kunst Cindrič, 2007). Les je  naraven material in je tudi najstarejša 

surovina, s katero si je človek pomagal preživeti. Iz lesa tudi dandanes proizvajamo različne 

izdelke, prav tako pa je pomemben tudi za proizvodnjo celuloze, papirja itd. (Papotnik, 1993). 

Umetne snovi imajo veliko prednosti pred kovinami. Izdelki iz umetnih snovi so lahki, odporni 

proti koroziji in različnim jedkim snovem. So dobri električni izolatorji in slabo prevajajo 

toploto. Proizvajamo jih v kemičnih tovarnah, glavne surovine pa so nafta, zemeljski plin in 

premog. Dandanes jih najdemo povsod okoli nas (stenske tapete, plastenke, krpe, ščetke itd.) 

(Jug-Hartman, 1997). 

 

Z našim delom želimo preveriti otrokove spretnosti in znanje pri tehnični vzgoji z izdelovanjem 

preprostih glasbenih inštrumentov v obliki projektnega učnega dela. Dejavnosti bomo izvajali 

v vrtcu v skupini otrok, starih 4–6 let. Poleg tega bomo preverili tudi razmišljanje in stališča 

strokovnih delavcev o izdelovanju preprostih glasbenih inštrumentov in prisotnosti projektnega 

učnega dela. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega  in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu smo predstavili značilnosti projektnega učnega dela, materiale v tehnični vzgoji in 

značilnosti preprostih malih inštrumentov. V empiričnem delu smo analizirali anketni 

vprašalnik za strokovne delavce in ugotovili njihove poglede in mnenja. Nato smo predstavili 

zasnovo in izdelavo preprostih glasbenih inštrumentov, evalvacijo dejavnosti, izvedene z 

otroki, in njihovo vrednotenje. Vzgojiteljem smo podali tudi priporočila za izdelovanje malih 

instrumentov v okviru medpredmetnih dejavnosti v vrtcu.  
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je s projektnim učnim delom preveriti otrokove spretnosti in znanje 

pri tehnični vzgoji z izdelovanjem preprostih glasbenih inštrumentov.  

 

Cilji diplomskega dela so (C1−C8): 

− C1: Predstaviti projektno učno delo. 

− C2: Predstaviti materiale v tehnični vzgoji. 

− C3: Predstaviti značilnosti preprostih glasbenih inštrumentov. 

− C4: Ugotoviti pogostost izdelave preprostih glasbenih inštrumentov v vrtcih. 

− C5: Ugotoviti poznavanja in razumevanja projektnega učnega dela s strani strokovnih    

delavcev v vrtcih. 

− C6: Proučevanje otrokovega znanja ob izdelavi preprostih glasbenih inštrumentov v 

tehnični vzgoji. 

− C7: Analizirati in kritično ovrednotiti učno delo otrok ob izdelavi preprostih 

instrumentov. 

− C8: Vzgojiteljem podati smernice in priporočila za izdelavo preprostih instrumentov z 

otroki. 

 

V okviru diplomskega dela smo preverili veljavnost naslednjih hipotez (H1−H5): 

− H 1: Projektno učno delo je prisotno v vrtcih in ga večina strokovnih delavcev pozna in 

razume. 

− H 2:  Preprosti glasbeni inštrumenti (cin-cin dongi, pinke-ponke, drdrala, zing-zongi, 

bamberbami, brenkcie, goslice, pih-puh-pah pihalke) se enkrat tedensko izdelujejo v 

vrtcih. 

− H 3: Večina otrok, starih 5–6 let, ob izdelovanju izdelkov preprostih glasbenih 

inštrumentov nima težav in so samostojni. 

− H 4: Večina otrok pozna tehnične materiale, s katerimi izdelujejo izdelke. 

− H 5: Večina instrumentov, izdelanih s strani otrok, bo funkcionalnih.  
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1.3 Metodologija 

 

V diplomskem delu smo uporabili naslednje metode: 

− zbiranje in študij ustreznih virov in literature; 

− priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce v vrtcu;  

− deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov in analiza ter interpretacija izsledkov; 

− izdelava preprostih glasbenih inštrumentov, fotografiranje in dokumentiranje faz 

izdelave izdelkov; 

− izvajanje dejavnosti v skupini 15 otrok, starih 4–6 let;  

− metoda opazovanja dejavnosti s pomočjo opazovalnega lista; 

− statistična obdelava zbranih podatkov in evalvacija. 

 

Ciljna skupina je bila skupina 40 strokovnih delavcev in 15 otrok, starih 4–6 let. Pripomočki, 

ki smo jih potrebovali pri izdelavi diplomskega dela in raziskave, so bili strokovna literatura, 

anketni vprašalnik za strokovne delavce v vrtcu, izdelki preprostih glasbenih inštrumentov ter 

opazovalna lista za opazovanje otrok skozi dejavnost izdelave njihovih lastnih inštrumentov. 

 

Spremenljivke in način zbiranja podatkov: 

− anketni vprašalnik, ki je namenjen strokovnim delavcem vrtca, z vprašanji o 

pogostosti izdelave preprostih inštrumentov, o tem, ob kakšnih priložnostih se 

inštrumenti izdelujejo, iz kakšnih materialov in na kakšen način, katere inštrumente še 

izdelujejo in kako jih ovrednotijo. Zanimalo pa nas je tudi, kaj je za njih projektno učno 

delo, kako bi ga opisali in ali je projektnega učnega dela v vrtcu dovolj;  

− opazovanje otroka s pomočjo opazovalnega lista s kriteriji, na podlagi katerih smo 

ocenjevali otrokovo poznavanje materialov, iz katerih izdeluje inštrument, poznavanje 

pripomočkov, samostojnost pri izdelavi, uporabo domišljije in inovativnosti ter potrebo 

po dodatni spodbudi in pomoči. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

V prvem poglavju diplomskega dela smo opredelili problem, namen, cilje, hipoteze in načine 

dela, uporabljene v empiričnem delu. V drugem poglavju smo spoznali projektno učno delo, 

njegove značilnosti, načela izvajanja in etape učnega procesa. 
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V tretjem poglavju smo predstavili tehnične materiale, uporabljene v diplomskem delu. 

Spoznali smo lastnosti in uporabo papirja, umetnih snovi, kovin in lesa. V četrtem poglavju 

smo opredelili preproste glasbene inštrumente, v  podpoglavju pa predstavili vrste in značilnosti 

malih ročnih inštrumentov. V petem poglavju smo predstavili projekt preprostih glasbil v vrtcu. 

V podpoglavjih smo predstavili potek izdelave malih ročnih inštrumentov, ki smo jih izdelali, 

ter anketni vprašalnik z analizo odgovorov in delavnice z otroki v vrtcu. 

 

V šestem poglavju smo ovrednotili zastavljene cilje in hipoteze, v zaključku pa podali 

evalvacijo, ki vključuje naše poglede in ugotovitve diplomskega dela. Sledijo seznam 

uporabljene literature in virov ter priloge.  
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2 PROJEKTNO UČNO DELO 

 

Projektno učno delo je metodičen postopek, ob katerem se otroci učijo razmišljati in delati po 

določenih postopkih. Ob tem razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti (Novak idr., 2009). Za 

projektno delo je značilno, da presega elemente pouka, saj ni vsebinsko, časovno in niti 

organizacijsko omejeno (Novak, 1990).   

 

Projektno učno delo je didaktični sistem, ki združuje učiteljevo oziroma vzgojiteljevo vodenje 

procesa učenja in samostojnost učencev v tem. V tem učnem procesu učitelj/vzgojitelj usmerja 

in vodi skozi temo do uresničitve vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki sta si jih učitelj in 

učenec zadala na začetku projektnega dela (Novak, 1990).    

 

Pri izboljšanju vzgojno-izobraževalnega procesa in uvajanju projektnega dela v vrtec pomaga 

tudi dobro učno okolje, v katerem je prisotna zadostna količina materialov, ki otroke spodbujajo 

k raziskovanju, postavljanju hipotez, eksperimentiranju, širjenju znanja in razumevanja 

(Slunjski in Colnar, 2012). 

 

Učenci z učiteljevo pomočjo pridobivajo, analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo določene 

vrednosti in spoznanja ter tako prihajajo do določenih sklepov in ugotovitev. Skozi ta 

medsebojni odnos se razvije vzgojno-izobraževalni odnos (Papotnik, 1998). 

 

Pri izvajanju projekta je bistven način doseganja ciljev.  Pri tem se upošteva, da je v vseh delih 

projektnega dela glavni nosilec oziroma izvajalec dejavnosti/aktivnosti učenec, učitelj pa 

sodeluje kot pobudnik in svetovalec. Projekt teče po določenem načrtu, ki ga z medsebojnim  

sodelovanjem izdelata učitelj in učenec (Novak, 1990).  

 

Ob projektnem učnem delu se učenci učijo različnih strategij učenja in izpeljav različnih 

projektov, ob tem pa tudi bogatijo svoje znanje in izkušnje ter razvijajo svoje spretnosti in 

sposobnosti. Vsebina je sicer ciljno naravnana in načrtovana, vendar imajo učenci ob vsem tem 

tudi svobodo, zlasti pri igrah in svobodnih dejavnostih. Temeljni način dela je medsebojno 

sodelovanje, ki pa vzpodbudi aktivnost vseh udeleženih učencev v dejavnosti. Glavno vodilo 

projektnega učnega dela je spodbujanje celovitega optimalnega in skladnega osebnostnega 

razvoja posameznika (Novak  idr., 2009). 
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Medsebojno sodelovanje je pri projektnem delu temeljni način dela. Z razvrščanjem otrok v 

različne socialne skupine, kjer se razlikujejo po sposobnostih in starosti, spodbudimo k 

sporazumevanju med otroki z različnimi karakterji ter ravnmi znanja. V tej komunikaciji lahko 

pride tudi do različnih t. i. sociokognitivnih konfliktov, ki spodbudijo in okrepijo skupno 

ustvarjanje novega znanja. Otroci se tako poleg obravnavane teme učijo tudi, kako se soočiti, 

kako odgovarjati na vprašanja in razmišljati, da se skupaj pride do kompromisa in novega 

znanja na različne načine (Slunjski in Colnar, 2012). 

 

Projektna naloga, v kateri je organizirana dejavnost, ki gre od idejne zasnove do izdelave 

predmeta, je sestavljena iz sedmih učnih enot (Papotnik, 2002): 

1. načrtovanje in razvoj izdelka: v to enoto spadajo oblikovanje  predlogov, utemeljevanje 

in odločitve, izdelava razvojne skice in izbira gradiva; 

2. izdelava prototipa: izdela se prototip izdelka, analizira in popravi; 

3. konstruiranja: izdelava sestavne in delavniške risbe ter kosovnice; 

4. priprava serijske proizvodnje: priprava tehnološkega lista in šablon, organizacija dela 

in priprava na ekskurzijo; 

5. ekskurzija; ogled proizvodnje, pridobitev novega znanja; 

6. izvedba proizvodnega dela na tekočem traku: varna izdelava izdelka, montaža in 

površinska obdelava in zaščita; 

7. konec proizvodnega dela: preverjanje kakovosti in določanje vrednosti izdelka, 

ugotavljanje stroškov izdelave ter primerjava med šolsko in tovarniško proizvodnjo. 

 

Projektno delo lahko poteka tudi v štirih okvirnih korakih: oblikovanje pobude in končnega 

cilja, načrtovanje izvedbe, uresničitev cilja in evalvacija izvedbe (Novak idr., 2009). 

 

Novak (1990) je po Kilpatricku  ločil štiri tipe projektnega dela:   

− Projekt konstruktivnega tipa: dejavnosti in določeni cilji so usmerjeni h konstrukciji 

želenega izdelka –  igrača, glasbilo itd. Pri takem projektu lahko gre tudi za določeno 

načrtovanje nekega dogodka/akcije, npr. urejanje igralnice, pripravo glasbene 

predstave.     

− Projekt usvajanja in vrednotenja: dejavnost poteka ob določenem pojavu, ki ga 

spoznavamo in nato vrednotimo. To izvajamo načrtovano in po etapah.     

− Problemski projekt: dejavnost je usmerjena k reševanju določena problema – sem bi 

lahko uvrstili tudi raziskovalne projekte.    
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− Projekt tipa učenje: sestavljajo ga aktivnosti, pri katerem učenci razvijajo svoje 

spretnosti, veščine, sposobnosti ali znanja.    

 

Projekte ločimo tudi glede na velikost, ki je odvisna od tematike, trajanja izvedbe in števila 

udeležencev pri aktivnostih. Projekti niso časovno omejeni, v njih pa lahko sodelujejo vsi, od 

predšolskih otrok do upokojencev. Izvajajo se v različnih podjetjih, izobraževalnih ustanovah 

in društvih. V vrtcu se s projektnim učnim delom začnejo učiti že predšolski otroci od tretjega 

leta starosti. Usmerja jih pedagoški vodja, ki je usposobljen za vodenje. V vrtcu so to vzgojitelji, 

zunanji delavci, lahko pa se vključijo tudi starši udeleženih otrok in različni strokovnjaki 

(Novak idr., 2009). 

 

2.1 Načela izvajanja projektnega učnega dela 

 

V nadaljevanju so predstavljena načela izvajanja projektnega učnega dela. 

 

Ciljna usmerjenost. Za izvedbo projekta je treba izbrati temo in se dogovoriti o cilju, ki ga 

želimo doseči ali narediti. Z njim je določen neki končni rezultat, do katerega želimo skozi 

dejavnost priti. Poleg tega pa se ohranja tudi interes za sodelovanje pri doseganju tega cilja 

(Novak idr., 2009). Pomembno je, da so postavljeni cilji skupni vsem udeležencem v projektu. 

Če se obrnemo na vzgojno-izobraževalne ustanove, morajo biti skupni tudi učencem, ki so 

nosilci posameznih aktivnosti v projektu. Po postavitvi cilja pa je treba tudi načrtovati kraj in 

prostor izvedbe projekta, število udeležencev, pripomočke in različne aktivnosti, ki so pri 

izvajanju ključne za doseganje končnih rezultatov (Novak, 1990).    

 

Tematsko-problemski pristop. Celoten projekt temelji na določeni temi, ki je vsebinsko 

zaokrožena. Udeleženci, ki so lahko otroci, učenci in odrasli, se skupaj z vodjo projekta 

dogovorijo, kaj bodo počeli. Pri tem je pomembno, da jim je tema že delno znana in da svoje 

predznanje samo še poglobijo in nadgradijo. Po izbrani temi se morajo dogovoriti, kako bodo 

to temo razvijali in jo nadgrajevali, da bodo prišli do končnega rezultata in doseženega 

zastavljenega cilja. Tema, ki se jo s projektom obravnava, je lahko povezana z različnimi 

področji oz. učnimi predmeti. V takem primeru je dobro k sodelovanju povabiti tudi ljudi iz 

podobnih strok oz. področij – npr. če se tema navezuje na glasbo in inštrumente, lahko k 
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sodelovanju pri projektu povabimo glasbenike, ki igrajo določene inštrumente (Novak idr., 

2009). 

 

Življenjskost projektnih tem. Tematika, ki izhaja iz vsakodnevnega življenja, bolj pritegne 

ljudi k sodelovanju kot tuja vsebina, zato je pomembno, da je tema projekta vzeta iz 

vsakdanjega življenja, ki je udeležencem znana in bo imel končen rezultat neko uporabno 

vrednost (Novak idr., 2009).  

 

Tema iz vsakdanjih življenjskih situacij zahteva drugačne prijeme in metode za reševanje. 

Projektno učno delo omogoča učni pristop, v katerega je udeležen cel človek. Običajno je glavni 

cilj udeležencev, da učenci oziroma otroci uporabijo vsa čutila, s tem pa se poveča tudi 

učinkovitost znanja. Ob njihovem reševanju udeleženci pridobivajo določene izkušnje, znanja 

in sposobnosti, ki so praktičnega značaja. Pridobljene izkušnje jim pomagajo tudi zunaj 

šolskega oz. vrtčevskega okolja, v katerem povezujejo teorijo s prakso. To povezovanje ob 

vzgojiteljevi pomoči otroku omogoča, da sam pride do nekaterih spoznanj – kar pa je 

izobraževalni in vzgojni pomen projektnega učnega dela (Novak, 1990).    

 

Odprtost in prožnost. Vsebina projekta je lahko sestavljena iz različnih področij. Za 

oblikovanje teme niso potrebne samo vodje, ampak tudi izvajalci različnih aktivnosti, ki 

prispevajo s svojim znanjem in idejami in tako vsebinsko obogatijo projekt. V projekt se lahko 

vključijo udeleženci različnih starosti (učenci, predšolski otroci, odrasli) in profilov (pedagogi, 

učitelji, socialni delavci, drugi strokovnjaki). Tako sodelovanje prispeva k vsebinskih bogatitvi 

in dodani vrednosti znanja. Projekt, ki je prožen in odprt, ni časovno omejen (Novak idr., 2009). 

 

Načrtnost. Načrtnost je potrebna, da lahko projektno učno delo poteka po določenih etapah. 

Načrtovanje različnih dejavnosti, aktivnosti, ki omogočajo doseganje cilja, je nujno potrebno. 

Projekt se v nasprotnem primeru lahko poruši oz. udeleženci ne pridejo do določenega cilja 

(Novak idr., 2009). 

 

Spodbujevalni stil dela. Sodelovanje pri projektu zahteva motivacijo od udeležencev. Vodja 

projekta mora ima imeti določen spodbujevalni stil, kjer udeležence ne prisili k delu, ampak jih 

za delo motivira. Vsaka prisila zatre »razcvet« projekta in s tem tudi njegovo izvedbo. Svojih 

predlogov, mnenj, zamisli in končnih ciljev ne sme vsiljevati, udeležence mora z njimi le 

spodbujati k razmišljanju in diskusiji (Novak, 1990). 
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Spoštovanje razvojnih in individualnih razlik med udeleženci. Glavno vodilo projektnega 

učnega dela je spoštovanje osebnostih in starostnih razlik udeležencev. Ljudje smo si med seboj 

različni po sposobnostih, spretnostih, značaju, temperamentu in osebnostnih lastnostih. Zaradi 

različnih starosti in s tem tudi znanja in sposobnosti se vodenje določenega projekta po 

zahtevnosti poveča. Ob tem pa se poveča razgibanost, pestra in bogata delitev dela posameznika 

(Novak idr., 2009). Poznavanje učencev in njihovih značilnosti je nekakšen predpogoj za 

motiviranje in vključevanje v projekt. Vodja mora pred začetkom otrokom prisluhniti in 

upoštevati njihove želje in interese, če teh ni, pa mora v njih aktivirati zanimanje in jih 

spodbuditi k sodelovanju. Le sproščen in ustvarjalen vodja daje otrokom občutek možnosti in 

sprejetosti, da lahko izražajo svoja mnenja, ideje in poglede na določeno temo. V projektu 

morajo biti organizirane različne aktivnosti z različnimi pripomočki, ki si jih lahko udeleženec 

prostovoljno izbere. Z dodatnimi zadolžitvami se lahko poveča resnost pri delu in s tem tudi 

odgovornost. Vsak sodelujoči mora imeti enakovreden položaj (Novak, 1990).  

 

Poudarek na aktivnem sodelovanju udeležencev. V projektnem učnem delu je zelo 

pomembno, da so udeleženci glavni nosilci učnega procesa in da je v vseh etapah prisotna 

njihova aktivna udeležba. Učitelj oziroma vodja je odgovoren za potek in vodenje projekta, 

vendar so učenci soodgovorni. Vodja oz. učitelj je tisti, ki motivira udeležence od začetka do 

konca projekta. Aktivna udeležba vseh prisotnih pa je tista, s katero dosežemo zadane cilje 

(Novak, 1990). 

 

Sinergija. Pri projektnem učnem delu je izrednega pomena medsebojno sodelovanje 

udeležencev – sinergija. Cilje projekta dosežemo s sodelovanjem, medsebojno podporo, 

solidarnostjo in prijateljstvom, ki obenem krepijo posameznikovo samozavest in pripadnost 

skupini. S povečanjem samozavesti in pripadnosti pa se poveča tudi učinkovitost delovanja 

skupine (Novak idr., 2009). 

 

Težišče pozornosti na procesu izvedbe projekta. Kakovost končnega izdelka je v veliki meri 

odvisna od postopkov, ki so privedli do uresničitve, in je njihov produkt. Za zunanjega 

opazovalca je pomemben samo končen izdelek, za izvajalca pa je pomemben celoten potek 

projekta, torej od postavitve teme in ciljev pa vse do končnega izdelka. Težišče projekta je v 

procesu, v katerem se udeleženci učijo medsebojno sodelovati, kritično vrednotiti, obenem pa 

razvijajo svoje sposobnosti, spretnosti in interese. Z lastnim delom pridobivajo tudi znanja in 
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izkušnje, ki jim pridejo prav v nadaljnjem življenju. V projektnem učnem delu je na koncu zelo 

pomembna lastna refleksija, v kateri razmislijo, kaj so doživeli in ugotovili med potekom 

projektnega učnega dela (Novak idr., 2009). 

 

Celostni razvoj osebnosti. Ljudje smo si med seboj različni. Vsak človek svet okoli sebe 

doživlja na drugačen način. Sprejema ga prek čutil, mišljenja in čustev. Projektno učno delo je 

zasnovano tako, da vpliva na celostni razvoj osebnosti posameznika (Novak idr., 2009). 

 

 2.2 Etape učnega procesa pri projektnem učnem delu 

 

Projektno delo je sestavljeno iz več komponent, ki so razporejene v določenem zaporedju in se 

med seboj povezujejo in nadgrajujejo. Poimenovanje komponent in etap je odvisno od avtorja 

določenega projektnega dela. Različni avtorji različno poimenujejo etape, npr.  Willianm Heard 

Kilpatrick, ki je bil eden od prvih pri izvajanju projektnih del, je izvedbo projekta razdelil na 

štiri dele: postavitev cilja, načrtovanje, izvedba in utemeljitev. H. Novak in drugi (2009) so 

metodo projektnega dela razširili na šest etap: 

1. Iniciativa z oblikovanjem projektne teme in končnega cilja. Pri projektnem delu je 

vodja glavni pobudnik za ideje in predloge glede vsebine in teme. Ob tem mu pomagajo 

vsi udeleženci. Vodja jih spodbuja k aktivni udeležbi pri izbiranju teme in oblikovanju 

končnih ciljev. Tema je lahko skupek različnih učnih tem ali pa se nanaša na neko 

življenjsko situacijo. Izbere se temo z zaokroženo vsebino, ki je življenjska, torej je 

udeležencem že delno znana, vendar jih še vedno zanima (Novak idr., 2009). Ta etapa 

je sestavljena iz več korakov. Najprej se podaja pobude in ideje za temo, nato se oblikuje 

temo oz. več tem – z diskusijo, dogovarjanjem, na koncu pa se določi tudi cilj, ki je 

preverljiv z dosežki, do katerih se pride na koncu projektnega dela (Novak idr., 2009). 

Pri projektnem delu učenci spoznajo odprt način učenja, torej imajo možnost, da 

spregovorijo o svojih idejah in predlogih, da povejo, kaj in kako bi delali in zakaj. Tak 

način dela je treba uvajati postopoma. Torej utemeljevati temo, predvidevati končni 

izdelek – bistvo njegove izdelave, čemu bo služilo in kaj bomo ob izdelavi spoznali. 

Otroci oziroma udeleženci morajo predvidevati, katere pripomočke bodo potrebovali, 

koliko časa in kje bodo potekale aktivnosti in po katerem vrstnem zaporedju (Novak, 

1990). 
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2. Izdelava idejne skice z operativnimi cilji in nalogami. V tej etapi se udeleženci skupaj 

z vodjo dogovorijo o konkretnih dejavnostih, ki se bodo izvajale med projektnim učnim 

delom. Vodja postavlja različna vprašanja in podvprašanja, udeležence spodbuja k 

razmišljanju. Skupina se lahko razdeli tudi na manjše skupine, ki nato svoje ideje in 

predloge zapišejo na list in jih predstavijo drugim skupinam. Organizira se lahko tudi 

»brainstorming« – možganska nevihta, kjer udeleženci povedo čim več idej in 

predlogov za dejavnosti. Ideje se zapiše na list, z diskusijo se nato izbere, katere so 

najpomembnejše in najbolj primerno zasnovane aktivnosti in dejavnosti za projektno 

delo. Tako nastane idejna skica, ki je jasen, pregleden zapis, podoben miselnemu vzorcu 

z nalogami in cilji. Idejna skica predstavlja operativne naloge in delne cilje, ki nas 

pripeljejo do končnega cilja oziroma rezultata (Novak idr., 2009). Vodja projektnega 

dela ima poleg ciljev projektnega dela tudi svoje pedagoške cilje, ki jih želi doseči ob 

izvajanju projekta. Cilji so dolgoročni in se lahko ne dosežejo s končnim produktom 

projektnega dela, vendar vplivajo na posameznikovo osebnostno rast (Novak idr., 

2009). 

3. Načrtovanje izvedbe. Po izdelavi idejne skice, ki prikazuje dejavnosti in operativne 

cilje, sledi načrtovanje izvedbe dejavnosti in uresničevanje zadanih ciljev. Ob 

načrtovanju izvedbe dejavnosti se vprašamo, kako bomo cilje uresničevali, kdo bo 

izvajal določene dejavnosti, kdo vse bo sodeloval pri opravljanju dejavnosti, kdaj in  

koliko časa ter kje (prostor in kraj) se bo določena aktivnost izvajala. Pri načrtovanju pa 

je pomembno tudi vedeti, kako se bodo aktivnosti izvajale, torej postopke, metode, 

pripomočki in sredstva za uspešno izvajanje (Novak idr., 2009). Udeleženci si sami 

izberejo, katere aktivnosti bodo pri projektnem delu opravljali. Pri dogovarjanju je 

pomembna sproščenost v skupini in da si vsak posameznik upa izraziti svoje mnenje. S 

sproščenostjo pa pride tudi do vzajemnega spoštovanja, vsi udeleženci se med seboj 

spoštujejo in so enakovredni. Vodja pa je tisti, ki skrbi, da delo v skupini poteka 

nemoteno (Novak, 1990). 

4. Izvedba načrta. V tej etapi, ki predstavlja glavni del projektnega dela, udeleženci 

pričnejo z izvajanjem začrtanih dejavnosti, za katere so v predhodnih etapah pripravljali 

načrt. Vsak posameznik oz. skupine začnejo izvajati dejavnosti, ki so različne narave: 

študijske, eksperimentalne, opazovalne, konstrukcijske itd. Učne oblike izvajanja 

dejavnosti so različne. Udeleženci lahko aktivnosti izvajajo v večjih ali manjših 

skupinah, v paru ali individualno (Novak, 1990). Vodja projekta se udeležencem ne 

pokaže le z znanjem, temveč tudi z obnašanjem in njegovim zgledom. Skupino oziroma 
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posameznika mora znati usmerjati, ga spodbujati, mu ob nastali oviri pomagati, vendar 

v taki obliki, da ne duši njegove samostojnosti, s katero udeleženec pride do določenega 

znanja. Je strokoven in zahteven, vendar pravičen. Vsakega posameznika spoštuje in v 

njem išče pozitivne lastnosti in znanje, na katerem gradi. Pričakuje pa njegovo vestnost, 

odgovornost in doslednost pri izpolnjevanju nalog. Vodja med raziskovanjem in 

opravljanjem aktivnosti beleži opažanja pri posameznikih in skupinah ter si jih beleži v 

osebno mapo. Te podatke potem uporabi v evalvaciji projekta (Novak idr., 2009). 

Projektno delo je primerno za vse starosti, vodja projekta lahko prilagaja vsebino, cilje 

in didaktične postopke starosti udeležencev in upošteva tudi lastnosti skupine, ki jo 

vodi. Prilagaja se torej značilnostim in sposobnostim, vendar ob tem spodbuja njihov 

razvoj na višjo raven (Novak idr., 2009). 

5. Predstavitev dosežkov. Ko so izvedene vse načrtovane dejavnosti, se projektno delo 

zaključi s prikazom dosežkov oz. doseženih ciljev. Ob predstavitvi dosežkov pa se pove 

tudi osnovne informacije o projektu (kdo so bili izvajalci, vodja projekta, čas trajanja 

projekta itd.). To so rezultati, ki so vidni in merljivi – izdelki in znanje posameznikov 

in skupin. Udeleženci lahko to predstavijo na različne načine: s kvizi, dramskimi igrami, 

razstavami in različno pripravljenimi nastopi. S prikazanimi rezultati in dosežki se 

projektno učno delo zaključi, pri tem pa je pomembno, da predstavljeno doseženo 

znanje predstavlja uresničitev zadanih ciljev na začetku projekta (Novak idr., 2009). H. 

Novak (2009) je navedla tri sklepna dela: 

a. Zavesten konec projekta: skozi projekt je nastajal konkreten izdelek, s katerim 

na koncu dosežemo zadani cilj. 

b. Povratek k začetni etapi oz. k iniciativi: analiziranje celotnega poteka 

projektnega dela od začetka do konca.  

c. Svobodni iztek projekta: po izteku projekta se ta nadaljuje pri rednem pouku ali 

aktivnostih zunaj ali znotraj šole.  

6. Evalvacija. Projektno delo se dokončno zaključi z evalvacijo dela – vrednotenjem 

rezultatov in poteka vseh etap izvedbe. Dobro je, če to naredijo vsi udeleženci v 

projektnem delu – od vodje, strokovnih delavcev do vsakega vključenega posameznika. 

Vrednotenje pa ne sme biti zgolj ocenjevanje produktov, temveč tudi samega poteka 

dela. Kako smo delali? Kako smo se ob tem počutili? Kaj vse smo doživeli, spoznali in 

pridobili med izvedbo projekta? Ovrednotiti je treba celoten razvoj vsakega 

posameznika, saj je ta v izvedbo vložil vse svoje potenciale (Novak idr., 2009). 
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3 MATERIALI V TEHNIČNI VZGOJI  

 

Predšolski otrok svet okoli sebe spoznava prek igre. V igri se vsak dan srečuje s tehniko v obliki 

konstruiranje hiš iz kock, posnema zvok avtomobilov, prepoznava velikosti in oblike različnih 

predmetov, iz materialov izdeluje različne izdelke itd. Z igračo in igro otrok razmišlja, gradi, 

konstruira in razčlenjuje svoje izkušnje in tako gradi na svojem osebnem razvoju in odnosu do 

okolice. Najbolje se otrok nauči, če spoznava stvari, ki ga zanimajo, in na tem pridobiva 

izkušnje iz živega sveta in narave. V vrtcu lahko pripravimo takšne dejavnosti, da bodo otroke 

zanimale, in jih k temu spodbujamo tako v izobraževalnih ustanovah kot tudi doma (Papotnik, 

1993). 

 

Največ pa se otrok nauči, če si igrače, v našem primeru glasbila, s katerimi se igra, naredi sam. 

Glasbila lahko izdelamo iz različnih materialov, to so: 

− papir, 

− kovine, 

− les in 

− umetne snovi (plastika, guma, odpadni material itd.).  

 

3.1  Papir 

 

Dandanes se uporablja veliko različnih materialov, iz katerih se izdelujejo različni izdelki. 

Najbolj pa so uporabljena papirna gradiva. Uporaba papirja je dandanes zelo raznovrstna, še 

vedno pa je v uporabi najbolj zaradi širjenja pisane besede (Papotnik, 1993). Predhodnik papirja 

se je imenoval papirus in je bil prvi papirni material za pisanje, ki so ga izdelovali Egipčani iz 

stebel močvirske rastline (Jug-Hartman, 1997). Prvi papir so izdelovali Kitajci izključno za 

tiskanje knjig, časopisov, dokumentov – zaradi premajhne izbire surovin (Papotnik, 1993). 

 

3.1.1  Surovine za izdelavo papirja 

 

Papir, lepenko in karton se izdela iz osnovne surovine, to je naravna vlaknata snov – včasih je 

bilo to pridobljeno iz bombaža, konoplje in lana, ki pa so jih dandanes izpodrinile vlaknate 

snovi, pridobljene iz smrekovega, bukovega, jelovega in topolovega lesa (Papotnik, 1993). 
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Iz različnih vrst celuloze in s kemičnimi postopki, ki izločajo nepotrebne snovi v papirju, lahko 

s predelavo pridemo do različnih vrst papirja (od trdega papirja do mehkih prtičkov) (Papotnik, 

1993).  

 

Pri izdelavi papirja se uporablja še polnila (nevtralna snov – kreda), ki zapolnijo prazne prostore 

med vlakni. Da se te vlakna zlepijo, sta potrebna lepilo in barvila, ki prekrijejo naravno rumeno 

barvo papirja, ki nastane zaradi vlaknate snovi, ki jih vsebuje les (Jug-Hartman, 1997). 

 

3.1.2 Kakovost in lastnosti papirja 

 

Kakovost papirja je odvisna od sestave osnovnih surovin, od načina izdelave (od oblikovanja 

na situ vse do sušenja) in od količine različnih dodatkov, s katerimi papir oplemenitimo  

(Papotnik, 1993). Kakovost je odvisna tudi od fizikalnih lastnosti papirja, to so (Jug-Hartman, 

1997): 

− trdnost,  

− gramatura ali gramska masa papirja,  

− sposobnost za pregibanje,   

− vpijanje barvil in vode,  

− prepustnost zraka,  

− belina, 

− stopnja klejenosti – pove, koliko lepila vsebuje papir,  

− vsebnost dodatkov in druge lastnosti. 

 

3.1.3 Vrste papirnih gradiv 

 

Za različne dejavnosti uporabljamo različne vrste papirja. Glede na uporabo ločimo (Jug-

Hartman, 1997): 

− pisalni papir:  na obeh straneh ima gladko površino, je brezlesen in dovolj klejen. Pod 

pisalni papir spadajo še: ekološki papir – izdelan iz celuloze brez dodanih kemikalij in 

barvil; ovojni papir – obdelan po posebnem postopku; risalni papir – brezlesen, ena stran 

ima hrapavo površino, 

− tiskarski in knjižni papir: obstaja več vrst, razlikuje se po gramaturi, barvi, stopnji 

klejenosti, površinah in glede na tiskarsko tehniko, 
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− karton: izdelan je iz lesovine, kar je razlog za rjavo barvo. Z barvilom pa lahko pridemo 

do belega kartona. Poznamo več vrst: ovojni karton, valoviti karton za embalažo, 

tiskarski karton, kartona za izolacijo, 

− lepenka: izdelana je na posebnih strojih in je najdebelejše papirno gradivo. Vrste 

lepenke ločimo po barvi, 

− specialna vrsta papirja: higienski papir (toaletni papir, serviete, papirnati robčki), papir 

s posebno zaščito (denar, vrednosti papirji, cigaretni papir itd.). 

 

3.2  Kovine 

 

Kovine so naravne snovi, ki so večinoma samorodne. Najde se jih v obliki rude – spojina kovine 

z drugimi kemijskimi elementi. Najpogosteje so vezane z kisikom – oksidne kovinske rude; 

vezane z žveplom – sulfidne kovinske rude; vezane s karbonatnimi ioni – karbonatne rude. 

Lahko jih spremenimo v polizdelke in izdelke, iz več vrst kovin lahko z mešanjem dobimo 

zlitine/legure. Ker je kovin veliko, jih delimo tudi po naslednjih kriterijih (Jug-Hartman, 1997): 

− po barvi (na črne ali železne kovine, barvaste in neželezne kovine), 

− po gostoti (na lahke in težke kovine),   

− po občutljivosti za korozijo (na navadne in žlahtne/plemenite kovine). 

 

Kovino od nekovine ločimo po posebnih lastnostih (Jug-Hartman, 1997): 

− kovinski sijaj: od gladke površine se odbije svetloba – značilen lesk kovine, 

− trdota: ločimo trde in mehke kovine, 

− žilavost: je odpornost proti udarcem, vpliva na obdelavo – ne poči, 

− kovnost: kovino se z udarci tanjša, vendar se ne pretrga, 

− prožnost: pod obremenitvijo se vrne v prvotno obliko, 

− taljivost: tališča kovin so različna, glede na vrsto kovine lahko ob segrevanju prehajajo 

v tekoče agregatno stanje, 

− kaljivost: ob nenadni spremembi temperature postane kovina steklasto trda, 

− varljivost: z visokimi temperaturami lahko združimo dva dela kovine med seboj, 

− prevodnost: dobro prevajajo toploto in elektriko, 

− korozivnost: občutljive za vlago, sestavine v zraku in kemikalije, to povzroča kemične 

spremembe v kovinah in jih razgradi, 
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− možnost zlitja različnih kovin: z mešanjem staljenih kovin dobimo zlitine/legure, 

− trdnost: kovine se razlikujejo med seboj po trdnosti. 

 

Kovine se lahko mehansko obdela na različne načine: vrtanje, žaganje, brušenje, rezanje, 

piljenje, krivljenje (Jug-Hartman, 1997). 

 

Poznamo več kot 70 vrst kovin, danes jih uporabljamo okoli 30 vrst, najpogosteje pa se jih 

uporablja okoli 20. Delimo jih na dve osnovni skupini (Jug-Hartman, 1997): 

− ŽELEZNE ALI ČRNE KOVINE: 

o ŽELEZO: je reaktivna kovina temno sive barve in feromagnetna. Na zraku se 

železo prevleče s plastjo železovega oksida, 

o JEKLO: je zlitina železa in ogljika (2 % ogljika), pridobivamo ga tudi z 

žilavljenjem (oksidacija s kisikom).  

− NEŽELEZNE ALI BARVNE KOVINE: 

 So vse kovine razen železa. Delimo jih na: 

o TEŽKE KOVINE: 

 BAKER: je izmed najstarejših kovin. Njena značilnost je rdečkasta barva, 

ki na zraku oksidira in potemni, to pa jo ščiti pred korozijo. Je kovina, ki 

zelo dobro prevaja elektriko, 

 NIKELJ: poznan je po srebrno beli barvi in lepem lesku. Največkrat je 

predelan v zlitine – v zlitini z železom in kromom in drugimi elementi 

postane nerjaveče jeklo. Uporablja se za temperaturno obstojne cevi in 

posode ter tudi kovance v denarju, 

 SVINEC: je mehka in težka kovina, ki je temno sive barve. Nima leska, 

saj je premazana z motno plastjo, ki jo ščiti pred korozijo. Uporablja se 

za vodovodne cevi in v kemičnih industrijah, saj je odporna proti vodi in 

kislinam, 

 CINK: je modrikasto bela kovina, uporablja se predvsem za zaščito pred 

korozijo. Pocinkano jeklo se uporablja tudi za pokrivanje streh, za 

žlebove, vedra, izdelavo embalaže itd., 

 KOSITER: bel kositer je podoben živemu srebru in je odporen proti 

kemičnim vplivom. Uporablja se za zaščito jekla pred korozijo. Spojina 
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kositra ni strupena, zato se lahko uporablja pri izdelavi živilskih posod, 

embalaž in drugih izdelkov, 

 KROM: je srebrno bela kovina, ki ima modrikasti lesk. Odporen je proti 

vodi in kemikalijam. Uporablja se za zlitine z jeklom, saj postane bolj 

trden in ima finejšo strukturo. 

o LAHKE KOVINE: 

o ALUMINIJ: je razširjena lahka kovina, ki se uporablja v različnih 

spojinah in je mehansko odporna. Aluminij je dober prevodnik 

električnega tok in ni zdravju škodljiv. Sama kovina se težko obdeluje, 

zato se uporablja v obliki zlitin. Uporaben je v avtomobilski in živilski  

industriji ter za nadzemeljske vode, 

o MAGNEZIJ: je najlažja kovina srebrne barve. Uporablja se predvsem za 

zlitine z aluminijem in cinkom. Na zraku se prevleče z zaščitno plastjo. 

Iz njega se izdeluje različne polizdelke (pločevina, cevi, profili, odlitki). 

− PLEMENITE IN ŽLAHTNE KOVINE: 

To so dragocene kovine, ki se v naravi najdejo redkeje in so samorodne brez primesi. 

o ZLATO: je kovina, ki se lahko oblikuje in jo najdemo v naravi v obliko zrnc/žil. 

Ni občutljivo za zunanje vplive in kemikalije. Največkrat se uporablja v zlitinah 

s srebrom, bakrom in nikljem, saj je čisto zlato zelo mehko. Iz njega izdelujejo 

zlatnino, izdelke v zobotehniki, elektrotehniki itd.  

o SREBRO: v naravi je samorodno ali v rudah. Zelo dobro prevaja elektriko in 

toploto. Ni občutljiva kovina, razen pri onesnažen zraku (H2S), kjer potemni.  

Uporablja se za izdelavo nakita, gospodinjskih predmetov, ogledal, v 

zobotehniki itd., 

o PLATINA: je najodpornejša in najredkejša kovina z visokim tališčem, ki ima 

večjo ceno kot zlato, 

o ŽIVO SREBRO: je agresivna tekoča kovina, ki je strupena in škodljiva zdravju.  

Živo srebro raztaplja druge kovine in z njimi tvori zlitine amalgami. Zaradi 

reakcije na toploto in tlak, se uporablja v termometrih, higrometrih itd. 
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3.3 Les 

 

Les je naravni material in tudi najstarejša surovina, s katero se človek rokuje in z njim gradi ter 

izdeluje predmete že od nekdaj. Je tudi pomembna surovina za izdelavo celuloze, papirja itd. Z 

različnimi prerezi (prečni/čelni prerez; radialni in tangencialni prerez) spoznavamo razlike v 

strukturi in teksturi lesa, njegovo vrsto, trdoto, uporabnost, starost, zdravje in bolezni (Papotnik, 

1993). 

 

3.3.1 Zgradba in sestava lesa 

 

Les je zgrajen iz lesnih vlaken, sestavljenih iz celic, katerih stene so med seboj zaraščene. Les 

pred poškodbami, mrazom, izsuševanjem in škodljivci varuje lubje, pod katerim je kambij s 

sitastimi celicami, kjer se pretakajo sokovi. Ti sokovi dajejo lesu hrano za rast in z njimi se 

hranijo tudi škodljivci – lubadarji. Na sredini lesa se nahaja najstarejši del lesa, ki se spreminja 

v črnjavo. Beljava pa se imenuje najsvetlejši del lesa (Jug-Hartman, 1997). 

 

3.3.2 Lastnosti  lesa 

 

− VLAGA 

Vlaga ima pri rabi lesa velik pomen. Les vlago oddaja v okolico in jo tudi sprejema – 

higroskopičnost. Voda se v lesu nahaja v obliki lesnega soka, ki se pretaka po žilah, in kot 

kemična vezana voda v celičnih stenah (Punzer, 2002). V rastočem lesu se nahaja 40–60 % 

vode, na zraku sušen les pa vsebuje 15 % vode  (Papotnik, 1993). 

 

− DELOVANJE LESA 

Delovanje lesa temelji na tem, da se z vlago spreminjajo tudi druge lastnosti lesa (masa, 

dimenzija, prostornina). Pri sušenju in oddajanju vlage se les krči, pri navzemanju in 

sprejemanju vlage pa nabreka (Jug-Hartman, 1997). Če zaradi prevelike napetosti pride do 

prekoračitve rušilne trdnosti, les razpoka. Les mlajšega drevesa se krči bolj kot les starejšega 

drevesa. Prav tako se les iglavcev krči bolj konstantno in manj poka kot les listavcev (Punzer, 

2002). 
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− TEŽA 

Teža lesa je odvisna od gostote vlaken, vsebnosti vode in vrste drevesa (Jug-Hartman, 1997). 

 

− TRAJNOST 

Les traja določeno obdobje, v katerem obdrži svoje glavne lastnosti, predvsem trdnost. Njegova 

trajnost je odvisna od zunanjih (vremenski vplivi, škodljivci itd.) in notranjih dejavnikov 

(gostota, teža in vsebina celic) (Les, b. d.). 

 

− PREVODNOST 

Glasbila izdelujejo iz lesa, saj zelo dobro prevaja zvok, medtem ko toploto in elektriko slabo, 

razen če je v njem prisotna vlažnost. Sodi med dobre toplotne izolatorje (Jug-Hartman, 1997). 

 

− TRDOTA 

Trdota je  zelo pomembna tehnična lastnost, ki vpliva na obdelavo lesa. Odvisna je od gostote 

lesa in njegove vrste. V notranjosti drevesa oz. debla je les starejši, s čimer je tudi trdota večja 

(Jug-Hartman, 1997).  

 

− TRDNOST 

Trdnost je odvisna od zgradbe lesa, njegove vrste in rasti v naravnem okolju. Les se glede na 

vzdolžno in prečno smer razlikuje. Če gledamo po vzdolžni smeri, ima les veliko vlečno, tlačno 

in upogibno trdnost, medtem ko pri prečni smeri ni trden in se v tem primeru tudi rad kolje 

(Papotnik, 1993). 

 

− PROŽNOST 

Je lastnost lesa, zaradi katere se po prenehanju delovanja zunanjih sil vrne v prvotno stanje. 

Pomembna je pri predelavi in uporabo. Prisotnost vlage v lesu zmanjšuje njegovo prožnost 

(Jug-Hartman, 1997). 

 

− ŽILAVOST 

Žilavost je lastnost lesa, zaradi katere se kljub delovanju zunanjih sil ne zlomi. Več kot je v lesu 

celuloze in vlage, večja je žilavost (Jug-Hartman, 1997). 
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− BARVA 

 

Določene vrste lesa imajo svoj značilen odtenek barve. Na barvo vplivata starost lesa in gostota. 

Bolj kot je les star in ima večjo gostoto, temnejše barve je (Jug-Hartman, 1997). 

 

− VONJ 

 

Drevesa in smreke imajo določen vonj in jih lahko po tem tudi ločimo. Vonj prihaja iz 

eteričnega olja in tanina, ki se nahaja v drevesnem soku. Les lahko zaradi vremenskih razmer 

tudi spremeni ali izgubi vonj (Punzer, 2002). 

 

− TEKSTURA LESA 

 

Tekstura lesa se prepozna prek letnic drevesa – značilne vidne črte ob prerezu lesa (Papotnik, 

1993). 

 

3.3.3 Vrste lesenega gradiva 

 

NEOBDELAN LES 

Neobdelan les je les, ki ga vsako leto posekamo in oklestimo, določene vrste tudi olupimo. S 

tem pospešimo sušenje lesa in se izognemo razvijanju določenih škodljivcev. Hlodovino oz. 

neobdelan les ločimo po vrsti, kakovosti, debelini in uporabi lesa. Neobdelan les se uporablja 

za tehnični les (za gradbene in druge namene), les za kemično predelavo (celulozo, tanin itd.) 

in les za kurjavo. (Jug-Hartman, 1997). 

 

OBDELAN LES 

Posekano hlodovino se nato obdela z ročnimi ali strojnimi postopki. To so postopki tesanja, 

kalanja, žaganja, rezanja, lupljenja, cepljenja in lepljenja. Obdelan les delimo na (Jug-Hartman, 

1997): 

− ŽAGANI LES: žagamo ga na žagah navpično in vodoravno. Iz tega nastanejo 

polizdelki, kot so listi, plohi, letve, gredice in grede. Ostanke se uporablja za gorivo ali 

za predelavo, 

− TESANI LES: je hlodovina, obdelana v vzdolžni smeri. Ima bolj gladko podlago in 

vpija manj vlage, uporablja pa se ga v gradbeništvu in ladjedelništvu. 
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3.4 Umetne snovi 

 

Umetne snovi so med nami že več kot sto let. Po  drugi svetovni vojni pa se je uporaba izdelkov 

iz umetnih snovi šele dobro razvila. Dandanes jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju, npr. 

posode za shranjevanje živil, zobna ščetka, pribor za čiščenje, kuhinjski pult je obložen z 

umetno snovjo. Tudi električna napeljava je izolirana z umetnimi snovmi, prav tako stikala, 

vtičnice in tako naprej (Papotnik, 1993).  

 

Umetno snov dobimo s kemijsko predelavo iz naravnih snovi (nafta, premog, celuloza itd.). 

Pridobivanje umetne snovi sega v obdobje 19. stoletja. Prvič so izdelali celuloid iz nitroceluloze 

s kafro in alkoholom. Na prelomu stoletja pa so pridobili tudi umetno roževino, galatit in 

bakelit. Takratni razvoj kemije in kemijske tehnologije je začel s poplavo umetnih snovi, ki so 

začele nadomeščati naravne snovi v industriji in prav tako v vsakdanjem življenju (Slukan in 

Virtič, 2005). 

 

Kljub določenim slabostim umetnih snovi (so manj trdne od kovin, se hitro poškodujejo, se 

težko popravijo in imajo neprijeten vonj), imajo umetne snovi veliko prednosti pred kovinami. 

So zelo lahke za oblikovanje, iz njih se lahko naredi izdelke zapletenih oblik, ki se jih po želji 

tudi pobarva. So dobri električni izolatorji, vendar so slabi prevodniki toplote. Predmeti iz 

umetnih snovi so lahki, odporni na korozijo in jedke snovi (Papotnik, 1993). 

 

Za umetne snovi se še ni odkrilo, kako jih predelati in ponovno uporabiti kot surovino. 

Dandanes imamo težave z onesnaževanjem okolja. Umetne snovi prispevajo k temu, saj se v 

naravi ne razgrajujejo in se posledično ob njihovem uničevanju onesnažuje tudi zrak (Papotnik, 

1993).  

 

3.4.1 Vrste umetnih snovi 

 

Umetne snovi glede na nastanek delimo v dve skupini (Jug-Hartman, 1997): 

− umetna snov iz sintetičnih polimerov (surovine, pridobljene s kemično predelavo spojin 

iz nafte, premoga, lesa, poljščin ali biomase), 

− umetna snov iz naravnih polimerov (surovine so proizvod živih organizmov – celuloza, 

beljakovine, kavčuk). 
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3.4.2 Lastnosti umetnih snovi  

 

Umetne snovi lahko delimo na več načinov. Za oblikovanje pa je potrebna informacija o njihovi 

reakciji na segrevanje in ohlajanje. Glede na reakcijo ločimo: 

− FLUIDOPLASTE – so polimeri z nižjo molsko maso – pri sobni temperaturi so v 

tekočem agregatnem stanju (smola, barvila, laki, premazi itd.) (Jug-Hartman, 1997), 

− TERMOPLASTE – so umetne snovi, ki se pod določeno temperaturo zmehčajo oz. 

stalijo, ko pa to zavzame določeno obliko, se ohladi in ostane trda v tej obliki.  Pri 

močnem segrevanju termoplast zgori. V vsakdanjem življenju uporabljamo termoplaste 

v obliki usnja, plastenk, nosilnih vrečk, embalaž za živila itd. (Slukan in Virtič, 2005), 

− DUROPLASTE – izdelani so iz umetne snovi, ki pri segrevanju ne spremeni 

agregatnega stanja. Pri močnem segrevanju pa se vnamejo in razpadejo (Papotnik, 

1993). Iz njih izdelujejo čolne, stikala, strojne dele itd. (Slukan in Virtič, 2005),  

− ELASTOMERE – gre za umetno snov, ki se pri raztegovanju vrne v prvotno obliko. 

Podobna je naravnemu kavčuku. Elastomeri so uporabljeni v obliki tesnil, cevi, gum 

(Slukan in Virtič, 2005), 

− SILIKONE – posebna vrsta umetnih snovi, ki jih dobimo v obliki olja ali masti. 

Uporabljamo jih za  tesnjenje, izdelavo lakov,  izolacijo električnih vodnikov (Papotnik, 

1993), 

− KOMPOZITE – so umetne snovi, steklena vlakna, tekstilna vlakna. Kompozite delimo 

na razpršene trdne, tekoče ali plinaste snovi; snovi, okrepljene z vlakni; laminate;  

površinske prevleke (Slukan in Virtič, 2005), 

− PENASTA GRADIVA – pridobimo jih z različnimi postopki, kjer umetni snovi dodamo 

snov za penjenje. Uporabljamo jih v obliki rešilnih obročev, za toplotno izolacijo stavb, 

izolacijo hladilnikov itd. (Slukan in Virtič, 2005). 

 

3.4.3 Oblikovanje izdelkov iz umetnih snovi  

 

Umetne snovi oziroma polimeri nastanejo s kemično predelavo, torej s spajanjem monomerov 

v različnih kemijskih reakcijah, to so: 

− polimerizacija, 

− polikondenzacija, 

− poliadicija. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Maja Šuštaršič, diplomsko delo 

24 

Glede na vrsto reakcije pa nastanejo polimeri z imeni polimerizati, polikondenzati ali poliadukti  

(Jug-Hartman, 1997). 

 

Glede na obnašanje in lastnosti teh polimerov pa se postopki med seboj razlikujejo. Postopki 

oblikovanja polimerov so: vbrizgavanje, stiskanje, iztiskanje in penjenje. Lahko pa jim 

primešamo še polnila za izboljšanje njihovih lastnosti (Jug-Hartman, 1997).  

 

Različne umetne snovi lahko spajamo z lepljenjem, za katero uporabljamo univerzalna, 

kontaktna, komponentna lepila, to so lepila iz dveh ali več sestavin. Združimo jih lahko še z 

varjenjem in vijačenjem (Slukan in Virtič, 2005). 
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4 PREPROSTI GLASBENI INŠTRUMENTI 

 

»Z glasbo vnašamo v življenje otrok veselje, radost, srečo. Glasba je za otroka vir lepih doživetij 

in globokih čustvovanj« (Voglar, 1984, str. 6). 

 

Otrok prek igre raziskuje zvok, glasbila in ustvarja zvočno vsebino, ki ga sprošča in mu gradi 

varno okolje. Pri igranju na glasbila razvija svojo domišljijo ter svoj glasbeni posluh in ritem 

(Svet, 2012). 

 

V spodbudno in kakovostno učno okolje, kjer se otrok razvija, spadajo tudi glasbeni 

inštrumenti. Pri ustvarjanju glasbenega kotička, v katerem se otroci prepuščajo izvajanju in 

poslušanju glasbe, morajo sodelovati tudi oni sami. To je pomembno predvsem v 2. starostnem 

obdobju, kjer imajo otroci že določena videnja in želje, kako bi kotiček izgledal in kaj vse bi 

bilo v njem. Izbira inštrumentov mora biti ustrezna in velika glede na skupino otrok. Inštrumenti 

morajo biti otrokom znani in različni glede na tehniko igranja. Sestavni del pa naj bodo 

inštrumenti, ki so jih otroci izdelovali sami, saj otrokom s tem pokažemo, da cenimo njihovo 

delo in trud. Vedno pa je dobro v kotiček dodati nov inštrument, ki ga otroci izdelajo sami 

(Borota idr., 2006). 

 

Otroci z inštrumenti lahko instrumentalno ustvarjajo. To glasbo ustvarjajo na male inštrumente, 

ki jih delimo na: 

− male ritmične inštrumente (doma narejen boben, ropotulje, kastanjete, triangel itd.),  

− male melodične inštrumente (ksilofon, metafon, zvončki itd.).  

 

Poznamo tudi improvizirane inštrumente (brenkala, ropotulje itd.) in lastna glasbila (glasbila, 

kjer uporabimo lastno telo – ploskanje, tleskanje itd.) (Lampreht, 2011). 

 

Inštrumente lahko delimo še na način igranja. Tako dobimo 5 glavnih skupin (Kunst Cindrič, 

2007): 

− GODALA – inštrument ima napete strune, na katere godemo z lokom (zvok pride zaradi 

gibanja strun – vibracija); 

− PIHALA – vanje pihamo naravnost ali prek posebnega jezička in proizvajamo zvok; 

− TROBILA – nanje trobimo; 
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− TOLKALA – nanje tolčemo z roko ali s posebnimi palicami, kladivci, tolkalci; 

− BRENKALA – brenkamo na napete struni s prsti ali trzalicami. 

 

4.1 Mali ročni inštrumenti 

 

Mira Voglar je doma narejene inštrumente zbrala in jih sistematično uredila v zbirki »Mali 

inštrumenti«. V zbirki je združila sedem družin instrumentov, katerih članov pa je neomejeno 

in se še dandanes pojavi kakšen nov. Instrumente je razdelila glede na naslednje kriterije 

(Voglar, 1985): 

− zvočno podobnost instrumentov, 

− podoben material in 

− podobno tehniko igranja. 

 

4.1.1 Cin-cin-dongi 

 

So kovinska glasbila, pri katerih toni lahko dolgo zvenijo. Zvok je v večini primerov višinsko 

določljiv. Z inštrumenti se lahko ustvarja zvoke in melodijo, kjer sodeluje več izvajalcev ali 

eden, ki igra na večzvensko glasbilo (Kunst Cindrič, 2007).  

 

Če želimo, da ton dolgo zveni, mora kovinski predmet prosto viseti na nitki/laksu/ročaju. Z 

držanjem z roko zvok zadušimo in ta ne pride do izraza (Voglar, 1985). 

 

Na cin-cin-donge igramo s tolkalcem na inštrument, ki je z vrvico/laksom vezan na držalo  

(Voglar, 1976). 

 

Mesto, kjer glasbilo oddaja najbolj čist in lep zvok, najdemo z udarjanjem na različnih mestih 

glasbila. Barva in jakost zvoka pa sta odvisna tudi od debeline in materiala tolkalca (Voglar, 

1985). 

 

Po obliki jih delimo na (Kunst Cindrič, 2007): 

− kovinske palice, 

− kovinske cevi, 
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− kovinske ploščice, 

− kovinske kapice in zvončke brez kembljev, 

− večzvenske cin-cin-donge. 

 

Inštrumente, prikazane na sliki, največkrat naredimo iz žebljev, kovinskih cevi, kovinskih 

plošč, pločevin, ključev itd., iz njih pa lahko sestavimo tudi večzvenske cin-cin-donge, pri 

katerih pa moramo paziti na višino in barvo zvoka (Voglar, 1985). 

 

 

Slika 1: Cin-cin-dongi (Voglar, 1985) 

 

4.1.2 Pinke-ponke in drdrala 

 

Pinke ponke so glasbila s kratkim zvokom, ki hitro izzveni. Sestavljeni so iz dveh enakih delov, 

z enim delom prožno udarjamo po drugem in s tem dobimo zvok. S temi glasbili lahko izvajamo 

kratke, hitre in raznolike ritme (Voglar, 1985). 

 

Pod pinke-ponke spadajo: 

− paličice, 

− orehove lupinice (slika 2), 

− kamni, 

− ploskači, 

− tleskači, 

− pokalice itd.    
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Inštrumenti so narejeni večinoma  iz lesa. Na primer paličice se lahko drži na različne načine. 

Različna vrsta, debelina in dolžina lesa pomenijo drugačen zvok (Voglar, 1976). 

 

 

Slika 2: Pinke-ponke in drdrala (Voglar, 1985) 

 

Drdrala so glasbila, pri katerih s posebnim drdralcem oziroma strgalcem drgnemo po hrapavi 

površini in iz tega nastanejo drdrajoči zvoki. Pod drdrala spadajo (Voglar, 1985): 

− parna drdrala: sestavljena so iz dveh enakih delov (orehove lupinice, kamni, školjke 

itd.), 

− drdrala z drdralcem ali strgalcem, 

− sestavljena drdrala (več različnih površin), 

− mlinčki, raglje. 

 

4.1.3 Zing-zongi 

 

Na sliki prikazani zing-zongi imajo grozdasti zvok, ki nastane ob premikanju množice delcev, 

ujetih v prostoru. Pod zing-zonge spadajo ropotulje; zvočni nizi – delci so nanizani; zvončki in 

kraguljčki. Njihova barva zvoka in jakost sta odvisni od materiala in oblike ohišja, od delcev in 

njihove količine ter načina igranja. Količina teh delcev mora biti približno 10 % prostornine, 

saj morajo imeti delci dovolj prostora za gibanje. Na zing-zonge igramo z eni ali obema rokama, 

glasbilo stresamo, obračamo gor in dol, udarjamo po inštrumentu ali pa po njem brenkamo 

(Voglar, 1985). 

 

Med zin-zonge sodita dve vrsti inštrumentov (Voglar, 1976): 

− zaprte ropotulje – gibljivi delci so skriti; 

− odprte ropotulje – delci so nanizani na ogrodju. 
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Slika 3: Zing-zongi (Voglar, 1985) 

 

4.1.4 Bamberbamii 

 

Bamberbamii so glasbila z eno ali več opnami. Opno je lahko iz različnih materialov (balonček, 

živalski mehur, celofan, usnje itd.). Zvok je odvisen od tega, na kakšni posodi napnemo opno, 

iz kakšnega materiala je opno in tudi od tolkalca. Poznamo tudi trdno opno, ki pa je lahko 

pokrov večje posode, plastična ali kovinska škatla itd.  Na bamberbame igramo z udarjanjem  z 

roko ali prsti, s tolkalcem  in tleskači.  Med igranjem imamo glasbilo lahko v roki, med nogami, 

obešeno okoli vratu ali pa bamberbam sam stoji na tleh (Kunst Cindrič, 2007). 

 

Med bamberbame spadajo (Voglar, 1985): 

− bobni z napeto opno, 

− bobni in tamburin s trdno opno, 

− sestavljeni bamberbami (prikazano na sliki), 

− bobni z dvema opnama, 

− brundalo. 
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Slika 4: Sestavljeni Bamberbami (Voglar, 1985) 

 

4.1.5 Brenkice 

 

Brenkice so inštrumenti, na katere brenkamo in s tem proizvajamo zvok. Igramo lahko na 

posameznih strunah ali prek vseh strun. Zvok je odvisen od strune, ki je lahko guma, laks, žima, 

žica, prava struna – plastična ali jeklena. Zvok pa je odvisen tudi od trupa in brenkala (s prsti 

ali pločevinasto oz. leseno ploščico) (Kunst Cindrič, 2007). 

 

Pod brenkice spadajo (Voglar, 1985): 

o večstrunske brenkice (slika 5), 

o enostrunske brenkice, pri kateri strune med igranjem napenjamo, 

o enostrunske brenkice z ubiralko, 

o enostrunske brenkice s pomično kobilco, 

o brenkice z jezički. 

 

 

Slika 5: Večstrunske brenkice (Voglar, 1985) 
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4.1.6 Goslice  

 

Goslice so inštrumenti, na katere godemo. Da lahko  godemo, moramo uporabiti lok, s katerim 

vlečemo po strunah. Med lokom in napeto struno se ustvari trenje, zaradi katerega tudi nastane 

zvok. Višina tega je odvisna od dolžine, napetosti in debeline strune, po kateri godemo. Med 

goslice spadajo (Voglar, 1985): 

− gosli s trebuščkom (slika 6), 

− dvostrunske gosli, 

− tristrunske gosli, 

− gusle, 

− dan bau, 

− koruzne goslice. 

 

 

Slika 6: Gosli s trebuščkom (Voglar, 1985) 

 

4.1.7 Pih-puh-pah pihalke 

 

Pih-puh-pah pihalke so glasbila, na katera pihamo, pojemo in jih vrtimo v zraku. Pomembno  

je, da zanihamo zrak v njih in tako nastane zvok. Med pih-puh-pah pihalke spadajo (Voglar, 

1985): 

− trobente, 

− trstenke – pihalke ali piščalke, 

− piščalke, 

− stekleničke – piščalke, 

− piščalke na poteg, 

− didldajčki (slika 7), 

− žvrglje in žuboriži, 
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− piskalke na papir, 

− vrtivke. 

 

 

Slika 7: Didaldajček (Voglar, 1985) 
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5 PROJEKT PREPROSTIH GLASBIL V VRTCU 

 

V diplomskem delu smo se v uvodu osredinili na teoretična izhodišča projektnega učnega dela, 

materiale, ki nastopajo pri tehnični vzgoji, ter podali značilnosti glasbil s poudarkom na 

preprostih instrumentih.   

 

V empiričnem delu pa smo želeli: 

− prikazati zasnovo in izdelavo preprostih glasbil; 

− proučiti mnenja in stališča vzgojiteljic o projektnem delu na primeru preprostih glasbil; 

− analizirati in kritično ovrednotiti dejavnost otrok ob projektni izdelavi preprostih 

glasbil.  

 

5.1 Izdelava glasbil 

 

V nadaljevanju podajmo primere zasnove desetih glasbil z možnostjo prilagoditve za projektno 

učno delo v vrtcu.  

 

5.1.1   Papirnata pihalka 

 

 

Slika 8: Papirnata pihalka 
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MATERIALI: 

− bel šeleshamer, 

− barvni kolaž papir, 

− valovita lepenka, 

− tempera barve, 

− polivinilacetatno lepilo / maskirni krep trakovi. 

 

DELOVNA SREDSTVA: 

 

Pripomočki: 

− svinčnik. 

 

Orodja:  

− škarje za papir, 

− čopiči. 

 

VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Pri izdelavi inštrumenta moramo biti pazljivi pri rezanju s škarjami za papir, predvsem pri delu 

z otroki. Lahko se zaščitimo tudi pri barvanju s tempera barvami, in sicer z zaščitno majico, ki 

je ni škoda. 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak: priprava materiala 

 

Najprej si pripravimo material in pripomočke, ki jih bomo potrebovali pri izdelavi inštrumenta. 

Torej bel šeleshamer, iz katerega bomo izdelali »cevke«, v katerih se bo proizvajal zvok. Potem 

rebrasti papir za držalo, tempera barve in kolaž papir za okrasitev ter lepilo ali lepilni trak, da 

vse to zlepimo skupaj.  
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2. korak: izdelovanje »cevk« 

 

Slika 9: Izdelovanje »cevk« za papirnato pihalko 

 

Iz šeleshamerja izrežemo 6 različno veliki pravokotnikov. Če nam ne uspe narediti lepe »cevke«  

na roke, si lahko pomagamo s svinčnikom. Šeleshamer ovijemo okoli svinčnika, namažemo z 

lepilom ali zalepimo z lepilnim trakom in svinčnik odstranimo. 

 

3. korak: barvanje cevk s tempera barvami 

 

Slika 10: Barvanje »cevk« s tempera barvami. 

 

Cevke nato s temperami pobarvamo ali pa jih okrasimo s kolaž papirjem. 
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4. korak: izrez držala iz valovite lepenke in lepljenje cevk na držalo 

 

Slika 11: Oblika držala za papirnato pihalko 

 

Držalo izrežemo veliko glede na število narejenih cevk. Izrežemo ga dvakrat, da pokriva obe 

strani. Cevke prilepimo na držalo s polivinilacetatnim lepilom. Med cevkami naj bo najmanj  

1 cm razmaka. 

 

5. korak: okraševanje papirnate pihalke 

 

Slika 12: Okrasitev pihalke 

 

Papirnato pihalko okrasimo s kolaž papirjem. Po želji pobarvamo tudi držalo. 
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 5.1.2 Ropotulja  

 

 

Slika 13: Ropotulja 

 

MATERIALI: 

 

− kartonasta rola, 

− barvni kolaž papir, 

− barvni baloni, 

− maskirni krep lepilni trakovi, 

− polivinilacetatno lepilo. 

 

DELOVNA SREDSTVA: 

 

Orodja:  

− škarje za papir. 

 

VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Pri izdelavi inštrumenta moramo biti pazljivi pri uporabi škarij za papir. 
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TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

1. korak: zaprtje odprtine na eni strani 

 

 

Slika 14: Z balonom zaprta stran role. 

  

Balonu s škarjami za papir odrežemo ustnik in ga namestimo na odprtino. Na rolino odprtino 

ga pritrdimo z maskirnim krep lepilnim trakom. 

 

2. korak 

 

 

Slika 15: Dodajanje delcev v ropotuljo 

 

V kartonasto rolo dodamo v ropotulji gibljive delce, v NAŠEM primeru so lupine od pistacije. 

Lahko pa damo riž, koruzo, pesek itd. Od vsebine je odvisno, kakšen zvok bo dajala ropotulja. 
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3. korak: zaprtje še druge odprtine role 

 

 

Slika 16: Zaprtje še druge odprtine role. 

 

Ponovimo prvi korak, nato balonu odrežemo ustnik in ga namestimo na odprtino ter ga 

pritrdimo z maskirnim krep lepilnim trakom. 
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4. korak: okrasitev ropotulje 

 

 

Slika 17: Okrasitev ropotulje 

 

Ropotuljo okrasimo s kolaž papirjem. 

 

5.1.3 PVC-brenkalo 

 

 

Slika 18: PVC-brenkalo 
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MATERIALI: 

− plastenka z zamaškom, 

− gumica, 

− dva gumba. 

− samolepilni papir. 

 

DELOVNA SREDSTVA: 

 

Orodja:  

− šilo, 

− škarje za papir, 

− nož za karton. 

 

VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Pri izdelavi inštrumenta moramo biti pozorni pri delu s škarjami za papir in šilom, saj se z njimi 

lahko poškodujemo. Bolje je, da delo s šilom v vrtcu izvaja vzgojiteljica sama. 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak 

 

Slika 19: Plastenka 

 

Z nožem za karton zarežemo v plastenko in si s tem olajšamo rezanje s škarjami. Na plastenki 

izrežemo kvadrat in robove zaščitimo s samolepilnim papirjem. 
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2. korak 

Na sredini zamaška in na sredini spodnjega dela plastenke s šilom naredimo luknjo. 

 

3. korak 

 

Slika 20: Gumica in gumbi 

 

Gumico prerežemo in navežemo na gumb. Drugi konec gumice potegnemo skozi spodnjo 

luknjo v plastenko vse do pokrovčka in nanjo privežemo še drugi gumb. Gumica mora biti 

napeta med dvema gumboma v plastenki.  

 

 

Slika 21: Napeta gumica med dvema gumboma 
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4. korak 

 

Slika 22: Okrasitev inštrumenta 

 

Za okrasitev inštrumenta uporabimo samolepilni papir. 

 

5.1.4 Škatlasto brenkalo 

 

 

Slika 23: Brenkalo iz odpadnega materiala 

 

MATERIALI: 

− škatla, 

− gumice, 

− lesene palčke, 
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− polivinilacetatno lepilo, 

− barvni papir. 

 

DELOVNA SREDSTVA: 

Orodja:  

− škarje za papir. 

 

Naprave:  

− toplotna lepilna pištola. 

 

VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Pri izdelavi inštrumenta moramo biti pozorni pri delu s škarjami za papir. Delo s toplotno 

lepilno pištolo naj izvaja vzgojitelj/učitelj, saj je ta vroča in se otrok lahko speče. 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak 

 

Slika 24: Izrezan pravokotnik 

 

Na eni strani škatle s škarjami za papir izrežemo pravokotnik. 
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2. korak 

 

Slika 25: Okrasitev škatle 

 

Škatlo okrasimo z barvnim papirjem, ki ga prilepimo s polivinilacetatnim lepilom. 

 

3. korak 

 

Slika 26: Priprava lesenih paličic 

 

Lesene paličice s toplotno lepilno pištolo prilepimo ob krajše robove pravokotnika. Te paličice 

so zato, da je zvok čistejši in lepši.  

 

4. korak 

 

Po dolžini škatlo ovijemo z gumicami. Uporabimo večje gumice in jih lahko prekrižamo, da je 

zvok inštrumenta višji. Gumice lahko nanizamo tudi po širini, tako lahko pride več strun. 
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5.1.5 Boben  

 

 

Slika 27: Boben 

 

MATERIALI: 

− pločevinka ali plastična posoda z eno okroglo odprtino, 

− balon, 

− maskirni krep lepilni trakovi, 

− barvni papir / tempera barve, 

− lesena palčka, 

− plutovinasti zamašek. 

 

DELOVNA SREDSTVA: 

Orodja:  

− škarje za papir. 

 

VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Pri izdelavi inštrumenta moramo biti pozorni in previdni samo pri rokovanju s škarjami za 

papir. 
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TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak 

 

Slika 28: Natikanje balona ter utrditev 

 

Na pločevinko / plastično posodo z okroglo odprtino nategnemo balon, ki ga dodatno utrdimo 

z maskirnim krep lepilnim trakom. Balonu pred tem odrežemo ustnik. 

 

2. korak 

 

 

Slika 29: Okrasitev bobna 
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Boben okrasimo z barvnimi papirji, ki jih nalepimo s pomočjo polovinilacetatnega lepila. 

Lahko pa kombiniramo tudi s tempera barvami.  

 

3. korak 

 

 

Slika 30: Palčka za igranje na boben 

 

Za igranje na boben lahko uporabimo lastne roke, navadno palčko ali palčki dodamo še 

plutovinasti zamašek. V zamašek naredimo luknjo, vanjo vlijemo malo polivinilacetatnega 

lepila in palčko vtaknemo v luknjo. Držimo je močno in toliko časa, da se lepilo posuši. 

 

5.1.6 Drdralo 

 

 

Slika 31: Drdralo 
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MATERIALI: 

− kartonasta škatla, 

− lesene palčke, 

− plastične palčke, 

− valovita lepenka (drobnejša, širša), 

− elastika, 

− barvni papir, 

− polivinilacetatno lepilo. 

 

DELOVNA SREDSTVA: 

Orodja:  

− škarje za papir, 

− toplotna lepilna pištola. 

 

VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Pri izdelavi inštrumenta moramo biti pozorno in previdni pri rokovanju s škarjami za papir. Pri 

uporabi toplotne lepilne pištole naj pomaga odrasla oseba (vzgojitelj/učitelj), ker je vsebina 

vroča. 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak 

 

 

Slika 32: Okrasitev škatle 
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Škatlo okrasimo z barvnim papirjem, ki ga prilepimo s polivinilacetatnim lepilom. 

 

2. korak 

 

 

Slika 33: Lepljenje lesenih in plastičnih palčk, valovite lepenke 

 

Lesene in plastične palčke lahko prilepimo s polivinilacetatnim lepilom ali toplotno lepilno 

pištolo. Različne valovite lepenke pa prilepimo z lepilom. Na drdralo lahko damo tudi drugi 

material. 
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3. korak 

 

 

Slika 34: Elastika kot držalo inštrumenta 

 

Elastiko s toplotno lepilno pištolo prilepimo na zadnjo stran inštrumenta, da ga bomo lažje 

držali in s tem ne bomo dušili zvoka drdrala. 

 

5.1.7 Didldajček 

 

 

Slika 35: Didldajček 

 

MATERIALI: 

− 2 leseni ploščici, 

− 7 gumic. 
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DELOVNA SREDSTVA: 

 

 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak 

 

Slika 36: Natikanje gumic 

 

Na vsak konec ploščice večkrat ovijemo gumico. Na eno leseno ploščico torej ovijemo po dve 

gumici. 

 

2. korak 

 

Slika 37: Nategnjena gumica po dolžini 

 

Po dolžini na eno deščico nategnemo eno gumico. 
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3. korak 

 

Slika 38: Končan didldajček 

 

Za konec obe leseni deščici z dvema gumicama združimo skupaj.  

 

5.1.8 Odprta ropotulja 

 

 

Slika 39: Odprta ropotulja 

 

MATERIALI: 

− dve leseni palčki, 

− plutovinasti zamašek, 

− gumbi. 
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DELOVNA SREDSTVA: 

Orodja:  

− toplotna lepilna pištola. 

 

VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Pri izdelavi inštrumenta moramo biti pozorni in previdni pri delu s toplotno lepilno pištolo, saj 

je vsebina vroča. 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak 

 

Slika 40: Spajanje plutovinastega zamaška in palčk 

 

V plutovinasti zamašek s pomočjo palčk naredimo dve luknji. Vanje stisnemo malo lepila in 

noter vtaknemo palčki. Te držimo, dokler se lepilo ne ohladi.  
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2. korak 

 

Slika 41: Nizanje gumbov 

 

Na tanko volno nanizamo gumbe. Gumbov naj bo toliko, da se še vedno lahko premikajo in 

tolčejo eden ob drugega. 

 

3. korak 

 

En konec volne  privežemo na eno palčko, drugi konec volne pa na drugo palčko. Volno dobro 

napnemo. 

 

5.1.9 Trizvenski cin-cin-dong 

 

 

Slika 42: Trizvenski cin-cin-dongi 
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MATERIALI: 

− dva kovinska žeblja brez konice, 

− 1 kovinska ploščica, 

− ena lesena deščica, 

− leseno držalo, 

− vrvica. 

 

DELOVNA SREDSTVA: 

Orodja:  

− škarje za papir.  

 

VARNO DELO IN OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 

 

Pri izdelavi inštrumenta moramo biti pozorni in previdni pri delu s škarjami za papir. 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak 

 

 

Slika 43: Vezanje plošče na držalo 

 

Ploščo privežemo na držalo z vrvico.  
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2. korak 

 

 

Slika 44: Vezanje žeblja na držalo 

  

Na držalo z vrvico privežemo žebelj. 

 

3. korak  

 

 

Slika 45: Vezanje lesene ploščice na držalo 

 

Na držalo z vrvico privežemo leseno deščico. Na glasbilo igramo s preostalim žebljem. 
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5.1.10 Tleskači 

 

 

Slika 46: Tleskači iz gumbov 

 

MATERIALI: 

− dva gumba, 

− dve gumici. 

 

TEHNOLOGIJA IZDELAVE (opis, skice/slike): 

 

1. korak 

 

Na vsak gumb privežemo svojo gumico, tako da si gumbe lahko nataknemo na prst in z njimi 

tleskamo. 

 

5.2 Analiza stanja med vzgojiteljicami v vrtcih 

 

V tem poglavju bomo predstavili odgovore vzgojiteljev in vzgojiteljic, ki smo jih pridobili s 

pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga 9.1). Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh zaprtih 

vprašanj in sedmih odprtih vprašanj. Vprašanja  so se nanašala na izdelavo preprostih glasbil v 

vrtcu in na poznavanje projektnega učnega dela s strani vzgojiteljic. 
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5.2.1 Rezultati ankete in interpretacija 

 

1. vprašanje 

 

Graf 1: Pogostost izdelave preprostih glasbenih inštrumentov 

 

Odgovori na vprašanje so nas presenetili (graf 1); kar 27 anketiranih vzgojiteljic (68 %) je 

obkrožilo odgovor nekajkrat letno, 6 anketiranih vzgojiteljev (15 %) pa je obkrožilo odgovor 

letno izdelovanje inštrumentov. 5 anketiranih vzgojiteljev (12 %) izdeluje glasbene inštrumente 

mesečno, tedensko pa 2 vzgojitelja (5 %). Odgovora nikoli in drugo ni obkrožil noben. 

 

Glasbena vzgoja veliko prispeva k razvoju otroka in njen prispevek je neprecenljiv. Vpliva na 

oblikovanje določenih moralnih kvalitet, razvija življenjski optimizem, motorične spretnosti in 

oblikuje se tudi odnos do skupne lastnine in izdelkov (Voglar, 1976). 
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2. vprašanje 

 

 

Graf 2: Priložnosti izdelovanja inštrumentov 

 

Zastavljeno vprašanje je bilo vprašanje odprtega tipa. Odgovori nas niso presenetili, saj kot 

zaposleni v vrtcu opažamo, kdaj in ob kakšnih priložnostih se izdelujejo preprosti glasbeni 

inštrumenti in zakaj vse se ti inštrumenti uporabljajo. 

 

Iz grafa 2 je razvidno, da kar polovica anketiranih vzgojiteljev (25) inštrumente izdeluje prek 

dejavnosti v skupini. 12 anketiranih vzgojiteljev (24 %) preproste glasbene inštrumente izdeluje 

za darila ob praznovanju in raznih nastopih. 8 anketiranih vzgojiteljev (16 %) izdeluje 

inštrumente za didaktične igre, glasbene kotičke in igre po skupinah, medtem ko jih 4 anketirani 

vzgojitelji (8 %) izdelujejo ob delavnicah s starši in druženju z drugimi skupinami. En vzgojitelj 

(2 %) pa je omenil, da se preproste glasbene inštrumente izdeluje tudi na strokovnih aktivih. 
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3. vprašanje  

 

 

Ker je bilo odgovorov veliko, smo podobne oziroma iste odgovore združili skupaj in bili 

pozorni, da ne izgubimo njihovega bistva. Graf 3 prikazuje, da je kar 21 anketiranih (53 %) 

projektno učno delo opisalo kot daljši in širši sklop, v katerega se z otroki poglobimo globlje in 

obširneje. Ta projekt se izvaja več mesecev ali vse leto. 9 anketiranih vzgojiteljev (22 %) je 

napisalo, da je projektno učno delo metoda, v kateri je otrok aktivni raziskovalec, učitelj pa je 

njegov moderator in oseba, na katero se obrnemo ob težavah. Tema, ki jo otrok raziskuje, 

zajema vsa kurikularna področja in otrok sam raziskuje, načrtuje in preizkuša. Na koncu svoje 

rezultate zbere skupaj in ugotovi, kaj novega je spoznal – evalvacija.  

 

53%; 

10%; 

22%; 

10%; 
5%; 

Kaj je po vaše projektno učno delo v vrtcu? Kako bi ga 
opisali?

Daljši in širši sklop, v katerega se z otroki poglobimo globlje in obširneje, izvaja seveč mesecev ali celo leto.

Določitev teme, s katero razvijaš vsa otrokova področja razvoja.

Otrok aktivni raziskovalec -  učitelj moderator (zajemanje vseh kurikularnih področij, raziskovanje,
spoznavanje,načrtovanje, evalvacija - razgradnja teme).

Od ideje do izdelka.

Drugo: projektno delo vezano na dogodke (pust, nastopi …), po navdihu.

Graf 3: Pomen projektnega dela za vzgojitelje v vrtcu 
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4 anketirani vzgojitelji (10 %) so projektno učno delo opisali kot določitev teme, v kateri se 

razvijajo vsa otrokova področja razvoja – od kognitivnega do motoričnega razvoja. Prav tako 

so 4 anketirani vzgojitelji (10 %) napisali, da je projektno učno delo dejavnost, ki poteka od 

neke idejo pa vse do izdelka. V dejavnosti torej prehajajo od ideje, načrtovanja, pridobivanja 

materiala oz. znanja in izdelovanja do končnega rezultata. 2 anketirana vzgojitelja (5 %) sta 

projektno učno delo povezala z raznimi dogodki (pust, nastopi itd.), za katere si z otroci 

vzamejo več časa in se za to dobro pripravijo. Tudi pri tem gredo od neke ideje pa vse do 

končnega rezultata. 

 

4. vprašanje 

 

 

Graf 4: Prisotnost projektnega dela v vrtcu 

 

Vzgojiteljice so odgovore podale po naših pričakovanjih. Iz grafa 4 lahko vidimo, da je 33 

anketiranih vzgojiteljic (83 %) odgovorilo z DA, 7 anketiranih (17 %) pa z NE. Projektno učno 

delo je tako v vrtcu prisotno vsakodnevno.  

 

Vsako dejavnost, ki jo načrtujemo, lahko oblikujemo kot projektno delo. Otrokom omogočimo 

aktivno udejstvovanje pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. S tem otroci razvijajo in 

pridobivajo različna znanja, sposobnosti, vrednote in navade (Novak idr., 2009). 
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Za vsak obkroženi odgovor smo želeli tudi razlago. Dobili smo več med seboj različnih razlag, 

zato smo podobne združili in pri tem bili pozorni, da nismo spremenili bistva posameznega 

odgovora (preglednica 1). 10 anketiranih vzgojiteljev obrazložitve ni podalo. 

 

Preglednica 1: Obrazložitve o prisotnosti projektnega učnega dela v vrtcu 

DA – ZAKAJ? NE – ZAKAJ? 

ODGOVORI: (f) % ODGOVORI: (f) % 

Smernice  vrtca: 

skupni projekti  na 

ravni vrtca, enote, 

skupin; vsak sklop je 

svoj projekt. 

 

6 26 Vzamemo si premalo 

časa. 

1 14 

Lažja obravnava 

teme in s tem večja 

aktivnost otrok pri 

pridobivanju znanja 

– pogojena s 

starostjo. 

6 26 Prevelika omejenost 

po tematskih sklopih. 

1 14 

Preveč projektnega 

dela; njegovo 

načrtovanje na 

dnevni in mesečni 

ravni ter tudi na 

ravni vrtca. Pri 

predšolskih pa je 

tega še več. 

8 35 Premalo aktivnosti 

otrok, preveč 

podajanja snovi s 

strani strokovnih 

delavcev. 

1 14 

Ravno prav 

projektnega dela. 

3 13 Veliko drugih 

dejavnosti, tudi v 

povezavi z vrtcem in 

zunanjimi 

skupnostmi. 

2 30 
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DA – ZAKAJ? NE – ZAKAJ? 

ODGOVORI: (f) % ODGOVORI: (f) % 

SKUPAJ 

ODGOVOROV: 

23 100 Zavestno posvečanje 

večje pozornosti 

določenim 

tematikam, ki jih je 

treba obravnavati 

skozi leto. 

1 14 

10 anketiranih ni podalo obrazložitve. Zahteva več priprav, 

sredstev in 

povezovanj med 

področji. 

1 14 

SKUPAJ 

ODGOVOROV: 

7 100 

 

Na odgovor DA je obrazložitev podalo 23 oseb, 10 anketiranih pa ni podalo obrazložitve.  

 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je kar 8 anketiranih vzgojiteljev (35 %) podalo obrazložitev, da 

je projektnega dela v vrtcu preveč. Načrtovanje le tega poteka ne le na dnevni  in mesečni ravni, 

ampak tudi na bazi vrtca. Pri starejših otrocih je tega še več, poleg dnevnih dejavnosti imajo še 

druge projekte, v katerih kot skupina in vrtec sodelujejo, in tudi za to so potrebne priprave in 

evalvacije. V teh obrazložitvah smo opazili prisotnost naveličanosti pisanja priprav in evalvacij 

vzgojiteljic, ki so velik del projektnega dela v vrtcu.  

 

6 anketiranih vzgojiteljev (26 %) je za obrazložitev podalo, da projektno delo spada tudi pod 

smernice vrtca. V vrtcu potekajo razni projekti na ravni vrtca, enote in skupine, za katere se 

vzgojiteljice skupin javijo same in dejavnosti v povezavi s projektom izvajajo vse leto. So pa 

tudi določeni projekti, ki jih izvajajo vse skupine v okviru svoji zmožnostih. Anketirani so tudi 

navedli in sklepali, da je tudi mesečni oz. tedenski sklop neke vrste projekt, pri katerem 

določeno temo skupaj z otroki spoznajo in obdelajo.  
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Prav tako je 6 anketiranih vzgojiteljev (26 %) podalo obrazložitev, da s projektnim delom lažje 

obravnavajo določeno temo in s tem povečajo aktivnost otrok pri pridobivanju znanja. Ta 

aktivnost je po mnenju vzgojiteljev pogojena s starostjo otrok.  

 

Aktivno učenje izhaja iz radovednosti otrok in želje po pridobivanju določenega znanja oziroma 

želje po razvoju. To je kompleksen proces, ki ga lahko razumemo kot interakcijo med okoljem 

in aktivnostjo z določenimi cilji (Pečarič, 2016). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedeno načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Ta nam 

želi povedati, da moramo otrokom pripraviti več dejavnosti, v katerih se bo vsak posameznik 

našel in izbral svoj kotiček za raziskovanje in pridobivanje znanja.  

 

Samo 3 anketirani vzgojitelji (13 %) so za obrazložitev navedli, da je v vrtcu prisotno ravno 

prav projektnega učnega dela. 

 

Za odgovor NE, ki ga je obkrožilo 7 anketiranih vzgojiteljev, so podali različne obrazložitve. 2 

anketirana vzgojitelja (30 %) sta navedla, da bi se lahko izvajalo še veliko drugih dejavnosti v 

povezavi z vrtcem in zunanjimi skupnostmi. 

 

Naslednje obrazložitve so navajali posamezni anketirani vzgojitelji. Projektnega učnega dela je 

premalo, saj si za to ne vzamejo časa (1 anketiran vzgojitelj – 14 %). Preveč so omejeni na 

tematske sklope (1 anketirani vzgojitelj – 14 %). Eden izmed anketiranih vzgojiteljev je navedel 

tudi, da je premalo aktivnosti otrok in preveč »pošolanega« načina  učenja – podajanja snovi s 

strani strokovnega delavca (1 anketiran vzgojitelj – 14 %). Navedena pa je bila tudi 

obrazložitev, da se zavestno posveča pozornost določenim tematikam, ki jih je treba 

obravnavati vse leto, medtem ko druge odpadejo (1 anketiran vzgojitelj – 14 %). 
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5. vprašanje 

 

 

Graf 5: Materiali za izdelavo glasbila 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, iz kakšnega materiali bi vzgojitelji najraje izdelovali 

preprosta glasbila. To je bilo vprašanje zaprtega tipa, pri katerem so anketiranci obkrožili največ 

tri odgovore.  

 

Iz grafa 5 je razvidno, da bi 31 anketiranih vzgojiteljev (29 %) najraje izdelovalo inštrumente 

iz lesa, 26 anketiranih vzgojiteljev (24 %) bi jih izdelovalo iz odpadnega materiala in kar 20 

anketiranih (19 %) bi za glasbila uporabilo karton/lepenko.  

 

Presenetilo nas je to, da se je zgolj en anketirani vzgojitelj (1 %) spomnil na naravne materiale, 

ki jih imamo vsakodnevno na poti. Poleg lesa se lahko uporabi tudi kamenje, orehove lupine 

itd. 11 anketiranih vzgojiteljev (10 %) bi izdelovalo glasbila iz raznih kovinskih materialov. Iz 
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umetne snovi pa bi izdelovalo zgolj 7 anketiranih vzgojiteljev (6 %), prav tako iz umetne 

modelirne mase – 7 anketiranih vzgojiteljev (6 %). 5 anketiranih (5 %) pa bi glasbila izdelovalo 

iz gline. 

 

Iz različnih materialov lahko ustvarimo različne zvoke. Otrok v predšolskem obdobju v svoji 

igri konstruira, gradi, razstavlja in s tem pridobiva različne izkušnje, spoznanja. Ta igra je 

spontana (Papotnik, 1993). Z usmerjanjem pa otroka lahko pripeljemo do samostojno 

izdelanega izdelka oziroma inštrumenta, s katerim bo spoznaval materiale in prav tako zvoke, 

ki jih bo proizvajal z glasbilom. 

 

6. vprašanje 

 

Graf 6: Način izdelovanja inštrumentov 

 

Zanimalo nas je, kako in na kakšen način izdelujejo inštrumente. Anketirane vzgojiteljice so 

podale različne odgovore.  
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Iz grafa 6 je razvidno, da 26 anketiranih vzgojiteljev (26 %) izdeluje inštrumente z rezanjem, 

15 vzgojiteljev (14 %) inštrumente izdeluje z modeli in po navdihu, ob katerem nato uporabijo  

različne tehnike. Po en anketirani vzgojitelj (3 %) uporablja naslednje tehnike – barvanje, 

oblikovanje, navijanje laksa, piljenje rež, nizanje in zabijanje. Dva anketirana vzgojitelja   

(6 %) glasbila izdelujeta s pomočjo orodij, sestavljanja, brušenja in izdelovanja iz odpadnega 

materiala z različnimi tehnikami (že naštete). Trije anketirani vzgojitelji (9 %) pri izdelovanju 

uporabljajo natikanje in vezenje. 

 

Glede na material, ki ga imamo na voljo, si izberemo tudi pripomočke in tehnike, s katerimi 

bomo naredili določen izdelek. Če bomo izdelovali iz odpadnega kartona, bomo rezali, lepili in 

okraševali. Pri lesu bomo potrebovali žago za žaganje, brusilni papir itd. 
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7. vprašanje  

 

Graf 7: Preprosta glasbila, izdelana v vrtcu 

 

Odgovori  (graf 7) nas niso presenetili, saj se v vrtcu izdelujejo inštrumenti, primerni starosti 

otrok, predvsem pa je velik poudarek na samostojnosti otrok v postopku izdelave. 

 

Kot je razvidno iz grafa 7, bi 35 anketiranih vzgojiteljev (29 %) izdelovalo boben, 32 

anketiranih (26 %) pa  bi izdelovalo ropotulje. 18 anketiranih vzgojiteljev (15 %) bi izdelovalo 

brenkala – razne kitare, prilagojene citre itd. 10 anketiranih vzgojiteljev (8 %) je naštelo tudi 

pihala – razne trstenke, žuboreže itd. Po 6 anketiranih (5 %) je naštelo palčke in prav tako 

strgala (5  %), narejena iz različnih materialov. 4 vzgojitelji (3 %) bi z otroki izdelovali razne 

zvočne mize. Kar 2 vzgojitelja (2 %) pa bi z otroki izdelovala gong in 2 vzgojitelja (2 %) bi 
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iskanje ideje za inštrument predala otrokom. Naslednje inštrumente: trobente, zvončke, 

kastanjete, zvočne nize in drdrala je imenoval po en vzgojitelj (1 %). 

 

Če primerjamo rezultate prvega vprašanja, pri katerih ugotovimo, da vzgojitelji ne izdelujejo 

preprostih glasbil prav pogosto, iz tega odgovora lahko sklepamo, da vseeno poznajo veliko 

vrst inštrumentov. Presenetil nas je odgovor z izmišljenimi inštrumenti, pri katerem imajo 

otroci prosto pot in jim lahko domišljija narekuje delo. Otrok gre ob izdelavi izmišljenega 

inštrumenta skozi vse etape projektnega učnega dela. Torej načrtuje, pripravi materiale, 

pripomočke in izdela načrtovani izdelek. 

 

8. vprašanje 

 

 

Graf 8: Videne težave ob izdelavi preprostih glasbil 

 

Zastavljeno je bilo vprašanje odprtega tipa. Podobne odgovore smo združili, pri tem pa pazili, 

da nismo izgubili bistva povedanega (graf 8).  
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Kar 12 anketiranih vzgojiteljev (28 %) pri izdelavi glasbil ne vidi in ne zaznava težav, 10 

vzgojiteljev (24 %) pa opaža, da imajo otroci dandanes veliko pomanjkanje domišljije in 

motivacije ter nerazvite motorične spretnosti. Za te primanjkljaje navajajo pomanjkanje 

interakcije s starši in posledično preveliko televizije in igranja igric, sploh pri starejših otrocih. 

Kar 9 vzgojiteljev (21 %) je navedlo težavo z zahtevnostjo izdelave glasbil. Glede na zahtevnost 

izdelave sta potrebna tudi pomoč in individualno vodenje, pri večjem številu otrok pa je to 

včasih nemogoče. 4 vzgojitelji (10  %) so navedli težavo glede varnosti pri izdelavi – rokovanje 

s škarjami in ostrimi predmeti. Prav tako so 4 anketirani (10 %) omenili, da so glasbila, ki jih 

izdelajo otroci, velikokrat neuporabna, hitro uničljiva in ne oddajajo želenega zvoka. 

Presenetila sta nas 2 vzgojitelja (5 %), ki sta kot težavo zaznala neznanje, premalo entuziazma 

in pomanjkanje idej s strani strokovnih delavcev, ena izmed anketiranih (2 %) pa je navedla 

težavo pomanjkanja materiala v vrtcu. 

 

Presenetila nas je opažena težava, da otrokom primanjkuje domišljije in motivacije. Otrokov 

razvoj je odvisen od dednosti, okolja in otrokove lastne aktivnosti. Spodbudno okolje je tisto, 

ki ga mi kot vzgojitelji lahko v vrtcu ustvarimo. To mora otrokom omogočati različne 

aktivnosti, skozi katere ti razvijajo svoje dispozicije na vseh razvojnih stopnjah. Z dobro 

uvodno motivacijo, ki je pri glasbi in ustvarjanju inštrumentov lahko samo zaigrana skladba oz. 

različni zvoki, pa otroke pritegnemo in v njih vzbudimo zanimanje, s katerim lahko 

vzpodbudimo domišljijo (Voglar, 1976). 
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9.  vprašanje 

 

 

Graf 9: Vrednotenje glasbil 

 

Iz grafa 9 sledi, da kar 16 anketiranih vzgojiteljev (40 %) pri izdelanem glasbilu vrednoti 

samostojnost, otrokovo motivacijo, natančnost in spretnost pri dekoraciji. Po izdelanem 

glasbilu pa sta jim pomembna veselje ob izdelavi in spoštljiva uporaba izdelka. Za njih ima 

vsak otrokov izdelek neprecenljivo vrednost. 14 anketiranih vzgojiteljev (35 %) pri izdelavi 

glasbila vrednoti predvsem uporabnost glasbila za ustvarjanje glasbe, medtem ko 4 vzgojitelji 

(10 %) vrednotijo samo izgled in estetiko narejenega inštrumenta. 6 anketiranih (15 % ) pa je 

pojasnilo, da izdelkov otrok ne vrednotijo, saj je vsak izdelek edinstven in ima neprecenljivo 

vrednost. 
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5.3 Delavnice z otroki 

 

Sami smo izdelali vse inštrumente, ki smo jih uporabili pri dejavnostih in izdelovali z otroki.  

Želeli smo zajeti vse skupine preprostih glasbenih instrumentov. Naredili smo papirnato 

pihalko, ropotuljo, PVC-brenkalo, škatlasto brenkalo, boben, drdralo, didldajček, odprto 

ropotuljo, trizvenske cin-cin donge in tleskače. 

 

Delavnice smo izvajali v skupini otrok, starih 4–6 let, ki jih nismo poznali in z njimi še nikoli 

nismo delali. Zaradi tega smo za uvodno motivacijo imeli pripravljen balon, v katerem je bil 

riž, zaradi katerega je oddajal zvok. S podajanjem balona smo se najprej spoznali. Vsak otrok 

je povedal svoje ime in katero glasbilo najraje igra oz. katero je že naredil sam. Po končani 

igrici smo otroke vprašali, kaj mislijo, da se v balonu nahaja. Skoraj vsi so ugotovili, da je bil 

to riž, le en deček je pomislil na pesek. Ponovno smo mu podali balon, da ga je potresel in nato 

pritrdil, da se v balonu nahaja riž. 

 

Pred seboj smo imeli »čudežno« vrečko. Otroke smo najprej povprašali: »Kaj si mislite, da se 

skriva v vrečki? Predmeti, ki so noter, so različnih oblik, različnih barv, iz različnih materialov 

in oddajajo različne zvoke.« 

 

Otroci so najprej pomisli na igrače, nato pa je ena izmed deklic rekla: »Najverjetneje so 

inštrumenti, ker si na mize pripravila različne materiale in tudi povedati smo ti morali, na 

katere inštrumente smo že igrali.« Ko je deklica omenila materiale, smo otroke nato vprašali, 

kaj vse vidijo na mizah. Začeli so naštevati papir, karton, guma, plastika in les. Pogovor smo 

nadaljevali: »Kako pa bi iz tega naredili inštrument?« Ena izmed deklic je odgovorila: »Oči bi 

mi naredu.« Drugi pa so začeli naštevati postopke: z rezanjem, oblikovanjem, lepljenjem itd., 

da dobimo iz materialov določen zvok. 
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Slika 47: Inštrumenti iz »čudežne« vrečke 

 

Iz »čudežne« vrečke smo nato postopoma pričarali izdelane inštrumente. Za vsak inštrument 

smo otroke najprej vprašali: »Kaj bi po vašem mnenju to lahko bilo? Kako se inštrument 

imenuje?« Otroci so vedeli za boben, ropotuljice in brenkalo, vse ostalo pa jim ni bilo znano. 

Ko smo ugotovili ime inštrumenta, njegov zvok in način igranja, pa smo otroke povprašali tudi 

o materialu, iz katerega je inštrument narejen. Vsi so bili zelo prepričani glede ugotovitev in so 

v večini ugotovili vse materiale.  

 

 

Slika 48: »Iz katerega materiala je boben?« 
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Na mize smo pripravili različne materiale, iz katerih so bili narejeni naši inštrumenti. Otroke 

smo povprašali: »Kaj vse vidite na mizi?« Otroci so začeli naštevati materiale, torej različne 

vrste papirja, kovino, plastiko in les. Povprašali smo jih, kaj vse bi lahko naredili iz teh 

materialov. Naštevali so različne igrače, glasbila, pohištvo itd. Eden izmed dečkov nas je 

presenetil z odgovorom: »Vse, kar je okoli nas, je iz teh materialov.« Potem smo pogledali okoli 

in začeli razmišljati, iz česa so narejene igrače, pohištvo v vrtcu itd. Medtem je ena izmed deklic 

povedala, da plastika škoduje naši zemlji in da je bolje, če uporabljamo lesene igrače, ker se les 

razgradi.  

 

Povprašali smo jih, kaj bi iz danih materialov lahko naredili naslednji dan. Otroci so izrazili 

željo po inštrumentih, ki smo jih predstavili. Zaradi tega smo jim obljubili, da se vrnemo in 

skupaj izdelamo inštrumente. 

 

Naslednji dan smo svoje inštrumente pripravili na mizo, da so si jih otroci lahko še enkrat 

ogledali in na njih poskusili igrati. Na mize pa smo tudi pripravili materiale za tri inštrumente. 

Vsaka miza je bila pripravljena za izdelavo določenega inštrumenta. Otroke smo peljali do 

vsake mize in tam povedali, kaj se bo izdelovalo in kako se bo inštrument izdelal. Na delavnicah 

smo izdelovali ropotuljo, škatlasto brenkalo in papirnate pihalke. Otroke smo povabili, da si 

izdelajo inštrumente po svoji želji.   

 

 

Slika 49: Ustvarjanje inštrumentov 

 

Otroke smo spodbujali k inovativnosti pri okrasitvi, ob težavah pa smo jim pomagali. 

Pripomočke, ki so jih potrebovali ob izdelavi, smo pripravili na posebno mizo. Ko je otrok 

nekaj rabil, je moral sam ugotoviti, kaj potrebuje, in si to tudi poiskati.  
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5.4 Vrednotenje delavnice 

 

Na delavnici je bilo prisotnih več otrok, med dejavnostjo pa smo se z opazovanjem osredotočili 

na 15 otrok in jih spremljali s pomočjo ček liste (Priloga 9.2). Zanimalo nas je, v kolikšni meri 

poznajo material, iz katerega izdelujejo inštrument, in katere pripomočke potrebujejo za 

izdelavo. Pri okraševanju pa sta nas zanimali njihova domišljija in ustvarjalnost. Med celotno 

dejavnostjo pa tudi, koliko so nas posamezniki spraševali, želeli našo pomoč in dodatno 

vzpodbudo, motivacijo. Rezultati opazovanja so predstavljeni v preglednici 2. 

 

Preglednica 2: Opazovanje otrok med dejavnostjo 

 

Opazovana   

vsebina 

 

 

Pozna 

material, iz 

katerega bo 

izdelal 

inštrument. 

(1–5) 

Ve, katere 

pripomočke 

bo 

potreboval. 

(1–5) 

Inštrument 

izdeluje 

samostojno. 

(1–5) 

Pri okrasitvi 

izdelka 

uporabi 

domišljijo – 

je 

ustvarjalen. 

(1–5) 

Veliko 

sprašuje, 

potrebuje 

veliko 

zunanje 

motivacije 

in 

spodbude. 

(1–5) 

1. otrok 4 5 4 4 3 

2. otrok 5 5 5 3 1 

3. otrok 4 4 4 4 3 

4. otrok 3 3 3 3 3 

5. otrok 5 4 4 4 3 

6. otrok 5 5 5 5 1 

7. otrok 4 3 3 4 2 

8. otrok 5 5 4 4 2 

9. otrok 4 4 4 4 3 

10. otrok 3 3 2 3 5 

11. otrok 4 5 5 3 2 

12. otrok 4 4 3 4 3 
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Opazovana   

vsebina 

 

 

Pozna 

material, iz 

katerega bo 

izdelal 

inštrument. 

(1–5) 

Ve, katere 

pripomočke 

bo 

potreboval. 

(1–5) 

Inštrument 

izdeluje 

samostojno. 

(1–5) 

Pri okrasitvi 

izdelka 

uporabi 

domišljijo – 

je 

ustvarjalen. 

(1–5) 

Veliko 

sprašuje, 

potrebuje 

veliko 

zunanje 

motivacije 

in 

spodbude. 

(1–5) 

13. otrok  3 4 4 3 3 

14. otrok  5 4 3 3 3 

15.  otrok  5 4 4 3 2 

*Legenda: (1–5): 1 – zelo slabo; 2 – slabo; 3 – sprejemljivo; 4 – dobro; 5 – zelo dobro. 

 

Otroci so v tej skupini zelo uživali pri izdelavi glasbil. Največji vtis pa so pokazali po izdelavi 

glasbila, ko so nas prosili, če lahko naredijo še enega oziroma še preostala dva. Igrali so na 

glasbila in zraven prepevali pesmice.  

 

Med dejavnostjo smo ugotovili, da večina otrok pozna materiale in ve, kako se z njimi rokuje.  

Določeni posamezniki so rabili malo več časa, da so na primer za gumo ugotovili, da je to tudi 

neke vrste plastika oz. umetna snov. Osnove pa so poznali vsi in bili v svoje znanje zelo 

prepričani. O papirju, ki ga uporabljajo vsakodnevno, so nam povedali tudi lastnosti, kot so, da 

je izdelan iz lesa, da se hitro trga in da je karton drugačne barve, ker za njegovo izdelavo 

uporabijo še dodatne sestavine. 

 

Ob ustvarjanju smo enega dečka vprašali, kako bi on narezal les, če bi ga potreboval. Odgovoril 

je: »Rabil bi žago in neko podlago, da ne poškodujem mize.«  Kljub temu da iz lesa nismo nič 

ustvarjali, opazovani posamezniki niso imeli težav z izbiranjem pripomočkov pri izdelavi. 

Določeni so nas ob svoji odločitvi vprašali zaradi negotovosti. V skupini, v kateri smo izvedli 

delavnice, veliko izdelujejo in ustvarjajo iz različni materialov, zato smo predvidevali, da jim 

pripomočki naj ne bi povzročali težav.  
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Pri samostojni izdelavi pa se je pri posameznikih pokazalo, da rabijo veliko motivacije in 

spodbude ter tudi pomoči pri rezanju in lepljenju. Večini je bilo po podanih prvotnih navodilih 

jasno, kaj morajo narediti, spraševali so nas o pravilnosti narejenega in estetiki. Pri okraševanju 

glasbil sta jim težave delala samo lepljenje in velikost prilepljenega, kako bo to videti in ali ni 

preveliko za na glasbilo. Domišljija jim ni delala težav. Na ropotulje so lepili tudi gradove, 

torte, izrezali so princeske itd. Prisrčna izjava ene izmed deklic: »Zdaj, ko imam tako lepo 

ropotuljo, bom lahko pela in igrala cel dan.« 
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6 DISKUSIJA 

 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednje cilje (C1–C8): 

 

− C1: Predstaviti projektno učno delo. 

V drugem poglavju smo predstavili projektno učno delo v vrtcu in šolah. Projektno učno delo 

je metodičen postopek, v katerem se otroci učijo in spoznavajo same sebe. Sestavlja ga več 

etap, torej oblikovanje idej, izdelava idejne skice, načrtovanje, izvedba dejavnosti, predstavitev 

dosežkov in evalvacija. 

 

− C2: Predstaviti materiale v tehnični vzgoji. 

V tehnični vzgoji se uporabljajo različni materiali. Vsak material smo v tretjem poglavju 

predstavili s pomočjo literature. Papir se izdela iz osnovne naravne surovine – naravna vlaknata 

snov. Včasih je bila ta pridobljena iz bombaža, kavčuka, sedaj se vlaknate snovi pridobiva iz 

smrekovega, bukovega, jelovega in topolovega lesa. Kovine so naravne snovi, večinoma 

samorodne, najdemo jih v obliki rud. Umetne snovi pridobimo s kemijsko predelavo iz naravnih 

snovi.  Ta se lepo oblikuje in se lahko tudi prebarva. Les pa je naravni material in tudi najstarejša 

surovina, ki je pomembna za izdelavo celuloze, papirja. 

 

− C3: Predstaviti značilnosti preprostih glasbenih inštrumentov. 

V glasbi se za igranje uporablja različne inštrumente. Za določene inštrumente potrebuješ 

glasbeno šolo, da se jih naučiš igrati, v vrtcu pa otroci uporabljajo preproste glasbene 

inštrumente za glasbeno vzgojo in igro. V četrtem poglavju smo predstavili različne vrste 

preprostih glasbenih inštrumentov, ki jih otroci lahko izdelajo sami. To so: cin-cin dongi; pinke-

ponke in drdrala; zing-zongi; bamberbami, brenkice; goslice, pih-puh-pah pihalke. Ob tem 

spoznavajo materiale, tehnike izdelovanja in tudi pripomočke, ki se jih uporablja pri tehnični 

vzgoji.  

 

− C4: Ugotoviti pogostost izdelave preprostih glasbenih inštrumentov v vrtcih. 

Z  anketo, ki smo jo opravili v vrtcu, v katerem smo zaposleni, smo ugotovili, kolikokrat 

vzgojitelji skupaj z otroki izdelujejo preproste glasbene inštrumente. Rezultati anket so 

prikazani v petem poglavju in so pokazali, da kar 68 % vzgojiteljev/ic izdeluje preproste 

glasbene inštrumente nekajkrat letno med dejavnostjo in za razne kotičke in didaktične igre.  
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− C5: Ugotoviti poznavanja in razumevanja projektnega učnega dela s strani strokovnih    

delavcev v vrtcih. 

Rezultati ankete, prikazani v petem poglavju, so pokazali, da vzgojiteljice razumejo in poznajo 

bistvo projektnega učnega dela. Z njim se srečujejo na dnevni ravni. Nekatere kot projekt 

vzamejo tudi mesečne priprave, ki govorijo o določeni temi, in to skupaj z otroki spoznavajo 

od bliže. 

 

− C6:  Proučevanje otrokovega znanja ob izdelavi preprostih glasbenih inštrumentov v 

tehnični vzgoji. 

V empiričnem delu v petem poglavju diplomskega dela smo opisali delavnice izdelovanja 

preprostih glasbenih inštrumentov z otroki. Izdelovali smo škatlasto brenkalo, ropotuljo in 

papirnato pihalko. Med delavnico smo otroke opazovali in jim postavljali vprašanja glede 

materialov, pripomočkov in tehnik, s katerimi izdelujejo glasbilo.  

 

− C7: Analizirati in kritično ovrednotiti učno delo otrok ob izdelavi preprostih 

instrumentov. 

Za analizo in vrednotenje učnega dela otrok smo imeli v pomoč ček listo. Z njo smo preverili, 

ali otroci poznajo materiale, iz katerih izdelujejo inštrumente? Ali vedo, katere pripomočke 

potrebujejo? Preverili pa smo tudi, ali inštrument izdelujejo samostojno, ali so pri okrasitvi 

ustvarjalni z veliko domišljije in ali med izdelavo potrebujejo veliko spodbud in pomoči 

vzgojiteljic. Otroci so bili ob izdelavi inštrumentov dokaj samostojni, vendar so ob določenih 

težavah potrebovali pomoč in motivacijo. Materiale, ki so jih uporabljali, so znali poimenovati 

in povedati njihove lastnosti. 

 

− C8: Podati smernice in priporočila vzgojiteljem za izdelavo preprostih instrumentov z 

otroki. 

Skozi pisanje diplomskega dela smo spoznavali veliko pozitivnih lastnosti tehnične vzgoje v 

povezavi z glasbo oziroma inštrumenti. V zaključku smo vzgojiteljem podali določene 

smernice in priporočila za izdelavo preprostih glasbenih inštrumentov. 
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Pred začetkom pisanja diplomskega dela smo postavili naslednje hipoteze: 

 

− H1: Projektno učno delo je prisotno v vrtcih in ga večina strokovnih delavcev pozna in 

razume. 

Zadano hipotezo potrdimo, saj so vzgojitelji s projektnim učnim delom vsakodnevno v stiku na 

različnih ravneh (na ravni skupine, enote in vrtca) – projekt Zdravje v vrtcu, Pasavček itd. 

 

− H2: Preprosti glasbeni inštrumenti (cin-cin dongi, pinke-ponke, drdrala, zing-zongi, 

bamberbami, brenkice, goslice, pih-puh-pah pihalke) se enkrat tedensko izdelujejo v 

vrtcih. 

Hipotezo zavrnemo. Preprosti glasbeni inštrumenti se glede na rezultate ankete izdelujejo 

nekajkrat letno. 

 

− H3: Večina otrok, starih 5–6 let, ob izdelovanju preprostih glasbenih inštrumentov nima 

težav in so samostojni. 

Hipotezo lahko delno potrdimo. V skupini, v kateri smo imeli delavnice, je 15 opazovanih otrok 

bilo večinoma samostojnih in brez večji težav. Potrebovali so motivacijo, spodbudo in pomoč 

pri rezanju in lepljenju. 

 

− H4: Večina otrok pozna tehnične materiale, s katerimi izdelujejo izdelke. 

Hipotezo lahko potrdimo. Otroci so predstavljene materiale poznali in znali opisati značilnosti 

materiala, ki ga uporabljajo vsakodnevno, npr. papir. 

 

− H 5: Večina instrumentov, izdelanih s strani otrok, bo funkcionalnih.  

Hipotezo potrdimo. Inštrumenti, ki so jih izdelali otroci, so bili funkcionalni. Otroci so nam po 

končanih delavnicah zapeli pesmico in zaigrali na izdelane inštrumente. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Glasba je vsakodnevno prisotna v mojem življenju in tudi kot vzgojiteljica se otrokom najlažje 

približam s petjem in igranjem na različne inštrumente. S tem ob sproščenem vzdušju pridobim 

njihovo pozornost in zanimanje za glasbo in inštrumente. Ob poslušanju glasbe se otrok sprosti 

in spoznava samega sebe. Ob ustvarjanju pa otrok usvaja jezik, razvija svoje motorične 

sposobnosti in spoznava glasbeni svet (inštrumente in različne pesmi). 

 

Ker sama v vrtcu za otroke in tudi z njimi velikokrat izdelam razne inštrumente, sem se odločila 

za diplomsko delo o izdelavi preprostih glasbenih inštrumentov in ga povezali s projektnim 

učnim delom. 

 

Projektno učno delo je proces učenja, s katerim v več korakih bolje spoznamo določeno temo, 

je pa tudi postopek izdelave izdelka, torej od ideje do izdelka. V vrtcih se z različnimi projekti 

srečujemo vsakodnevno. Pri malčkih je že sama dejavnost lahko projekt. Dobiti moramo idejo, 

to idejo razčleniti in osmisliti dejavnost, nato pa tudi pripraviti material in pripomočke. Skozi 

dejavnost moramo pri otrocih razvijati čim več področij razvoja, jih peljati po »pravi poti« in 

jih pripeljati do cilja, s katerim bodo pridobili novo znanje. Poleg pridobljenega znanja pa bodo 

gradili na svojem jazu in samozavesti. Pridobljeno znanje oz. končni izdelek, ki ga je otrok 

naredil ali pridobil sam, mu je v ponos. 

 

Pri analizi anketnih vprašalnikov me je najprej presenetilo dejstvo, da vzgojiteljice izdelujejo 

preproste glasbene inštrumente nekajkrat letno in da tej dejavnosti ne posvečajo veliko 

pozornosti. Še bolj pa me je presenetilo vrednotenje izdelkov otrok, saj jih samo 15 % 

vzgojiteljev ne ocenjuje. Sama sem med temi 15 % vzgojiteljic, saj menim, da je vsak otrokov 

izdelek izviren in ima neprecenljivo vrednost. Otrok je v to vložil svoj čas, svoj jaz in se za 

njega potrudil. Če izdelka na koncu ne pohvalimo, otroku spodbijamo njegov trud, samozavest 

in s tem tudi njegovo željo in motivacijo po novem znanju. 

 

V delu z otroki zelo uživam, najbolj pa, ko so v to vključeni glasba in inštrumenti. Delavnice, 

ki sem jih imeli pri skupini otrok, starih 4–6 let, sem izvajali 2 dni. Otrok predhodno nisem 

poznala in me je bilo strah. Po uvodni motivaciji pa so otroci vidno uživali in mi vlili poguma. 

Ko sem jih skozi delavnice opazovala, sem opazila, da imajo veliko motivacije za nova znanja 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                 Maja Šuštaršič, diplomsko delo 

83 

in želje po ustvarjanju. Ustvarjanje jim ni delalo težave. Večinoma so bili samostojni. Rabili so 

pomoč pri finih delih, npr. lepljenju narejenih rolic. Uporabljene materiale so poznali in 

povedali tudi kakšno njihovo lastnost.  

 

Vzgojiteljice bi se lahko bolje posvetile projektnemu učnemu delu in se vanj poglobile, saj 

otrokom s tem dajejo več samostojnosti pri delu in večji zagon za pridobivanje znanja. Ko otrok 

nekaj sam odkrije, spozna, tisto bolj ceni in ima večjo notranjo motivacijo. Ko je otrok notranje 

motiviran, pa v svoje raziskovanje in spoznavanje vloži več truda. 

 

V povezavi z glasbo in inštrumenti pa otroci ne razvijajo samo glasbenega posluha in ritma, 

ampak tudi njihove motorične spretnosti, spoznavajo materiale, pripomočke in prav tako 

tehnike, s katerimi ustvarjajo inštrumente in različne izdelke. 

 

Diplomsko delo zaključujem z verzom Theodora Roosevelta (Najlepše misli o življenju, b. d.): 

 

»Verjemi, da zmoreš, in si že na pol poti do cilja.« 
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9 PRILOGE 

 

9.1 Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani, 

 

sem Maja Šuštaršič, študentka 3. letnika Predšolske vzgoje na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani. 

Ob zaključku študija bom v okviru diplomskega dela izvedla projektno učno delo v vrtcu ob 

izdelavi preprostih glasbenih instrumentov, ki vključuje tudi anonimni anketni vprašalnik. Z 

njim bom ugotovila poglede, mnenja in spretnosti vzgojiteljic glede izdelovanja glasbenih 

instrumentov z otroki. Na Vas se obračam s prošnjo za pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika in 

sodelovanje v raziskavi. Rezultati bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene in mi bodo 

v veliko pomoč pri izdelavi diplomskega dela. 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

1. Kako pogosto izdelujete preproste glasbene instrumente v vrtcu z otroki? 

a. Tedensko. 

b. Mesečno. 

c. Nekajkrat na leto. 

d. Letno. 

e. Nikoli. 

f. Drugo:___________________________________________________ 

 

2. Ob kakšnih priložnostih izdelujete te instrumente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Kaj je po vašem projektno učno delo v vrtcu? Kako bi ga opisali? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. Ali menite, da je dovolj projektnega dela v vrtcu? 

a. DA: Zakaj? 

_________________________________________________________ 

 

b. NE: Zakaj? 

_________________________________________________________ 

 

5. Iz katerega materiala bi najraje izdelovali preprosta glasbila (obkrožite največ 3 

odgovore)? 

a. Les (lesni polizdelki). 

b. Umetne snovi. 

c. Karton/lepenka. 

d. Glina. 

e. Razni kovinski deli. 

f. Umetne modelirne mase (fimo, dass itd.). 

g. Razni odpadni materiali, nabrani v okolici. 

h. Drugo:________________________________________________ 

 

6. Kako in na kakšen način bi izdelovali glasbila? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

7. Katera preprosta glasbila najpogosteje izdelujte v vrtcu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

8. Katere težave vidite (ali ste jih zaznali) pri izdelavi glasbila, ki ga izdelujejo 

otroci sami? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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9. Kako ovrednotite ali bi ovrednotili (ocenili) glasbilo, ki ga izdela otrok? Kaj je 

za vas ključno pri takem glasbilu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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9.2 Ček lista za opazovanje otrok pri delavnicah 

 

 

Opazovana   

vsebina 

 

 

Pozna 

material, iz 

katerega bo 

izdelal 

inštrument. 

(1–5) 

Ve, katere 

pripomočke 

bo 

potreboval. 

(1–5) 

Inštrument 

izdeluje 

samostojno. 

(1–5) 

Pri okrasitvi 

izdelka 

uporabi 

domišljijo – 

je 

ustvarjalen. 

(1–5) 

Veliko 

sprašuje, 

potrebuje 

veliko 

zunanje 

motivacije 

in 

spodbude. 

(1–5) 

1. otrok      

2. otrok      

3. otrok      

4. otrok      

5. otrok      

6. otrok      

7. otrok      

8. otrok      

9. otrok      

10. otrok      

11. otrok      

12. otrok      

13. otrok      

14. otrok      

15. otrok      

*Legenda: (1–5): 1 – zelo slabo; 2 – slabo; 3 – sprejemljivo; 4 – dobro; 5 – zelo dobro). 


