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POVZETEK 

Glasba ima zelo pomembno vlogo v vzgoji in izobraževanju, saj poleg pozitivnega vpliva na 

otrokov osebnostni razvoj omogoča številne povezave z drugimi predmetnimi področji. Eno od 

področij povezovanja z glasbo je pouk angleščine kot tujega jezika, kjer pomembno mesto 

zasedajo pesmi. Za uresničevanje kakovostnih medpredmetnih povezav je treba zagotoviti tako 

ustrezno jezikovno kot tudi glasbeno-didaktično pesemsko gradivo, zato je namen magistrskega 

dela osvetliti pomen glasbene vsebine pesmi, vključenih v tujejezikovni pouk. V teoretičnem 

delu magistrskega dela smo se najprej osredotočili na glasbo in njeno celovitost; opredelili smo 

vpliv glasbe na celostni razvoj otrok in s tem poudarili pomen glasbene umetnosti v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Nadaljnje smo predstavili načrtovanje glasbene umetnosti ter njeno 

vlogo pri medpredmetnem povezovanju. V sklopu medpredmetnih povezav smo opredelili 

povezovanje glasbe in angleščine kot tujega jezika. Predstavili smo učenje in poučevanje 

angleščine ter poudarili pomen izbire ustreznih učbeniških gradiv. V nadaljevanju smo 

izpostavili pomen pesmi pri tujejezikovnem pouku, pri čemer smo podrobneje opisali dejavnost 

petja in vlogo, ki jo ima pri tem učitelj. Predstavili smo številne prednosti uporabe pesmi pri 

pouku angleščine ter podali smernice, kako učinkovito predstaviti pesem učencem. Na koncu 

smo se osredotočili na izbiro pesemskega gradiva, upoštevajoč glasbeno-didaktična izhodišča.  

Empirični del je razdeljen na dva dela. V prvem delu je predstavljena analiza glasbene strukture 

izbranih pesmi iz treh, v slovenskih šolah najpogosteje uporabljenih učbeniških gradiv za 4. in 

5. razred (My Sails, Happy Street in Reach for the Stars). V drugem delu so predstavljena 

mnenja učiteljic angleščine o pesemskem izboru v posameznem učbeniškem gradivu. Cilj 

raziskave je bil preučiti, ali so pesmi v omenjenih učbeniških gradivih za poučevanje angleščine 

glasbeno-didaktično ustrezne. V raziskavi smo se najprej oprli na obstoječo strokovno glasbeno 

literaturo in notno gradivo, ki nam je bilo v pomoč pri analizi glasbene strukture pesmi 

(tonaliteta, ambitus, metrum, melodija, ritem) ter določanju zvrsti pesmi (ljudska/umetna). Ker 

dve didaktični zbirki nista vsebovali notnega gradiva, smo na podlagi zvočnih posnetkov 

zapisali tudi notacije izbranih pesmi. V treh učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu, 

ki se v slovenskih šolah najpogosteje uporabljajo, smo nato analizirali notne zapise izbranih 

pesmi. Pri določanju kriterijev za ustreznost glasbene strukture pesmi glede na razvojne 

posebnosti otrok na določeni starostni stopnji smo upoštevali glasbeno-didaktična izhodišča, 

opredeljena v strokovni literaturi za to področje. Analizo glasbene strukture pesmi in ustreznost 

le-te glede na glasbeno-didaktična izhodišča smo interpretirali ločeno po didaktičnih zbirkah za 

4. in 5. razred. Z devetimi učiteljicami, ki poučujejo angleščino v 4. in 5. razredu, smo izvedli 

tudi intervju o uporabnosti učbeniškega pesemskega gradiva. Učiteljice so izpostavile mnenja 

o prednostih in slabostih učbeniških pesemskih vsebin ter lastne izkušnje. Izsledki raziskave so 

opredelili ustreznost pesmi z vidika glasbene strukture in glasbeno-didaktičnih izhodišč v 

povezavi z realizacijo ciljev poučevanja angleščine, kar bo učiteljem in učiteljicam angleščine 

v 4. in 5. razredu omogočilo bolj kakovosten izbor gradiv.  

 

Ključne besede: medpredmetno povezovanje, glasbena umetnost, angleščina, pesmi pri pouku 

angleščine, učbeniška gradiva za angleščino v 4. in 5. razredu. 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Music plays a very important role in education as, apart from the positive effect on a child's 

personality development, it enables numerous links with other subject areas. One of the areas 

of links with music is English as a foreign language classroom, an important part of which are 

songs. For the realisation of high quality cross-curricular integration, it is essential to provide 

song material that is adequate both linguistically and from the point of view of the didactics of 

music, which is why the aim of the master thesis is to highlight the importance of the music 

content of the songs integrated in the foreign language classroom. In the theoretical part of the 

thesis we first focused on music and its comprehensiveness, where the effect of music on child 

overall development was defined and by that we emphasized the importance of the subject of 

music in the educational process. Next we presented the planning of music lessons and the role 

of music in cross-curricular integration. Among cross-curricular integration we defined the 

links between music and English as a foreign language. We presented the learning and teaching 

of English and emphasized the importance of choosing adequate course material. Further on, 

the importance of songs in foreign language teaching was stressed out, describing the activity 

of song singing in detail and the role of the teacher in this activity. We presented numerous 

benefits of the use of songs in teaching English and set guidelines for effective presentation of 

songs to students. In the end we focused on the choice of song material with regards to didactic 

principles for music. 

The empirical part of the thesis is divided in two parts. In the first part, we presented the analysis 

of song structure of a selection of songs from three most often used course materials for fourth 

and fifth grade of Slovenian schools (My Sails, Happy Street and Reach for the Stars). In the 

second part, English teachers’ opinions about the selection of songs in each course were 

presented. The aim of the survey was to examine whether the songs in the above mentioned 

courses for teaching English were adequate regarding the didactics of music. In the survey we 

first relied on the existing professional music literature and music notations, which helped us 

to analyse song structure (tonality, ambitus, metre, tune, rhythm) and define the type (folk/art) 

of the songs. As two courses didn't contain notations, we provided notations for the choice of 

songs on the basis of sound records. For three most commonly used courses for EFL in fourth 

and fifth grade of Slovenian schools, we analysed notations of a selection of songs. We 

acknowledged the didactic principles for music as defined in professional literature in this field 

to define the criteria for the adequacy of song structure in regards to development specifics of 

children at a certain age. We interpreted the analysis of the song structure and its adequacy 

regarding the didactic principles for music separately for individual courses for fourth and fifth 

grade. An interview was carried out with nine teachers of English in fourth and fifth grade about 

the usefulness of the course song material. The teachers specified opinions about the advantages 

and weaknesses of the course song content and their own experience. The results of the survey 

defined the adequacy of songs from the point of view of song structure and didactic principles 

for music in relation to the realisation of goals of teaching English, which will enable teachers 

of fourth and fifth grade a higher quality choice of course material. 

 

Key expressions: cross-curricular integration, music, English, songs in English classroom, 

course material for English in fourth and fifth grade.  
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UVOD 

»Kjer besedam spodleti, glasba govori.« – Hans Christian Andersen 

 

Glasba je nekaj posebnega, je univerzalni »jezik«, ki ga razumejo vsa ljudstva, ne glede na spol, 

starost, raso, etničnost ali nacionalnost (Mihelač, 2009). Človeka tesno spremlja od samega 

začetka njegovega razvoja. Kljub temu, da je stalnica v našem življenju, pa se včasih premalo 

zavedamo njenega vpliva in pomembne vloge, ki jo ima že v samem otroštvu. Dokazano je, da 

glasbene dejavnosti pozitivno vplivajo na otrokov celostni razvoj in na ta način omogočajo 

povezovanje z drugimi področji (Sicherl Kafol, 2001, 2002).  

Številne raziskave poudarjajo, da je prav glasba eden od učinkovitejših medijev za učenje in 

poučevanje tujega jezika, pri čemer igrajo pomembno vlogo pesmi. Otroci radi pojejo, 

ponavljajoča se narava in ritem pesmi pa predstavljata idealno gonilo za učenje tujega jezika 

(Brewster, Ellis in Girard, 1992, 2002). B. Rotar Pance (2011) pri tem opozarja, da učitelji pri 

doseganju ciljev tujega jezikovnega področja ne smejo pozabiti na glasbene cilje. V 

magistrskem delu bomo zato opredelili ustreznost izbranih pesmi v najpogosteje uporabljenih 

učbeniških gradivih za 4. in 5. razred, in sicer z vidika glasbene strukture in glasbeno-

didaktičnih izhodišč v povezavi z realizacijo ciljev poučevanja angleščine.  

Cilj magistrskega dela je učiteljem angleščine v 4. in 5. razredu predstaviti bolj kakovosten 

izbor učbeniškega pesemskega gradiva z vidika glasbeno-didaktične ustreznosti ter jim tako 

omogočiti uresničevanje ne samo tujejezikovnih, temveč tudi glasbenih ciljev in posledično 

kakovostnih medpredmetnih povezav.  

Poleg izbora glasbeno-didaktično ustreznejših pesmi pa je namen magistrskega dela izdelati 

tudi notne zapise izbranih pesmi (iz tistih didaktičnih zbirk, kjer prvotno niso prisotni) ter  na 

ta način glasbeno kompetentnim učiteljem angleščine omogočiti pestrejšo uporabo pesmi pri 

pouku: izvajanje pesmi na instrument s strani učitelja ali učencev, ki igrajo instrument; uporaba 

notnega zapisa z besedilom pri uri angleščine (medpredmetno povezovanje z glasbeno 

umetnostjo); nastopanje s pesmimi na šolskih prireditvah ipd. 
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TEORETIČNI DEL 
 

1. MOČ GLASBE IN NJENA CELOVITOST 

Glasba je del našega življenja. Globoko je zakoreninjena v človeško kulturo in sega daleč v 

zgodovino (Passion Jun, 2011). Dokazano je, da krepi spretnosti v akademskih dosežkih, 

samopodobo, nacionalni ponos, identificiranje z lastno kulturo in splošno samozavest (Israel, 

2013). Glasba je sredstvo komuniciranja, ki prečka vse ovire – jezik, kulturo, starost, spol in 

narodnost. Odvisno od glasbenega okusa posameznika lahko glasba pomirja in sprošča, 

navdihuje ter motivira (prav tam, 2013). Poslušanje glasbe in uživanje v njej ali njeno izvajanje 

lahko v posamezniku vzbudi različna čustva, nanj naredi močan vtis in povzroča življenjsko 

pomembne izkušnje (Passion Jun, 2011). Tako na primer poslušanje počasnejše glasbe z 

enostavnim ritmom mnogim ljudem pomaga pri ohranjanju koncentracije, medtem ko 

predvajanje baročne glasbe med učenjem povečuje spominske zmožnosti (Dies Thale, 2009). 

Glasba pa ne vpliva zgolj na posameznike, temveč ima tudi moč, da združuje in spodbuja 

skupine ter skupnosti (Dewhurst-Maddock, 1999). Z premišljeno uporabo v učnih situacijah 

lahko glasba pospeši tempo učnega procesa (Israel, 2013).  

Številni avtorji, kot so Campbell (2004), O. Denac (1999, 2000), A. Pesek (1997) B. Rotar 

Pance (2011), B. Sicherl Kafol (2001, 2015) in K. Zalar (2011) ter Levitin (2006), menijo, da 

glasba vpliva na posameznikov celostni razvoj. O. Denac (2012) trdi, da ima glasba pomemben 

pozitiven vpliv na vsa področja osebnostnega razvoja in da predstavlja nekakšno »orodje« 

oziroma »pripomoček«, s katerim lahko posameznika privedemo do lažjega, hitrejšega in bolj 

spontanega razvoja določenih spretnosti in veščin. Prav tako navaja, da glasba »na nek način 

predstavlja »ogrevanje« možganov za optimalno delovanje« (prav tam, str. 8). Tudi 

nevroznanstvene raziskave ponujajo vedno več dokazov, da glasba spreminja in izboljšuje 

razvoj možganov, še posebej pri otrocih (Campbell, 2004; Ramos Vargas, 2015; Santos-Luiz, 

2007). B. Sicherl Kafol (2001) dodaja še, da bodo vplivi na razvoj možganov večji, čim 

zgodnejše bo glasbeno učenje. Učinke glasbe na delovanje možganov dokazujejo tudi izsledki 

nevropsiholoških raziskav Jaušovca in K. Habe (2003, 2004), ki sta raziskovala vplive 

Mozartove glasbe oziroma tako imenovani Mozartov učinek (ang. Mozart effect). Avtorja sta 

prišla do ugotovitev, da lahko poslušanje glasbe (katerekoli, ne samo Mozartove) vpliva na 

aktivnost možganov in zagotavlja povečano povezovanje možganskih področij ter tako 

izboljšuje posameznikovo kognitivno delovanje (prav tam).  

 

1.1 Glasba in delovanje možganov 

Del možganov, najbolj vpleten v učenje kognitivnih veščin, je možganska skorja, ki predstavlja 

pri človeku največji del možganov (Sloboda, 1997). Skorja obdaja preostali del možganov, 

vendar je po sredini razdeljena na dve možganski polovici (polobli) oziroma hemisferi, območja 

možganske skorje pa so razdeljena tudi na posamezne režnje (Tan, Pfordresher in Harré, 2010). 

Razlikovanje hemisfer se tako nanaša na levo in desno stran. Hemisfere so strukturno ločene, 

vendar so večinoma homologne ena drugi, vsaj ko gre za grobo anatomijo (na primer 

razporeditev režnjev). To pomeni, da so režnji, ki se nahajajo v levi hemisferi, prisotni tudi v 

desni hemisferi. Režnji niso določeni glede na nevronsko funkcijo, temveč se razlikujejo po 
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kosteh, ki obdajajo možgane, in so na njihovi podlagi tudi poimenovani: čelni ali frontalni, 

senčni ali temporalni, zatilni ali okcipitalni in temenski ali parientalni (prav tam, 2010). Čeprav 

sta hemisferi v določeni meri sposobni samostojnega delovanja, sta med sabo povezani z 

zajetnim snopom živčnih vlaken, imenovanim kalozni korpus, ki omogoča prenos podatkov z 

ene strani možganske skorje v drugo (Altenmüller, Bangert, Liebert in Gruhn, 2000; Sloboda, 

1997; Tan idr., 2010). Poti, ki vodijo od ušesa do možganske skorje, so kompleksne in 

zapletene. Izjemnost teh poti v nasprotju z vizualnimi je, da slušne poti zagotavljajo tako 

ipsilateralne (iste strani) kot kontralateralne (nasprotne strani) povezave od ušesa do možganov 

(Tan idr., 2010). Altenmüller in njegovi sodelavci (2000) dodajajo še, da se slušni vnos iz 

levega ušesa obdeluje v večji meri v desni hemisferi, čeprav ima slušni sistem posebno močno 

povezavo med vhodi iz levega in desnega ušesa zaradi večkratnih prepletov vlaken v slušni 

poti. 

Poslušanje, igranje, branje in ustvarjanje glasbe vključuje vse dele možganov (Levitin, 2006; 

Tan idr. 2010). Levitin (2006) pojasnjuje, da poslušanje glasbe najprej doseže naslednje 

strukture možganov: slušni živec, možgansko deblo in male možgane. Potem potuje naprej do 

slušnega območja obeh polovic možganske skorje. Poslušanje vključuje tudi pomnilniške centre 

v možganih, kot sta hipokampus in spodnji del čelnega režnja. Branje glasbe aktivira zatilni 

reženj, poslušanje ali priklic besedila pa vključuje jezikovne centre senčnega in čelnega režnja. 

Pri glasbenem instrumentalnem izvajanju se aktivirata predel čelnega režnja za načrtovanje in 

motorični ter senzorični del možganske skorje (temenski reženj). Ker tovrstno izvajanje glasbe 

zahteva usklajevanje motoričnega nadzora, senzoričnih sposobnosti in zvočnih informacij, za 

večino glasbenikov velja, da imajo v primerjavi s povprečno osebo boljše razvito koordinacijo 

(prav tam, 2006). Predstava, da vsak reženj izvaja določeno nalogo, je torej le delno resnična, 

saj je v glasbeno vedenje vključena večina možganov, kar je značilno za kompleksne dejavnosti 

(Tan idr., 2010). 

V določenem časovnem obdobju je bila glasba obravnavana kot dejavnost desne možganske 

poloble (Altenmüller idr., 2000; Habe, 2010; Levitin 2006). Ta poenostavitev je bila od takrat 

spremenjena (Habe, 2010). Glasba ni prisotna samo v desni strani možganov, temveč sta 

vključeni obe strani. Zapletena glasbena obdelava vključuje sprednjo in zadnjo, zgornjo in 

spodnjo ter levo in desno stran možganov s široko razširjenimi, vendar lokalno usmerjenimi 

nevronskimi povezavami. Elementarni odziv na glasbo spada v spodnje dele možganov in v 

desno poloblo, medtem ko se bolj analitične obdelave glasbe odvijajo v levi polobli (prav tam, 

2010). Tako zaznavanje intervalov in harmonskih struktur poteka v desni polovici možganske 

skorje, pomnjene besedila ter zaznavanje tonskih višin in ritma pesmi pa v levi polovici (Levitin 

in Tirovolas, 2009). Tudi Gardner (2010) ugotavlja, da se sicer številni glasbeni procesi odvijajo 

v desni hemisferi, vendar se z glasbenim učenjem povečujejo tudi učinki leve hemisfere, kar 

pomeni, da obdelava podatkov poteka na različnih mestih. 

Raziskave, ki se osredotočajo na delovanje možganov glasbenikov, pa so pripeljale do še bolj 

zapletenih in poglobljenih spoznanj. V raziskavi, ki je bila izvedena leta 1974, sta Bever in 

Chiarello prišla do zaključkov, da »neglasbeniki« obdelujejo tonske višine v desni hemisferi, 

medtem ko jih glasbeniki v levi hemisferi (Bever in Chiarello, 2009). Tudi Schlaug, Jäncke, 

Huang in Steinmetz (1995) so na podlagi magnetno resonančnih meritev pri glasbenikih z 

absolutnim posluhom dokazali večjo anatomsko nagnjenost v levo stran možganov v primerjavi 

s kontrolno skupino (»neglasbeniki« in glasbeniki, ki nimajo absolutnega posluha).  
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Iz teh raziskav je razvidno, da glasbeniki glasbo obdelujejo na drugačen način kot 

»neglasbeniki«, kar vodi do večje aktivacije leve hemisfere glede na povečano stopnjo glasbene 

razvitosti. Kljub temu obstajajo nekateri vidiki glasbe, ki so procesirani v pretežno desni 

hemisferi tako pri glasbenikih kot »neglasbenikih« (na primer naloge melodičnega poteka), 

medtem ko obstajajo drugi, ki jih obe skupini bolj obdelujeta v levi polovici (na primer ritmične 

naloge) (Habe, 2010). 

Možgani imajo zmožnost spreminjanja in prilagajanja – temu pravimo plastičnost možganov, 

pri čemer igrata glasba in glasbeno izobraževanje pomembno vlogo (Campbell, 2004). Če 

povemo z drugimi besedami, glasbeno usposabljanje ne pripelje le do sprememb na ravni 

nevronske reorganizacije, ampak lahko tudi usmerja razvoj možganov in povzroči možganske 

funkcionalne in strukturne spremembe (Tan idr., 2010). K. Habe (2010) meni, da so prav 

glasbeniki idealen človeški model za raziskovanje teh funkcionalnih in strukturnih nevronskih 

sprememb, ki nastanejo zaradi prejemanja kompleksnih zaznav in neprekinjenega izvajanja 

dejanj. Glasbeniki izvajajo zapletene fizične in miselne operacije, kot so prevajanje glasbenih 

simbolov v kompleksne motorične gibe, opravljanje neodvisnih gibov prstov in rok, pomnjenje 

dolgih glasbenih fraz, improviziranje glasbe in popolno prepoznavanje tonov. Čeprav ni 

mogoče popolnoma izključiti samoizbire posameznikov za glasbeno udejstvovanje s 

prirojenimi funkcionalnimi in strukturnimi razlikami v možganih, je vedno več dokazov, ki 

podpirajo idejo, da bo glasbeno udejstvovanje vodilo do sprememb v možganskem delovanju 

in strukturi. Strukturne možganske razlike med glasbeniki in »neglasbeniki« so vidne predvsem 

v strukturnih spremembah kaloznega korpusa, motoričnih predelih možganske skorje in malih 

možganih (prav tam, 2010). V nadaljevanju so predstavljene raziskave, ki dokazujejo z 

glasbenim usposabljanjem pogojene funkcionalne in strukturne spremembe možganov.  

Schlaug in sodelavci (Schlaug idr., 1995) so v svoji raziskavi ugotovili, da je bila pri skupini 

profesionalnih glasbenikov velikost sprednjega kaloznega korpusa večja v primerjavi s 

kontrolno skupino, toda ta razlika je bila še večja pri podskupini glasbenikov, ki so z glasbenim 

izobraževanjem začeli pri šestih letih ali manj. Gaser in Schlaug (2003) sta izvedla raziskavo, 

v kateri sta ugotovila, da obstajajo razlike v volumnu sivine v motoričnih, slušnih in vizualno-

prostorskih možganskih predelih med skupino profesionalnih glasbenikov (na glasbilih s 

tipkami) ter skupino amaterskih glasbenikov in »neglasbenikov«. Schlaug in njegovi sodelavci 

(Schlaug, Norton, Overy in Winner, 2005) so opravili tudi longitudinalno študijo, v katero so 

vključili skupino otrok, ki so bili pred začetkom raziskave stari od pet do sedem let. Predhodni 

izsledki so pokazali, da ni bilo pred začetkom instrumentalnega usposabljanja otrok nobenih 

predhodno obstoječih kognitivnih, glasbenih, motoričnih ali strukturnih razlik v možganih. 

Vendar pa so otroci, ki so obiskovali pouk klavirja in violine, po enem letu izobraževanja 

dosegli bistveno boljše rezultate na testih fine motorične spretnosti in slušne diskriminacije v 

primerjavi s kontrolno skupino otrok, ki se ni glasbeno izobraževala. Še več, avtorji so opazili 

možne dokaze za strukturne spremembe v možganih otrok, ki so se glasbeno izobraževali 

(povečanje volumna sive snovi), v primerjavi s kontrolno skupino (prav tam, 2005). Nadaljnje 

je raziskava Gibsona, Folleyja in Parka (2009) razkrila, da profesionalni glasbeniki v primerjavi 

s povprečno osebo bolj učinkovito uporabljajo tako levo kot desno stran čelnega (frontalnega) 

režnja. Raziskovalci poročajo o večji obojestranski frontalni aktivnosti glasbenikov pri 

divergentnem razmišljanju v primerjavi z »neglasbeniki«. Rezultati kažejo, da je za ustvarjalne 

posameznike značilno povečano divergentno razmišljanje, ki ga podpira povečana kortikalna 

aktivnost čelnega režnja.  
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1.2 Vpliv glasbe na celostni razvoj 

Glasba igra pri posameznikovem razvoju pomembno vlogo – krepi nevronske povezave, ki so 

potrebne za spodbujanje kognitivnih procesov in povečanje spretnosti ter s tem omogoča boljše 

pogoje za celostni razvoj (Ramos Vargas, 2015). Temeljna elementa glasbe, melodija in ritem, 

sta kot ustvarjena za spodbujanje delovanja možganov in telesa (Campbell, 2004), pri čemer 

ritem prodira v človekovo fizično naravo, melodija pa vpliva na njegova čustva (Dies Thale, 

2009). Campbell (2004) poudarja, da lahko melodija »naredi še veliko več, kot le stimulira 

centre za razločevanje višine tona in druge dele slušnega sistema za obdelavo zvoka« (str. 76). 

S predvajanjem instrumentalne glasbe otroku se razvija njegova nadarjenost, s petjem pa otrok 

ustvarja temelje za jezikovne spretnosti (prav tam, 2004). 

Glasba vpliva na otrokov razvoj že pred njegovim rojstvom (približno od osemnajstega tedna 

nosečnosti) (Campbell, 2004). Po rojstvu otrok napreduje, vplivi glasbe se kažejo v njegovi 

inteligenci, vedenju in fiziologiji: glasba pomirja in spodbuja otrokovo gibanje in srčni utrip v 

maternici; nedonošenčki v inkubatorjih ob poslušanju klasične glasbe hitreje okrevajo; majhni 

otroci ob prejemanju rednega glasbenega pouka razvijejo boljše motorične spretnosti in 

matematične sposobnosti ter imajo bolje razvite bralne sposobnosti; srednješolci, ki igrajo 

instrument ali pojejo, dosegajo boljše rezultate na šolskih testih; študenti, katerim je predvajana 

Mozartova glasba, dosegajo boljše rezultate pri inteligenčnih testih; možgani odraslih 

glasbenikov se anatomsko razlikujejo od možganov »neglasbenikov« (prav tam, 2004). Glasba 

torej pomembno prispeva k otrokovemu intelektualnemu, estetskemu, moralnemu in telesnemu 

razvoju (Denac, 1999, 2012; Pesek, 1997; Sicherl Kafol, 2001, 2002, 2015). 

 

1.2.1 Intelektualni razvoj 

Glasbeno izobraževanje ima pozitiven učinek na intelektualni razvoj, saj z glasbenimi 

dejavnostmi vplivamo na razvoj slušnih zaznav, predstav in slušne občutljivosti ter razvoj 

govora, razvoj usmerjene pozornosti in nenazadnje na razvoj pomnjenja in mišljenja (Denac, 

2012). 

 

1.2.1.1 Razvoj slušnih zaznav, predstav in slušne občutljivosti ter razvoj govora 

Glasbeno udejstvovanje ima pomembno vlogo pri razvoju zaznavnih procesnih sistemov, ki 

omogočajo kodiranje in prepoznavanje zvokov in vzorcev (Hallam, 2010). Raziskave so 

pokazale, da je bilo že pri osemletnih otrocih, ki so se osem tednov glasbeno izobraževali, vidno 

izboljšanje slušnih percepcij v primerjavi s kontrolno skupino (prav tam, 2010). S. Hallam 

(2010) dodaja še, da večje kot je glasbeno udejstvovanje, večji je njegov vpliv. Ho, M. C. 

Cheung in A. S. Chan (2003) so podprli te ugotovitve v raziskavi, ki je preučevala vpliv 

glasbenega izobraževanja na verbalni spomin pri otrocih. Tisti otroci, ki so se glasbeno 

izobraževali, so imeli bistveno boljše verbalnoučne sposobnosti in pomnjenje. Prišli so tudi do 

ugotovitev, da daljše kot je bilo glasbeno usposabljanje, boljši je bil verbalni spomin otrok. 

Izmed glasbenih dejavnosti je pri razvoju govora poglavitna dejavnost izvajanje, natančneje 

petje, s katerim vplivamo na razvoj slušnih zaznav in sposobnosti (Rotar Pance, 2011) ter na 

oblikovanje otrokovega glasu in razvoj njegovih govornih sposobnosti (Denac, 2012). Otrok ob 
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izvajanju, poslušanju in ustvarjanju glasbe razvija tudi bralne sposobnosti in veča besedni 

zaklad (Campbell, 2004). Študija, v kateri je bilo glasbeno poučevanje posebej zasnovano za 

razvijanje slušnih, vizualnih in motoričnih spretnosti pri učencih med sedmim in osmim letom, 

je na primer pokazala, da so se povprečni rezultati bralnega razumevanja eksperimentalne 

skupine izboljšali, medtem ko kontrolna skupina ni dosegla tovrstnega napredka (Douglas in 

Willatts, 1994). Tudi poznejši raziskovalci so z raziskavo, v katero so bili vključeni mlajši 

otroci (štiri in pet let), dokazali, da so glasbene spretnosti bistveno povezane s fonološkim 

zavedanjem in razvojem bralnih sposobnosti (Anvari, Trainor, Woodside in Levy, 2002). 

 

1.2.1.2 Razvoj usmerjene pozornosti 

Obseg in trajanje pozornosti otrok sta odvisna od njihovega interesa, motivacije, starosti in 

zahtevnosti vsebine. Otroci v predšolskem obdobju imajo kratkotrajno pozornost, ki se z leti 

povečuje (Denac, 2012). Glasbene dejavnosti so odlično sredstvo za spodbujanje otrokove 

pozornosti (Campbell, 2004), hkrati pa z glasbenim izvajanjem (predvsem igranjem na 

instrument) otroci večajo njen obseg (Denac, 2012). Pri spremljanju petja pesmi z instrumentom 

moramo biti na primer hkrati pozorni na ritem in posamezne vstope (prav tam, 2012). O. Denac 

(1999) je prišla v svoji raziskavi do zaključka, da so otroci iz eksperimentalne skupine, ki so 

bili vključeni v pouk celostne glasbene vzgoje, dosegli dolgotrajnejšo usmerjeno pozornost v 

primerjavi z otroki iz kontrolne skupine, ki niso bili deležni tovrstnega pouka. Podobno so v 

raziskavi S. Hallam in D. Kokotsaki (2007) študenti glasbe poročali o pozitivnih vplivih 

aktivnega glasbenega udejstvovanja na razvoj koncentracije, discipline in vztrajnosti. O vplivih 

glasbe na intelektualni razvoj in razvoj pozornosti pa pričajo tudi izsledki raziskav Mozartovega 

učinka. Jaušovec in K. Habe (2003) sta v svoji raziskavi primerjala vplive Mozartove sonate 

(K. 448), Brahmsovega madžarskega plesa (št. 5) in Haydnove simfonije (št. 94). Ugotovila sta, 

da je imel glasbeni posnetek Mozartove sonate, v nasprotju z ostalima dvema, vpliv na 

možganska področja, ki so vezana na pozornost.  

 

1.2.1.3 Razvoj pomnjenja in mišljenja 

Z glasbenimi dejavnostmi vplivamo na razvoj pomnjenja, ki je lahko nenamerno (pri mlajših 

otrocih) ali namerno (po petem letu starosti) (Denac, 2012). Glasba otroku pomaga pri 

pomnjenju dejstev, in sicer poslušanje glasbe aktivira miselne procese na višji ravni in »ustvari 

pozitivno, sproščeno stanje duha, ki je idealno za učenje« (Campbell, 2004, str. 212). Struktura 

in estetska privlačnost melodij, ki spremljajo učenje, prispevata k ohranjanju podatkov. Učna 

snov postane enostavnejša, ker se tako rekoč spoji z glasbo. Pri pomnjenju pa ima poleg 

melodije pomembno vlogo tudi ritem. Človekov kratkoročni spomin lahko ohrani približno 

sedem bitov podatkov. Kadar med sabo povezane skupine podatkov spremlja ritem, si te 

zapomnimo kot en bit podatkov; količina, ki jo je mogoče shraniti, se zato poveča (prav tam, 

2004).  

Glasbene dejavnosti vplivajo tudi na razvoj miselnih sposobnosti in mišljenja, kajti otroci pri 

različnih glasbenih dejavnostih, kot so glasbene didaktične igre in učenje pesmi, sklepajo, 

razčlenjujejo, primerjajo in posplošujejo (Denac, 2012). Glasba tako, poleg razvoja glasbenih 

sposobnosti, krepi tudi sposobnosti na drugih področjih (na primer jezikovne zmožnosti in 

matematične sposobnosti) (Santos-Luiz, 2007). 
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Ideja, da nas glasba »naredi« pametnejše, je prejela veliko pozornosti raziskovalcev. Wolf 

(1978, v Denac, 2012) je predstavil program Učenje za učenje s pomočjo glasbe. Za raziskavo 

je izbral predšolske in šolske otroke iz socialno slabše razvitih okolij. Vedenja, pridobljena z 

glasbenim izobraževanjem, je prenesel v različne učne situacije. Rezultati so pokazali 

pomembne dosežke na področju govora, branja in matematike. A. S. Chan se je s svojima 

sodelavkama (Chan, Ho in Cheung, 1998) posvetila vplivu, ki ga ima glasbeno usposabljanje 

na verbalni spomin. Ugotovile so, da imajo odrasli posamezniki, ki so se v otroštvu (pred 

dvanajstim letom) glasbeno izobraževali, boljši spomin za govorjene besede v primerjavi s 

tistimi, ki se v otroštvu niso glasbeno izobraževali (udeleženci z glasbenim usposabljanjem so 

si lahko zapomnili 17 odstotkov več verbalno podanih informacij kot tisti brez glasbenega 

usposabljanja). Na podlagi teh izsledkov so prišli do zaključkov, da ima glasbeno izobraževanje 

v otroštvu dolgoročne pozitivne učinke na verbalni spomin. Schellenberg (2004) je raziskoval 

vpliv glasbe na miselne sposobnosti. V raziskavo je vključil sto štiriinštirideset otrok, ki so bili 

razporejeni v štiri skupine. Znotraj eksperimentalne skupine sta bili zajeti dve skupini, ki sta 

obiskovali glasbeni pouk (igranje klaviatur ali petje), medtem ko se je ena kontrolna skupina 

udeležila neglasbene umetniške dejavnosti (dramatizacije), druga pa se ni udeležila nikakršnega 

izobraževanja. Raziskava je pokazala boljše rezultate na inteligenčnih testih pri otrocih 

glasbenih skupin, tako na področju petja kot igranju instrumenta. Tudi K. Habe se je posvetila 

učinkom glasbe, natančneje Mozartovemu učinku na kognitivne procese. V svoji raziskavi leta 

2006 se je posvetila vplivu Mozartove sonate K. 448 na prostorsko-časovno sklepanje ter na 

podlagi izsledkov raziskave potrdila pozitiven vpliv Mozartove glasbe na kognitivno 

funkcioniranje, ki pa je odvisen od zaznavnega stila, načina predelovanja informacij in 

intelektualnih značilnosti posameznikov (Habe, 2006). 

 

1.2.2 Estetski razvoj 

Glasbene dejavnosti bogatijo otrokov doživljajski svet – spodbujajo njegovo ustvarjalnost in 

mu pomagajo oblikovati radoveden in neodvisen um (Borota, 2013; Campbell, 2004). Z njimi 

»razvijamo sposobnosti zaznavanja, doživljanja, ustvarjanja in vrednotenja estetskih posebnosti 

glasbe« (Denac, 2012, str. 5). Poleg tega pa z glasbenimi dejavnostmi vplivamo tudi na razvoj 

ustvarjalnih sposobnosti, estetskega čuta in smisla za lepo v glasbi ter tako oblikujemo osnove 

estetskega okusa za glasbo (prav tam, 2012).   

O. Denac (2000) je želela v svoji raziskavi, ki jo je izvedla s predšolskimi otroki, ugotoviti vpliv 

glasbene vzgoje na otrokov celostni razvoj. Med drugim je prišla v raziskavi do zaključka, da 

so otroci iz eksperimentalne skupine, ki so bili deležni intenzivne glasbene vzgoje, kljub izredni 

mladosti (sposobnosti estetskega oblikovanja naj bi se razvile kasneje) že kazali občutljivost za 

estetsko oblikovanje glasbenih vsebin. Pri tem avtorica izpostavlja, da je razvoj sposobnosti 

estetskega oblikovanja precej odvisen od sistematične glasbene vzgoje in spodbudnega okolja. 

Na vpliv glasbenih dejavnosti na razvoj ustvarjalnosti kaže tudi starejša raziskava, ki jo je s 

predšolskimi otroki izvedel Kalmar (1982, v Hallam, 2010). V svoji raziskavi je preučeval 

učinke petja in skupinskega muziciranja ter ugotovil, da so otroci iz eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate na področju ustvarjalnosti v primerjavi z otroki iz kontrolne skupine, 

prav tako so dosegli višjo stopnjo abstrakcije.  
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1.2.3 Moralni razvoj 

Vpliv glasbenih dejavnosti na razvoj in oblikovanje moralnih osebnostnih značilnosti otroka je 

neprecenljiv. Glasbene dejavnosti prispevajo k oblikovanju otroškega kolektiva, bodisi s petjem 

v zboru ali skupinskim muziciranjem (Denac, 2012). Sodelovanje v glasbenih skupinah 

spodbuja prijateljstva med podobno mislečimi ljudmi, socialne spretnosti, skupinsko delo, 

sodelovalnost in vzajemno podporo ter povezovanje za doseganje skupinskih ciljev (Hallam, 

2010). Tudi rezultati raziskave (Eerola in Eerola, 2014) kažejo, da učenje glasbe zagotavlja 

merljive socialne koristi. Učenci v razredih z razširjenim glasbenim programom so bili na 

splošno bolj zadovoljni s šolskim življenjem kot učenci v razredih z običajnim učnim načrtom 

za glasbo. Ugotovili so, da jim je šola bolj pogosto zagotavljala možnosti in priložnosti za 

dosežke, prav tako so poročali o bistveno bolj pozitivnih odzivih na vidike razredne klime (prav 

tam, 2014). Do podobnih izsledkov sta prišli S. Hallam in V. Prince (2000). Izvedli sta 

raziskavo med učitelji instrumentov, ki so poročali o precejšnji koristi učenja igranja 

instrumenta. Zanimivo je, da najpogosteje navedene koristi niso bile povezane z razvojem 

glasbenih veščin, temveč s socialnimi veščinami, uživanjem v glasbi, timskim delom, občutkom 

za dosežke, samozavestjo in samodisciplino. Glasbeno udejstvovanje tako vpliva tudi na razvoj 

karakternih lastnosti in življenjskega optimizma, in sicer prispeva k oblikovanju samozavesti in 

pozitivne učne samopodobe, odgovornosti, samostojnosti, samozaupanja, natančnosti, 

vztrajnosti, discipliniranosti, resnicoljubnosti, iskrenosti in poštenosti (Denac, 2012; Hallam, 

2010; Sicherl Kafol, 2001; Voglar, 1973).  

 

1.2.4 Telesni razvoj 

Z glasbenimi dejavnostmi vplivamo na otrokov telesni razvoj in razvijamo njegove gibalne 

sposobnosti, kot so koordinacija, ravnotežje, moč in gibljivost (Denac, 2012; Sicherl Kafol, 

2002). Glasba na otroka vpliva spodbudno in poživljajoče, gibanje sčasoma postane bolj 

sproščeno, urejeno in intenzivno (Denac, 2012). Beisman (1967, v Hallam, 2010) je ugotovil, 

da so se gibalne dejavnosti, kot so metanje, lovljenje, skakanje in ploskanje, izboljšale, ko so 

otroci sodelovali v programu, ki je vključeval ritmično spremljavo. Podobno so izsledki 

raziskave, ki je preučevala vpliv glasbeno-gibalnega programa na kakovost lokomotornih 

gibalnih spretnosti (Derri, Tsapakidou, Zachopoulou in Kioumourtzoglou, 2001), pokazali 

izboljšanje teh spretnosti (skoki, poskoki, preskoki ipd.) pri otrocih, ki so bili v program 

vključeni, v nasprotju s kontrolno skupino otrok, ki se glasbeno-gibalnega programa ni 

udeležila. Obstajajo pa tudi dokazi, da glasbeno izvajanje, predvsem učenje igranja instrumenta, 

izboljšuje finomotorične spretnosti (Hallam, 2010; Lee in Lin, 2015; Schlaug idr., 2005). 

Glasba pozitivno vpliva tudi na posameznikovo počutje in zdravje (Hallam, 2010). V študiji, ki 

sta jo izvedla Clift in Hancox (2001), so študenti, ki so bili člani univerzitetnega pevskega 

zbora, poročali o koristih zborovskega petja in aktivnega sodelovanja v pevskem zboru. Večina 

(84 %) udeležencev je potrdila pozitiven vpliv zborovskega petja na zdravstveno stanje, pri 

čemer so bile glavne koristi povezane z izboljšano pljučno funkcijo in dihanjem, izboljšanim 

razpoloženjem in zmanjšanjem stresa. O. Dewhurst-Maddock (1999) opaža, da se zdravilna 

vrednost glasbe kaže še posebej na področju psihološke rehabilitacije, delovne terapije in 

zdravljenja duševnih bolezni.  K. Čare (b. d.) dodaja, da lahko glasba omili znake depresije. Pri 

tem opozarja, da glasba sama neposredno ne vpliva na simptome bolezni, vendar ustvari 

prijetno razpoloženje, ki posredno prispeva k zmanjšanju teh simptomov. 
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2. GLASBA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

»Glasba govori v jeziku, ki ga otroci nagonsko razumejo« (Campbell, 2004, str. 20). Otroci so 

srečni, kadar pojejo, ploskajo in plešejo. Glasba jih zabava in razveseljuje ter vpliva na njihov 

umski, čustveni, socialni in telesni razvoj. Pozitivni vplivi glasbe se kažejo tudi znotraj učilnice, 

saj prisotnost glasbe pri pouku spreminja razpoloženje otrok ter jim pomaga premagovati stres, 

jih pomirja ter spodbuja k ohranjanju pozornosti (prav tam, 2004). Glasba je že po naravi blizu 

vsem ljudem in ima prav zato veliko prednost pred drugimi učnimi predmeti (Rotar Pance, 

2006).  

 

2.1 Glasbena umetnost 

V Učnem načrtu (Holcar idr., 2011) je predstavljena opredelitev predmeta: »Glasba je oblika 

komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in delovanje, zato učenci potrebujejo glasbene 

izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. /.../ Procesi glasbenega učenja in poučevanja 

spodbujajo razvoj glasbenega doživljanja in mišljenja ter vplivajo na razvoj glasbenih 

sposobnosti, spretnosti in znanj. Temeljne metode glasbenega poučevanja in učenja se 

uresničujejo z dejavnostmi izvajanja, ustvarjanja in poslušanja glasbe« (str. 4).  

B. Sicherl Kafol (2001) navaja, da sodobna glasbena umetnost sledi načelu celostnosti preko 

kompleksno naravnanega pouka, kjer se glasbeni cilji, vsebine in metode povezujejo z drugimi 

predmetnimi področji in hkrati prispevajo k otrokovemu razvoju na kognitivnem, afektivno-

socialnem in psihomotoričnem področju. Glasbena umetnost zajame posameznika celostno 

(prav tam, 2001). Celostna glasbena umetnost vključuje glasbene dejavnosti, ki predstavljajo 

samostojno obliko glasbenega izražanja, spodbujajo veselje do igre, zvoka in gibanja, razvijajo 

splošne zaznavne in gibalne sposobnosti, pozornost, jezikovno komunikacijo ter socialno 

vedenje (Denac, 2012). Delimo jih na tri področja, in sicer na glasbeno izvajanje, poslušanje 

glasbe in ustvarjanje v in ob glasbi.  

Glasbeno izvajanje vključuje petje, ritmično izreko, igranje na glasbila, gibalno-plesno 

izražanje ob glasbi in kombinacijo navedenih dejavnosti (Borota, 2013; Rotar Pance, 2011; 

Sicherl Kafol, 2015). Gre za temeljno glasbeno dejavnost, s katero otrok razvija glasbene 

sposobnosti (melodični in ritmični posluh), spretnosti (pevska in instrumentalna tehnika) in 

glasbene miselne predstave (Borota, 2013, Sicherl Kafol, 2015). Ob izvajanju učenci doživljajo 

glasbo ter postopoma razvijajo tonalno in ritmično zanesljivost, zmožnost estetskega izvajanja, 

glasbene vrednote ter interes in pozitivna čustva do glasbe (Sicherl Kafol, 2015). 

Poslušanje glasbe vključuje doživljanje glasbe in razvijanje zavestnega zaznavanja glasbenih 

značilnosti (Sicherl Kafol, 2015). Lahko gre za samostojno glasbeno dejavnost ali pa za sestavni 

del ostalih glasbenih dejavnosti (Borota, 2013). Z ustreznim in raznolikim repertoarjem 

učencem približamo raznovrstne glasbene vsebine ter razvijamo sposobnost estetskega 

doživljanja in vrednotenja glasbe, pozornost, občutljivost za zvočno okolje ter glasbeni spomin 

(Borota, 2013; Sicherl Kafol, 2015). Učenec s poslušanjem glasbe spoznava glasbena dela ter 

prvine, izvajalska sredstva in oblikovne značilnosti glasbe (Borota, 2013). 
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Ustvarjanje oziroma ustvarjalni dosežki vključujejo pevske in instrumentalne izmišljarije, 

poustvarjalne interpretacije glasbenih vsebin ter likovno, besedno in gibalno izražanje 

glasbenih doživetij in predstav (Holcar idr., 2011; Sicherl Kafol, 2001, 2015). Gre za avtentično 

učenje, kjer učenci pridobljeno znanje uporabijo v novi situaciji. Vodilo njihove ustvarjalnosti 

sta radovednost in zanimanje (Borota, 2013). Učenci v ustvarjalnih dosežkih izražajo lastno 

doživljanje in (pre)oblikovanje zvočnega gradiva ter razvijajo glasbeno mišljenje in ustvarjalen 

odnos do glasbe (Sicherl Kafol, 2001, 2015). 

B. Rotar Pance (2011) ugotavlja, da se navedene glasbene dejavnosti med seboj tesno 

prepletajo. Tako je glasbeno izvajanje (petje pesmi in igranje na glasbila) povezano s 

poslušanjem in poustvarjanjem skladb in obratno – ustvarjene glasbene vsebine izvedemo v 

zvočni podobi ter smo hkrati aktivni poslušalci. Dejavnosti ustvarjanja lahko načrtujemo tudi 

ob poslušanju glasbe, lahko pa učenci ob poslušanju skladb tudi spontano prepevajo ali skladbo 

načrtno spremljajo z glasbili (prav tam, 2011). Znano je (Denac, 2000, 2012; Pesek, 1997; 

Sicherl Kafol, 2001, 2015; Sicherl Kafol in Zalar, 2011), da z izpostavljenimi glasbenimi 

dejavnostmi spodbujamo odzivanje na afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju. 

 

2.2 Načrtovanje glasbene umetnosti 

Pri načrtovanju glasbene umetnosti je pomembno, da sledimo tako procesno-razvojnemu kot 

tudi celostnemu pristopu. Procesno-razvojni pristop izhaja iz spoznanja, da učni proces ni zgolj 

sredstvo za uresničevanje vnaprej zastavljenih učnih ciljev, ampak je sam cilj z notranjo 

vrednostjo (Kroflič, 1992, v Sicherl Kafol in Zalar, 2011). Razsežnosti učenja glasbe pogosto 

pripeljejo do nepredvidenih vplivov, ki so prav tako pomembni kot načrtovani cilji, zato je treba 

pri načrtovanju glasbene umetnosti upoštevati procesno-razvojni pristop kot »odprt« model 

(Sicherl Kafol in Zalar, 2011). Celostni pristop poudarja pomen uravnoteženega učnega razvoja 

in se povezuje s procesno-razvojnim pristopom. Izhaja iz spoznanj (Levitin, 2006; O'Donnell, 

1999; Sloboda, 1997), da ukvarjanje z glasbo spodbuja povezano delovanje obeh možganskih 

hemisfer (Sicherl Kafol, 2015; Sicherl Kafol in Zalar, 2011).  

Proces glasbenega poučevanja in učenja je usmerjen v spodbujanje glasbenega razvoja učencev 

(Sicherl Kafol, 2001), zato moramo pri načrtovanju glasbene umetnosti upoštevati razvojne 

značilnosti otrok določene starosti, glasbeno strokovne osnove in glasbene vsebine (Pesek, 

1997). Kakovost poučevanja glasbene umetnosti se kaže v strokovnem načrtovanju učnih 

priprav (Sicherl Kafol in Zalar, 2011). V glavi učne priprave navedemo vsebine, metode in 

oblike dela, sredstva, pripomočke, literaturo ter učne cilje. Cilje načrtujemo sistematično na 

področjih kognitivnega, afektivnega in psihomotoričnega razvoja. Premišljeno in skrbno 

zapišemo tudi potek učnega procesa, ki ga načrtujemo v interakciji glasbenih dejavnosti 

izvajanja, poslušanja in ustvarjanja. Potek oblikovno razčlenimo na prevladujoče glasbene 

dejavnosti, dejavnosti učitelja in dejavnosti učencev. Na konec učne priprave dodamo priloge, 

tj. dodatno gradivo, ki ni zapisano v navedeni literaturi in je avtorsko delo učitelja (notni zapisi 

glasbenih vsebin, instrumentalnih spremljav, dihalnih in vokalnih vaj, solmizacijskega 

upevanja ipd.) (prav tam, 2011). 

B. Sicherl Kafol (2015) meni, da je nepogrešljiva komponenta pri načrtovanju glasbene 

umetnosti tudi ustvarjalni pristop. Avtorica navaja, da kakovost poučevanja in učenja ni odvisna 
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samo od zapisane učne priprave, ampak tudi od ustvarjalne zapolnitve tako imenovanih 

neopredeljenih mest, ki se pojavljajo v odnosu med učiteljem, učenci in glasbo. Na ta način 

vsaka izvedba učne ure glasbene umetnosti zaživi v svoji enkratnosti (Sicherl Kafol in Zalar, 

2011).  

H. Motte-Haber (1990) poudarja, da za načrtovanje učnega procesa niso pomembni le vidiki 

spodbujanja sposobnosti, ampak je treba pri učencih zbuditi zanimanje. Tudi B. Rotar Pance 

(2006) izpostavlja motivacijo kot pomemben element glasbenega izobraževanja. Avtorica 

poudarja, da se morajo učitelji pri razumevanju motivacije za glasbeno izobraževanje zavedati, 

da je vsak učenec svojevrsten individuum, ki ima edinstvene glasbene sposobnosti, spretnosti, 

cilje, potrebe, interese, učne navade, način razmišljanja in čustvovanja, pristope k reševanju 

problemov in svojstvene odzive na vplive iz okolja. Pri urah glasbene umetnosti se učitelji 

srečujejo z različnimi tipi učencev. Ker je vsak učenec za glasbo različno motiviran, je naloga 

učiteljev, da čim bolje spoznajo njihove značilnosti, cilje in motive ter jih ustvarjalno 

vključujejo v lastne glasbenoizobraževalne strategije (prav tam, 2006). Pomemben dejavnik, ki 

učence motivira za ravnanje, je radovednost (Motte-Habber, 1990). Radovednost učencev 

zbuja, kar je novo, dvoumno in kompleksno (prav tam, 1990). Glasbena umetnost mora zato, 

da se izogne predvidljivosti, vključevati novosti (Rotar Pance, 2006). Če bodo učenci poznali 

potek ure glasbene umetnosti, bo začela njihova motivacija upadati. Učitelji morajo, 

upoštevajoč predznanje učencev, pouk ustvarjalno načrtovati ter vanj vnašati novosti, ki pri 

učencih zbujajo interes in radovednost ter tako večajo motivacijo (prav tam, 2006). 

 

2.2.1 Cilji 

Kakovostno uresničevanje glasbene umetnosti zahteva kontinuirano in sistematično 

načrtovanje didaktičnih elementov, med katerimi so pomembni cilji poučevanja in učenja 

(Sicherl Kafol in Zalar, 2011). Določeni so kot vrednota vzgojno-izobraževalnega procesa, s 

katerimi izražamo namen glasbenega učenja (Sicherl Kafol, 2001). Cilji opredeljujejo, kako se 

bodo učenci pod vplivom glasbene umetnosti spremenili (Sicherl Kafol in Zalar, 2011). S cilji 

glasbene umetnosti označujemo tako procese kot tudi dosežke glasbenega učenja. Na ravni 

procesov glasbenega učenja sledimo razvoju estetskega izvajanja in doživljanja glasbenih 

vsebin, dejavnega poslušanja glasbe ter ustvarjalnosti v in ob glasbi. S tovrstnimi procesnimi 

cilji glasbenega učenja vplivamo na glasbene dosežke: razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti 

in znanj (prav tam, 2011).  

V Učnem načrtu (Holcar idr., 2011) so opredeljeni splošni cilji, v katerih je izpostavljen 

učenčev pozitiven odnos do glasbe in glasbenega udejstvovanja, njegov glasbeni, estetski in 

celostni razvoj ter vzgoja za zdravo zvočno okolje in zvočno ekologijo (Rotar Pance, 2011), in 

operativni cilji, navedeni na področjih glasbenih dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, 

ki se med seboj prepletajo (Holcar idr., 2011). Glasbeni cilji izvajanja, poslušanja in ustvarjanja 

prispevajo h glasbenemu in splošnemu razvoju na kognitivnem, psihomotoričnem in 

afektivnem področju ter tako vplivajo na otrokov celostni razvoj (Sicherl Kafol, 2001; Sicherl 

Kafol in Zalar, 2011). Vplivu glasbene vzgoje na celostni razvoj otrokove osebnosti se je v 

svoji raziskavi posvetila O. Denac (2002) ter potrdila pozitiven vpliv glasbene vzgoje na 

kognitivni, psihomotorični, afektivni in socialni razvoj.  
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Razlikujemo tudi tri področja vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

Kognitivno področje vzgojno-izobraževalnih ciljev (Anderson idr. 2016; Bloom, 1956, v 

Sicherl Kafol, 2015): 

 znanje (zna, ve, prepozna, pove, zna opisati ipd.); 

 razumevanje (z gibi nakazuje, izraža, izbere, smiselno nadaljuje ipd.); 

 uporaba (vključi elemente, uporabi ipd.); 

 analiza (razčleni, ugotovi, ovrednoti ipd.); 

 sinteza (izdela načrt, ustvari ipd.) in 

 vrednotenje (vrednoti, oceni ipd.). 

Afektivno področje vzgojno-izobraževalnih ciljev (Krathwohl, 1964, v Sicherl Kafol, 2015): 

 sprejemanje (posluša, se zave, opazuje, imenuje in opiše, prepozna, strpno posluša, 

pozorno posluša ipd.); 

 odzivanje (upošteva navodila, uredi, posnema, prostovoljno sodeluje, 

samoiniciativno/rad sodeluje, izraža veselje ipd.); 

 usvajanje vrednot (si prizadeva, daje pobude, glede na svoj interes izbira, vztrajno in 

prizadevno vadi, zagovarja, samostojno uporablja ipd.) in 

 organiziranost vrednot (primerja in utemelji, analizira, estetsko vrednoti ipd.). 

Psihomotorično področje vzgojno-izobraževalnih ciljev (Kibler idr., v Sicherl Kafol 2015): 

 veliki telesni gibi (z gibi rok nakazuje, ploska, trka, tleska, koordinira gibe rok, hodi, 

skače, izvaja plesne korake, z gibi izraža, z igranjem na lastna glasbila izraža ipd.); 

 drobni koordinirani gibi (zaploska, riše, z gibi rok posreduje, opazuje in oponaša igranje 

instrumenta, slušno usklajuje svoje igranje, se gibalno izraža ipd.); 

 nebesedno sporočanje (z mimiko obraza/gibi telesa izraža, z obrazom prikaže, izraze na 

obrazu prenese, z gibi rok kaže ipd.) in 

 govorne spretnosti (izvaja dihalne vaje, ritmično izreka, poje pevsko besedilo, zaigra 

ritem besedila, besedilo pesmi izrazi ipd.). 

Pri glasbeni umetnosti na kognitivnem področju učenec razvija procese opazovanja, 

poimenovanja, primerjanja, razvrščanja, urejanja, merjenja in vrednotenja. Na afektivnem 

področju spodbujamo razvoj učenčevega zavedanja, opazovanja, pozornosti, doživljanja, 

samoiniciativnosti, zadovoljstva, sodelovanja, prizadevanja in vrednotenja. Psihomotorično 

področje krepi razvoj koordinacije, ravnotežja, moči, gibljivosti, gibalne izraznosti, gibalne 

komunikacije in orientacije v prostoru (Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol in Zalar, 2011).  

Vzgojno-izobraževalni proces glasbene umetnosti je treba oblikovati kot celosten proces, pri 

katerem ne smemo spodbujati samo enega področja razvoja otrokove osebnosti (Denac, 2000). 

Na tem mestu O. Denac (2000) poudarja, da afektivni procesi spodbujajo dejavnosti na 

kognitivnem in psihomotoričnem področju in prav na tem prepletu procesov kognitivnega, 

afektivnega in psihomotoričnega področja temelji glasbeni razvoj. Kljub temu je raziskava 

(Sicherl Kafol, Denac, Žnidaršič in Zalar, 2015), v katero so bili vključeni bodoči in že delujoči 

slovenski učitelji razrednega pouka, pokazala največjo zastopanost ciljev na psihomotoričnem 

področju, katerim so sledili cilji kognitivnega področja in najmanj zastopani cilji afektivnega 

področja. Rezultati raziskave kažejo, da se učitelji premalo zavedajo pomembnosti čustvenih 
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in socialnih dejavnikov učenja ter uravnoteženosti učnega razvoja. Ugotovitve te študije so 

pomembne za nadaljnje usposabljanje učiteljev ter ozaveščanje uravnoteženega učnega razvoja. 

 

2.2.2 Vsebine 

Druga pomembna komponenta načrtovanja vzgojno-izobraževalnega procesa so vsebine. 

Vsebine glasbene umetnosti načrtujemo glede na glasbene cilje (Sicherl Kafol, 2001), kar 

pomeni, da izberemo ustrezno vsebino šele potem, ko imamo že izoblikovane učne cilje (Denac, 

2012). Pri načrtovanju vsebin mora biti učitelju že vnaprej jasno, kaj želi z vzgojno-

izobraževalnim procesom doseči ter katere cilje bo uresničeval (prav tam, 2012).  

Glasbene vsebine obsegajo zvočne primere, pesemsko gradivo in druge melodične ter ritmične 

vsebine, ki so osnova glasbenih dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja (Sicherl Kafol, 

2001). Pri izbiri upoštevamo stopnjo splošnega in glasbenega razvoja otrok ter kriterije 

umetniške vrednosti gradiva. V izboru mora biti enakovredno zastopana ljudska in umetna 

glasba tako domačih kot tujih avtorjev (prav tam, 2001). 

 

2.2.3 Metode poučevanja in učenja 

Poleg ciljev in vsebin zagotavljajo uspešen vzgojno-izobraževalni proces tudi metode dela 

(Denac, 2012). Učne metode se povezujejo z učnimi cilji, zato je za uresničevanje glasbenih 

ciljev potrebno uresničevanje ustreznih glasbenih metod poučevanja in učenja (Sicherl Kafol, 

2015). B. Sicherl Kafol (2001) izpostavlja, da učne metode niso univerzalne, zato vsako 

predmetno področje uporablja splošne ter specifične metode poučevanja in učenja. Glasbeno 

učenje lahko poteka le s pomočjo glasbenih metod učenja, ki spodbujajo učenčevo odzivanje 

na kognitivnem, afektivno-socialnem in psihomotoričnem področju razvoja (prav tam, 2001). 

Na izbor glasbenih metod vplivajo zastavljeni cilji in načrtovane vsebine, starost in količina 

otrok ter materialna opremljenost šole (Denac, 2012). Glasbene metode poučevanja in učenja 

delimo na metode izvajanja, poslušanja in ustvarjanja (Sicherl Kafol, 2015). 

 

Metode izvajanja 

 »RITMIČNA IZREKA: demonstracija ritmične izreke, posnemanje ritmične izreke; 

 PETJE: pevska demonstracija, petje s pripevanjem, petje s posnemanjem (imitacijo), 

petje s solmizacijski zlogi; 

 IGRANJE NA GLASBILA: demonstracija igranja na otroška glasbila, posnemanje 

igranja na otroška glasbil; 

 GIBALNO IZRAŽANJE OB GLASBI: demonstracija gibalnega izvajanja ob glasbi, 

posnemanje gibalnega izvajanja ob glasbi; 

 DELO Z GLASBENIM ZAPISOM: branje: likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih 

zlogov, ritmičnih zlogov, narek: ritmični, melodični/solmizacijski, zapis: 

likovnih/notnih simbolov, solmizacijskih zlogov, ritmičnih zlogov« (Sicherl Kafol, 

2015, str. 29). 
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Metode poslušanja 

 »DOŽIVLJAJSKO POSLUŠANJE; 

 DOŽIVLJAJSKO-ANALITIČNO POSLUŠANJE: prepoznavanje izvajalskih in 

izraznih sredstev, ritmična analiza, melodična analiza, oblikovna analiza« (Sicherl 

Kafol, 2015, str. 29). 

 

Metode ustvarjanja 

 »ESTETSKO OBLIKOVANJE GLASBENIH VSEBIN: poustvarjalno petje, 

poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin; 

 USTVARJANJE GLASBENIH VSEBIN: ritmično/melodično dopolnjevanje, 

ritmična/melodična vprašanja in odgovori, izmišljarije /.../; 

 GIBALNO/LIKOVNO/BESEDNO USTVARJANJE OB GLASBI« (Sicherl Kafol, 

2015, str. 29, 30). 
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3. GLASBENA UMETNOST KOT VIR MEDPREDMETNIH 

POVEZAV 

Glasbena umetnost pozitivno vpliva na učenje pri drugih predmetih, kar potrjujejo številne 

raziskave. Šestletna študija (Bastian, 1997, v Sicherl Kafol, 2001), ki je potekala na osnovnih 

šolah v Berlinu, je potrdila pozitiven vpliv glasbene umetnosti na razvoj otrokovih kognitivnih, 

afektivnih, socialnih in psihomotoričnih sposobnosti. Pomembna je predvsem ugotovitev, da so 

bili učenci kljub večji količini časa, ki so ga namenili glasbenemu učenju, uspešnejši tudi pri 

drugih predmetih (prav tam). Številni avtorji govorijo o pozitivnem vplivu glasbenega 

izobraževanja na matematične (Santos-Luiz, 2007) in prostorske sposobnosti (Husain, Forde 

Thompson in Schellenberg, 2002), na splošni jezikovni razvoj (Israel, 2013; Schön idr., 2008) 

in učenje tujih jezikov (Lee in Lin, 2015; Ludke, Ferreira in Overy, 2014), na ustvarjalnost 

(Wolf, 1979, v Hallam 2010) ter na socialni razvoj (Eerola in Eerola, 2014). 

 

Omenjeni vplivi kažejo na integrativno naravnanost glasbene umetnosti, ki poleg glasbenega 

razvoja spodbuja napredovanje na celostnem področju razvoja. Na ravni šole se glasbena 

umetnost s svojimi cilji, metodami in vsebinami povezuje z drugimi predmetnimi področji in 

tako omogoča neizčrpen vir medpredmetnih povezav (Sicherl Kafol, 2001, 2002). 

 

3.1 Medpredmetno povezovanje 

Medpredmetne povezave so eden od pomembnih dejavnikov, ki prispevajo k boljšemu, 

trajnejšemu in uporabnemu znanju (Štemberger, 2007). Tradicionalno načrtovanje brez 

ustreznih povezav ne omogoča doseganja ciljev sodobne šole (Bevc, 2005), ki naj bi presegla 

enostransko in v posamezna predmetna področja usmerjeno poučevanje (Sicherl Kafol, 2002, 

2007, 2015).  

V strokovni literaturi (Hodnik Čadež, 2007; Sicherl Kafol 2007, 2015; Sicherl Kafol in Denac, 

2010; Štemberger, 2007) je medpredmetno povezovanje opredeljeno kot celosten didaktični 

pristop, kjer se znanje, vsebine in učne spretnosti povezujejo horizontalno (povezovanje znotraj 

predmetnika) in vertikalno (povezovanje med različnimi predmetnimi področji). Določene so 

na podlagi skupnih ciljev predmetnih področij, pri čemer V. Štemberger (2007) poudarja pomen 

jasne prepoznavnosti ciljev za učinkovitost povezav. Medpredmetne povezave s prenosom 

znanj in učnih spretnosti (vsebin, učnih strategij, pojmov, podatkov, pravil, miselnih spretnosti, 

čustev, stališč, komunikacije ipd.) učencem omogočajo celostno spoznavanje učne stvarnosti 

(Sicherl Kafol, 2002, 2007, 2015; Sicherl Kafol in Denac, 2010).  

 

3.1.1 Vidiki medpredmetnih povezav 

Medpredmetno povezovanje obravnavamo z vsebinskega in procesnega vidika, saj sta oba 

ključna za razumevanje različnih možnosti medpredmetnih povezav (Sicherl Kafol, 2015). 
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Vsebinski vidik medpredmetnih povezav 

Vsebinski vidik temelji na povezovanju učnih vsebin, kar pomeni, da poteka načrtovanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa na podlagi učnosnovnega kurikularnega modela (Sicherl 

Kafol, 2015). Vsebine se med sabo povezujejo na podlagi povezovalne oziroma osrednje teme, 

tematskih sklopov, ideje, predmeta ipd. Temelj tovrstnega načina poučevanja sta posredovanje 

učne snovi in kopičenje dejstev, medtem ko so razvijanje učnih strategij, vrednotenje in kritična 

refleksija znanja prezrti. Odraz so natrpani učni programi, faktografsko znanje in 

zapostavljenost učnih izkušenj. Sodobni pristopi k načrtovanju pouka se bolj kot na vsebino 

osredotočajo na cilje in procese učenja, zato vsebinski pristop sam po sebi ne zagotavlja 

zadostne osnove uspešnega medpredmetnega povezovanja (prav tam, 2015).  

 

Procesni vidik medpredmetnih povezav 

Procesni vidik izpostavlja povezovanje ciljev in procesov učenja (učnih postopkov, miselnih 

spretnosti, motivacije, stališč, čustev ipd.). Načrtovanje pouka poteka na podlagi 

konceptualnega, učno-ciljnega in  procesno-razvojnega kurikularnega modela (Sicherl Kafol, 

2007, 2015). 

Konceptualno načrtovanje izhaja iz načela vedenja oziroma koncepta, kar pomeni, da je znanje 

različnih predmetnih področij povezano v pojme z namenom prenosa miselnih strategij. Na tej 

osnovi se aktivirajo višje ravni miselnih spretnosti, med drugim tudi ustvarjalno reševanje 

problemov (prav tam, 2007, 2015). 

Učno-ciljno načrtovanje izhaja iz učnih ciljev, ki določajo izbiro učnih postopkov in vsebin ter 

evalvacijo (Sicherl Kafol, 2015). Cilji medpredmetnega povezovanja so opredeljeni na 

kognitivnem (»obnovi, prepozna, poimenuje, primerja, ponazori, razvrsti, uredi, meri, razlikuje, 

oceni, uporabi, poveže, analizira, sintetizira, konkretizira, vrednoti itn.« (Sicherl Kafol, 2015, 

str. 54)), afektivnem (»razlikuje, prepoznava, pozorno posluša, izbere, sprejema, opazuje, 

upošteva, se udeležuje, zagovarja, se zavzema, primerja, opredeljuje, analizira, spremeni, 

uskladi, ceni, razreši itn.« (prav tam, 2015, str. 54)) in psihomotoričnem področju razvoja 

(»koordinira velike telesne gibe, koordinira drobne telesne gibe, nebesedno sporoča z mimiko, 

nebesedno sporoča s kretnjami rok, nebesedno sporoča z gibi celega telesa, oblikuje glasove, 

oblikuje besede, oblikuje besedila, koordinira besede in kretnje itn.« (prav tam, 2015, str. 54)). 

Procesno-razvojno načrtovanje temelji na vzgojno-izobraževalnem procesu. B. Sicherl Kafol 

(2015) pri tem opozarja, da je vzgojno-izobraževalni proces sam sebi cilj z notranjo vrednostjo 

in ne zgolj sredstvo za doseganje vnaprej določenih ciljev. Izhodišče medpredmetnih povezav 

in temelj za kakovosten učni razvoj je načrtovanje procesov učenja, to je procesnih ciljev na 

področjih kognitivnega (intuitivnost, imaginacija, miselne strategije, problemsko in ustvarjalno 

mišljenje, vrednotenje, učna samostojnost ipd.), afektivnega (samozaupanje, pozornost, 

pozitiven odnos do učenja, sodelovalno učenje, ponotranjenje vrednot ipd.) in 

psihomotoričnega razvoja (zavedanje telesa, gibanje, gibalna sproščenost, orientacija v 

prostoru, gibalne sposobnosti, gibalna komunikacija, gibalna ustvarjalnost, gibalna izraznost, 

gibalna občutljivost in vrednotenje ipd.). Procesni cilji predstavljajo osnovo medpredmetnega 

povezovanja v sklopu procesno-razvojnega načrtovanja in prispevajo k nadgradnji predmetnih 

ciljev (prav tam, 2015).  
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B. Sicherl Kafol in O. Denac (2010) sta se v svoji raziskavi posvetili uporabi medpredmetnih 

povezav v učnem okolju. Namen raziskave je bil ugotoviti količino in kakovost medpredmetnih 

povezav ter preučiti različne vidike procesnega in vsebinskega načrtovanja. Kljub temu, da je 

raziskava pokazala pogosto uporabo medpredmetnih povezav v slovenskih šolah, sta avtorici 

prišli do zaključkov, da učitelji povezave uresničujejo le na vsebinski ravni in le redko na 

procesni ravni načrtovanja. Pogostost medpredmetnega povezovanja tako še ne pomeni 

kakovosti (prav tam, 2010). 

 

3.1.2 Pomen medpredmetnega povezovanja 

Otroci doživljajo in spoznavajo svet na različne načine, zato je pomembno, da jim določen 

pojav predstavimo z različnih zornih kotov. Le na ta način si bodo o njem ustvarili celotno sliko 

(Štemberger, 2007). Stvarnosti namreč ne doživljamo strukturirano po kriterijih posameznih 

področij, ampak jo dojemamo celostno (Pavlič Škerjanc, 2010). Po mnenju V. Štemberger 

(2007) je pri otrokovem spoznavanju sveta, usvajanju in uporabi znanja ključnega pomena 

transfer, ki zagotavlja hitrejše in boljše pomnjenje. Z metodami in oblikami dela, katerih vodilo 

je medpredmetno povezovanje, naj bi učenci doumeli povezave med raznovrstnimi, a vendar 

podobnimi vsebinami in procesi. Na ta način učence ne samo razbremenimo, ampak jim 

zagotovimo tudi trajnejše in kakovostnejše znanje (prav tam, 2007). B. Sicherl Kafol (2007) 

navaja, da je uvajanje medpredmetnih povezav »nadgraditev predmetnega pristopa in omogoča 

poglobljeno spoznavanje učne stvarnosti« (str. 127).  

V. Bevc (2005) ugotavlja, da so pri tako imenovanem transmisijskem pouku učenci prikrajšani 

pomembnih veščin, spretnosti in strategij, ki jih lahko razvijamo le z aktivno vlogo učencev. 

Medpredmetne povezave zagotavljajo tovrsten aktivni pristop, ki olajšuje usvajanje pojmov, 

principov in zakonitosti ter omogoča trajnost in uporabo usvojenega znanja v novih situacijah 

(prav tam, 2005). Podobno T. Hodnik Čadež (2007) izpostavlja, da medpredmetno povezovanje 

ne pomeni zgolj razvijanja konceptualnega povezovanja, ampak pri učencih razvija tudi 

generične veščine, ki so neodvisne od vsebine in jih je mogoče prenašati. To so na primer 

kritično mišljenje, reševanje problemov, izvajanje projektnih nalog, obdelava podatkov, 

aktivno učenje, branje ipd. Medpredmetne povezave pa so pomembne tudi zaradi učenčevega 

učenja procesa povezovanja področij, saj na ta način učenec spoznava in išče povezave med 

predmeti ter tako ustvarja trdnejše odnose med pojmi (prav tam, 2007). Tudi B. Sicherl Kafol 

(2015) navaja prednosti medpredmetnega povezovanja, kot so preseganje tako imenovanega 

popredalčkanega znanja, odkrivanje globljih povezav med pojavi, kakovostnejše učenje, 

ekonomična izraba učnega procesa, večji interes in motiviranost za učenje, samostojno in 

aktivno pridobivanje učnih izkušenj, uporabnost, trajnost in povezanost znanja, kompleksno 

mišljenje in sodobna didaktična organizacija pouka. 

 

3.1.3 Dejavniki medpredmetnega povezovanja 

B. Sicherl Kafol (2015) ugotavlja, da so za kakovostno uresničevanje medpredmetnih povezav 

potrebni: 

 dobro poznavanje učnih ciljev, postopkov in vsebin različnih predmetov; 

 premišljeno načrtovanje, izvajanje in vrednotenje smiselnih medpredmetnih povezav; 

 sodelovanje učiteljev različnih predmetov; 
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 ustrezna strokovna in didaktična usposobljenost učiteljev. 

Medpredmetni pristop zahteva dobro poznavanje posameznih predmetnih področij, ki jih 

želimo povezovati, pri čemer B. Sicherl Kafol in O. Denac (2010) opozarjata, da bodo povezave 

uspešne le, če ne bodo dušile posebnosti posameznih področij.  

Za kakovostno izvedbo medpredmetnih povezav je ključnega pomena sistematično in 

poglobljeno načrtovanje, zato moramo izvajanje načrtovati že pred začetkom šolskega leta 

(Štemberger, 2007). Medpredmetne povezave izvajamo, ko za to obstajajo razlogi in ustrezni 

pogoji. Obstaja več različnih načinov uresničevanja medpredmetnih povezav, od tistih, ki 

nastanejo spontano, pa do tistih, ki terjajo bolj poglobljeno obravnavo vsebin posameznih 

predmetov, bolj prilagodljiv urnik, boljše sodelovanje med učitelji ter več časa (dnevi 

dejavnosti, projektni dnevi, šole v naravi, raziskovalne naloge učencev ipd.) (prav tam, 2007). 

Na področju načrtovanja in izvajanja medpredmetnih povezav so B. Sicherl Kafol, T. Hodnik 

Čadež in V. Štemberger (prav tam, 2007) izvedle raziskavo, v katero je bilo vključenih dvesto 

petdeset učiteljev in vzgojiteljev. Rezultati so pokazali, da učitelji v večini primerov 

medpredmetnih povezav ne načrtujejo, ampak jih izvajajo spontano, v okviru rednega pouka, 

kar kaže na neustreznost načrtovanja in izvajanja povezav.  

Kakovost medpredmetnega povezovanja je torej v veliki meri odvisna tudi od strokovne 

usposobljenosti učiteljev. Pri načrtovanju medpredmetnih povezav mora učitelj upoštevati 

razvojno stopnjo, predznanje in interese učencev (Hodnik Čadež, 2007; Štemberger, 2007) ter 

specifike šole in okolja (Štemberger, 2007). Poleg tega uresničevanje medpredmetnih povezav 

od učitelja zahteva še poznavanje ciljev posameznih predmetnih področij in sodobnih tehnik 

načrtovanja, dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljavo ter sodelovanje z drugimi učitelji 

(Hodnik Čadež, 2007; Štemberger, 2007).  

 

3.2 Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti 

Več slovenskih strokovnjakinj s področja glasbene didaktike (Rotar Pance, 2011; Sicherl Kafol 

2001, Sicherl Kafol in Zalar, 2011) se zaveda pomembnega mesta glasbene umetnosti pri 

uresničevanju medpredmetnih povezav. B. Sicherl Kafol (2001, str. 14) navaja, da sodobna 

glasbena umetnost stremi k celostnosti s kompleksno usmerjenim poukom, v katerem se 

glasbeni cilji, vsebine in metode povezujejo z drugimi predmeti in obenem vplivajo na otrokov 

kognitivni, afektivno-socialni in psihomotorični razvoj. B. Rotar Pance (2011) dodaja, da prav 

vse glasbene dejavnosti omogočajo številne vsebinske, konceptualne in procesne 

medpredmetne povezave, vendar pri tem učiteljem svetuje, da glasbene umetnosti ne izrabljajo 

le kot sredstvo za doseganje ciljev drugih predmetov, ampak otrokom omogočajo vstop v svet 

glasbe kot umetnosti in kulture. 

V Učnem načrtu za glasbeno umetnost (Holcar idr., 2011) so medpredmetne povezave 

navedene na ravni vsebin in pojmov (za vsa predmetna področja) ter na ravni procesov in ciljev 

učenja, in sicer za prevladujoče: 

 kognitivno področje: »poimenovanje, prepoznavanje, primerjanje, ponazarjanje, 

razlikovanje, razvrščanje, urejanje, povezovanje, uporabljanje, analiziranje, 

sintetiziranje, konkretiziranje, vrednotenje, samostojno učenje, metakognicija (učenje 
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učenja, samoevalvacija, samorefleksija idr.), problemsko in ustvarjalno mišljenje idr.« 

(Holcar idr., 2011, str. 26); 

  afektivno področje: »sprejemanje, opazovanje, sodelovanje, upoštevanje, 

udeleževanje, zagovarjanje, zavzemanje, primerjanje, opredeljevanje, usklajevanje, 

medosebno komuniciranje, pozorno poslušanje, sodelovalno učenje, samozaupanje, 

pozornost, vrednotenje, samostojno učenje, samoiniciativnost, samospoštovanje idr.« 

(prav tam, 2011, str. 26) in 

 psihomotorično področje: »zavedanje telesa, gibalna sproščenost, orientacija v 

prostoru, gibalne sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, moč, gibljivost), gibalna 

komunikacija, ustvarjanje, izraznost, občutljivost in vrednotenje, groba in fina 

motorika, jasna izreka, širjenje besedišča, oblikovanje glasov in besed, koordinacija 

besed in kretenj, grafomotorične spretnosti, nebesedna komunikacija idr.« (prav tam, 

2011, str. 27). 
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4. GLASBA IN UČENJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA 

Pri poslušanju, izvajanju in ustvarjanju glasbe se aktivirajo podobna področja možganov kot 

pri govorjenju ali razvijanju jezikovnih zmožnosti, kar kaže na interakcijo med glasbo in 

jezikom (Sloboda, 1997). Informacije, ki jih posredujemo v obliki glasbenih dejavnosti, olajšajo 

jezikovno učenje (Schön idr. 2008). Glasba ima tako pomembno vlogo pri usvajanju jezika in 

je zato pomemben element tujejezikovnega pouka. Poleg tega imajo otroci glasbo radi in jih 

zato ni treba prepričevati, da jim bo glasba koristila pri učenju (Lee in Lin, 2015).  

 

4.1 Povezave med glasbo in jezikom 

Dojenčki so, že preden razumejo pomen posameznih besed, navdušeni nad ritmi in melodijami 

– glasbenimi lastnostmi govora (Campbell, 2004). Centra za glasbo in jezik sta v možganih 

ločena – sedež za razumevanje jezika se nahaja v levi možganski polovici, sedež za 

razumevanja glasbe pa v desni –, vendar se med sabo prepletata (Campbell, 2004; Motte-Haber, 

1990). Tudi njun razvoj se odvija približno sočasno. Obe polovici torej delujeta ločeno, toda 

bolj ko postajata integrirani z izmenjavo informacij, bolj učinkovito je pomnjenje, posledično 

pa tudi učni proces (Campbell, 1991, v Adkins, 1997). Campbell (2004) navaja, da je to morda 

eden od »razlogov, zakaj poslušanje glasbe spodbuja jezikovne spretnosti in zakaj jezikovno 

urjenje spodbuja aktivno poslušanje, ki je nujno za ustvarjanje in izvajanje glasbe« (str. 82).  

Glasba in jezik sta tesno povezana: oba vsebujeta melodijo, ritem, barvo, poudarke in jakost. 

Tako glasba kot jezik sta sredstvi za komuniciranje, pogojena s sluhom in telesnim doživljanjem 

ter izražanjem (Leben, 2009). Tudi Sloboda (1997, str. 17–22) izpostavlja številne podobnosti 

med glasbo in jezikom: 

 Jezik in glasba sta univerzalni človeški značilnosti – ljudje razvijajo tako jezikovne kot 

tudi glasbene sposobnosti; 

 Tako jezik kot glasba omogočata neomejeno število novih zaporedij. To pomeni, da 

lahko ljudje tvorijo povedi, ki jih prej niso nikoli slišali, in skladatelji lahko napišejo 

melodije, ki jih ni še nihče napisal; 

 Otroci se učijo jezikovnih in glasbenih zakonitosti, ko so izpostavljeni konkretnim 

situacijam. Spontani govor in spontano petje se prvič pojavita pri približno enaki starosti 

(od enega do dveh let); 

 Naraven medij jezika in glasbe je slušno-govorni; receptivne zmožnosti se razvijajo 

pred produktivnimi. Otroci lahko razumejo povedi, vendar jih še niso zmožni tvoriti. 

Prav tako se lahko otroci odzivajo na glasbo, preden aktivno sodelujejo pri njeni izvedbi;  

 Pri jezikovnem razvoju se začnejo bralne in pisne zmožnosti razvijati, ko je oseba 

zmožna uporabljati govorjeni jezik. Tudi na področju glasbe je prvoten slušno-vokalni 

glasbeni razvoj; 

 Oblike naravnega jezika in naravne glasbe se razlikujejo glede na kulturo. Posledica 

raznolikosti oblik je, da se ljudje, ki so seznanjeni z določeno obliko, pogosto ne morejo 

ustrezno soočati z drugimi oblikami. Tako avtohton govorec angleškega jezika ne 

razume kitajskega. Podobno se nekdo, katerega glasbena kultura sestoji iz angleških 

otroških pesmi, težje poistoveti s tibetanskimi pesmimi (prav tam, 1997).   
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4.2 Razlogi za povezovanje glasbene umetnosti in angleščine 

Glasba je zelo učinkovito učno sredstvo in bi morala igrati večjo vlogo pri tujejezikovnem 

pouku, saj ponuja veliko raznolikosti, ki so privlačne za otroke (Lee in Lin, 2015). Simpson 

(2015) izpostavlja, da je ena od ovir pri poučevanju angleškega jezika ohranjanje interesa 

učencev tekom ure, ter poudarja, da mora biti učitelj pri izbiri dejavnosti zelo kreativen. Glasba 

s svojo univerzalno privlačnostjo in povezovalno zmožnostjo spada med najbolj motivacijska 

in učinkovita sredstva, ki jih lahko uporabimo pri pouku ne glede na starost in izvor učencev 

(prav tam, 2015). Poleg dejstva, da večina otrok uživa v glasbi, ima uporaba glasbenih 

dejavnosti pri pouku angleščine tudi mnoge druge prednosti: premaguje jezikovne ovire; bolj 

zadržanim in introvertiranim učencem ponuja raznolike možnosti vključevanja; omogoča 

medsebojno sodelovanje in povezovanje med učiteljem in učenci (Lee in Lin, 2015; Lems, 

1996); pri učencih spodbuja ustvarjalnost in samostojnost; preko aktivnega sodelovanja krepi 

njihovo pozornost ter nenazadnje spodbuja učenje tujega jezika in krepi otrokov jezikovni 

razvoj (Lee in Lin, 2015).  

Raziskave so dolgoročno in dosledno dokazale, da imajo zgodnje, pozitivne, starostno primerne 

izkušnje z glasbo pri otrocih izjemne vplive na učenje drugega jezika, in sicer na izgovorjavo, 

usvajanje besedišča, razumevanje in izražanje (prav tam, 2015). V nadaljevanju predstavljamo 

izsledke raziskav o vplivu glasbe na učenje angleščine kot tujega jezika.  

B. Becerra Vera in R. Muñoz Luna (2013) sta se v svoji raziskavi posvetili vlogi glasbe in pesmi 

pri poučevanju angleščine kot tujega jezika. Avtorici sta želeli z uporabo glasbenih dejavnosti 

raziskati spremembo motivacije učencev in njihovih akademskih dosežkov iz znanja 

angleškega jezika. Ugotovili sta, da uporaba glasbenih metod pri poučevanje drugega jezika ni 

samo dragocen vir, temveč je tudi nujno potrebna za ustvarjanje mirnega in motiviranega 

učnega okolja. Prav tako izpostavljata, da glasba razvija receptivne in produktivne spretnosti in 

spodbuja usvajanje jezikov. Menita, da je poučevanje jezikov večplastna naloga, pri kateri 

jezikovni vložek prihaja iz različnih virov, kar ustvarja učni proces bolj smiseln in celosten 

(prav tam, 2013). 

O vplivu glasbe na usvajanje in pomnjenje besedišča drugega jezika priča raziskava (Yousefi, 

Rabbani Yekta in Farahmandian, 2014), ki je bila izvedena v eni izmed iranskih srednjih šol. 

Za raziskavo je bilo naključno izbranih šestdeset dijakinj, ki so bile prav tako naključno 

razdeljene v dve skupini, glasbeno in neglasbeno. Pri obeh skupinah so najprej izvedli 

predpreizkus znanja ter se prepričali, da nobena skupina ne pozna besedišča, vključenega v 

raziskavo. Obe skupini dijakinj sta nato obiskovali pouk angleščine dvakrat tedensko s po 90 

minut trajajočima učnima urama (celoten eksperiment je trajal približno dva meseca in pol). Pri 

glasbeni skupini so bile v učne ure vključene pesmi, medtem ko je kontrolna skupina 

(neglasbena) pri učnih urah poslušala govorjene različice pesmi. Po končanem eksperimentu 

sta bila izvedena dva preizkusa usvojenega znanja besedišča, in sicer v razmaku dveh tednov 

(eden takoj po eksperimentu, drugi po dveh tednih). Analiza zbranih podatkov je razkrila, da 

med obema skupinama obstajajo pomembne razlike. Glasbena skupina se je v primerjavi z 

neglasbeno skupino bolje izkazala tako pri kratkoročnem kot pri dolgoročnem pomnjenju. 

Rezultati raziskave so potrdili pozitiven vpliv glasbe na usvajanje in pomnjenje besedišča (prav 

tam, 2014). 



22 
 

L. Lee in Lin (2015) sta v svoji raziskavi preučevala vpliv glasbenih dejavnosti na učenje tujega 

jezika angleščine pri štiriletnih otrocih. V raziskavi sta bili uporabljeni kvantitativna 

(opazovalni obrazci z ocenjevalnimi lestvicami) in kvalitativna metoda (intervjuji z učitelji in 

starši). Raziskava je trajala osemnajst tednov s po 45-minutnimi učnimi urami dvakrat tedensko. 

V učno uro so bile v različnih fazah ure vključene pesmi, glasbene zgodbe, glasbeno 

vrednotenje in gibanje ob glasbi. Rezultati so na podlagi primerjave pred- in po-testov ter 

opazovalnih obrazcev pokazali boljše kvantitativne ocene udeležencev. Na podlagi učiteljevih 

opazovanj in poročanj staršev so prišli tudi do ugotovitev, da je uporaba glasbe, glasbenih 

instrumentov in dodatnega gradiva za tuji jezik prispevala k učenju angleščine. Rezultati študije 

podpirajo učinkovitost glasbenih dejavnosti pri krepitvi tujejezikovnih zmožnosti mlajših 

učencev (prav tam, 2015). 

V učnem načrtu za glasbeno umetnost (Holcar idr., 2011) so konkretno nakazane možnosti za 

medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti s tujim jezikom. Glasbena umetnost na ravni 

vsebin in pojmov omogoča povezave v okviru vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobij. 

Spodaj so glede na posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja našteti primeri glasbenih 

elementov in dejavnosti, ki se lahko povezujejo z učenjem tujega jezika. 

 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: »intonacija govora, jasna, ritmična izreka, ritem, 

zvočnost pesmi, besedni zlogi in poudarki, onomatopeje, zvočno slikanje, mimika, 

umetnostna besedila, oblikovni deli, tiho – glasno, poudarjeno – nepoudarjeno, rima, 

ritem, verz, kitica, ljudski običaji, zgoraj – spodaj, levo – desno, spredaj – zadaj, blizu 

– daleč, višje – nižje, hitreje – počasneje, daljše – krajše, glasneje – tiše, tišina – zvok 

itd.« (Holcar idr., 2011, str. 27). 

 Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: »jasna, ritmična izreka, ljudske in umetne 

pesmi, onomatopeja, zvočno slikanje, rima, ritem, hitro – počasi, verz, kitica, ločila, 

besedni zaklad, uvod, jedro, zaključek, narečje, beseda, glas, zlog, proza, pravljica, 

poezija, ljudske pesmi, nastopanje, interpretacija, improvizacija, nebesedno 

sporazumevanje, glasbena oprema, gledališka oziroma lutkovna predstava idr.« (prav 

tam, 2011, str. 28). 

 Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje: »umetnostna besedila, besedni zaklad, razločna 

izreka, naglas, intonacija, ritem pesmi, zvočno slikanje (onomatopeje), interpretativno 

branje, rima, verz, metafora, refren, slog, simbol, kitica, motiv, pesniške vrste, tema, 

oder, scena, zvočna oprema, kostumi, poezija, proza, dramatika, knjižni jezik idr.« (prav 

tam, 2011, str. 29). 
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5. POUK ANGLEŠČINE PRI MLAJŠIH UČENCIH 

Najbolj razširjen tuji jezik v slovenskih osnovnih šolah je angleščina (Andrin, Eržen, Kogoj in 

Lesničar, 2016). V učnem načrtu za angleščino (prav tam, 2016) je le-ta opredeljena kot 

»globalni jezik, ki ga uporablja več tujih kot domačih govorcev in se uporablja pri 

sporazumevanju na področju znanosti, tehnologije, trgovine, letalstva, pri meddržavnih 

dogovarjanjih itd. ter omogoča najširši dostop do podatkov« (str. 5). Znanje angleščine 

posamezniku omogoča boljše razumevanje sveta, uspešnejšo osebno, poklicno in geografsko 

mobilnost ter uporabo komunikacijskih orodij (splet, elektronska pošta), prav zato je znanje 

angleškega jezika pomembno in potrebno (prav tam, 2016).   

Učenci se tujega jezika začnejo učiti že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Več 

avtorjev (Brewster idr., 1992, 2002; Pevec Semec idr. 2012; Pinter, 2006) izpostavlja pozitivne 

lastnosti učenja tujega jezika v zgodnjem otroštvu, pri čemer A. Pinter (2006) dodaja, da so 

otroci zelo uspešni učenci jezikov. Avtorica ugotavlja, da otroci, ki se preselijo v drugo državo, 

nov jezik usvojijo brez težav in hitreje v nasprotju s starši, ki jim učenje novega jezika 

predstavlja večji izziv. Ta ugotovitev je privedla do predpostavk o prednostih učenja tujega 

jezika v zgodnjem otroštvu in do velikega globalnega zanimanja za uvedbo angleščine v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ali celo prej (predšolsko obdobje) (prav tam, 

2006).  

V učnem načrtu za tuji jezik v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (Pevec 

Semec idr., 2012, str. 6) so navedeni razlogi za kakovostno zgodnje poučevanje in učenje tujih 

jezikov: prednost s starostjo povezanih razvojnih lastnosti otrok (radovednost, želja po učenju, 

pripravljenost in sposobnost posnemanja in sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov, 

potreba po sporazumevanju), bogatenje osebnega razvoja, spodbujanje pozitivnega odnosa do 

jezikov nasploh, omogočanje celostnega učenja jezikov in pozitiven vpliv na učenje.  

 

5.1 Učenje in poučevanje angleščine  

Proces poučevanja tujega jezika vključuje učitelja, ki vodi učno uro z uporabo različnih metod 

in dejavnosti, ter različna gradiva – najpogosteje so to učbeniška gradiva (Tomlinson, 2013). 

Poučevanje je lahko neposredno (učitelj informacije prenaša direktno učencem) ali posredno 

(učitelj pomaga učencem, da sami odkrivajo znanje). Prav tako je lahko preventivno  

(namenjeno je preprečevanju poznejših težav z jezikom), lajšalno (prizadeva si pomagati 

učencem), odzivno (odziva se na potrebo po jeziku, ko se ta pojavi) ali popravljalno (njegov 

cilj je odpraviti težave) (prav tam, 2013). 

Učenje se običajno šteje za zavesten proces, ki vsebuje pomnjenje bistvenih informacij. Učenje 

jezikov je lahko eksplicitno (učenci se zavedajo, kdaj in kaj se učijo) ali pa je implicitno (učenci 

se ne zavedajo, kdaj in česa se učijo). Posledica učenje jezikov je lahko deklarativno znanje 

(znanje o jezikovnem sistemu) ali procesno znanje (znanje o tem, kako se jezik uporablja) (prav 

tam, 2013).  

V učnem načrtu za angleščino (Andrin idr., 2016) so navedeni splošni cilji: »Pouk angleščine 

učencem omogoča razvoj njihovih sposobnosti, osebno rast in samouresničitev ter jih usposobi 

za ustrezno, okoliščinam primerno jezikovno ravnanje. /.../ Usposablja jih za sprejemniške 
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oziroma receptivne jezikovne zmožnosti (slušno, vidno in bralno razumevanje) in tvorbne 

oziroma produktivne jezikovne zmožnosti (govor, pisanje in mediacijo). Učenci pridobivajo in 

razvijajo jezikovna in nejezikovna znanja, jezikovne, medkulturne in druge zmožnosti, 

spretnosti, stališča in vrednote, ki so medsebojno prepletene in jim omogočajo dejavno, uspešno 

in kritično vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, nadaljnje šolanje in 

poklicno udejstvovanje v prihodnosti« (str. 7). Tudi tuja avtorica S. Pinter (2006) podobno 

opredeljuje cilje angleščine kot tujega jezika: razvoj otrokove osnovne komunikacijske 

zmožnosti v angleščini, spodbujanje veselja do jezika in motivacije, spodbujanje spoznavanja 

drugih kultur, razvoj otrokovih kognitivnih sposobnosti in metajezikovne zavesti ter 

spodbujanje učenja za učenje. 

Učenci, ki se učijo angleščine kot tujega jezika, živijo v primerjavi z učenci, ki živijo v tujini, 

v tako imenovanem »neangleškem« okolju in imajo zato omejene možnosti za vadenje jezika 

izven šole, nobene takojšnje potrebe ali jasne motivacije za uporabo in učenje angleščine 

(Pinter, 2006), omejen čas, namenjen učenju tujega jezika, ter omejen in nadzorovan jezikovni 

vnos (Moon, 2000). Kljub temu se večina otrok v šolskem kontekstu uspešno uči angleščino. J. 

Moon (2000) meni, da je nujen razmislek o načinih, kako ustvariti pozitivno učno okolje, pri 

tem pa izpostavlja pomembno vlogo učitelja.  

 

5.1.1 Spodbudno učno okolje 

Kakovosten pouk angleščine se uresničuje na podlagi ustreznih pogojev, tj. spodbudnega 

učnega okolja za učenje tujega jezika: 

 Motivacija je ključnega pomena za učenje tujih jezikov (Pinter, 2006) in jo pri učencih 

najlažje dosežemo z uporabo zanimivih in prijetnih učnih dejavnosti, kot so na primer 

projektno delo, različne igre, dramske uprizoritve ipd. (Moon, 2000); 

  Učenci naj bodo vključeni v različne dejavnosti s poudarkom na medsebojni 

komunikaciji in rabi jezika v različnih kontekstih (prav tam, 2000). V ta namen je treba 

zagotoviti smiseln kontekst in namen učenčeve jezikovne rabe, da bi s tem omogočili 

pravo interakcijo med učenci (Brewster idr., 1992); 

 Če v učilnici vlada prijetno vzdušje ter se učitelj in učenci dobro razumejo ter 

medsebojno sodelujejo, potem se bodo počutili bolj varno. Da bi razvili pozitivno 

vzdušje v razredu, so zelo pomembni občutek varnosti, samozavesti in zaupanja (Moon, 

2000); 

 Učitelji naj dejavnosti prilagajajo stališčem in interesom učencev s črpanjem iz njihovih 

izkušenj (Brewster idr., 1992); 

 Pri učencih je pomembno, da za učenje angleščine razvijejo tudi lastno zanimanje, ki ga 

lahko krepimo s spodbujanjem različnih dejavnosti izven šole, kot so projekti 

dopisovanja (na primer Pen pal) in drugi projekti, bralna značka ipd. (Moon, 2000); 

 Učenci se v šoli učijo tujega jezika večinoma znotraj učilnice, ki naj bo ustrezno 

opremljena z različnimi stenskimi prikazi in plakati, knjižnim kotičkom ipd. (prav tam, 

2000). Da bodo ure angleščine še zanimivejše, mora učitelj pri pouku uporabiti tudi 

različne pripomočke (lutke, slike, kartice ipd.) (Brewster idr., 1992);  

 Pomembna je aktivna vloga učencev vključno z reševanjem problemov, raziskovalnimi 

nalogami, igrami vlog, gibalnimi pesmimi (angleško action songs) in igrami (prav tam, 

1992); 
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 Učitelji naj se pri načrtovanju pouka angleščine osredotočijo tudi na druga predmetna 

področja, da bi omogočili prenos znanj iz enega področja učnega načrta na drugo (prav 

tam, 1992). 

 

5.1.2 Otroci kot učenci tujega jezika in njihov odnos do angleščine 

Med otroki, ki se učijo prvega (maternega) jezika, in otroki, ki se učijo drugega (tujega) jezika, 

obstaja pomembna razlika: otroci, ki se učijo tujega jezika, so enega že usvojili. Ti učenci 

»prinesejo« s sabo k tujejezikovnemu pouku veliko izkušenj z jezikom, življenjem in številnimi 

drugimi sposobnostmi, ki jim pomagajo pri učenju angleščine (Moon, 2000).  

J. Moon (2000) izpostavlja nekatere izmed pomembnih zmožnosti učencev tujega jezika, ki 

kažejo aktivno naravo njihovega učenja: ustvarjalno uporabo tujega jezika, uporabo stalnih 

besednih zvez, aktivno sodelovanje pri različnih dejavnostih, medsebojno komuniciranje v 

tujem jeziku ipd. 

Mlajši otroci so pogosto pod vplivom svojih občutkov do učitelja, splošnega učnega vzdušja v 

učilnici, uporabljenih metod in mnenja staršev (Moon, 2000). Dva izmed glavnih razlogov, ki 

vplivata na to, ali bodo učenci ustvarili pozitiven odnos do angleščine, sta učitelj in metode 

poučevanja. Vloga učitelja je torej zelo pomembna pri izbiri ustreznih učnih materialov, 

načrtovanju zanimivih učnih dejavnosti in ustvarjanju pozitivnega učnega okolja. Prav tako sta 

zelo pomembna vpliv vrstnikov in staršev, zato ju je treba upoštevati pri razvijanju pozitivnega 

odnosa. Vpliv staršev je bolj prisoten pri mlajših otrocih, medtem ko je vpliv vrstnikov bolj 

pomemben pri otrocih v najstniških letih. Na odnos lahko vplivajo tudi učni proces in rezultati 

učenja (ocene). Učenci bodo razvili pozitiven odnos do angleščine, če bodo pri učnih urah 

uživali in bili pri tem uspešni (prav tam, 2000). 

 

5.1.3 Načrtovanje pouka angleščine 

Načrtovanje učnega procesa pomaga učitelju, da se ustrezno pripravi na učno uro, zaradi česar 

je bolj organiziran ter suveren pri poučevanju. Učna priprava je tako uporabno sistematično 

vodilo za učinkovito poučevanje, hkrati pa omogoča učitelju ugotoviti, ali je dosegel zastavljene 

cilje (Moon, 2000).  

Pri načrtovanju angleščine moramo biti pozorni na: 

 smiselno sosledje učnih ur (logično nadaljevanje iz ene učne ure v drugo);  

 uravnoteženost različnih dejavnosti, metod in oblik dela;  

 postopnost od receptivnih (slušnih) do produktivnih (govornih) dejavnosti; 

 ustreznost in ciljno naravnanost dejavnosti; 

 načrtovanje dodatnih dejavnosti za učence, ki z delom končajo prej; 

 vključitev različnih faz učne ure (uvodna motivacija, preverjanje domače naloge ipd.) 

in 

 načrtovanje predvidenega porabljenega časa za posamezne dejavnosti (prav tam, 2000). 

Da bi izboljšali načrtovanje nadaljnjih učnih ur, je po končani učni uri dobro razmisliti, kako je 

ura potekala, kaj je bilo dobro in zakaj (prav tam, 2000). 
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5.2 Izbira ustreznega učbeniškega gradiva 

Najpomembnejše gradivo za učenje in poučevanje angleščine so učbeniki. Novejši učbeniki so 

znotraj didaktične zbirke opremljeni z drugimi uporabnimi prilogami oziroma gradivi, kot so 

priročniki za učitelje, delovni zvezki za učence, zgoščenke, slikovne in besedne kartice, plakati 

in gradiva za fotokopiranje (npr. učni listi) (Pinter, 2006). Zaradi bogate izbire gradiv za 

poučevanje angleščine je postalo iskanje ustreznega učbeniškega gradiva zahtevna naloga. Pri 

izbiri učbenika in drugih gradiv mora biti učitelj zmožen sprejemati utemeljene in ustrezne 

odločitve (Cunningsworth, 1995).  

 

Učenci imajo – predvsem zaradi vpliva televizije in računalniških igric – zahteven okus in 

pričakujejo visoke standarde, še posebej, ko gre za vizualne učinke. Prav tako pričakujejo, da 

jim bodo učbeniki olajšali in popestrili učenje, zato lahko kljub metodološki ustreznosti učnih 

gradiv hitro izgubijo interes, če so ta dolgočasna (prav tam, 1995). Ne glede na privlačnost in 

ustreznost učbeniških gradiv pa noben učbenik ni optimalen za vse učne in poučevalne razmere, 

zato je pomembno, da je učitelj zmožen vrednotenja gradiv ter iskanja in/ali oblikovanja 

dodatnih učnih gradiv (Pinter, 2006). 

 

5.2.1 Pomen rabe učbenika 

Večina učiteljev angleščine pri pouku uporablja učbenike, ki učencem predstavljajo uporaben 

učni pripomoček in jim zagotavljajo večino potrebnega učnega gradiva. Učiteljem so v podporo 

pri opredelitvi učne snovi ter določitvi sosledja posameznih učnih tem. V njih so pogosto 

nakazane učne metode, ki se jih učitelji lahko poslužujejo (Brewster idr., 2002). 

Nekateri učitelji pri pouku angleščine uporabljajo zgolj eno vrsto učbenika in mu sledijo od 

začetka do konca, drugi zbirajo učna gradiva iz različnih virov ter jih prilagajajo, kjer je to 

potrebno, učence pa zalagajo tudi z lastnimi učnimi gradivi. Vendar večina učiteljev v večji ali 

manjši meri uporablja potrjene didaktične zbirke, saj je izdelava lastnega, originalnega gradiva 

zahtevna in terja veliko časa (Brewster idr., 1992). 

Učitelji bi morali oblikovati cilje v skladu z učenčevimi potrebami in šele nato poiskati ustrezno 

učno gradivo, ki bi dosegalo zastavljene cilje. Kljub dejstvu, da je določanje ciljev le na podlagi 

učbeniških gradiv nedopustno, pa v praksi ta pogosto predstavljajo učni program, kar pomeni, 

da cilji učbenika postanejo cilji tujejezikovnega pouka. Avtorji poudarjajo, da mora biti izbrano 

gradivo prilagojeno potrebam posameznega razreda učencev, pri čemer naj učbeniki učiteljem 

predstavljajo zgolj oporo in ne načrt, kateremu sledijo (prav tam, 1992).  

 

5.2.2 Dejavniki izbire učbeniškega gradiva 

Učitelji učbeniška gradiva izberejo glede na ustreznost določenemu kontekstu, ki ustvarja niz 

dodatnih meril, pomembnih za učitelja, učence in šolo (Pinter, 2006). Ta merila lahko razdelimo 

v tri skupine dejavnikov, ki vplivajo na vrednotenje in izbiro učbeniškega gradiva: 

 dejavniki z vidika učencev: starost, kulturno ozadje, kognitivna zrelost, interesi in 

potrebe; 
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 dejavniki z vidika učiteljev: strokovna izobrazba učiteljev, njihove izkušnje v danem 

kontekstu, delovna obremenitev, način dela in interesi; 

 dejavniki z vidika institucije in konteksta: število ur angleščine na tedenski ravni, načini 

vključevanja angleščine v preostali del kurikuluma, dostopnost razpoložljivih virov za 

učitelje in učence (računalniki, dostop do interneta, videoposnetki, zbirke zgodb) in 

omejitve (na primer pohištvo, ki ga v učilnicah ni mogoče premikati) (prav tam, 2006). 

 

5.2.3 Analiza in vrednotenje učbeniškega gradiva 

Splošen vtis o učbeniškem gradivu lahko oblikujemo v kratkem času, že s hitrim pregledom 

njegovih možnosti ter prednosti in slabosti, pri čemer moramo biti pozorni na pomembne 

lastnosti, ki izstopajo (Cunningsworth, 1995). Hitro lahko opazimo določene značilnosti 

učbenika, kot so na primer kakovost slikovnega gradiva, privlačnost in preglednost strani, iz 

česa vse sestoji didaktična zbirka ipd. Ta vrsta tako imenovanega impresionističnega pregleda 

je uporabna in nudi splošen vpogled v gradivo. Omenjen pregled omogoča ožji izbor učbeniških 

gradiv za nadaljnjo podrobnejšo analizo, vendar ne zagotavlja nujno vpogleda v 

pomanjkljivosti učbenika. Prav tako ni razvidno, ali vsebina učbenika ustreza posameznim 

učnim in poučevalnim situacijam. Za to je potrebno poglobljeno vrednotenje, ki je bolj 

pronicljivo v svojem pristopu. Poleg očitnih lastnosti učbeniških gradiv moramo preučiti načine 

obravnave posameznih tem, zlasti tistih, ki se nanašajo na učne potrebe učencev ter zahteve 

učnega načrta in različnih vidikov jezika (prav tam, 1995). 

Zanesljiva pot za izbiro ustreznega učbenika je, da najprej določimo cilje učnega programa in 

analiziramo učne oziroma poučevalne situacije, v katerih bo gradivo uporabljeno 

(Cunningsworth, 1995). V nadaljevanju je treba pripraviti seznam potencialnih potrjenih 

učbenikov, kjer so nam v pomoč informacije založnikov, mnenja kolegov in lastne predhodne 

izkušnje. Nato je treba zbrano gradivo preleteti (impresionističen pregled) in izločiti tisto, ki ni 

ustrezno. Skrajšan seznam naj vsebuje tri do največ pet učbenikov, ki bodo vključeni v 

poglobljeno analizo in vrednotenje. Za ta korak je treba izoblikovati kriterije, ki najbolj 

ustrezajo potrebam učiteljev in učencev oziroma so najbolj pomembni za kontekst, v katerem 

bo gradivo uporabljeno (prav tam, 1995).  

A. Cunningsworth (1995, str. 3–4) je zapisal seznam najpomembnejših kriterijev. Avtor 

učiteljem svetuje, naj ugotovijo svoje lastne prednostne naloge in pripravijo svoj seznam 

kriterijev na podlagi lastnih interesov in prednostnih nalog. Za izhodišče avtor navaja splošna 

merila oziroma kriterije za namene vrednotenja in izbire učbeniških gradiv: 

 cilji in pristopi: ujemanje ciljev učbenika s cilji učnega programa in potrebami učencev; 

ustreznost učbenika glede na poučevalne in učne situacije; celovitost oziroma 

večplastnost učbenika (dober vir za učitelja in učence); prilagodljivost oziroma 

fleksibilnost učbenika (omogočanje različnih stilov učenja in poučevanja); 

 oblikovanje in organiziranost: komponente didaktične zbirke (učbeniki, priročniki za 

učitelje, delovni zvezki, zgoščenke ipd.); način in primernost organizacije vsebine 

(glede na strukturo, funkcije, teme, spretnosti); razporeditev vsebine (na podlagi 

kompleksnosti, učljivosti, uporabnosti ipd.); ponovna uporabnost in možnosti 

nadgradnje oziroma dopolnjevanja učbenikov; prisotnost priročnih poglavij (na primer 

slovarček na koncu ipd.); omogočanje samostojnega učenja, preglednost učbenika; 
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 jezikovna vsebina: vključenost osrednjih slovničnih vsebin v učbeniku glede na potrebe 

učencev; primernost obsega in stopnje zahtevnosti gradiva za poučevanje besedišča; 

poudarek na razvoju besedišča in strategij za individualno učenje; vključenost nalog 

oziroma dejavnosti za vadenje izgovorjave; jezikovni slog in njegova ustreznost 

družbenemu kontekstu; 

 jezikovne zmožnosti: ustrezna zastopanost vseh štirih področij jezikovnih zmožnosti 

(poslušanje, govor, branje, pisanje), upoštevajoč zastavljene cilje in zahteve učnega 

načrta; omogočanje integracije vseh štirih področij; ustreznost bralnega gradiva razvojni 

stopnji in interesom učencev; ustrezna številčna zastopanost bralnih gradiv; kakovost, 

avtentičnost in dodatna »opremljenost« slušnih gradiv (z dodatnimi informacijami, 

vprašanji o vsebini, dejavnostmi, ki pripomorejo k razumevanju); ustrezna zasnovanost 

gradiv za vadenje govora in omogočanje pristnih interakcij (na primer dialogi, igre 

vlog); primernost pisnih dejavnosti; 

 teme: ustreznost gradiva učenčevim interesom; raznolik in obsežen izbor učnih tem; 

zahtevnost vsebin upoštevajoč jezikovne sposobnosti učencev; doprinos tem k 

bogatenju izkušenj in ozaveščanju učencev; enakovredna obravnava spolov;  

zastopanost različnih skupin glede na poklic, etnične skupine ipd.; 

  metode: pestrost in ustreznost učnih pristopov (za učenje in poučevanje); aktivna 

vključenost učencev in njihova pričakovanja; primernost metod za predstavitev in 

vadenje novih jezikovnih elementov; načini spodbujanja različnih veščin; načini 

razvijanja komunikacijskih zmožnosti; nudenje pomoči in opore učencem pri usvajanju 

učnih strategij; vključenost učencev pri prevzemanju odgovornosti za svoje učenje (z 

določitvijo lastnih učnih dosežkov); 

 priročnik za učitelje: prisotnost in ustreznost smernic za učitelje, ki uporabljajo 

učbeniško gradivo; izčrpnost priročnika in nudenje opore učitelju; ustrezna zastopanost 

učnih metod in jezikovnih elementov (na primer slovnična pravila); 

 praktični dejavniki: cena didaktične zbirke in kakovost le-te glede na ceno; trdnost, 

obstojnost in estetskost tiskanega gradiva; dostopnost gradiva; zahteva po dodatni 

opremi (tako imenovani jezikovni laboratorij, center za poslušanje, video projektor, 

interaktivna tabla) in razpoložljivost te na šoli (prav tam, 1995). 

 

Pri izbiri učbeniškega gradiva moramo biti pozorni na celotno didaktično zbirko: iz česa sestoji 

in kako se različni deli nanašajo drug na drugega (Cunningsworth, 1995). Večina vsebuje vsaj 

učbenik, ki je namenjen učencem, in priročnik za učitelje. Učbenik je glavni sestavni del zbirke, 

saj predstavlja neposredni stik z učenci. Zelo pomembni pa so tudi priročniki za učitelje, ki 

učiteljem nudijo načine, kako čim bolje izkoristiti celotno zbirko. V zbirko so pogosto vključeni 

tudi delovni zvezki, ki vsebujejo dodatne vaje za učence. Zbirko dopolnjujejo zvočni mediji in 

se običajno uporabljajo za poslušanje in vajo izgovorjave. Pri vrednotenju je nujno poslušanje 

zvočnih posnetkov, saj se lahko kakovost posnetega materiala na njih zelo razlikuje. Prav tako 

je pomembno preučiti, v kolikšni meri različni deli didaktične zbirke resnično delujejo skupaj 

in tvorijo integriran »paket« (prav tam, 1995).  

V nadaljevanju so opredeljene smernice (povzete po Cunningsworth, 1995; Tomlinson, 2013), 

ki izpostavljajo natančnejše kriterije za vrednotenje učbeniških gradiv in delujejo kot uporabna 

vodila za ocenjevanje primernosti in izbiro gradiva. 
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Učbeniška gradiva morajo upoštevati potrebe in raznolikost učencev ter z izbiro ustreznih 

učnih metod olajšati učenje. 

Kakovostni učbeniki s svojimi pristopi ne vsiljujejo posameznih učnih stilov, temveč ustrezajo 

raznolikim učnim potrebam učencev (Cunningsworth, 1995). Prav tako se vsak razred učencev, 

ki uporablja identična gradiva, med seboj razlikuje glede na stopnjo motivacije ter občutke, 

stališča in odnos do jezika (Tomlinson, 2013), zato je treba v učnih gradivih zagotoviti izbiro 

različnih vrst besedil in dejavnosti; vključiti neobvezne dodatne naloge oziroma dejavnosti za 

bolj pozitivne in motivirane učence; omogočiti vrednotenje učnih ur in gradiv tudi učencem; 

upoštevati interese učencev ter nuditi nasvete, kako se soočati z nemotiviranimi in 

nesodelovalnimi učenci (prav tam, 2013). 

Učbeniška gradiva morajo učencem omogočati uporabo tujega jezika za doseganje 

komunikacijskih ciljev.  

Cilj učenja jezika je pripraviti učence, da dosežejo določeno stopnjo avtonomije in lahko sami 

uporabljajo jezik v resničnih situacijah izven šole. Učbeniška gradiva lahko prispevajo k 

doseganju tega cilja z vključitvijo avtentičnih materialov, ustvarjanjem realnih situacij in 

spodbujanjem učencev k sodelovanju pri aktivnostih, ki pomagajo razvijati komunikacijske 

veščine in strategije (Cunningsworth, 1995). 

Učbeniška gradiva morajo delovati motivacijsko. 

Motivacija je dosežena, ko gradiva opazno vplivajo na učence – ko v učencih vzbudijo 

radovednost, zanimanje in pozornost. Gradiva lahko motivirajo učence s pomočjo novosti, 

raznolikosti (na primer z raznolikimi vrstami besedil in uporabo različnih glasov 

pripovedovalcev na zvočnih posnetkih), privlačne predstavitve (na primer z uporabo 

fotografij), privlačnih vsebin (na primer z zanimivimi zgodbami in lokalnimi novicami) 

dosegljivih izzivov in možnosti izbire (Tomlinson, 2013). 

Učbeniška gradiva morajo spodbujati aktivno vlogo učencev. 

Učenci največ pridobijo, če v učno dejavnost vlagajo zanimanje, trud in pozornost. Gradiva naj 

vsebujejo dejavnosti, ki se osredotočajo na učence (Tomlinson, 2013). 

Učbeniška gradiva morajo učencem pomagati razviti samozavest. 

Sproščeni in samozavestni učenci se učijo hitreje. Učbeniki naj vsebujejo dejavnosti, ki učence 

»potiskajo« čez prag njihovega obstoječega znanja z vključevanjem zahtevnih, a hkrati 

dosegljivih nalog. Prav tako so za pridobivanje in krepitev samozavesti primerne dejavnosti in 

naloge, ki spodbujajo razvoj jezikovnih zmožnosti in vključujejo učenčevo domišljijo, 

ustvarjalnost ali raziskovanje (Tomlinson, 2013).  

 

5.2.4 Nadgrajevanje uporabljenih učbeniških gradiv z izbiro dodatnega gradiva 

Gradiva za poučevanje in učenje jezikov ne predstavljajo samo komponente didaktične zbirke 

(na primer učbenik, delovni zvezek, priložena CD-zgoščenka ipd.). Med dodatna gradiva 

spadajo različni videi, DVD- in CD-zgoščenke, ki niso vključene v zbirko, elektronska pošta, 

YouTube, slovarji, slovnice in učni listi (Tomlinson, 2013). Prav tako spadajo v to kategorijo 

tudi časopisi, fotografije, naloge, zapisane na kartončkih (prav tam, 2013), knjige s 

tradicionalnimi zgodbami, otroške uspavanke in pesmi, igre idr. (Brewster idr., 1992). 
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Učitelji z uporabo dodatnega gradiva zagotovijo pestrost učnih ur (Brewster idr., 1992), vendar 

pa morajo biti pri izbiri pozorni, da se slednje nanaša na jezikovne elemente, predstavljene v 

učbeniškem gradivu, in na to, da bo omenjeno gradivo učence motiviralo. Nekatere pesmi in 

izštevanke na primer vsebujejo nejasne in posebne jezikovne oblike. Izbrati je treba tako 

gradivo, ki bo okrepilo in utrdilo besedišče in jezikovne strukture, predstavljene v učbeniku. 

Pri izbiri dodatnega gradiva nam je lahko v pomoč tudi »neangleško« gradivo (gradivo, ki ni 

primarno namenjeno poučevanju angleščine). Veliko iger, ki jih otroci poznajo v maternem 

jeziku, se da igrati tudi pri pouku angleščine (prav tam, 1992). 

 

5.3 Medpredmetno povezovanje angleščine  

Za pouk angleščine je pomembno učinkovito učno okolje, ki vključuje spodbudne, motivacijske 

in zabavne dejavnosti ter na ta način spodbuja učenje angleščine kot tujega jezika. Eden od 

načinov, kako to doseči, je povezovanje tujejezikovnega pouka z drugimi predmetnimi področji 

(Brewster idr., 1992). Medpredmetno povezovanje angleščine z drugimi predmeti predstavlja 

možnost za ustvarjanje učnega okolja, ki uresničuje širše izobraževalne potrebe in interese 

učencev (Brewster idr. 2002). Povezave z drugimi predmeti so mogoče na različnih ravneh 

(Andrin idr., 2016): 

 na vsebinski ravni (hrana in pijača v povezavi z gospodinjstvom, moje telo v povezavi 

z naravoslovjem in tehnologijo, biologijo ipd.); 

 na ravni učnih strategij, tj. kako se učiti jezika in jezikovne rabe (uporaba kazal, iskanje 

po učbeniškem gradivu, branje in razumevanje navodil in razlag v slovenščini in ciljnem 

jeziku, razumevanje funkcije besed in razlage pomena, branje, iskanje besed, ki nimajo 

samostojnega slovarskega gesla ipd.); 

 na ravni jezikovnih spretnosti (branje: preletavanje in preskakovanje pisnih besedil); 

 na ravni didaktičnih strategij (projektno učno delo, problemski pouk ipd.); 

 na organizacijski ravni (učenci sodelujejo v medpredmetnem projektu, na primer 

šolskem glasilu v obeh jezikih, projektu na skupno temo, projektnem tednu, dnevih 

dejavnosti, interesnih dejavnostih, izbirnih predmetih ali programih oddelčne skupnosti 

ipd.) (prav tam, 2016, str. 48–49). 

Avtorji učnega načrta za angleščino (Andrin idr., 2016) učiteljem tujega jezika svetujejo, »da 

se pri letnem in sprotnem načrtovanju pouka ter vrednotenju znanja povežejo z učitelji drugih 

predmetov in drugimi strokovnimi delavci ter z njimi uskladijo organizacijo dela, vsebine 

pouka, cilje in dejavnosti, načine spremljanja, preverjanje in ocenjevanje« (str. 49).  

 

5.3.1 CLIL-pristop 

Medpredmetni pristop pri poučevanju tujih jezikov je značilen za različne modele CLIL-

pristopa (Andrin idr., 2016). CLIL (angleško Content and Language Integrated Learning) je 

didaktični koncept poučevanja in učenja tujih jezikov s pomočjo vsebin nejezikovnih 

predmetov (Coyle, Hood in Marsh, 2010; Jazbec idr. 2010; Jazbec in Lovrin, 2015). Učitelji pri 

CLIL-modelu poučujejo vsebine določenega predmeta (na primer matematike, likovne vzgoje 

ipd.) v tujem jeziku (Jazbec idr. 2010) in na ta način uresničujejo dva pomembna cilja – 

usvajanje nove učne snovi oziroma vsebinskega (nejezikovnega) znanja drugih učnih 
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predmetov ter sočasno uporabo, spoznavanje in usvajanje tujega jezika (Jazbec idr., 2010; 

Willis, 2013). Gre torej za preplet učenja jezika in vsebin, pri čemer D. Coyle, Hood in Marsh 

(2010) izpostavljajo, da CLIL-pristop ni nova oblika jezikovnega ali predmetnega učenja, 

temveč inovativna združitev obeh, hkrati pa opozarjajo, da omenjen pristop ne pomeni zgolj 

prevajanja učne snovi v tuji jezik z namenom, da se bodo učenci brez težav učili učno snov v 

tujem jeziku. 

»CLIL kot specifičen in mnogostranski koncept učenja in poučevanja zahteva tudi specifičen 

profil učitelja. Tak učitelj mora biti zelo dober govorec tujega jezika, obvladati mora predmetna 

področja, ki jih poučuje /.../ in poznati didaktično-metodične koncepte učenja ter poučevanja 

nejezikovnih predmetov in tujega jezika« (Jazbec idr., 2010, str. 39). Učitelj, ki se srečuje z 

učenci na nižji stopnji, pa mora biti seznanjen tudi z razvojem otrok in pedagoško psihologijo. 

V slovenskih šolah se pri izvajanju CLIL-pristopa pojavljata dve vrsti učiteljev: učitelji tujega 

jezika, ki morajo biti dodatno usposobljeni za poučevanje drugih predmetov in sodelujejo pri 

načrtovanju in vrednotenju pouka z razrednim učiteljem, ter učitelji razrednega pouka z 

opravljenim programom izpopolnjevanja s področja tujega jezika (prav tam, 2010). 

CLIL-pristop omogoča številne prednosti, in sicer: »gradi medkulturno znanje in razumevanje, 

razvija medkulturne sporazumevalne zmožnosti, izboljša jezikovne spretnosti, razvija 

večjezične interese in krepi medosebne odnose ter odnose med narodi in kulturami, ponuja 

možnosti za učenje vsebin z različnih perspektiv, učencem omogoča več stikov s ciljnim 

jezikom, (večinoma) ne zahteva dodatnih učnih ur, dopolnjuje ostale predmete in z njimi ne 

tekmuje, menjuje učne metode in oblike, dviguje učenčevo motivacijo in zaupanje tako v jezik 

kot predmet, ki se ga uči« (Jazbec idr., 2010, str. 39). D. Coyle, Hood in Marsh (2010) dodajajo, 

da je ena od prednosti CLIL-pristopa tudi priprava učencev na nadaljnji študij in/ali delovno 

življenje. Avtorji še poudarjajo, da CLIL-pristop ne razvija zgolj jezikovne kompetence, temveč 

spodbuja tudi splošni kognitivni razvoj in kognitivno fleksibilnost. Poleg tega ponuja 

»naravno« situacijo za jezikovni razvoj, ki temelji na drugačnih oblikah učenja. Ta naravna 

uporaba jezika lahko poveča učenčevo motivacijo in željo za učenje jezikov (prav tam, 2010).  

Na načrtovanje CLIL-modela vplivajo številni dejavniki, ki jih morajo posamezne šole 

upoštevati, še preden razvijejo specifičen model (Coyle idr., 2010). Ti dejavniki so: 

 Razpoložljivost učiteljev, ki je ključna, saj je običajno izhodišče za oblikovanje modela. 

Način sodelovanja med učitelji vpliva na načrtovanje in izvajanje; 

 Nivo znanja tujega jezika učiteljev in učencev, ki vpliva na učiteljev vnos in njegovo 

vlogo v učilnici; 

 Količina časa, ki je na voljo; 

 Načini povezovanja vsebine in jezika, ki vplivajo na načrtovanje enega in drugega 

znotraj modela; 

 Možnosti povezovanja CLIL-pristopa z zunajšolskimi institucijami oz. 

izvenkurikularnimi programi, ki na primer omogočajo komunikacijo z učenci drugih 

šol/držav in povezovanje med učitelji; 

 Načini ocenjevanja (formativno ali sumativno; osredotočeno samo na vsebino, na 

vsebino in jezik ali samo na jezik), ki vplivajo na oblikovanje modela (prav tam, 2010, 

str. 14–15). 
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Pri načrtovanju CLIL-modela pa nam je poleg naštetih dejavnikov v pomoč tudi metodološki 

okvir oziroma tako imenovani okvir 4C, katerega enakovredno zastopajo štiri elementi: vsebina 

(Content), komunikacija (Communication), kognicija (Cognition) in kultura (Culture) (Coyle 

idr., 2010). Pri vsebini je izpostavljen napredek na področju novih znanj, spretnosti in 

razumevanja; pri komunikaciji je poudarjen pomen medsebojnega delovanja uporabe in učenja 

jezika (učenje uporabe jezika in uporaba jezika za učenje); element kognicija je osredotočen na 

razvoj mišljenja (tudi na razvoj sposobnosti mišljenja višjega reda, razumevanje problemskih 

nalog in sprejemanje izzivov); element kultura pa odraža ozaveščenost o sebi in drugih, 

identiteto, državljanstvo in napredovanje v smeri razumevanja večkulturnosti (prav tam, 2010). 

Kljub temu, da gre pri CLIL-modelu za enakovredno zastopanost teh štirih elementov, pa je K. 

Pevec Semec (2015) v svoji raziskavi prišla do zaključkov, da je v slovenskih šolah med temi 

elementi najmočneje zastopan jezik oziroma element komunikacije, najmanj pa element 

kulture. Po mnenju avtorice je to »najšibkejši element, ki bi mu v prihodnje morali nameniti 

več pozornosti. Za razvoj te zmožnosti lahko največ stori posameznik sam, z razvijanjem 

sodelovalnih in komunikacijskih veščin. Veliko pa lahko prispeva tudi okolje, ki je prijazno do 

učenja tujih jezikov; gre za življenjsko, delovno in učno okolje, v katerem se je mogoče srečati 

z različnimi jeziki« (prav tam, 2015, str. 58). 

Z modelom CLIL je mogoče poučevati vse predmete, vendar je povezovanje z glasbeno 

umetnostjo še posebej dobrodošlo, zlasti pri mlajših učencih (Willis, 2013). Otroci imajo glasbo 

radi, poleg tega glasba in jezik skupaj dobro delujeta. Petje je odličen način za učenje in 

pomnjenje besed in besednih zvez ter za spoznavanje strukture jezika. Glasba otroke spodbuja, 

da pozorno poslušajo in se osredotočijo na podrobnosti izgovorjave, poudarke in ritem znotraj 

pesmi ali ritmične dejavnosti. S skupinskim izvajanjem glasbenih dejavnosti se učijo sodelovati 

in poslušati drug drugega, prek glasbe pa izražajo tudi svoje občutke. Predvsem pa otroci z vajo 

in glasbenim udejstvovanjem v različnih kontekstih razvijajo samozavest za govorjenje v tujem 

jeziku (prav tam, 2013). 

S CLIL-pristopom se v naši državi ukvarja vse več študentov jezikoslovcev, študentov 

predšolske vzgoje in razrednega pouka ter učiteljev omenjenih smeri (Jazbec in Lovrin, 2015). 

S. Jazbec in M. Lovrin (2015) sta želeli v svoji raziskavi ugotoviti, ali je koncept CLIL pri 

učiteljih slovenskih osnovnih šol že stalnica ali še vedno novost. V sklopu raziskave sta avtorici 

opravili intervju z učiteljicami in učitelji šole, na kateri koncept CLIL v praksi ne predstavlja 

novosti, temveč stalnico. Kljub temu so rezultati analize odgovorov intervjuja pokazali, da se 

koncept CLIL nagiba bolj v smeri novosti. Avtorici sta namreč prišli do zaključkov, »da sta 

izraz in koncept CLIL v šolskem vsakdanu oz. pri intervjuvanih učiteljicah in učiteljih le delno 

poznana in razumljena, medtem ko je ideja didaktičnega pristopa zelo favorizirana« (Jazbec in 

Lovrin, 2015, str. 76). 
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6. PETJE PESMI IN POUK ANGLEŠČINE 

Večina otrok uživa pri petju pesmi, ki nadgradijo (v smislu medpredmetnih povezav) učenje 

tujih jezikov. Uporaba pesmi pri pouku angleščine je možna ne glede na število učencev in celo 

učitelji z najbolj omejenimi sredstvi jih lahko učinkovito uporabljajo (Millington, 2011). Pesmi 

ustvarjajo prijetno vzdušje v razredu in krepijo odnose med sošolci (Becerra Vera in Muñoz 

Luna, 2013), hkrati pa zaradi ponavljajoče se narave predstavljajo učinkovito sredstvo za učenje 

jezikov (Brewster idr. 2002). Njihova uporabnost se kaže z njihovim sprejetjem v skupinske 

učne dejavnosti ter vključitvijo v tujejezikovne programe in objavljena gradiva za poučevanje 

angleščine kot tujega jezika (Brewster idr., 1992).  

 

6.1 Petje 

Poslušanje petja in petje sta največkrat prvi otrokovi izkušnji z glasbo. Otroci se učijo peti s 

poslušanjem in posnemanjem petja odraslih, zato je pomembno, da otrok petje pogosto sliši 

(Borota, 2013; Pesek, 1997). A. Pesek (1997) opozarja, da petje ni avtomatična in enostavna 

naloga, temveč zahteva vodstvo in spodbude odraslih pri vrsti zapletenih dejavnosti, ki jih 

vsebuje. Na petje otrok močno vpliva način petja pedagogov in staršev, saj otrok pri petju 

posnema način, interpretacijo in barvo glasu (Borota, 2013; Pesek, 1997).  B. Borota (2013) 

zato pri tem svetuje, da morajo odrasli stremeti k intonančno pravilnemu in doživetemu petju, 

ter dodaja, da je z uporabo zvočnih posnetkov nemogoče nadomestiti pomen žive izvedbe 

pesmi.  

Petje predstavlja natančno ritmično in melodično ustvarjanje ali poustvarjanje z vključevanjem 

elementov interpretacije (Lešnik, 2009). V šoli je skrb za pevsko dejavnost pomembna in nujno 

potrebna (Lešnik, 2015b). Pri glasbeni umetnosti je največ pozornosti namenjene prav petju, ki 

kot poglavitna glasbena dejavnost uresničuje potrebe učencev po individualnem ali skupinskem 

pevskem izražanju (Lešnik, 2015a). Učitelj mora ne glede na glasovne predispozicije in 

sposobnosti učence spodbujati k petju in razvijanju njihovih glasbenih sposobnosti (Liao in 

Davidson, 2007, v Lešnik, 2015b), ki so pogoj za kakovostno petje v razredu (Lešnik, 2015b). 

Na kakovost petja v razredu pa poleg razvitosti glasbenih sposobnosti učencev vplivajo še 

didaktično usposobljen učitelj z razvitimi glasbenimi sposobnostmi, prostor (akustika in počutje 

v določenem okolju), izbor pesemskega repertoarja in odnos do petja s strani učitelja in okolja 

(prav tam, 2015b). 

 

6.1.1 Glasovni aparat  

»Človeški glasovni aparat je najzanimivejši, a tudi najbolj zapleten instrument, ki ustvarja zvok. 

Zaradi svoje zgradbe izpolnjuje dve nalogi: ima sposobnost glasbenega instrumenta, da tvori 

tone določene višine in jakosti, in je nosilec človeške govorice, kar pomeni, da lahko tvori 

vokale, zloge in besede v vsej njihovi pestrosti« (Žvar, 2001, str. 69). 

Nastanek tona je odvisen od energijskega vira, sistema, ki niha, in resonatorja, ki to nihanje 

okrepi (Žvar, 2001). Glasovni aparat odraslega človeka in otroški glasovni aparat imata enake 

fiziološke in anatomske značilnosti. Prsne mišice z oženjem prsnega koša iz pljuč potiskajo 

zrak skozi sapnik. Od načina potiskanja zračnega toka je odvisna kakovost ustvarjenega zvoka. 
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Le neprekinjen in ustrezno močan zračni tok je temelj za stabilno in enakomerno oblikovan ton. 

Nastanek glasu poteka v grlu, kjer se nahaja nihajoč sistem, ki je odgovoren za nastanek tona – 

glasilke. Odzvočna cev se začenja tik nad glasilkami, zajema žrelo ter ustno votlino do ustnic 

in deluje kot resonator. Pomembno mesto pri oblikovanju glasu zasedata tudi nosna votlina in 

celotna glava (prav tam, 2001). 

Lešnik (2015a) pravi, da ima človeški glas, tako kot vsak instrument, posebna resonančna 

stanja, ki so pri drugih instrumentih stalna, pri človeškem glasu pa se lahko spreminjajo. D. 

Žvar (2001) nadaljnje utemeljuje, da je človeški glas osnovan na psihični in fizični naravnanosti 

celotne človeške biti. Na intonacijo glasu tako vplivajo človekovo razpoloženje, počutje, 

zdravje in njegov odnos do situacije, v kateri poje (prav tam, 2001). 

 

6.1.2 Razvoj pevskih spretnosti in sposobnosti 

Otrok na podlagi pridobljenih glasbenih izkušenj razvija glasbene sposobnosti in spretnosti. 

Najprej se razvijejo temeljene glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh), s časom pa 

otrok pridobi tudi sposobnosti višjega reda (harmonski posluh, sposobnost estetskega 

oblikovanja in vrednotenja). Pod glasbene spretnosti uvrščamo razvoj izvajalske tehnike z igro 

na glasbila in oblikovanje pevskega glasu (Sicherl Kafol, 2001).  

Petje predstavlja elementarno glasbeno dejavnosti in vpliva na razvoj glasbenih sposobnosti 

(prav tam, 2001). Razvoj pevskih sposobnosti je tako tesno povezan z razvojem glasbenih 

sposobnosti1. Glede na razvojne stopnje pevskih sposobnosti ločimo aktivne (razvitost 

sposobnosti izvajanja, razvit pevski organ, razvitost sposobnosti poslušanja, slišanja in 

reproduciranja tona) in pasivne pevske sposobnosti (razvitost sposobnosti poslušanja in slišanja 

tona brez reprodukcije oziroma izvajanja) (Žvar, 2012). D. Žvar (2001) deli pevske sposobnosti 

na elementarne sposobnosti in sposobnosti višjega reda. 

»Elementarne sposobnosti so: 

 ritmični posluh (natančna izreka ritmične vsebine); 

 melodični posluh (natančno zadevanje melodije); 

 glasovna spontanost (razvita psihomotorika, razvit pevski aparat, glasovna tehnika, 

obseg glasu); 

 sposobnost glasbenega spomina (spomin za kvaliteto, intenziteto in dolžino tona ter 

tonskih kompleksov). 

Sposobnosti višjega reda so: 

 harmonski posluh (občutek za sozvočje); 

 sposobnost estetskega oblikovanja in estetske presoje« (Žvar, 2001, str. 33). 

Sposobnosti višjega reda, kot je doživeto petje z vključevanjem elementov interpretacije, se 

intenzivno razvijajo šele po desetem letu. Mlajši učenci še niso sposobni svojih interpretativnih 

zamisli pevsko izraziti, vendar pa so pri vrednotenju estetskih elementov različnih izvedb 

kritični poslušalci (Žvar, 2012). 

                                                            
1 D. Žvar (2001) omenja t. i. pevske sposobnosti, ki jih B. Sicherl Kafol (2001) opredeljuje kot glasbene 

sposobnosti, ki jih učenci razvijajo s petjem kot elementarno glasbeno dejavnostjo. 
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D. Žvar (2012) opozarja, da so pri mlajših otrocih opazne razlike. Nekateri otroci že med dvema 

in tremi leti pojejo daljše odlomke pesmi, medtem ko zmorejo drugi pri isti starosti iz sebe 

spraviti le približek tonskih višin, z ritmom in besedilom pa imajo običajno manj težav. 

Predšolski otroci še nimajo razvitega občutka za tonaliteto, zato je razumljivo, da pesem 

zapojejo v drugi tonaliteti, sploh če je bila ta odpeta v zanje previsoki oziroma prenizki legi. 

Ob vstopu v šolo ima večina otrok že oblikovano predstavo o pojmu pesem, prav tako jih je 

večina sposobna ponoviti pogosto slišane melodije (prav tam, 2012).  

Na razvoj pevskih sposobnosti močno vpliva okolje (Žvar, 2012). V šolskem obdobju se 

elementarne sposobnosti diferencirajo in uravnovesijo. Pouk ima pri tem najpomembnejšo 

vlogo, saj se brez načrtovanega vzgojno-izobraževalnega procesa pevske sposobnosti ne 

razvijajo naprej, že pridobljene sposobnosti pa se lahko hitro porazgubijo (prav tam, 2012). 

 

6.1.3 Pevski obsegi otroških glasov  

Pevec z učenjem razvija glasbene sposobnosti in spretnosti, od razvoja teh pa je odvisen obseg 

pevskega glasu (Žvar, 2012). Pri tem ne gre zanemariti, da so mejne višine glasov pogosto 

odvisne od strokovnosti in sistematičnosti pevskih vaj, kot so vaje za vokalno tehniko in vaje 

za širitev pevskih obsegov (Borota, 2012). Pevski obsegi otroških glasov pa so v veliki meri 

odvisni tudi od otrokove starosti. Vokalne spremembe so opazne predvsem v času pubertete, 

ko pride do velikih telesnih sprememb, kar posledično vpliva na otrokovo glasovno akustiko, 

barvo in obseg (Lešnik, 2015a).  

Za učitelje, ki poučujejo glasbene vsebine, je zelo pomembno, da so seznanjeni s pevskimi 

obsegi otroških glasov (Borota, 2012; Lešnik, 2015a; Žvar, 2001), saj jim bo to znanje 

pomagalo ustrezno izbrati pevski repertoar (Borota, 2012). Prav tako D. Žvar (2012) opozarja, 

da je treba pevskemu obsegu otrok nameniti veliko pozornosti, ker je vsako preseganje v višine 

ali nižine lahko škodljivo. Kljub temu Lešnik (2015a) ugotavlja, da učitelji v osnovni šoli 

pevskim obsegom učencev ne posvečajo dovolj pozornosti, temveč se zanašajo na učne 

programe in znotraj teh predlagane pesmi. 

Lešnik (2015a) se je v svoji raziskavi posvetil pevskemu obsegu otrok od šestega do 

dvanajstega leta ter rezultate svoje raziskave primerjal z drugimi raziskavami s tega področja 

med letoma 1950 in 2014. S primerjavo je želel avtor ugotoviti, ali so se pevski obsegi otroških 

glasov glede na starost skozi leta spremenili.   
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Tabela 1: Raziskave pevskih obsegov otroških glasov med letoma 1950 in 2015 (Lešnik, 2015) 

 Groebming 

1950 

Gobec 

1953 

Mohr 

1997 

Kavčič 

1998 

Kerec 

2004 

Žerjav 

2009 

Welch 

2010–

2014  

Lešnik 

2015 

6 let e¹–a¹  d¹–a¹ f¹–e²   c¹–a¹ 

(h¹) 

 c¹–c² 

(a–c²) 

7 let d¹–c² d¹–c² c¹–f² h–f² a–d² c¹–h¹ 

(c²) 

g–c² h–e² 

(a–f²) 

8 let d¹–d² d¹–d² c¹–f² a–d² a–c² c¹–c² 

(d²) 

g–d² a–g² 

(g–c³) 

9 let d¹–d² c¹–d² c¹–f² g–a² a–f²  f–d² a–a² 

(c³) 

10 let c¹–e² c¹–e² c¹–f² 

(c³) 

f#–f²   f–e² g–g² 

(c³) 

11 let h–e² c¹–f² a–a²     f–g² 

(c³) 

12 let a–f² h–f² a–a² 

(c³) 

    f–g² 

 

Rezultati primerjave raziskav, navedeni v Tabeli 1, kažejo, da se pevski obsegi otrok od leta 

1950 do leta 2015 povečujejo, in sicer v povprečju za štiri tone (v nižine v povprečju za dva 

tona, v višine pa v povprečju za en ton in pol), kar dokazuje, da so se v zadnjih petdesetih letih 

otroški pevski obsegi razvili v obe smeri, pri čemer je bil razvoj v nižine bolj intenziven (za pol 

tona). Po mnenju avtorja so razlogi za povečanje pevskih obsegov višja izobrazba učiteljev 

glasbe, njihov občutek za kakovostno in sproščeno petje ter kakovostna pevska tehnika (Lešnik, 

2015a). 

D. Žvar (2012) na podlagi izkušenj dela z otroškimi pevskimi zbori ugotavlja, da visoki glasovi 

dosegajo pevske obsege, kot jih navajajo nekateri raziskovalci (na primer Mohr) v Tabeli 1, 

medtem ko so povprečnim ali k nižinam nagnjenim glasovom taki pevski obsegi prezahtevni.  

 

6.2 Učiteljeva vloga pri petju 

Naloga sodobnega učitelja je, »da spodbuja, vodi in usmerja procese učenja, da omogoča 

spodbudno učno okolje, v katerem bo prostor za vprašanja in napotke, pa tudi za presenečenja, 

humor, konflikt, dejavno preskušanje idej, sodelovanje in sproščeno vzdušje« (Sicherl Kafol, 

2001, str. 62). 

Za kakovostno poučevanje petja mora učitelj izpolnjevati naslednje pogoje: glasbeno-strokovno 

in didaktično usposobljenost (Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol in Zalar, 2011), dobro razvito 

vokalno tehniko (Lešnik, 2009, 2015a, 2015b; Pesek, 1997), pozitiven pristop k petju (Lešnik, 

2015a; Pesek, 1997; Sicherl Kafol, 2001), ustrezno motivacijo učencev in ohranjanje njihove 

želje po petju (Denac in Ilič, 1993; Lešnik, 2015b; Rotar Pance, 2011; Sicherl Kafol, 2009; 

Voglar, 1979), dajanje prednosti aktivnemu izvajanju in lastni izvedbi (Holcar idr., 2011; Rotar 

Pance, 2011), predhodno pripravo na petje in ustrezno posredovanje pesmi (Holcar idr., 2011; 
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Rotar Pance, 2011; Slosar, 2003, v Lešnik, 2015b) ter spodbujanje učencev k doživetemu in 

estetskemu petju (Holcar idr., 2011; Rotar Pance, 2011; Voglar, 1979). 

 

6.2.1 Glasbeno-strokovna in didaktična usposobljenost 

Poučevanje petja v prvi vrsti izpostavlja učiteljevo glasbeno razvitost, saj bo le glasbeno razvit 

učitelj lahko uresničil cilje glasbene umetnosti. Poleg učiteljeve glasbene razvitosti pa je 

pomembno, da učitelj strokovno uresničuje glasbene cilje, metode in oblike dela, da je pri 

načrtovanju in izvajanju pouka ustvarjalen, da pozna stopnje otrokovega glasbenega razvoja in 

strokovne kriterije ter da glede na te kriterije izbira kakovostne glasbene vsebine (Sicherl Kafol, 

2001; Sicherl Kafol in Zalar, 2011).  

 

6.2.2 Dobro razvita vokalna tehnika 

Učitelj mora imeti glasbeno, pedagoško in strokovno znanje predvsem na področju vokalne 

tehnike (Lešnik, 2015a). S teoretičnim in praktičnim obvladovanjem vokalne tehnike učitelj na 

primeren način posreduje svoje pevsko znanje, spretnosti in izkušnje učencem (Lešnik, 2015b). 

»Učenci pri učitelju, ki pravilno poje in zadovoljivo obvladuje vokalno tehniko, tudi brez 

teoretičnih razlag in znanj bolj kakovostno in pravilno pojejo« (prav tam, 2015b, str. 355). 

Pomembnost ustreznega načina petja oziroma vokalne tehnike izobraževalcev izpostavlja tudi 

A. Pesek (1997). »Če pojemo dobro, z izraznostjo, čisto dikcijo in dobrim tonom, natančnimi 

tonskimi višinami in brezhibnim ritmom, pravilnim dihanjem in držo, potem bo otrok verjetno 

delal podobno« (prav tam, 1997, str. 148). Kljub pomembnosti obvladovanja vokalne tehnike 

pa Lešnik (2009) opozarja, da se učitelji premalo zavedajo njenega pomena ter da le redki to 

uspešno uporabljajo pri poučevanju petja.  

 

6.2.3 Pozitiven pristop k petju 

Pogoj za uspešno poučevanje je učiteljev interes za glasbo in njegova motivacija (Sicherl Kafol, 

2001), saj je od tega odvisen otrokov odnos do petja (Pesek, 1997). Učitelj glasbe mora biti 

učencem zgled, zato naj bo njegova pozitivna naklonjenost do glasbene umetnosti in petja 

vedno prisotna. Le tako bodo lahko učenci spontano sprejeli petje kot nekaj naravnega, 

pozitivnega in sproščujočega ter posledično uživali v petju (Lešnik, 2015a).  

 

6.2.4 Ustrezna motivacija učencev in ohranjanje njihove želje po petju 

Učitelj mora pred posredovanjem pesmi poskrbeti za ustrezno motivacijo učencev, ki je pri 

pevski dejavnosti izrednega pomena. Učence mora, upoštevajoč njihovo starost in razvojno 

stopnjo, navdušiti nad primernimi pevskimi vsebinami (Lešnik, 2015b). Za vzgojno-

izobraževalno delo z otroki namreč ni primerna vsaka pesem. Poleg besedila mora biti učitelj 

pozoren na njene glasbene posebnosti, kot so melodija, obseg, ritem, tempo ter dinamika 

(Denac in Ilič, 1993).  
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Učence lahko motivira tudi učiteljeva lastna pevska predstavitev pesmi, ki mora biti zapeta 

doživeto, z naravnim glasom. Učitelj z lastno izvedbo »pomembno vpliva na učenčev prvi vtis 

o pesmi, ki naj v njem vzbudi željo po petju in učenju pesmi« (Rotar Pance, 2011, str. 116). 

Otrok ne smemo siliti k petju, saj je petje izraz čutnega stanja in predstavlja povečano čustveno 

pripravljenost, ki ni vedno prisotna pri vseh otrocih (Denac in Ilič, 1993). Prav pa je, da učence 

k petju čim bolj spodbujamo ter pri tem spoštujemo njihovo petje, takšno, kakršno je (Sicherl 

Kafol, 2009). M. Voglar (1979) opozarja na pomen učiteljevega ustreznega odnosa do 

otrokovih razvijajočih se sposobnosti. Tudi B. Sicherl Kafol (2009) izpostavlja, da se je treba 

zavedati negativnega vpliva graje otrokovega petja na njegovo samopodobo. Ostre izjave  lahko 

učenca zaznamujejo do te mere, da išče uteho zgolj v poslušanju glasbe (prav tam, 2009). Na 

ta način otrok izgubi veselje do petja, vzeta pa mu je tudi možnost razvoja določenih glasbenih 

sposobnosti, ki so odvisne od njegove lastne glasbene dejavnosti (na primer razvoj melodičnega 

posluha) (Voglar, 1979). 

 

6.2.5 Dajanje prednosti aktivnemu izvajanju in lastni izvedbi 

Hiter razvoj sodobnih tehnologij omogoča številne nove pristope k učenju glasbe. Učni načrt 

za glasbeno umetnost (Holcar idr., 2011) učiteljem svetuje, naj sodobno tehnologijo (radio, 

televizijo, projektor, CD-, MP3- in DVD-predvajalnik, računalnik, interaktivno tablo ipd.) v 

pouk uvajajo premišljeno in postopno. Tehnologija naj pri glasbenih dejavnostih ne zmanjšuje 

vloge učencev in učitelja (prav tam, 2011). Podobno B. Rotar Pance (2011) meni, da bi morale 

imeti dejavnosti aktivnega muziciranja in drugega dejavnega vključevanja učencev prednost 

pred tehnološkimi možnostmi. Za to pa je potreben aktiven učitelj, ki spodbuja radovednost in 

pozornost učencev, se jim pri glasbenih dejavnostih tudi sam pridruži ter sodeluje pri 

raziskovanju sveta glasbene umetnosti (prav tam, 2011). 

 

6.2.6 Predhodna priprava na petje in ustrezno posredovanje pesmi 

Priprava na petje mora vsebovati predhodno pripravo: pripravo telesa na petje (pevska drža in 

sproščanje pevskih organov) ter dihalne in upevalne vaje. Omenjeno pripravo lahko učenci 

izvedejo zavedno (ozaveščanje ustrezne vokalne tehnike) ali nezavedno (kot didaktično igro) 

(Rotar Pance, 2011).  

Učenje nove pesmi je osnova pevske dejavnosti, na katero se mora učitelj didaktično in 

strokovno pripraviti: razumeti mora partituro, obliko pesmi, obvladati njeno melodijo in ritem, 

določiti fraze in vdihe, obvladati pevsko izreko, razumeti pomen besedila, izbrati ustrezen 

tempo, upoštevati agogične spremembe in dinamiko ter barvo zvoka in vzdušje (Slosar, 2003, 

v Lešnik, 2015b).  

Učitelj mora znati pesem tudi sam zapeti (Rotar Pance, 2011). Predvajati pesem učencem zgolj 

preko nosilca zvoka in od njih zahtevati, da se je naučijo ob posnetku, je nesprejemljivo, saj 

imajo posnetki vsiljen tempo in interpretacijo. Prav tako učenje pesmi ob posnetku učiteljem 

onemogoča morebitno popravljanje napačnega petja med samim potekom pesmi (prav tam, 

2011). Pri pevskem izvajanju naj si učitelj prizadeva za točno začetno intonacijo, ustrezno 

izvedbo, estetsko oblikovanje (tempo, agogika, dinamika, pevska izreka in dih ipd.) in 

nebesedno usmerjanje (dirigiranje) (Holcar idr. 2011).  
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6.2.7 Spodbujanje učencev k doživetemu in estetskemu petju 

Učiteljeva naloga je, da pri petju učence spodbuja k izvajalski zanesljivosti (točna intonacija, 

melodična in ritmična doslednost) ter pomnjenju besednih in glasbenih vsebin (Holcar idr., 

2011). Pri tem naj učence spodbuja tudi k doživetemu in estetskemu petju (Holcar idr., 2011; 

Rotar Pance, 2011; Voglar, 1979).  

 

6.3 Uporaba pesmi pri pouku angleščine 

Pesmi spremljajo razvoj maternega jezika v otroštvu (Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009). 

Matere pogosto pojejo svojim otrokom med igro in opravljanjem vsakodnevnih opravil ter jih 

s petjem pomirjajo pred spanjem. Pesmi ustvarijo prijetno vzdušje, sprostijo otroka in mater, 

uveljavijo dobro znano rutino in tako ustvarijo varno okolje. Prav tako prispevajo k tesnemu 

odnosu med materjo in njenim otrokom ter dovzetnosti otroka za glasbo, hkrati pa poskrbijo za 

njegovo fizično dejavnost, saj otrok ob pesmih pogosto pleše. Če je otroku pesem všeč, jo lahko 

neprestano ponavlja in tako zagotovi pomembno jezikovno vajo. Na podlagi teh spoznanj je 

treba v pouk angleščine kot tujega jezika vključiti pesmi, da bi pri učencih razvili slušne 

sposobnosti, pomagali usvojiti pristno izgovorjavo in besedišče, omogočili vajo komuniciranja 

v tujem jeziku in jih seznanili z nekaterimi kulturnimi značilnostmi ciljnega jezika (prav tam, 

2009).  

 

6.3.1 Prednosti uporabe pesmi 

Prednosti uporabe pesmi pri pouku angleščine so številne, zato so v nadaljevanju te navedene 

glede na posamezne vidike, povzete po Brewsterju, Ellisu in Girardu (2002). 

 

Jezikovni vidik 

Preko pesmi učenci spoznajo nov jezik in utrdijo že usvojene jezikovne strukture in besedišče 

(Brewster idr., 2002). Prav tako melodija pesmi učencem pomaga pri izgovorjavi daljših 

stavčnih struktur, ki bi jih bilo drugače težko zgolj ponoviti (Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 

2009). S petjem učenci na zabaven in naraven način ponavljajo in posledično utrjujejo nove 

izraze, poleg tega petje izboljšuje vse vidike izgovorjave (povezan in tekoč govor, naglas, 

poudarke v stavku, intonacijo ipd.) (Brewster idr., 2002). 

 

Afektivni vidik 

Pesmi omogočajo raznolikost dela v razredu, ki spodbuja zanimanje in krepi pozornost 

(Millington, 2011). Prav tako zaradi svoje narave učence motivirajo za učenje jezika (Becerra 

Vera in Muñoz Luna, 2013; Lems, 1996; Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009), kajti petje je 

zanje zabavna dejavnost, zato tudi učenje angleščine na ta način dojemajo kot prijetno in 

zabavno (Millington, 2011). Petje pesmi ima pozitiven vpliv na samozavest, saj omogoča 

učencem občutek uspešnosti pri usvojenih besednih frazah (Brewster idr., 2002). Pesmi 

ustvarjajo tudi sproščeno in prijetno vzdušje, zaradi česar učilnica učencem ne predstavlja 

vsiljivega okolja. Z »zmanjševanjem« napetosti lahko pesmi okrepijo zanimanje učencev in jih 
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spodbudijo, da se naučijo ciljnega jezika (Engh, 2013; Millington, 2011). Poleg tega je petje 

pesmi primerno za bolj zadržane in sramežljive učence, saj pri petju v skupini ti niso 

izpostavljeni (Brewster idr., 2002).  

 

Kognitivni vidik 

Brewster idr. (2002) trdijo, da s petjem pesmi razvijamo tako koncentracijo in spomin kot tudi 

koordinacijo, saj številne pesmi vključujejo gibanje. Spremljanje pesmi z gibi pomaga krepiti 

razumevanje pomena besedišča ter hkrati usmerja odvečno energijo učencev na pozitiven način. 

Pesmi s svojo raznolikostjo prispevajo k pozitivni klimi v razredu in skrbijo za vključevanje 

različnih učnih stilov tekom ure (prav tam, 2002).  

 

Kulturni vidik 

Tujega jezika se učimo z namenom komunikacije, vendar pa ni dovolj, da se učenci učijo le 

jezika samega, temveč morajo spoznati tudi njegovo kulturo in tradicijo (Becerra Vera in 

Muñoz Luna, 2013). Pesmi odražajo kulturo drugih narodov, saj so mnoge avtentične in 

tradicionalne (Brewster idr., 2002).  

 

Socialni vidik 

Petje pesmi je dejavnost, ki jo pogosto izvajamo v skupini in lahko zato pozitivno vpliva na 

razvoj razredne identitete ter socialnih odnosov (Brewster idr., 2002). Ker je vsa pozornost 

usmerjena na jezik, je to odlična priložnost, da se »izolirani« učenci vključijo v skupino in se 

znebijo negativnega občutka drugačnosti. Petje pa ne vpliva le na pozitiven odnos med učenci, 

ampak lahko prispeva tudi k oblikovanju prijetnega odnosa med učiteljem in učenci, saj so 

skupaj vključeni v dejavnosti, pri katerih vsi uživajo (Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009).  

 

Na pomen uporabe pesmi pri učenju angleščine kot tujega jezika opozarjajo tudi novejše 

raziskave, predstavljene v nadaljevanju.  

Glavni namen študije (Li in Brand, 2009), izvedene na univerzi na Kitajskem, je bil ugotoviti, 

kakšen učinek ima uporaba pesmi na pridobitev besedišča, rabo jezika in razumevanje. Študija 

je vključevala sto pet študentov prava, ki so obiskovali pouk angleščine kot tujega jezika. 

Enakomerno so bili razdeljeni v tri skupine: prva skupina (glasbena skupina) je med poukom 

angleščine intenzivno izvajala glasbene dejavnosti, druga skupina (delno glasbena skupina) je 

glasbene dejavnosti izvajala le polovico časa, tretja skupina (neglasbena skupina) pa v učne ure 

ni vključevala glasbenih dejavnosti. Rezultati študije so pokazali, da so tisti študenti, ki so bili 

deležni intenzivne izpostavljenosti glasbenim dejavnostim, dosegli bistveno boljše rezultate na 

zaključnih testih, razvili pa so tudi bolj pozitiven odnos do učenja angleščine (prav tam, 2009). 

Tayari Ashtiani in Mahdavi Zafarghandi (2015) sta s svojo raziskavo dokazala, da vključevanje 

pesmi v pouk angleščine kot tujega jezika pozitivno vpliva na vidike povezanega govora tako 

pri glasnemu branju kot tudi pri prostem govoru. Menita, da so rezultati te raziskave pedagoško 

pomembni za vse učitelje angleščine, saj se lahko začnejo zavedati prednosti uporabe pesmi in 

jim posvečati več pozornosti ter s tem spodbujati govorno produkcijo učencev v okviru 

naravnega govora in tekočnosti (prav tam, 2015).  
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Prav tako je bila izvedena študija (Ludke idr., 2014) med angleško govorečimi udeleženci, ki 

dokazuje, da lahko petje olajša učenje fraz pri tujem jeziku (madžarščini). V to raziskavo je bilo 

vključenih šestdeset posameznikov, ki so bili naključno razporejeni v tri učne situacije: 

govorjenje, ritmično izreko in petje. Udeleženci, ki so bili dodeljeni v »kategorijo petja«, so 

dosegli vsesplošno boljše rezultate pri reševanju jezikovnih testov v primerjavi z udeleženci 

ostalih dveh kategorij. Ti izsledki kažejo, da je mogoče z učno metodo »poslušaj in poj« 

poenostaviti pomnjenje govorjenih fraz oziroma stavkov v tujih jezikih (prav tam, 2014).  

 

6.3.2 Obravnava pesmi pri pouku angleščine z vidika načrtovanja tujejezikovnega 

pouka 

Pesmi pri pouku angleščine kot tujega jezika se lahko uporabljajo na več različnih načinov: kot 

uvodna motivacija, kot prehod iz ene dejavnosti v drugo, za zaključek, uvajanje novih 

jezikovnih elementov, vadenje jezika, spreminjanje razpoloženja, privabljanje pozornosti, 

usmerjanje visoke ravni energije in medpredmetno delo (Brewster idr., 2002). 

V nadaljevanju so predstavljeni koraki predstavitve pesmi pri pouku angleščine, povzeti po 

različnih avtorjih (predvsem po Brewster idr., 2002; Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009), ki 

so razdeljeni v tri faze: dejavnosti pred, med in po poučevanju pesmi (Şevik, 2012). Avtorji 

(Brewster idr., 2002; Simpson, 2015; Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009) poudarjajo, da gre 

zgolj za okvir dejavnosti predstavitve pesmi, kar pomeni, da učitelj sam glede na zmožnosti 

učencev prilagaja, dodaja ali izpušča posamezne dejavnosti.  

 

Dejavnosti pred poučevanjem pesmi: pred poslušanjem pesmi mora učitelj nakazati kontekst 

(Brewster idr., 2002), aktivirati besedišče in oblikovati osnovne stavčne strukture (Millington, 

2011). Pesem lahko predstavi s pomočjo različnih vizualnih pripomočkov (slikovni prikaz) in 

gibalnih aktivnost ali s postavljanjem vprašanj (Brewster idr. 2002; Szpotowich in Szulc-

Kurpaska, 2009). 

 

Dejavnosti med poučevanjem pesmi: v tej fazi je treba pesem poslušati oziroma izvajati večkrat 

in na več različnih načinov z namenom vključevanja vseh učencev ter spodbujanja čim večjega 

interesa (Millington, 2011). Pri prvem poslušanju učitelj učencem predvaja posnetek pesmi ali 

pesem zapoje sam (Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009), da otrokom omogoči poslušanje, 

razumevanje ter seznanitev z ritmom in melodijo (Brewster idr., 2002). Sledijo nadaljnje slušne 

dejavnosti, kjer je naloga učitelja spodbuditi učence k poslušanju, ponavljanju in vadenju ter 

aktivnemu vključevanju v izvajanje pesmi (s petjem, gibalnimi dejavnostmi ipd.) (prav tam, 

2002). Szpotowich in Szulc-Kurpaska (2009) predlagata konkretne dejavnosti nadaljnjih 

poslušanj oziroma izvajanj. Pri drugem poslušanju lahko učenci na primer sledijo gibom 

učitelja med njegovim samostojnim petjem ali petjem ob posnetku. Pri tretjem poslušanju lahko 

prepoznavajo in izpostavijo posamezne besede v pesmi. To naredijo z dvigovanjem rok, 

vstajanjem s stola ipd., kar spodbuja tudi pristop popolnega telesnega odziva (angl. Total 

Physical Response). V naslednjem koraku učitelj ritmično izreka besedilo pesmi po verzih in 

pozove učence, da jih za njim ponavljajo po metodi odmeva (govorni odziv). Ritmično 

izrekanje lahko spremljajo gibi. Nato učitelj še enkrat zapoje pesem, pri čemer učence spodbuja, 

da se mu pridružijo, najprej s petjem posameznih besed ali besednih zvez, pozneje (pri 

naslednjih ponovitvah) pa z vedno večjimi jezikovnimi razponi (prav tam, 2009). 
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Dejavnosti po poučevanju pesmi: ta stopnja je sprejeta kot faza, ko učitelj preide iz prakse 

poslušanja in se osredotoči na druge jezikovne spretnosti, kot so branje, govor in pisanje (Şevik, 

2012). Brewster idr. (2002) predlagajo različne dejavnosti, na primer učenci lahko izvirno 

pesem priredijo ali napišejo svojo različico; poslušajo pesem in dopolnijo besedilo z 

manjkajočimi besedami; poslušajo in določijo ustrezno zaporedje (pregledajo zapisane verze in 

jih postavijo v pravilen vrstni red); poslušajo in razvrščajo (zapisane imajo besede iz dveh 

pesmi, ki so pomešane in nato med poslušanjem razvrščajo besede v dve skupini); primerjajo 

slike in verze, ilustrirajo verze ipd. Ko učenci pesem usvojijo, jo lahko izvajajo na različne 

načine: v skupinah, ločeno dečki in deklice, v dvojicah, samostojno, s spreminjanjem dinamike 

in agogike (učitelj uporabi sličice z živalmi: noj – hitro, želva – počasi), s spreminjanjem 

razpoloženja pesmi (sličica z veselim/žalostnim obrazom) ipd. (Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 

2009). 

 

Podobno kot strokovnjaki glasbenega področja tudi strokovnjaki s področja poučevanja 

angleščine kot tujega jezika poudarjajo, kako pomembno je, da lahko učitelj sam zapoje pesem 

(Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009). Na ta način lažje prilagaja tempo zmogljivostim 

učencev. »Živo petje« lahko olajša izgovorjavo besed, ima pa tudi zelo močan motivacijski 

učinek, saj imajo učenci občutek, da učitelj z njimi osebno sodeluje. Otroci se bodo bolj z 

veseljem učili pesmi, če bodo opazili, da v tej dejavnosti uživa tudi učitelj. Učitelj, ki je zmožen 

pesem zapeti sam, se počuti bolj samozavestno in se tako lažje osredotoči na učinkovite načine 

predstavljanja in izvajanja pesmi z učenci. S praktičnega vidika lahko pesem zapoje kadarkoli: 

na pobudo učencev, za začetek ali zaključek učne ure, za discipliniranje učencev, za sprostitev 

ali spremembo dejavnosti. Če je učitelj pripravljen peti z učenci brez posnetka, prihrani čas pri 

iskanju določene pesmi na CD-zgoščenki oziroma drugem mediju. Petje lahko tako postane 

redna razredna rutina in naravna oblika interakcije med učenci in učiteljem (prav tam, 2009). 
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7. IZBIRA PESEMSKEGA GRADIVA  

Izbira gradiva mora ustrezati merilom umetniške in estetske vrednosti, raznolikosti, primernosti 

določeni razvojni stopnji in starosti učencev ter njihovim izvedbenim zmožnostim (Žvar, 2001). 

Dobro je, da temelji na učiteljevem znanju, razgledanosti po pevski literaturi in njegovem 

lastnem okusu (Borota, 2013). Učitelja mora pesem prevzeti in nagovoriti, v njem mora vzbuditi 

radovednost, da bo do nje začutil pozitiven odnos, ki ga bo lahko potem prenašal tudi na učence. 

Poleg učiteljevega zanimanja pa mora pesem zadovoljiti tudi zanimanje in ustvarjalne potrebe 

učencev (prav tam, 2013). 

Pri izboru pesmi smo osredotočeni na besedilo in glasbeno zasnovo. Z vidika besedila se pesmi 

nanašajo na teme in enote učnega načrta, povezovanje z drugimi področji, šolski koledar in z 

njim povezane dogodke ter na značilnosti določenega kraja in časa. Z vidika glasbene zasnove 

izbiramo pesmi, ki ustrezajo glasbenim sposobnostim učencev – pozorni smo na glasovni 

obseg, zahtevnost ritmične in melodične vsebine ter na način izvajanja (Oblak, 1984). 

 

7.1 Analiza pesmi 

Pesem je opredeljena kot celota, ki je sestavljena iz besedne in glasbene vsebine. Analiziramo 

tako besedno kot glasbeno vsebino, in sicer želimo ugotoviti umetniško vrednost pesmi, raven 

njene zahtevnosti oziroma primernosti ter možnosti za načrtovanje drugih glasbenih dejavnosti 

(gibanje, igranje na glasbila, ustvarjanje) (Borota, 2013).  

V nadaljevanju so predstavljene točke celovite analize pesmi, navedene po B. Borota (2013, 

str. 58–60). 

 

Biografski podatki 

Zapišemo podatke o skladatelju in okoliščinah nastanka pesmi ter podatke o pesniku oziroma 

piscu besedila. Če gre za ljudsko pesem, navedemo značilnosti glasbe države ali pokrajine, od 

koder pesem izvira (Borota, 2013). 

 

Analiza besedne vsebine 

Ugotoviti moramo, o čem pesem pripoveduje, kakšno je njeno razpoloženje in doživljanje, 

oblika (kitična/nekitična, prekomponirana, refren), ali vsebuje novo besedišče in narečne 

besede ipd. (Borota, 2013). 

 

Analiza glasbene vsebine 

Analiziramo: 

 melodijo –  določimo tonaliteto oziroma tonovski način (dur, mol, pentatonika ipd.), 

potek in razpon melodije ter intervale (Borota, 2013; Denac, 2012); 

 ritem – pozorni smo na taktovski način, ritmične vrednosti, ritmične posebnosti ter 

ponavljajoči se ritem (Denac, 2012).  
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Motivična analiza 

Ugotoviti moramo dolžino in število motivov ter oblike motivičnega dela (ponavljanje, 

variiranje motivov) (Borota, 2013). 

 

Oblikovna analiza  

Določiti moramo, ali gre za kitično ali prekomponirano pesem ter ali je melodija sestavljena iz 

enega (enodelna pesemska oblika) oziroma več delov (najpogosteje dvodelna ali trodelna 

pesemska oblika) (Borota, 2013; Denac, 2012).  

 

Interpretacija  

Ugotoviti moramo, kako bomo pesem zapeli. Elementi interpretacije so: 

 tempo: zmerno,  živahno,  počasi,  gibko,  razgibano,  hitro,  pohitevanje  in zadrževanje 

v tempu (Denac, 2012); 

 dinamika: srednje glasno, tiho, glasno, naraščanje in pojemanje v glasnosti (Denac, 

2012); 

 artikulacija: ločeno in odsekano (staccato), naznačeno in poudarjeno (marcato), vezano 

(legato) ipd. (Denac in Ilič, 1993); 

 agogika: spremembe v tempu, kot na primer hiter (presto, allegro), počasen (adagio, 

lento), umirjen (andante), postopno pohitevanje (accelerando) in zadrževanje 

(ritardando) (Denac in Ilič, 1993).  

 

7.2 Kriteriji izbire pesmi 

V nadaljevanju navedeni kriteriji so osnovani na podlagi glasbeno-didaktičnih in tujejezikovnih 

izhodišč, ki so opredeljena v strokovni literaturi teh področij. V literaturi za poučevanje tujega 

jezika z uporabo pesmi je poudarjeno, da izbrane pesmi ne smejo biti ritmično in melodično 

prezahtevne, saj se učenci tako težje osredotočijo na jezik (Case, 2008), poleg tega pa morajo 

biti lahko zapomnljive in enostavne (Ashley, 2015). Kriteriji za ustreznost glasbene vsebine 

pesmi so zato prilagojeni dejstvu, da gre za uporabo pesmi pri poučevanju tujega jezika. 

 

7.2.1 Vsebina in besedilo pesmi 

Priporočeno je, da so vsebine pesmi raznolike in zajemajo različna področja (naravo, živali, 

igrače, pravljične junake ipd.) (Borota, 2013). Zrcalijo naj otrokov svet, predstave, čustva in 

njegov način mišljenja (Voglar, 1973), učencem pa naj omogočajo, da se z njimi poistovetijo 

(Aquil, 2012; Beasley in Chuang, 2008). Učencem moramo izbrati zanimive in pozitivno 

naravnane pesmi (Beasley in Chuang, 2008) ter pesmi z vrednostnimi sporočili, ki jih želimo 

uvesti v razredu (Lems, 1996).  

Pri uporabi pesmi za poučevanje tujega jezika moramo biti pozorni, da so besedila učencem 

lahko razumljiva (Aquil, 2012; Beasley in Chuang, 2008; Lems, 1996), kar pomeni, da  morajo 
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biti primerna učenčevi jezikovni ravni (Beasley in Chuang, 2008). Pesmi morajo učencem 

tujega jezika omogočati zadostno število ponovitev, da poudarijo ključne besede in fraze (na 

primer v refrenu) (Beasley in Chuang, 2008) in omogočijo govorno vajo (Lems, 1996). K. Lems 

(1996) svetuje, da se izognemo pesmim, ki so predolge in vsebujejo zapleteno sosledje besed.  

Pozorni moramo biti na uporabo naravnega govora v pesmih, pa tudi na ustrezne poudarke, 

pravilno naglaševanje besed (Aquil, 2012; Beasley in Chuang, 2008) ter skladnost glasbenih in 

besednih poudarkov (Rotar Pance, 2011).  

 

7.2.2 Glasovni obseg pesmi 

Ugotoviti moramo, ali je glasovni obseg pesmi primeren glasovnemu obsegu učencev. 

Priporočljivo je, da se učitelj ravna po glasbenih zmožnostih večine (Lems, 1996; Žvar, 2001), 

saj je glasovni obseg poleg otrokove starosti odvisen tudi od njegovih dispozicij in glasbene 

aktivnosti, zato so možna odstopanja (Denac, 2012). Učenci naj pojejo predvsem pesmi, katerih 

tonske obsege že zmorejo (Žvar, 2001), pri tem pa učitelj ne sme zanemariti dejstva, da je treba 

otroške glasove razvijati v višine, torej širiti njihove glasovne obsege navzgor (Rotar Pance, 

2011; Denac, 2012). 

D. Žvar (2001) predlaga, da izbiramo pesmi, zapisane v tonskem obsegu od d¹ do f², pri čemer 

pesem ne sme imeti širšega obsega od oktave (razpon osmih tonov). Podobno tudi B. Rotar 

Pance (2011) ugotavlja, da se pri večini otrok, starih med šest in osem let, glasovni obseg 

povečuje od oktave (od c¹ do c²) do decime (od c¹ do e²). Pesmi, ki imajo najnižji ton b ali a, 

naj pri pesemskem izboru predstavljajo izjemo (prav tam, 2011), saj enoglasno petje otrok, 

starih do deset let, pod tonom h ne zazveni (Žvar 2012). 

 

7.2.3 Melodična struktura pesmi 

Melodijo lahko opredelimo »kot vrsto tonov različnih višin in trajanja, oblikovanih v oblikovno 

smiselno in estetsko celoto« (Žvar, 2012, str. 32). Izbirati moramo tiste melodije, ki jih lahko 

učenci usvojijo, torej najprej izhajamo iz melodij, ki »gredo v uho«, kasneje pa glede na 

sposobnosti učencev v razredu izbiramo tudi pesmi z zahtevnejšo melodijo (Rotar Pance, 2011).  

Izbiramo enoglasne pesmi, ki so v eni tonaliteti, v enem modusu (Žvar, 2001). Melodija, 

primerna za mlajše otroke, je zapisana v durovi (C-, G-, D-, A- in F-dur) in molovi (d-, f- in c-

mol) tonaliteti ter v obsegu pentatonike (Borota, 2013).  Alterirani toni, kromatika in modulacije 

naj bodo prisotni le izjemoma, saj zaradi enostavnosti otroške melodije niso primerni in zaželeni 

(Žvar, 2012). Večglasne pesmi in težji kanoni niso ustrezna izbira, lahko pa učitelj posega po 

enostavnejših kanonih (Žvar, 2001).  

Melodija pri otroških pesmih največkrat poteka v sekundnem postopu, saj večji intervalni skoki 

onemogočajo intonančno čisto izvedbo (Žvar 2012). Učenci zanesljiveje izvajajo intervale, kot 

so mala terca, čista kvarta, kvinta, mala seksta in oktava (konstantni intervali). Vsi intervalni 

skoki so lahko vključeni v pesmi, ki imajo počasen tempo, saj upočasnjeno gibanje melodije 

omogoča lažje postavljanje tonov (prav tam, 2012). Kljub temu D. Žvar (2001) opozarja, da so 

pesmi z veliko intervalnimi skoki neprimerne. Pesmi, ki vsebujejo ponavljajoče se melodične 

motive in katerih melodija se giblje navzdol, so izvedbeno lažje, tiste z melodičnimi variacijami 

pa so zahtevnejše (Borota, 2013).  
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Melodija in besedilo sta lahko med sabo ritmično povezana na dva načina: s silabičnim 

(vsakemu tonu pripada svoj zlog besedila) ali melizmatičnim postopom (en zlog besedila se 

izvaja na dveh ali več tonih). V otroških pesmih naj bo prisoten predvsem silabični postop, saj 

učenci zaradi še nerazvite pevske tehnike melizme dosežejo s težavo oziroma so ti izvajalsko 

»zamazani« (Žvar, 2012).  

 

7.2.4 Ritmična struktura pesmi 

Priporočljivo je, da učitelji izbirajo raznovrstne pesmi glede na taktovski način, tonska trajanja 

in tempo, ki mora biti skladen s karakterjem pesmi. Pozorni morajo biti tudi na ujemanje 

besednega in glasbenega ritma ter zahtevnost ritmične strukture skladbe (glede na izkušnje in 

pevske sposobnosti učencev v razredu) (Rotar Pance, 2011).   

Ritem pesmi naj bo enostaven in naj temelji na osnovnih enotah ritma, zapisan naj bo večinoma 

v 4/4, 3/4 in 2/4, pa tudi 6/8 taktu (nekoliko redkeje) (Žvar 2012). V otroških pesmih se kot 

ritmične vrednosti pojavljajo osminke in četrtinke, sledijo jim polovinke, punktirane četrtinke, 

šestnajstinke, punktirane osminke, punktirane polovinke in celinke (Voglar, 1973). Ritmične 

posebnosti (punktiran ritem, sinkope) obogatijo in popestrijo ritmičen potek pesmi, vendar naj 

učitelji redkeje posegajo po tovrstnih pesmih (Žvar, 2012).  

 

7.2.5 Oblikovna gradnja pesmi 

Glede na razmerje med melodijo in besedilom ločimo kitično in prekomponirano pesem. Za 

kitično pesem je značilno, da ima več kitic besedila eno samo melodijo (lahko se delno ritmično 

spreminja), medtem ko dobi pri prekomponirani pesmi vsaka kitica svojo melodijo (Borota, 

2013, Voglar, 1973). Glede na ritmično-melodično gradnjo pesmi pa ločimo eno-, dvo- ali 

tridelno pesemsko obliko (Borota, 2012; Širca Costantini in Tornič Milharčič, 2008; Voglar, 

1973).  

Otroške pesmi so najpogosteje kitične, eno- ali dvodelne. Prekomponirane in večdelne pesmi 

so primerne za učence z daljšo pozornostjo, obsežnejšim glasbenim spominom ter bogatimi 

pevskimi izkušnjami (Borota, 2013). Učitelj naj izbira kitične pesmi z dvema do štirimi kiticami 

ter pesmi z refreni (Rotar Pance, 2011), ki so za otroka preprostejše zaradi ponavljanja besedila 

in posameznih delov melodije (Borota, 2013). Prav tako so primerne pesmi, ki vsebujejo tudi 

govor ali druge zvočne elemente, kot so plosk, tlesk ali šepet (Rotar Pance, 2011).  

 

7.2.6 Izvor pesmi 

Za obvladovanje in ustrezno rabo tujega jezika moramo poleg besedišča poznati tudi 

tujejezikovni sociokulturni kontekst (Becerra Vera in Muñoz Luna, 2013). Učenci spoznavajo 

angleško kulturo preko tradicionalnih pesmi, kar pomeni, da je treba v pesemski izbor za otroke 

poleg umetnih skladb vključevati tudi ljudske, avtentične pesmi (prav tam, 2013). Pomen 

zastopanosti tako umetnih kot ljudskih skladb v pesemski literaturi za otroke izpostavljajo tudi 

strokovnjaki s področja glasbe (Rotar Pance, 2011; Sicherl Kafol 2001; Žvar, 2001). 
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EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Otroci običajno radi pojejo in prav petje je odlična metoda za spodbujanje naravnega učenja 

jezika. Petje daje otrokom občutek sproščenosti, ko se srečujejo s tujim jezikom, poleg tega pa 

melodično-ritmična struktura skupaj z besedilom predstavlja idealno priložnost za vajo 

izgovorjave tujih besed (Slattery in Willis, 2001; Tayari Ashtiani in Mahdavi Zafarghandi, 

2015). 

Uvajanje tovrstnih medpredmetnih povezav v vzgojno-izobraževalni proces predstavlja 

nadgraditev predmetnega pristopa in omogoča poglobljeno razumevanje različnih učnih 

področij. Medpredmetni pristop zahteva visoko raven znanja na področjih povezovanja (Sicherl 

Kafol in Denac, 2010), zato mora biti učitelj angleščine pri medpredmetnem povezovanju z 

glasbeno umetnostjo strokovno podkovan tudi s področja glasbe. Učencem lahko pesem 

predstavi na več načinov, med katerimi je zelo pomembna njegova lastna pevska predstavitev 

pesmi (Rotar Pance, 2011). To pomeni, da se mora učitelj na petje pesmi predhodno pripraviti 

– jo preučiti tudi z vidika glasbene vsebine. Jensen (2000, v Keskin, 2011) pri tem opozarja na 

problematiko pomanjkljivega znanja učiteljev s področja glasbe in njene uporabe pri 

tujejezikovnem pouku. Prav tako je v strokovni literaturi s področja angleščine veliko govora 

predvsem o besedno-vsebinskih oziroma jezikovnih kriterijih ustrezne izbire pesmi za 

tujejezikovni pouk, kar kaže na problematiko zapostavljenosti in nizke zastopanosti glasbeno-

didaktičnih kriterijev v omenjeni literaturi. V magistrskem delu smo zato pesmi v treh 

najpogosteje uporabljenih potrjenih učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu 

analizirali z vidika glasbene vsebine (tonaliteta, ambitus, metrum, melodija, ritem, zvrst) ter na 

podlagi glasbeno-didaktičnih izhodišč določili ustreznost izbranega pesemskega gradiva. 

Izvedli smo tudi intervju z devetimi učiteljicami, ki poučujejo angleščino v 4. in 5. razredu, z 

izsledki katerega smo še dodatno podprli analizo pesmi.  

 

2. CILJI RAZISKAVE 

Glavni namen raziskave je medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in angleščine s 

pomočjo pesmi. Na podlagi zgoraj navedene problematike smo opredelili cilje, ki vključujejo 

izpostavitev pomena glasbenih parametrov pri izbiri in uporabi ustreznih pesmi za pouk 

angleščine. V magistrskem delu smo raziskavo razdelili na dva dela. 

 

2.1 Prvi del raziskave 

V prvem raziskovalnem delu smo (s pomočjo pregledane literature in notnega gradiva v treh 

najpogosteje uporabljenih učbeniških gradivih za angleščino 4. in 5. razreda v slovenskih šolah) 

najprej analizirali glasbeno strukturo izbranih pesmi. Na podlagi glasbeno-didaktične strokovne 

literature smo oblikovali kriterije, ki so nam bili v oporo pri nadaljnji opredelitvi ustreznosti 

glasbenih vsebin izbranih pesmi v učbeniških gradivih.  
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Zastavili smo naslednje raziskovalne cilje: 

 oblikovati notne zapise izbranih pesmi iz potrjenih učbeniških gradiv za učenje 

angleščine v 4. in 5. razredu, ki notnih zapisov nimajo; 

 

 ugotoviti, kakšna je glasbena vsebina izbranih pesmi v potrjenih učbeniških gradivih za 

učenje angleščine v 4. in 5. razredu z vidika glasbene strukture pesmi (tonaliteta, 

ambitus, metrum, melodija, ritem) in zvrsti (ljudska/umetna); 

 

 ugotoviti, kakšna je glasbena vsebina izbranih pesmi v potrjenih učbeniških gradivih za 

učenje angleščine v 4. in 5. razredu z vidika glasbeno-didaktične ustreznosti; 

 

 ugotoviti, katera učbeniška gradiva za angleščino v 4. in 5. razredu vključujejo ustrezen 

izbor pesmi z vidika glasbene strukture in glasbeno-didaktičnega vidika. 

 

2.2 Drugi del raziskave 

V drugem raziskovalnem delu smo izvedli intervju z devetimi učiteljicami, ki poučujejo 

angleščino v 4. ali 5. razredu. Za intervju smo glede na posamezno učbeniško gradivo oz. 

didaktično zbirko izbrali po tri učiteljice.  

Oblikovali smo naslednji cilj: 

 ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljev/-ic, ki poučujejo angleščino, o uporabnosti pesmi 

(prednosti, pomanjkljivosti, izkušnje) v učbeniških gradivih za učenje tujega jezika v 4. 

in 5. razredu.  

 

3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo. Uporabljen je bil 

kvalitativni raziskovalni pristop.  

 

3.1 Vzorec 

V raziskavi smo analizirali pesmi v treh potrjenih učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. 

razredu, ki jih slovenske šole najpogosteje uporabljajo: Happy Street 1 in Happy Street 2, My 

Sails 1 in My Sails 2 ter Reach for the Stars 4 in Reach for the Stars 52.  

V raziskavo je bilo vključenih devet učiteljic, ki poučujejo angleščino v 4. in 5. razredu. Vzorec 

je bil neslučajnostni, priložnostni.  

 

                                                            
2 Podatki o tem, katera tri učbeniška gradiva za angleščino v 4. in 5. razredu slovenske šole najpogosteje 

uporabljajo, so pridobljeni z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. 
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3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Najprej smo v treh (v slovenskih šolah najpogosteje uporabljenih) učbeniških gradivih za 

angleščino v 4. in 5. razredu pregledali, v kolikšnem številu so zastopane pesmi, ter preverili, 

ali vsebujejo notno gradivo. V primeru, da didaktična zbirka ni vsebovala glasbenih notacij 

pesmi, smo oblikovali izbor pesmi ter na podlagi zvočnih posnetkov naredili še notne zapise 

izbranih pesmi. Za izbor pesmi smo se med drugim odločili zaradi zelo različne številčne 

zastopanosti pesmi med učbeniškimi gradivi. Pri izboru pesmi za notacijo in nadaljnjo analizo 

smo se osredotočili na tiste, ki so primerne za notiranje. Poleg tega smo izbrali pesmi, ki so 

med seboj razlikujejo glede na zvrst, razpoloženje, melodijo in ritem. Pozorni smo bili tudi na 

to, da izbrane pesmi zastopajo različna poglavja v učbeniku. Prav tako nismo zanemarili 

dejstva, da bi bilo smiselno notirati tiste pesmi, katerih notni zapis bi prišel učiteljem prav tudi 

na širšem področju (na primer za šolske prireditve, kjer bi lahko učenci, ki obiskujejo glasbeno 

šolo, spremljali svoje sošolce z igranjem na instrument), torej smo se osredotočili tudi na samo 

uporabnost notacij. Za zapis glasbenih notacij smo uporabili program Sibelius. Za oblikovanje 

kriterijev glasbeno-didaktične ustreznosti glasbene vsebine pesmi smo izhajali iz strokovne 

glasbeno-didaktične literature. 

Pred izvedbo intervjuja smo stopili v stik s šolami, ki pri angleščini uporabljajo eno od treh 

najpogosteje uporabljenih učbeniških gradiv. Nato smo se z devetimi učiteljicami teh šol (za 

vsako učbeniško gradivo po tri učiteljice), ki poučujejo angleščino v 4. in 5. razredu in so bile 

pripravljene sodelovati v raziskavi, dogovorili za izvedbo polstrukturiranega intervjuja. Za 

intervju smo predhodno pripravili vprašanja, ki so nam predstavljala okvir, vendar smo po 

potrebi vprašanja tudi dodajali. Podane odgovore smo si zapisovali med samim intervjujem. 

 

3.3 Postopki obdelave podatkov 

V prvem delu empiričnega dela smo na podlagi notnega gradiva in strokovne glasbene literature 

analizirali glasbeno strukturo ter določili zvrst izbranih pesmi v učbeniških gradivih za 

angleščino v 4. in 5. razredu. Izsledki glasbene analize in glasbeno-didaktična izhodišča 

oziroma kriteriji so nam bili v oporo pri nadaljnjem ugotavljanju glasbeno-didaktične 

ustreznosti izbranih pesmi. Na koncu smo ločeno po razredih za vsako didaktično zbirko 

posebej povzeli ugotovitve opravljenih analiz. V drugem delu empiričnega dela smo predstavili 

izsledke intervjuja z devetimi učiteljicami, ki poučujejo angleščino v 4. in 5. razredu. Izsledke 

intervjuja smo predstavili po opornih točkah oziroma t. i. kategorijah (ponekod so te členjene 

tudi na podkategorije), ki smo jih oblikovali glede na vprašanja, zajeta v okvirnem vprašalniku. 

Pri kategorijah, vezanih na učbeniška gradiva, smo podatke predstavili ločeno po didaktičnih 

zbirkah.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V prvem delu ločeno po didaktičnih zbirkah in razredih predstavljamo analize glasbenih vsebin 

izbranih pesmi ter njihovo glasbeno-didaktično ustreznost. Na koncu prvega dela je podan 

povzetek rezultatov analiz, ki opredeljuje, katera učbeniška gradiva za angleščino v 4. in 5. 

razredu vključujejo ustrezen izbor pesmi z vidika glasbene strukture in glasbeno-didaktičnega 

vidika. 

V drugem delu so povzeti izsledki intervjuja z devetimi učiteljicami, ki poučujejo angleščino v 

4. in 5. razredu osnovne šole.   

 

4.1 Analiza glasbene strukture izbranih pesmi v treh učbeniških gradivih in 

njihova glasbeno-didaktična ustreznost 

V nadaljevanju so predstavljene analize izbranih pesmi posameznih učbeniških gradiv, ločeno 

po razredih. Na začetku so podane tabele s številkami učnih enot in naslovi pesmi znotraj 

posamezne učne enote. V tabeli je opredeljen tudi izbor pesmi za analizo. Sledijo analize 

glasbene strukture izbranih pesmi. 

Ker v dveh od treh didaktičnih zbirkah ni prisotnega notnega gradiva in predstavljajo zvočni 

posnetki edini vir pesmi kot celote (v učbenikih so zapisana samo besedila pesmi), smo se 

odločili, da na kratko analiziramo tudi izvedbe na zvočnih CD-zgoščenkah (kdo izvaja pesem, 

razločnost petega besedila ter melodično in ritmično zanesljivost izvedbe).  

Po analizah izbranih pesmi vsakega učbeniškega gradiva sledi povzetek v obliki tabel. V prvi 

tabeli so predstavljeni osnovni parametri analize glasbene strukture izbranih pesmi (tonaliteta, 

glasovni obseg, intervalni skoki, taktovski način ter ritmične in melodične posebnosti). V drugi 

tabeli predstavljamo temeljne značilnosti izbranih pesmi, kjer se osredotočamo na kakovost 

zvočnih posnetkov, zahtevnost pesmi, osnovne značilnosti (število kitic, zvrst ter spevnost 

pesmi) in glasbeno-didaktično ustreznost. Ker pa umetnost ne priznava »predalčkanja« v 

smislu, kaj je prav in kaj narobe, temveč le stopnjo ustreznosti (Kühn, 1994, v Žvar, 2012), smo 

pesmi s postavko glasbeno-didaktične ustreznosti označili kot ustrezne ali manj ustrezne pesmi.  
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4.1.1 My Sails 1 

Didaktična zbirka My Sails 1 je namenjena poučevanju angleščine v 4. razredu devetletne 

osnovne šole. Sestavljajo jo: učbenik, delovni zvezek, komplet dveh zvočnih zgoščenk in 

priročnik za učitelje s priloženo zgoščenko.  

Didaktična zbirka ne vsebuje notnega gradiva, zato smo se odločili za izbor pesmi, ki smo jih 

na podlagi zvočnih posnetkov notirali. V učbeniku je 26 pesmi. Za notacijo in nadaljnjo analizo 

smo izbrali 8 pesmi. Naslovi pesmi so predstavljeni v Tabeli 2. V nadaljevanju so predstavljene 

analize izbranih pesmi. 

 

Tabela 2: Naslovi pesmi učbeniškega gradiva My Sails 1 s pripadajočimi poglavji ter izbor 

pesmi za analizo 

Naslov pesmi  Izbor pesmi za analizo 

(označeno z ●) 

Številka učne enote v 

učbeniku (Unit) 

A Pirate Ship Comes Sailing By ● Unit 1 

Friends, Friends, 1 – 2 – 3 ● Unit 1 

Hello, Peter  Unit 1 

Tell Me Your Name  Unit 1 

Sit Down, Stand Up  Unit 1  

Good Morning  Unit 1 

The Ants Go Marching  Unit 1 

Listen, Listen  Unit 2  

Hickory Dickory Dock ● Unit 2 

Have You Ever Seen a Lizard?  Unit 2 

The English Alphabet  Unit 2 

Old Macdonald Had a Farm ● Unit 2 

A Pleasant Day  Unit 3  

Happy Birthday  Unit 3  

Jingle Bells ● Unit 3  

I Wish You a Merry Christmas  Unit 3  

Here's a Ball For Tony  Unit 3  

Family, Family, 1 – 2 – 3  Unit 4  

Two Tall Daddies  Unit 4 

There's My Mum  Unit 5  

My Home ● Unit 5 
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A Song of School Time  Unit 6 

You are Welcome ● Unit 6  

If you're Happy  Unit 6  

I Like School  Unit 6  

After School ● Unit 6  

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi: A Pirate Ship Comes Sailing By 

 

Zvrst Ljudska otroška (nursery rhyme), prirejena3 

Tonaliteta D-dur, E-dur 

Ambitus a–h¹ 

Metrum 2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, grajena večinoma terčno, z nekaj večjimi intervalnimi 

skoki. 

Intervalni skoki: večji4 

Melodične posebnosti: modulacija 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 3: Analiza glasbene strukture pesmi A Pirate Ship Comes Sailing By 

 

Pesem A Pirate Ship Comes Sailing By je kitična pesem, sestavljena iz treh kitic z eno melodijo. 

V tretji kitici se nekoliko spremeni le ritem zaradi spremembe v besedilu (večje število zlogov). 

Ritem pesmi je preprost in podprt z besedilom. Melodija pesmi poteka tekoče, je spevna in gre 

hitro v uho. Zaradi elementa ponavljanja dela melodije je pesem lahko zapomnljiva. Giblje se 

znotraj ambitusa none (obseg devetih tonov) in sega do tona a, ki je nekoliko prenizek za otroške 

glasove, vendar se melodija do te nižine redko spusti, poleg tega ton a z vidika izvedbe ni 

problematičen (dominanta D-dura). Največji intervalni skok, prisoten v pesmi, je oktava, ki pa 

zaradi samega poteka pesmi ni izvedbeno zahtevna. Pesem iz druge v tretjo kitico modulira iz 

D-dura v E-dur, kar bi lahko učencem predstavljalo težave pri samostojnem izvajanju (brez 

                                                            
3 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar je melodija pesmi znana (melodija otroške pesmi Here We Go 

Round the Mulberry Bush). Melodija je nekoliko spremenjena in ima prirejeno besedilo. 

 
4 Intervalne skoke od kvinte naprej (vključno s kvintno) smo označili kot večje intervalne skoke. 
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instrumentalne spremljave), zato je dobro, da učitelj učencem pri petju te pesmi predvaja 

posnetek ali kako drugače nakaže spremembo tonalitete (z intoniranjem, glasbeno spremljavo). 

Pesem je ustrezna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku skupinsko izvajajo trije vokalisti (ženski in 

moški). Petje je razločno, čisto ter melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem 

vsebuje tudi daljše instrumentalne vložke med posameznimi kiticami, ki pa ne predstavljajo 

težav pri pevskih vstopih. Prav tako je v posnetku predhodno nakazana sprememba tonalitete 

(modulacija), in sicer je instrumentalni vložek med drugo in tretjo kitico izveden v E-duru, kar 

učence vodi k intonančno višjemu petju. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1:Notni zapis pesmi A pirate Ship Comes Sailing By 
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Analiza glasbene strukture pesmi Friends, Friends, 1 – 2 – 3  

 

Zvrst Ni podatka5 

Tonaliteta D-dur 

Ambitus d¹–a¹  

Metrum 2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena večinoma postopno (v sekundah) z 

vmesnim ritmičnim izrekanjem besedila na enem tonu.   

Intervalni skoki: manjši  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 4: Analiza glasbene strukture pesmi Friends, Friends, 1 – 2 – 3 

 

Pesem Friends, Friends, 1 – 2 – 3 je enokitična pesem. Je ritmično nezahtevna, saj je ritem 

podprt z besedilom. Melodija pesmi je spevna in zaradi elementov ponavljanja (prvi del, tj. prvi 

štirje takti, se ponovijo na začetku in na koncu pesmi) lahko zapomnljiva. Giblje se znotraj 

ambitusa kvinte, med toniko in dominanto, in ustreza glasovnim obsegom učencev. Pesem je 

enostavna, ustrezna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojejo trije izvajalci (ženski in moški) v 

skupinski in solističnih izvedbah. Petje je razločno, čisto ter melodično in ritmično zanesljivo. 

Pesem je v primernem tempu. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar je pesem mogoče zaslediti tudi na spletu, torej gre za poznano 

otroško pesem. 

Slika 2: Notni zapis pesmi Friends, Friends, 1 – 2 – 3 
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Analiza glasbene strukture pesmi Hickory Dickory Dock 

 

Zvrst Ljudska otroška (nursery rhyme)6 

Tonaliteta A-dur 

Ambitus a–a¹  

Metrum 6/8 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena večinoma postopno, z nekaj 

kvartnimi skoki. 

Intervalni skoki: manjši  

Melodične posebnosti: melizem 

Ritem Ritem je enostaven, s krajšimi premori (pavzami). 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 5: Analiza glasbene strukture pesmi Hickory Dickory Dock 

  

Pesem Hickory Dickory Dock je enokitična pesem. Ritem pesmi je nezahteven, podprt z 

besedilom. Melodija pesmi gre hitro v uho, je prijetna in otrokom blizu. Giblje se znotraj 

ambitusa oktave in sega do tona a, ki je nekoliko prenizek za otroške glasove, vendar se 

melodija do te nižine spusti samo na koncu skladbe (zadnji takt) in zaradi postopnosti (gibanje 

melodije v lestvičnem postopu navzdol) z vidika izvedbe ne predstavlja težav. Pesem je zaradi 

melizmov nekoliko zahtevnejša, a ustrezna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje ženska. Petje je razločno in čisto, 

melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem vsebuje tudi krajše premore 

(pavze), vendar so vstopi (zaradi t. i. udarcev metronoma v posnetku) jasni. Posnetek 

predstavlja učitelju dobro oporo v razredu. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar gre za otroško tradicionalno pesem.  

 

Slika 3: Notni zapis pesmi Hickory Dickory Dock 
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Analiza glasbene strukture pesmi Old MacDonald Had a Farm 

 

Zvrst Ljudska otroška (nursery rhyme), prirejeno besedilo7 

Tonaliteta G-dur 

Ambitus d¹–h¹  

Metrum  2/2  

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje v sekundah s pogostimi ponovitvami 

istih tonov in nekaj intervalnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 6: Analiza glasbene strukture pesmi Old MacDonald Had a Farm 

 

Pesem Old MacDonald Had a Farm je štirikitična pesem z eno melodijo. V kiticah se ponavlja 

večina besedila, spreminjajo so le posamezni deli (živali na kmetiji in njihovo oglašanje). Je 

ritmično in melodično preprosta, saj je glasbeni ritem podprt z besedilom, melodija pesmi pa 

gre hitro v uho, je spevna in otrokom znana. Giblje se v ustreznem glasovnem obsegu, z nekaj 

večjimi intervalnimi skoki (seksta), ki pa izvedbeno niso zahtevni. Pesem je zaradi ponavljanja 

dela melodije (melodija prvih štirih taktov se večkrat ponovi) lahko zapomnljiva. Zaradi 

hitrejšega tempa izvedbe, ki ga narekuje dvopolovinski taktovski način (alla breve), bi lahko 

hitra izreka besedila v sredinskem delu pesmi (med devetim in dvanajstim taktom) učencem 

predstavljala težave, predvsem na začetku, ko besedilo pesmi še ni usvojeno. Pesem je zaradi 

hitrega izrekanja besedila nekoliko zahtevnejša, vendar jo učenci z več vaje ter natančno 

ritmično in melodično predstavitvijo lahko usvojijo, zato je ustrezna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje mladinski pevski zbor. Petje je razločno, 

čisto ter melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je nekoliko hitrejši, kar je posebej izrazito v 

sredinskem delu skladbe (ritmično izrekanje besedila na pretežno enem tonu), zato lahko učenci 

na tem mestu pesmi težje sledijo. Pesem vsebuje daljše instrumentalne vložke med 

posameznimi kiticami, vendar so pevski vstopi jasni. 

  

                                                            
7 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar je melodija pesmi znana (melodija pesmi Na kmetiji je lepo).  
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Analiza glasbene strukture pesmi Jingle Bells 

 

Zvrst Umetna8 

Tonaliteta D-dur 

Ambitus d¹–a¹  

Metrum  2/4 

Melodija Melodija se giblje v sekundah s pogostimi ponovitvami istih tonov in več 

intervalnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši.9 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 7: Analiza glasbene strukture pesmi Jingle Bells 

 

Pesem Jingle Bells je enokitična pesem, ki se v celoti še enkrat ponovi. Punktiran ritem popestri 

potek melodije in izvedbeno ni prezahteven (podprt z besedilom). Melodija pesmi je spevna in 

otrokom znana. Največji intervalni skok, prisoten v pesmi, je kvinta, ki zaradi samega poteka 

                                                            
8 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar je znan avtor skladbe (James Pierpont). V učbeniku je 

uporabljen le del originalne pesmi.  
9 Kot zahtevnejši ritem smo opredelili ritem z ritmičnimi posebnostmi (sinkopa, punktiran ritem ipd.) 

Slika 4: Notni zapis pesmi Old MacDonald Had a Farm 
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melodije z vidika izvedbe ne predstavlja težav (skok na toniko). Otroci pesem hitro usvojijo 

zaradi elementov ponavljanja delov melodije in besedila. Giblje se v ustreznem glasovnem 

obsegu in je ustrezna za učence 4. razreda.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje otroški pevski zbor. Petje je razločno in 

čisto, melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je ustrezen. Posnetek vsebuje tudi daljši 

instrumentalni vložek pred ponovitvijo celotne pesmi, vendar je pevski vstop jasen. Posnetek 

je dobra opora učitelju v razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi My Home 

 

Zvrst Ni podatka 

Tonaliteta B-dur 

Ambitus b–g¹  

Metrum  2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje pretežno v sekundah in tercah. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem, sinkopa 
Tabela 8: Analiza glasbene strukture pesmi My Home 

Slika 5: Notni zapis pesmi Jingle Bells 
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Pesem My Home je enokitična pesem. Ritem je pester in podprt z besedilom, melodija pesmi 

pa spevna. Pesem vsebuje elemente ponavljanja delov melodije. Melodija se giblje v nižjih 

legah, toda v ustreznem glasovnem obsegu, z dvema kvintnima skokoma navzgor, ki pa z vidika 

izvedbe ne predstavljata težav (skok na dominanto). Zaradi ritmičnih posebnosti je pesem 

nekoliko zahtevnejša, a ustrezna za učence 4. razreda.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojeta ženski v duetu. Petje je razločno, čisto, 

ritmično in melodično zanesljivo. Pesem je v primernem tempu. Posnetek je dobra opora 

učitelju v razredu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 6: Notni zapis pesmi My Home 
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Analiza glasbene strukture pesmi You are Welcome 

 

Zvrst Ljudska, prirejeno besedilo10 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus g–a¹  

Metrum  4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena pretežno postopno, z nekaj 

intervalnimi skoki.  

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 9: Analiza glasbene strukture pesmi You are Welcome 

 

Pesem You are Welcome je dvokitična pesem z eno melodijo. Je spevna ter ritmično in 

melodično preprosta. Vsebuje elemente ponavljanja besedila in delov melodije ter je otrokom 

znana. Melodija se giblje znotraj ambitusa none in sega do tona g, ki je prenizek za otroške 

glasove in ga lahko učenci zapojejo intonančno nečisto. Pesem je zaradi nižjih leg nekoliko 

manj ustrezna za učence 4. razreda, vendar pa lahko učitelj pesem intonira na višjem tonu (npr. 

tonu e¹, f¹) in tako omogoči petje pesmi v učencem ustreznejšem glasovnem obsegu.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojejo trije izvajalci (ženski in moški) v 

skupinski izvedbi. Petje je ritmično in melodično zanesljivo. Tempo je hitrejši, zato je 

izgovorjava v določenih delih pesmi manj razločna.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar je melodija pesmi znana (melodija pesmi Mojster Jaka).  

Slika 7: Notni zapis pesmi You are Welcome 
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Analiza glasbene strukture pesmi After School  

 

Zvrst Ljudska otroška (nursery rhyme), prirejeno besedilo11 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus c¹–c²  

Metrum 6/8 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena pretežno postopno, vsebuje pa tudi 

nekaj intervalnih skokov.   

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 10: Analiza glasbene strukture pesmi After School 

 

Pesem After School je trikitična pesem z eno melodijo. Melodija in ritem pesmi sta nezahtevna. 

Melodija pesmi gre hitro v uho, je prijetna in otrokom blizu. Giblje se znotraj ambitusa oktave 

in ustreza glasovnim obsegom učencev. Največji intervalni skok, prisoten v pesmi, je kvinta, ki 

izvedbeno ni zahtevna (skok na dominanto). Pesem je enostavna in ustrezna za učence 4. 

razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojejo trije mlajši vokalisti (dekleti, mlajši 

moški) v skupinski izvedbi. Petje je razločno in čisto, melodično in ritmično zanesljivo. Tempo 

je ustrezen. Pesem vsebuje tudi daljše instrumentalne vložke med posameznimi kiticami, 

vendar so pevski vstopi jasni. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu.  

 

 

  

                                                            
11 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar je melodija pesmi znana (melodija otroške pesmi Row, Row, 

Row Your Boat).  

Slika 8: Notni zapis pesmi After School 
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Tabela 11: Izbor pesmi učbeniškega gradiva My Sails 1 z osnovnimi parametri analize 

glasbene strukture 

Naslov 

pesmi 

Tonaliteta Glasovni 

obseg 

Intervalni 

skoki  

Taktovski 

način 

Ritmične 

posebnosti 

Melodične 

posebnosti 

A Pirate Ship 

Comes 

Sailing By 

D-dur, E-

dur 

a–h¹ večji 2/4 / modulacija 

Friends, 

Friends, 1 – 2 

– 3 

D-dur d¹–a¹ manjši 2/4 / / 

Hickory 

Dickory 

Dock 

A-dur a–a¹ manjši 6/8 / 

 

melizem 

Old 

Macdonald 

Had a Farm 

G-dur d¹–h¹ večji 2/2 / / 

Jingle Bells D-dur d¹–a¹ večji 2/4 punktiran 

ritem 

/ 

My Home B-dur b–g¹ večji 2/4 punktiran 

ritem, 

sinkopa 

/ 

You are 

Welcome 

C-dur g–a¹ večji 4/4 / 

 

/ 

After School C-dur c¹–c² večji 6/8 / 

 

/ 
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Tabela 12: Izbor pesmi učbeniškega gradiva My Sails 1 z osnovnimi značilnostmi pesmi in 

stopnjo glasbeno-didaktične ustreznosti 

Naslov 

pesmi 

Zvočni posnetek 

(izvajalci, 

kakovost izvedbe) 

Osnovne značilnosti pesmi 

(zvrst, št. kitic, drugo) 

Zahtevnost 

pesmi 

(zahtevnejša/ 

enostavna) 

Glasbeno-

didaktična 

ustreznost 

(ustrezna/ 

manj 

ustrezna) 

A Pirate 

Ship Comes 

Sailing By 

trije izvajalci 

(ženski, moški) – 

skupinska izvedba 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska otroška, 

prirejena 

 

kitična –  3 kitice 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

enostavna ustrezna 

Friends, 

Friends, 1 – 

2 – 3 

trije izvajalci 

(ženski, moški) – 

skupinsko petje s 

solističnimi deli 

 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ni podatka 

 

enokitična 

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in melodije 

 

enostavna ustrezna 

Hickory 

Dickory 

Dock 

ženski vokal –  

solistično petje  

 

 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ljudska otroška 

 

enokitična 

 

spevna 

 

enostavna ustrezna 

Old 

Macdonald 

Had a Farm 

mladinski pevski 

zbor – skupinsko 

petje 

 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska otroška, 

prirejeno besedilo 

 

kitična –  4 kitice 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja 

besedila in melodije 

 

zahtevnejša ustrezna 

Jingle Bells otroški pevski 

zbor – skupinsko 

petje  

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

enokitična, ponovitev 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

enostavna ustrezna 
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My Home ženska vokala – 

petje v duetu  

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ni podatka 

 

enokitična 

 

spevna, element ponavljanja 

delov melodije 

 

zahtevnejša ustrezna 

You are 

Welcome 

trije izvajalci 

(ženski, moški) – 

skupinsko petje 

 

srednje 

kakovostna 

izvedba 

(izgovorjava) 

zvrst: ljudska, prirejeno 

besedilo 

 

kitična –  2 kitici 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

 

enostavna manj 

ustrezna 

(manj 

ustrezen 

glasovni 

obseg) 

After 

School 

trije mlajši 

izvajalci (dekleti, 

fant) – skupinsko 

petje 

 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ljudska otroška, 

prirejeno besedilo 

 

kitična –  3 kitice 

 

spevna, znana melodija,  

element ponavljanja 

besedila 

 

enostavna ustrezna 
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4.1.2 My Sails 2 

Didaktična zbirka My Sails 2 je namenjena poučevanju angleščine v 5. razredu devetletne 

osnovne šole. Sestavljajo jo: učbenik, delovni zvezek, komplet treh zvočnih zgoščenk in 

priročnik za učitelje. 

Didaktična zbirka ne vsebuje notnega gradiva, zato smo se odločili za izbor pesmi, ki smo jih 

na podlagi zvočnih posnetkov notirali. V učbeniku je 32 pesmi. Za notacijo in nadaljnjo analizo 

smo izbrali 9 pesmi. Naslovi pesmi so predstavljeni v Tabeli 13.  

 

Tabela 13: Naslovi pesmi učbeniškega gradiva My Sails 2 s pripadajočimi poglavji ter izbor 

pesmi za analizo 

Naslov pesmi  Izbor pesmi za analizo 

(označeno z ●) 

Številka učne enote v 

učbeniku (Unit) 

He's Captain Hookie  Unit 1 

My Face  Unit 1 

The Clown's Head ● Unit 1 

Body Parts  Unit 1 

My Shadow ● Unit 1 

Put on Your Clothes  Unit 2  

Put on Your Coat  Unit 2 

This is the Way We Wash Our Clothes ● Unit 2 

Polka Dot Pyjamas  Unit 2 

What Else Do We Need? ● Unit 2 

I'm Learning to Get Dressed  Unit 2 

Three Little Kittens  Unit 2 

My Parents Sent Me to the Store  Unit 3  

Barn Owl Breakfast ● Unit 3 

I Taught My Cat to Clean My Room  Unit 3 

On the Back of a Crocodile  Unit 3 

The Kitchen  Unit 4  

The Song of the Days  Unit 4 

Daddy's Making Dinner  Unit 4 

I'm Not Picky  Unit 4 

One O'Clock Rock ● Unit 4 
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Happy Birthday ● Unit 4 

The Sun  Unit 5  

Late for School   Unit 5 

The Customer Orders the Food  ● Unit 5 

Weather  Unit 6  

We Are Little Raindrops  Unit 6 

The Wind  Unit 6 

Wonderful Weather  Unit 6 

The Weather Song  Unit 6  

Winter, Spring, Summer, Fall ● Unit 6 

Boot Prints  Unit 6 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi The Clown's Head 

 

Zvrst Ni podatka 

Tonaliteta Es-dur 

Ambitus b–b¹  

Metrum  2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje pretežno v sekundah in tercah, z 

vmesnim ritmičnim izrekanjem besedila na enem tonu.  

Intervalni skoki: manjši  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 14: Analiza glasbene strukture pesmi The Clown's Head 

 

Pesem The Clown's Head je kitična pesem, sestavljena iz šestih kitic z eno melodijo. Začetek 

druge kitice je ritmično spremenjen zaradi besedila. Punktiran ritem popestri potek melodije in 

z vidika izvedbe ni težaven. Melodija pesmi je spevna, gre hitro v uho in je otrokom blizu. 

Giblje se v obsegu oktave in ustreza glasovnim obsegom učencev. Pesem je primerna za učence 

5. razreda. 
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Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku izmenjaje pojeta moški in ženska (ločeno po 

kiticah). Petje je razločno ter ritmično in melodično zanesljivo. Pesem je v primernem tempu. 

Posnetek je dobra opora učitelju v razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 9: Notni zapis pesmi The Clown's Head 
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Analiza glasbene strukture pesmi My Shadow 

 

Zvrst Ni podatka 

Tonaliteta F-dur 

Ambitus c¹ –b¹  

Metrum  2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, prvi del melodije se giblje v tercah z večjimi 

intervalnimi skoki, drugi del melodije pa je sestavljen pretežno postopno.  

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 15: Analiza glasbene strukture pesmi My Shadow 

 

Pesem My Shadow je dvokitična pesem z eno melodijo. Punktiran ritem popestri melodični 

potek pesmi. Melodija je spevna, giblje se znotraj ambitusa septime in ustreza glasovnim 

obsegom učencev. V prvem delu melodije je več intervalnih skokov (kvarta, kvinta, seksta), ki 

so izvedbeno zahtevnejši, drugi del melodije pa je preprost (lestvični postopi in terce). Pesem 

je nekoliko zahtevnejša, vendar jo učenci z več vaje ter natančno ritmično in melodično 

predstavitvijo lahko usvojijo, zato je ustrezna za učence 5. razreda.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje moški. Petje je razločno in čisto ter 

ritmično in melodično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem vsebuje tudi daljši instrumentalni 

vložek med kiticama, vendar so pevski vstopi jasni. Posnetek predstavlja učitelju dobro oporo 

v razredu. 

 

 

 

 

 

 

 Slika 10: Notni zapis pesmi My Shadow 
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Analiza glasbene strukture pesmi This Is the Way We Wash Our Clothes 

 

Zvrst Ljudska otroška (nursery rhyme), prirejeno besedilo12 

Tonaliteta Es-dur 

Ambitus b–b¹  

Metrum  6/8 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje v sekundah in tercah, z vmesnim 

ritmičnim izrekanjem besedila na enem tonu.  

Intervalni skoki: večji 

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 16: Analiza glasbene strukture pesmi This Is the Way We Wash Our Clothes 

 

Pesem This Is the Way We Wash Our Clothes je kitična pesem, sestavljena iz treh kitic. 

Melodična in ritmična struktura prvih dveh kitic je enaka, v tretji kitici pa se v zadnjih štirih 

taktih spremeni, zaradi česar se pesem smiselno zaključi. Pesem gre hitro v uho, je spevna, 

učencem blizu in lahko zapomnljiva zaradi elementov ponavljanja delov melodije. Največji 

intervalni skok, prisoten v pesmi, je kvinta, ki z vidika izvedbe ne predstavlja težav (skok na 

dominanto). Giblje se v obsegu oktave in ustreza glasovnim obsegom učencev. Ritem pesmi je 

preprost in podprt z besedilom. Pesem je enostavna in primerna za učence 5. razreda.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje več izvajalcev (dekleta in moški). Del 

kitice je pet v solistični izvedbi (moški), del pa v skupinski izvedbi (dekleta). Petje je razločno 

ter melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem vsebuje tudi krajše 

instrumentalne vložke, vendar so pevski vstopi jasni. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu. 

  

                                                            
12 Učbenik ne vsebuje podatka, ali gre za umetno ali ljudsko pesem, vendar je melodija pesmi znana (melodija 

otroške pesmi Here We Go Round the Mulberry Bush).  
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Analiza glasbene strukture pesmi What Else Do We Need? 

 

Zvrst Ni podatka 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus c¹–a¹  

Metrum  2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje pretežno v sekundah in tercah. 

Intervalni skoki: manjši 

Melodične posebnosti: kromatična sprememba 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: sinkopa, punktiran ritem 
Tabela 17: Analiza glasbene strukture pesmi What Else Do We Need? 

 

Pesem What Else Do We Need? je kitična pesem, sestavljena iz štirih kitic. Ritmična in 

melodična struktura je v prvem delu vseh kitic enaka, v drugem delu pa se zaradi besedila od 

kitice do kitice spreminja ritmična struktura. V zadnji kitici se v zadnjih dveh taktih spremeni 

tudi melodični potek (sprememba smeri gibanja v smeri navzdol), zaradi česar se pesem 

smiselno zaključi. V pesmi je prisoten kromatično spremenjen (zvišan) ton, ki smiselno dopolni 

melodični potek in z vidika izvedbe ni problematičen. Melodija se giblje znotraj ambitusa sekste 

in ustreza glasovnim obsegom učencev. Punktiran ritem in sinkope melodijo dodatno 

Slika 11:Notni zapis pesmi This Is the Way We Wash Our Clothes 
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popestrijo. Pesem je ritmično zahtevnejša, vendar jo učenci z več vaje ter natančno ritmično in 

melodično predstavitvijo lahko usvojijo, zato je ustrezna za učence 5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje deklica. Petje je razločno, ritmično in 

melodično zanesljivo. Tempo je primeren. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 12: Notni zapis pesmi What Else Do We Need? 
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Analiza glasbene strukture pesmi Barn Owl Breakfast 

 

Zvrst Ljudska otroška (nursery rhyme), prirejeno besedilo 13 

Tonaliteta B-dur 

Ambitus b–b¹  

Metrum  6/8 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena pretežno postopno, vsebuje pa tudi 

nekaj intervalnih skokov.   

Intervalni skoki: večji 

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 18: Analiza glasbene strukture pesmi Barn Owl Breakfast 

 

Pesem Barn Owl Breakfast je kitična pesem, sestavljena iz sedmih kitic z eno melodijo. Poleg 

melodije se v vsaki kitici ponavlja tudi večina besedila, spreminjajo se le besedne zveze v petem 

taktu (npr. »little rabbit« namesto »tiny mouse« ipd.), zato se na tem mestu v določenih kiticah 

spremeni tudi ritem. Pesem je (glede na številčnost kitic) daljša, vendar lahko učitelj število 

kitic poljubno skrajša (pesem ne izgubi pomena). Ritem pesmi je preprost in skladen z 

besedilom. Melodija pesmi gre hitro v uho in je spevna, poleg tega so se učenci z enako 

melodijo srečali pri pesmi After School (v učbeniku My Sails 1), zato jim je pesem toliko bližje 

in je enostavnejša za izvedbo. Giblje se znotraj ambitusa oktave in je v primerjavi s pesmijo 

After School za ton nižja, vendar še vedno ustreza glasovnim obsegom učencev. Pesem je 

enostavna in primerna za učence 5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku izmenjaje pojeta moški in ženska (ločeno po 

kiticah). Petje je razločno, čisto ter ritmično in melodično zanesljivo. Tempo izvedbe je 

nekoliko počasnejši, s čimer je omogočena jasna izreka besedila. Posnetek je dobra opora 

učitelju. 

  

                                                            
13 Učbenik ne vsebuje podatka, ali gre za ljudsko ali umetno pesem, vendar je melodija pesmi znana (melodija 

otroške pesmi Row, Row, Row Your Boat).  
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Analiza glasbene strukture pesmi One O'Clock Rock 

 

Zvrst Ni podatka 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus d¹–c²  

Metrum  4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena pretežno iz ponovitev istih tonov 

(ritmično izrekanje besedila na enem tonu), vsebuje pa tudi nekaj intervalnih 

skokov. 

Intervalni skoki: manjši 

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 19: Analiza glasbene strukture pesmi One O'Clock Rock 

 

Pesem One O'Clock Rock je enokitična pesem, ki se v celoti še enkrat ponovi. Melodija pesmi 

gre hitro v uho in je enostavna, giblje se v ustreznem glasovnem obsegu. Punktiran ritem 

popestri melodijo in z vidika izvedbe ni prezahteven. Pesem je ustrezna za učence 5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojejo moški v skupinski izvedbi. Petje je 

ritmično in melodično zanesljivo. Tempo je hitrejši zaradi samega značaja pesmi, zato je v 

določenih delih pesmi nekoliko težje slediti izgovorjavi besedila (»nakopičeno« sosledje besed, 

ki jih je težje hitro izgovarjati).  

 

Slika 13: Notni zapis pesmi Barn Owl Breakfast 
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Analiza glasbene strukture pesmi Happy Birthday 

 

Zvrst Umetna14 

Tonaliteta F-dur 

Ambitus c¹–c²  

Metrum 3/4  

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je sestavljena pretežno iz sekund in terc, 

vsebuje pa tudi nekaj intervalnih skokov.  

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši, z daljšim premorom 

(pavzami). 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 20: Analiza glasbene strukture pesmi Happy Birthday 

 

Pesem Happy Birthday je dvokitična pesem z eno melodijo. Besedilo prve kitice se v drugi 

kitici skoraj v celoti ponovi (spremenjeno je le ime v petem taktu). Pesem je splošno znana in 

je otrokom blizu kljub nekoliko zahtevnejšemu ritmu in večjim intervalnim skokom. Melodija 

pesmi je spevna in se deloma ponavlja. Giblje se znotraj ambitusa oktave in ustreza glasovnim 

obsegom učencev. Pesem je ustrezna za učence 5. razreda. 

                                                            
14 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar je pesem svetovno znana (znani so tudi avtorji besedila in 

skladateljici). 

Slika 14: Notni zapis pesmi One O'Clock Rock 
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Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojejo otroci, v drugi kitici se jim pridruži 

še moški vokal. Petje je razločno in čisto, ritmično in melodično zanesljivo. Tempo je nekoliko 

hitrejši (kot so ga lahko učenci pri tej pesmi vajeni), vendar primeren. Pesem vsebuje tudi krajši 

instrumentalni vložek med kiticama, pevski vstop je jasen. Posnetek je dobra opora učitelju v 

razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi The Customer Orders the Food 

 

Zvrst Ni podatka 

Tonaliteta D-dur 

Ambitus a–a¹  

Metrum  6/8 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje pretežno v sekundah in tercah, z 

vmesnim ritmičnim izrekanjem besedila na istih tonih.  

Intervalni skoki: manjši  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 21: The Customer Orders the Food 

 

Pesem The Customer Orders the Food je večkitična pesem (osem kitic) z eno melodijo. 

Ritmična struktura se zaradi besedila od kitice do kitice nekoliko spreminja. Pesem je (glede na 

število kitic) daljša. Besedilo se znotraj iste kitice ponavlja, od kitice do kitice pa se razlikuje 

Slika 15: Notni zapis pesmi Happy Birthday 
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(dogajanje v restavraciji), kar naredi pesem zanimivo. Melodija pesmi poteka tekoče, je 

enostavna in gre hitro v uho, poleg tega so se učenci z enako melodijo srečali pri pesmi The 

Clown's Head (v istem učbeniku), zato jim je pesem toliko bližje in je enostavnejša za izvedbo. 

Giblje se znotraj ambitusa oktave in sega do tona a, (nekoliko prenizek za otroške glasove), ki 

pa se v pesmi pojavi samo na začetku (v predtaktu). Pesem je ustrezna za učence 5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku izmenjaje pojeta moški in ženska (ločeno po 

kiticah). Petje je razločno, čisto, melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je primeren. 

Posnetek je dobra opora učitelju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi Winter, Spring, Summer, Fall 

 

Zvrst Ni podatka 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus c¹–a¹  

Metrum  4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, v zadnjih dveh taktih se zaključi v dvoglasju. Melodija 

se giblje pretežno v sekundah in tercah. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši, z nekaj daljšimi premori (pavzami). 

Ritmične posebnosti: sinkopa 
Tabela 22: Winter, Spring, Summer, Fall 

Slika 16: Notni zapis pesmi The Customer Orders the Food 
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Pesem Winter, Spring, Summer, Fall je enokitična pesem. Prvi del pesmi (prvi in drugi takt) se 

vključno z besedilom še enkrat ponovi (v tretji vrstici). Sinkope popestrijo potek melodije in 

zaradi skladnosti ritmične strukture z besednimi poudarki ne predstavljajo težav z vidika 

izvedbe. V pesmi so daljši premori (pavze), zato je pesem smiselno prepevati ob spremljavi 

(instrumentalni ali ritmični) in na ta način omogočiti točne pevske vstope. Melodija pesmi je 

enostavna, spevna in gre hitro v uho. Giblje se v ustreznem glasovnem obsegu. V zadnjih dveh 

taktih je prisotno dvoglasje, ki pesem dodatno obogati. Pesem je nekoliko zahtevnejša, a 

ustrezna za učence 5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje mladinski pevski zbor. Petje je razločno 

in čisto ter melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je primeren. Instrumentalna spremljava 

prispeva k točnim pevskim vstopom. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 17: Notni zapis pesmi Winter, Spring, Summer, Fall 
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Tabela 23: Izbor pesmi učbeniškega gradiva My Sails 2 z osnovnimi parametri analize 

glasbene strukture 

Naslov 

pesmi 

Tonaliteta Glasovni 

obseg 

Intervalni 

skoki  

Taktovski 

način 

Ritmične 

posebnosti 

Melodične 

posebnosti 

The Clown's 

Head 

Es-dur b–b¹  manjši 2/4 punktiran 

ritem 

/ 

My Shadow F-dur c¹–b¹ večji 2/4 punktiran 

ritem 

/ 

This Is the 

Way We 

Wash Our 

Clothes 

Es-dur b–b¹ večji 6/8 / / 

What Else 

Do We 

Need? 

C-dur c¹–a¹ manjši 2/4 punktiran 

ritem, 

sinkopa 

kromatična 

sprememba 

Barn Owl 

Breakfast 

B-dur b–b¹ večji 6/8 / / 

One O'Clock 

Rock 

C-dur d¹–c² manjši 4/4 punktiran 

ritem 

/ 

Happy 

Birthday 

F-dur c¹–c² večji 3/4 punktiran 

ritem 

/ 

The 

Customer 

Orders the 

Food 

D-dur a–a¹ manjši 6/8 / / 

Winter, 

Spring, 

Summer, Fall 

C-dur c¹–a¹ večji 4/4 sinkopa / 
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Tabela 24: Izbor pesmi učbeniškega gradiva My Sails 2 z osnovnimi značilnostmi pesmi in 

stopnjo glasbeno-didaktične ustreznosti 

Naslov 

pesmi 

Zvočni posnetek 

(izvajalci, 

kakovost izvedbe) 

Osnovne značilnosti pesmi 

(zvrst, št. kitic, drugo) 

Zahtevnost 

pesmi 

(zahtevnejša/ 

enostavna) 

Glasbeno-

didaktična 

ustreznost 

(ustrezna/ 

manj 

ustrezna) 

The 

Clown's 

Head 

ženski in moški 

vokal – solistično 

petje 

 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ni podatka 

 

kitična – 6 kitic  

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

enostavna ustrezna 

My Shadow moški vokal –

solistično petje 

 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ni podatka 

 

kitična – 2 kitici 

 

zahtevnejša ustrezna 

This Is the 

Way We 

Wash Our 

Clothes 

dekleta – 

skupinsko petje, 

moški vokal – 

solistični petje 

 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ljudska otroška, 

prirejeno besedilo 

 

kitična – 3 kitice 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja delov 

melodije 
 

 

enostavna ustrezna 

What Else 

Do We 

Need? 

deklica – 

solistično petje 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ni podatka 

 

kitična – 4 kitice 

 

element ponavljanja 

besedila  
 

 

zahtevnejša ustrezna 

Barn Owl 

Breakfast 

moški in ženski 

vokal – solistično 

petje 

 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska otroška, 

prirejeno besedilo 

 

kitična – 7 kitic 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja 

besedila 
 

 

enostavna ustrezna 
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One 

O'Clock 

Rock 

moški vokali – 

skupinsko petje 

 

srednje 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ni podatka 

 

enokitična, ponovitev 

 

element ponavljanja 

besedila 

enostavna ustrezna 

Happy 

Birthday 

otroški pevski 

zbor in moški 

vokal – skupinsko 

petje 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

kitična – 2 kitici 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja 

besedila in dela melodije 

 

enostavna ustrezna 

The 

Customer 

Orders the 

Food 

moški in ženski 

vokal – solistično 

petje 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ni podatka 

 

kitična – 8 kitic  

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

enostavna ustrezna 

Winter, 

Spring, 

Summer, 

Fall 

mladinski pevski 

zbor – skupinsko 

petje 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ni podatka 

 

enokitična  

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in delov melodije, 

zaključi se v dvoglasju 

 

zahtevnejša ustrezna 
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4.1.3 Happy Street 1 

Didaktična zbirka Happy Street 1 je namenjena poučevanju angleščine v 4. razredu devetletne 

osnovne šole. Sestavljajo jo: učbenik, delovni zvezek z Multi-ROM-om, komplet treh zvočnih 

zgoščenk, priročnik za učitelje s priloženo CD-zgoščenko, didaktično gradivo, gradivo za 

interaktivno tablo in DVD-zgoščenka z dodatnimi video gradivi. Didaktična zbirka ima tudi 

neomejen dostop na spletu za določena gradiva (igre, slikovni slovar, pesmi in zgodbe). 

Didaktična zbirka ne vsebuje notnega gradiva, zato smo se odločili za izbor pesmi, ki smo jih 

na podlagi zvočnih posnetkov notirali. V učbeniku je 13 pesmi. Za notacijo in nadaljnjo analizo 

smo izbrali 5 pesmi. Naslovi pesmi so predstavljeni v Tabeli 25.  

 

Tabela 25: Naslovi pesmi učbeniškega gradiva Happy Street 1 s pripadajočimi poglavji ter 

izbor pesmi za analizo 

Naslov pesmi  Izbor pesmi za analizo 

(označeno z ●) 

Številka učne enote v 

učbeniku (Unit) 

The Happy Street Song  Unit 1 

Come and Play ● Unit 1 

A Game in the Garden Song ● Unit 1 

Playing With a Car  Unit 3 

I've Got a Ball  Unit 5 

Feathers on the Table! ● Unit 6 

Flossy's Got a Ball  Unit 6 

A Woman and a Dog ● Unit 7 

Tall and Short  Unit 7 

Short Friends, Tall Friends  Unit 7 

I'm Muddy!  Unit 8 

I Don't Like This Jumper ● Unit 8 

Here's My Purple Shirt  Unit 8  
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Analiza glasbene strukture pesmi Come and Play 

 

Zvrst Umetna15 

Tonaliteta H-dur 

Ambitus h–h¹ 

Metrum 2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje predvsem v tercah in sekundah, z 

vmesnim ritmičnim izrekanjem besedila. 

Intervalni skoki: manjši  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši, z daljšimi premori (pavzami). 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem, sinkopa 
Tabela 26: Analiza glasbene strukture pesmi Come and Play 

 

Pesem Come and Play je enokitična pesem, ki se v celoti še enkrat ponovi. Melodija pesmi je 

enostavna in gre hitro v uho, giblje se v razponu oktave ter v učencem ustreznem glasovnem 

obsegu. Punktiran ritem in sinkope pesem popestrijo ter z vidika izvedbe niso problematični 

(ujemanje ritma z besednimi poudarki). Zaradi daljših premorov (polovinske pavze) je pesem 

priporočljivo peti ob posnetku oz. instrumentalni spremljavi ter na ta način omogočiti točne 

pevske vstope. Pesem je ustrezna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojejo otroci. Petje je razločno ter ritmično 

in melodično zanesljivo. Tempo je ustrezen. Pesem vsebuje daljše instrumentalne vložke, 

vendar so pevski vstopi jasni. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu. 

  

                                                            
15 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar smo na podlagi različnih spletnih in ustnih virov (učitelji 

angleščine) prišli do zaključka, da so vse pesmi v učbeniškem gradivu Happy Street umetne, skomponirane 

izključno za učbeniško gradivo. 
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Analiza glasbene strukture pesmi A Game in the Garden Song 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta E-dur 

Ambitus h–cis² 

Metrum 2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje pretežno v sekundah in tercah z nekaj 

intervalnimi skoki in vmesnim ritmičnim izrekanjem besedila. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem, sinkopa 
Tabela 27: Analiza glasbene strukture pesmi A Game in the Garden Song 

 

Pesem A Game in the Garden Song je večkitična pesem, sestavljena iz treh kitic. Prvi dve kitici 

imata enako melodijo, melodična linija v tretji kitica pa je v večini (prvih šest taktov) 

spremenjena. Melodija poteka tekoče, je spevna in gre hitro v uho. Pesem je zaradi elementov 

ponavljanja delov melodije lahko zapomnljiva. Največji intervalni skok, prisoten v pesmi, je 

seksta, ki pa izvedbeno ni težavna (skok na dominanto). Melodija se giblje znotraj ambitusa 

Slika 18: Notni zapis pesmi Come and Play 
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none in ustreza glasovnim obsegom učencev. Pesem kljub punktiranemu ritmu ni ritmično 

prezahtevna, saj je ritem podprt z besedilom. Primerna je za učence 4. razreda. 

 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojejo otroci, in sicer se izmenjuje zborovsko 

in solistično petje (deklica in deček). Zborovsko in dekličino petje je razločno, čisto ter ritmično 

in melodično zanesljivo, dečkovo petje pa je nekoliko »zamazano« (petje skozi nos). Tempo je 

primeren. Pesem vsebuje daljše instrumentalne vložke med kiticami, vendar so pevski vstopi 

jasni.  

 

 

  

Slika 19: Notni zapis pesmi A Game in the Garden song 
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Analiza glasbene strukture pesmi Feathers on the Table! 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta G-dur 

Ambitus d¹–c² 

Metrum 2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena večinoma postopno, z nekaj 

intervalnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 28: Analiza glasbene strukture pesmi Feathers on the Table! 

 

Pesem Feathers on the Table! je dvokitična pesem z eno melodijo. Obe kitici se še enkrat 

ponovita. Zaradi elementov ponavljanja delov melodije je spevna in lahko zapomnljiva. 

Melodija je spevna in gre hitro v uho. Giblje se v ustreznem glasovnem obsegu. V pesmi je 

prisoten kvintni skok navzdol, ki izvedbeno ni problematičen (skok na dominanto). Punktiran 

ritem z vidika izvedbe ni težaven, saj je ritmična struktura pesmi skladna z besednimi poudarki. 

Pesem je enostavna in primerna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje otroški pevski zbor z vmesnimi 

solističnimi deli (dečki in deklice). Zborovsko in solistično petje je razločno in čisto, ritmično 

in melodično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem vsebuje daljše instrumentalne vložke z 

jasnimi pevskimi vstopi. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 20: Notni zapis pesmi Feathers on the Table! 
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Analiza glasbene strukture pesmi A Woman and a Dog 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta D-dur 

Ambitus d¹–h¹ 

Metrum 2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje v sekundah in tercah, z vmesnim 

ritmičnim izrekanjem besedila na istem tonu. 

Intervalni skoki: manjši  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 29: Analiza glasbene strukture pesmi A Woman and a Dog 

Pesem A Woman and a Dog je trikitična  pesem, v kateri se melodična struktura ponavlja, ritem 

pa se glede na besedilo nekoliko spreminja. Drugi in tretji kitici je dodan del besedila, ki se 

ritmično izreka na istem tonu (h¹). Pesem je spevna in gre hitro v uho. Je ritmično in melodično 

enostavna, otrokom blizu ter zaradi elementov ponavljanja lahko zapomnljiva. Giblje se v 

ustreznem glasovnem obsegu in je ustrezna za učence 4. razreda.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojejo otroci. Petje je razločno in čisto, 

ritmično in melodično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem vsebuje daljše instrumentalne 

vložke med kiticami z jasnimi pevskimi vstopi. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu. 
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Analiza glasbene strukture pesmi I Don't Like This Jumper 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta Es-dur 

Ambitus b–g¹ 

Metrum 3/8 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje predvsem v tercah in sekundah. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 30: Analiza glasbene strukture pesmi I Don't Like This Jumper 

 

Slika 21: Notni zapis pesmi A Woman and a Dog 
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Pesem I Don't Like This Jumper je večkitična  pesem, sestavljena iz petih kitic z eno melodijo. 

V zadnji kitici se zaradi besedila nekoliko spremeni ritem. Pesem je ritmično in melodično 

nezahtevna, gre hitro v uho in je zaradi elementov ponavljanja delov melodije lahko 

zapomnljiva. Melodija poteka tekoče kljub dvema sekstnima skokoma, ki izvedbeno nista 

prezahtevna (skok na dominanto). Giblje se v nižjih legah, vendar v ustreznem glasovnem 

obsegu in je primerna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku pojeta deček in ženska, pri čemer petje 

spominja na pogovor med mamo in sinom. Petje je sicer razločno ter ritmično in melodično 

zanesljivo, vendar zveni nekoliko »nečisto« (rezko oz. grleno petje, petje skozi nos). Tempo je 

primeren. Pesem vsebuje daljše instrumentalne vložke, vendar so pevski vstopi jasni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 22: Notni zapis pesmi I Don't Like This Jumper 
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Tabela 31: Izbor pesmi učbeniškega gradiva Happy Street 1 z osnovnimi parametri analize 

glasbene strukture 

Naslov 

pesmi 

Tonaliteta Glasovni 

obseg 

Intervalni 

skoki  

Taktovski 

način 

Ritmične 

posebnosti 

Melodične 

posebnosti 

Come and 

Play 

H-dur h–h¹  manjši 2/4 punktiran 

ritem, 

sinkopa 

/ 

A Game in 

the Garden 

Song 

E-dur h–cis² večji 2/4 punktiran 

ritem, 

sinkopa 

/ 

Feathers on 

the Table! 

G-dur d¹–c² večji 2/4 punktiran 

ritem 

/ 

A Woman 

and a Dog 

D-dur d¹–h¹ manjši 2/4 / / 

I Don't Like 

This Jumper 

Es-dur b–g¹ večji 3/8 / / 
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Tabela 32: Izbor pesmi učbeniškega gradiva Happy Street 1 z osnovnimi značilnostmi pesmi 

in stopnjo glasbeno-didaktične ustreznosti 

Naslov 

pesmi 

Zvočni posnetek 

(izvajalci, 

kakovost izvedbe) 

Osnovne značilnosti pesmi 

(zvrst, št. kitic, drugo) 

Zahtevnost 

pesmi 

(zahtevnejša/ 

enostavna) 

Glasbeno-

didaktična 

ustreznost 

(ustrezna/ 

manj 

ustrezna) 

Come and 

Play 

otroški pevski 

zbor – skupinsko 

petje s 

solističnimi deli 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

enokitična, ponovitev 

 

spevna, vsebuje ritmično 

izrekanje besedila 

 

 

enostavna ustrezna 

A Game in 

the Garden 

Song 

otroški pevski 

zbor – skupinsko 

petje s 

solističnimi deli 

  

srednje 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

kitična – 3 kitice 

 

spevna, vsebuje ritmično 

izrekanje besedila, element 

ponavljanja besedila in 

delov melodije 

 

enostavna ustrezna 

Feathers on 

the Table! 

otroški pevski 

zbor – skupinsko 

petje s 

solističnimi deli 

 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: umetna 

 

kitična – 2 kitici, ponovitev 

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

enostavna ustrezna 

A Woman 

and a Dog 

otroški pevski 

zbor – skupinsko 

petje 

 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: umetna 

 

kitična – 3 kitice 

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

enostavna ustrezna 

I Don't Like 

This Jumper 

ženski in dečkov 

vokal – solistično 

petje 

 

srednje 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: umetna 

 

kitična – 5 kitic 

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

enostavna ustrezna 
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4.1.4 Happy Street 2 

Didaktična zbirka Happy Street 2 je namenjena poučevanju angleščine v 5. razredu devetletne 

osnovne šole. Sestavljajo jo: učbenik, delovni zvezek z Multi-ROM-om, komplet treh zvočnih 

zgoščenk, priročnik za učitelje s priloženo CD-zgoščenko, didaktično gradivo, gradivo za 

interaktivno tablo in DVD-zgoščenka z dodatnimi video gradivi. Didaktična zbirka ima tudi 

neomejen dostop na spletu za določena gradiva (igre, slikovni slovar, pesmi in zgodbe). 

Didaktična zbirka ne vsebuje notnega gradiva, zato smo se odločili za izbor pesmi, ki smo jih 

na podlagi zvočnih posnetkov notirali. V učbeniku je 7 pesmi. Za notacijo in nadaljnjo analizo 

smo izbrali 3 pesmi. Naslovi pesmi so predstavljeni v Tabeli 33.  

 

Tabela 33: Naslovi pesmi učbeniškega gradiva Happy Street 2 s pripadajočimi poglavji ter 

izbor pesmi za analizo 

Naslov pesmi  Izbor pesmi za analizo 

(označeno z ●) 

Številka učne enote v 

učbeniku (Unit) 

Welcome Back!  Unit 1 

My Brother Lives at ... ● Unit 2 

I Have Breakfast at Eight O'Clock  Unit 3 

Look All Around  Unit 5 

Monday ... Tuesday ... ● Unit 6 

Johnny Is a Postman  Unit 7 

Umbrellas! Umbrellas! ● Unit 8 
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Analiza glasbene strukture pesmi My Brother Lives at ... 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta D-dur 

Ambitus h–h¹ 

Metrum 4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena večinoma iz sekund in terc, vsebuje 

pa tudi nekaj intervalnih skokov. 

Intervalni skoki: večji 

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši, z daljšimi premori 

(pavzami). 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 34: Analiza glasbene strukture pesmi My Brother Lives at ... 

 

Pesem My Brother Lives at ... je večkitična pesem, sestavljena iz petih kitic z eno melodijo. 

Ritem je izrazit in podprt z besedilom. V pesmi so daljši premori (pavze), zato je pesem dobro 

peti ob spremljavi in na ta način omogočiti točne pevske vstope. Melodija je preprosta in 

spevna. Giblje se v obsegu oktave in ustreza glasovnim obsegom učencev. Največji intervalni 

skok, prisoten v pesmi, je septima, ki ga učenci običajno intonančno težje zadenejo, vendar v 

pesmi zaradi poteka melodije izvedbeno ni prezahtevna (skok na vodilni ton). Pesem je ustrezna 

za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje deček. Vokal zveni raskavo in hripavo. 

Tempo je primeren. Pesem vsebuje daljše instrumentalne vložke med kiticami z jasnimi 

pevskimi vstopi. Posnetek predstavlja zaradi pevsko »zamazane« izvedbe slabšo oporo učitelju 

v razredu. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Notni zapis pesmi My Brother Lives at ... 
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Analiza glasbene strukture pesmi Monday ... Tuesday ... 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta Es-dur 

Ambitus b–g¹ 

Metrum 2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, prvi del melodije se giblje pretežno v tercah in 

sekundah, drugi del melodije pa je grajen pretežno iz ponovitev istih tonov 

(ritmično izrekanje besedila na enem tonu), z nekaj intervalnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem, sinkopa 
Tabela 35: Analiza glasbene strukture pesmi Monday ... Tuesday ... 

 

Pesem Monday ... Tuesday ... je daljša enokitična pesem. Prvi del melodije je speven, gre hitro 

v uho in je ritmično nezahteven. Pesem vsebuje elemente ponavljanja delov melodije, zaradi 

česar je lažje zapomnljiva. Drugi del melodije je v primerjavi s prvim daljši, grajen pretežno z 

ritmičnim izrekanjem besedila na istem tonu (prisotnih nekaj kvartnih intervalnih skokov), kar 

naredi pesem nekoliko monotono in dolgočasno. Melodija se skozi celotno pesem giblje v nižjih 

legah, toda v ustreznem glasovnem obsegu. Največji intervalni skok, prisoten v pesmi, je kvinta, 

ki izvedbeno ni zahtevna (skok na dominanto). Pesem sicer ustreza glasbenim sposobnostim 

učencev 4. razreda, ampak je lahko zaradi pretiranega ponavljanja in nerazgibane melodije v 

drugem delu pesmi za učence manj zanimiva.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje deček. Dečkovo petje je čisto, 

melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je primeren. Posnetek je dobra opora učitelju. 
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Analiza glasbene strukture pesmi Umbrellas! Umbrellas! 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus a–c² 

Metrum  2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje predvsem v tercah in sekundah, z 

nekaj intervalnimi skoki.  

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: sinkopa 
Tabela 36: Analiza glasbene strukture pesmi Umbrellas! Umbrellas! 

Slika 24: Notni zapis Monday ... Tuesday ... 
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Pesem Umbrellas! Umbrellas! je trikitična pesem z eno melodijo. Besedilo se skozi vse kitice 

skoraj v celoti ponavlja (spreminja se le beseda v osemnajstem taktu). Sinkope popestrijo potek 

melodije in zaradi skladnosti ritma z besednimi poudarki izvedbeno niso prezahtevne. Melodija 

je spevna in poteka tekoče, zato tudi večji intervalni skoki (kvinta, septima) izvedbeno niso 

problematični. Giblje se v nekoliko širšem razponu, znotraj ambitusa decime (obseg desetih 

tonov), in sega do tona a, ki je za otroške glasove nekoliko prenizek, vendar se melodija do te 

nižine spusti samo enkrat in zaradi melodičnega poteka z vidika izvedbe ne predstavlja težav. 

Pesem je kljub večjim intervalnim skokom in ritmičnim posebnostim enostavna in primerna za 

učence 5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje deklica. Petje je razločno in čisto, 

ritmično in melodično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem vsebuje tudi daljše instrumentalne 

vložke med kiticami z jasnimi pevskimi vstopi. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 25: Notni zapis pesmi Umbrellas! Umbrellas! 
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Tabela 37: Izbor pesmi učbeniškega gradiva Happy Street 2 z osnovnimi parametri analize 

glasbene strukture 

Naslov 

pesmi 

Tonaliteta Glasovni 

obseg 

Intervalni 

skoki  

Taktovski 

način 

Ritmične 

posebnosti 

Melodične 

posebnosti 

My Brother 

Lives at ... 

D-dur h–h¹  večji 4/4 punktiran 

ritem 

/ 

Monday ... 

Tuesday ... 

Es-dur b–g¹ večji 2/4 punktiran 

ritem, 

sinkopa 

/ 

Umbrellas! 

Umbrellas! 

C-dur a–c² večji 2/4 sinkopa / 

 

 

 

Tabela 38: Izbor pesmi učbeniškega gradiva Happy Street 2 z osnovnimi značilnostmi pesmi 

in stopnjo glasbeno-didaktične ustreznosti 

Naslov 

pesmi 

Zvočni posnetek 

(izvajalci, 

kakovost izvedbe) 

Osnovne značilnosti pesmi 

(zvrst, št. kitic, drugo) 

Zahtevnost 

pesmi 

(zahtevnejša/ 

enostavna) 

Glasbeno-

didaktična 

ustreznost 

(ustrezna/ 

manj 

ustrezna) 

My Brother 

Lives at ... 

deček – solistično 

petje 

 

manj kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

kitična – 5 kitic 

 

spevna 

 

enostavna ustrezna 

Monday ... 

Tuesday ... 

deček – solistično 

petje 

 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

enokitična 

 

daljša, nekoliko monotona, 

element ponavljanja 

besedila 

 

enostavna ustrezna  

Umbrellas! 

Umbrellas! 

deklica – 

solistično petje 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

kitična – 3 kitice 

 

spevna, element ponavljanja 

besedila 

 

enostavna ustrezna 
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4.1.5 Reach for the Stars 4 

Didaktična zbirka Reach for the Stars 4 je namenjena poučevanju angleščine v 4. razredu 

devetletne osnovne šole. Sestavljajo jo: učbenik, delovni zvezek, komplet dveh zvočnih 

zgoščenk in priročnik za učitelje. 

Didaktična zbirka vsebuje notno gradivo, in sicer v priročniku za učitelje. V učbeniku je 16 

pesmi. Za nadaljnjo analizo smo izbrali 7 pesmi. Naslovi pesmi so predstavljeni v Tabeli 39.  

 

Tabela 39: Naslovi pesmi učbeniškega gradiva Reach for the Stars 4 s pripadajočimi poglavji 

ter izbor pesmi za analizo 

Naslov pesmi  Izbor pesmi za analizo 

(označeno z ●) 

Številka učne enote v 

učbeniku (Unit) 

Oh What a Beautiful Morning  Starter Unit 

Hello ● Unit 1 

Twinkle, Twinkle Little Star ● Unit 1 

One Little Yellow Star  Unit 1 

I've Got a Blue Pen  Unit 2 

The Rainbow Song ● Unit 2  

Mother Put the Kettle on  Unit 4 

Happy Birthday ● Unit 5 

ABC Song  Unit 5 

This is the Way  Unit 6 

Can You See Me? ● Unit 6 

Shine  Unit 6 

Five Currant Buns ● Unit 7 

Days of the Week  Unit 7 

Oh Christmas Tree ● Festivals 

Hot Cross Buns  Festivals 
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Analiza glasbene strukture pesmi Hello  

 

Zvrst Ljudska, prirejena 

(melodija: Ku-ku, ku-ku) 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus c¹–g¹  

Metrum 6/8 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje pretežno v sekundah in tercah, z nekaj 

intervalnimi skoki.   

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 40: Analiza glasbene strukture pesmi Hello 

 

Pesem Hello je enokitična pesem s preprosto melodijo in ritmom. Hitro gre v uho, je spevna in 

otrokom znana. Melodija poteka tekoče in se ponavlja. V pesmi je prisotnih več kvintnih 

skokov, ki so podprti s tokom melodije in so izvedbeno nezahtevni (skok na dominanto). 

Melodija se giblje znotraj ambitusa kvinte med toniko in dominanto ter ustreza glasovnim 

obsegom učencev. Pesem je enostavna in ustrezna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku izmenjaje pojejo štirje izvajalci (ženska in 

moška vokala), pri čemer petje spominja na pogovor (eden pozdravi, drugi odzdravi ipd.). Petje 

je razločno, čisto, melodično in ritmično zanesljivo. Pesem ima primeren tempo. Posnetek 

predstavlja učitelju dobro oporo v razredu.  

 
Slika 26: Notni zapis pesmi Hello (Novak in Nuč, 2003) 
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Analiza glasbene strukture pesmi Twinkle, Twinkle Little Star 

 

Zvrst Ljudska, prirejena 

Tonaliteta D-dur 

Ambitus d¹–h¹ 

Metrum 4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena večinoma postopno, z nekaj 

intervalnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 41: Analiza glasbene strukture pesmi Twinkle, Twinkle Little Star 

 

Pesem Twinkle, Twinkle Little Star je enokitična pesem, ki se v celoti še enkrat ponovi. Je 

ritmično in melodična preprosta, spevna, otrokom blizu in poznana. Zaradi ponavljanja 

melodije (prvi del melodije se na koncu ponovi) je lahko zapomnljiva. Giblje se v primernem 

glasovnem obsegu z nekaj kvintnimi skoki, ki izvedbeno niso zahtevni (skok na dominanto). 

Pesem je enostavna in ustrezna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje moški. Petje je razločno in čisto, 

ritmično in melodično zanesljivo, vendar je pesem zapeta dve oktavi nižje od notnega zapisa. 

Tako nizko petje bi lahko učence zmedlo, da bi tudi sami peli intonančno nižje. Tempo pesmi 

je primeren. 



100 
 

 
Slika 27: Notni zapis pesmi Twinkle, Twinkle Little Star (Novak in Nuč, 2003) 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi The Rainbow Song 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus c¹–c² 

Metrum 4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija poteka večinoma v sekundah in tercah, z več 

kvartnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji 

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 42: Analiza glasbene strukture pesmi The Rainbow Song 

 

Pesem The Rainbow Song je dvokitična pesem z eno melodijo. Vsebuje elemente ponavljanja 

dela melodije (prva dva takta). V kiticah se ponavlja tudi večina besedila (spremenjena je le 

prva vrstica besedila), zaradi česar je lahko zapomnljiva. Je ritmično in melodično preprosta, 

saj je ritem podprt z besedilom. Melodija pesmi kljub več intervalnim skokom poteka tekoče in 
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gre hitro v uho. Giblje se znotraj ambitusa oktave in ustreza glasovnim obsegom učencev. 

Pesem je enostavna in ustrezna za učence 4. razreda.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje ženska. Petje je razločno in čisto, 

melodično in ritmično zanesljivo. Tempo izvedbe je zaradi samega razpoloženja pesmi 

(umirjeno) nekoliko počasnejši. Posnetek je dobra opora učitelju.  

 

 
Slika 28: Notni zapis pesmi The Rainbow Song (Novak in Nuč, 2003) 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi Happy Birthday 

 

Zvrst Umetna 

Tonaliteta F-dur 

Ambitus c¹–a¹ 

Metrum 3/4  

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena pretežno postopno, vsebuje pa tudi 

nekaj intervalnih skokov.  

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 43: Analiza glasbene strukture pesmi Happy Birthday 
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Pesem Happy Birthday je enokitična pesem, ki se v celoti še enkrat ponovi. Punktiran ritem 

izvedbeno ni prezahteven, saj je podprt z besedilom, prav tako se isti ritmični vzorec v pesmi 

večkrat ponovi, zato ga učenci še lažje usvojijo. Melodija je pestra in razgibana, vsebuje pa tudi 

elemente ponavljanja (ponovi se melodija prvega takta s predtaktom), zaradi česar gre hitro v 

uho in je lahko zapomnljiva. Ambitus pesmi ustreza otroškim glasovnim obsegom. Kljub več 

intervalnim skokom (kvarta, seksta) pesem izvedbeno ni zahtevna in je primerna za učence 4. 

razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku izmenjaje pojeta moški in ženska. Petje je 

razločno in čisto, melodično in ritmično zanesljivo. Tempo je primeren. Posnetek je dobra opora 

učitelju v razredu.  

 

 
Slika 29: Notni zapis pesmi Happy Birthday (Novak in Nuč, 2003) 
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Analiza glasbene strukture pesmi CanYou See Me? 

 

Zvrst Ljudska, prirejena 

Tonaliteta A-dur 

Ambitus a–a¹ 

Metrum 4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija poteka pretežno v sekundah in tercah, z več 

kvartnimi skoki.  

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 44: Analiza glasbene strukture pesmi Can You See Me? 

 

Pesem Can You See Me? je enokitična pesem s preprostim ritmom in melodijo. Pesem je zaradi 

elementov ponavljanja več delov melodije spevna in gre hitro v uho, ponavlja pa se tudi 

besedilo. Največji intervalni skok, prisoten v pesmi, je seksta, ki zaradi samega poteka melodije 

ni izvedbeno zahtevna. Melodija se giblje znotraj ambitusa oktave in sega do tona a, ki je 

nekoliko prenizek za otroške glasove, vendar se melodija do te nižine spusti samo dvakrat in 

zaradi melodičnega poteka pevsko ni zahtevna. Pesem je ustrezna za učence 4. razreda.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku izmenjaje pojeta moški in ženska, pri čemer 

petje spominja na pogovor (eden sprašuje, drugi odgovarja). Petje je razločno in čisto, ritmično 

in melodično zanesljivo. Tempo je primeren. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu.  
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Slika 30: Notni zapis pesmi Can You See Me? (Novak in Nuč, 2003) 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi Five Currant Buns 

 

Zvrst Ljudska 

Tonaliteta Es-dur 

Ambitus b–c² 

Metrum 4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje večinoma v tercah in sekundah, s 

ponovitvami istih tonov in nekaj intervalnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji 

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 45: Analiza glasbene strukture pesmi Five Currant Buns 
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Pesem Five Currant Buns je enokitična pesem, ki se v celoti še enkrat ponovi. Ritem pesmi je 

preprost in podprt z besedilom. Melodija je spevna in gre hitro v uho. Poteka tekoče, zato tudi 

večji intervalni skoki (kvinta, seksta) izvedbeno niso zahtevni. Giblje se znotraj ambitusa none 

in ustreza glasovnim obsegom učencev. Pesem je enostavna in primerna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje moški. Petje je razločno in čisto, 

ritmično in melodično zanesljivo. Tempo je primeren. Posnetek je dobra opora učitelju v 

razredu.  

 

 
Slika 31: Notni zapis pesmi Five Currant Buns (Novak in Nuč, 2003) 
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Analiza glasbene strukture pesmi Oh Christmas Tree 

 

Zvrst Ljudska 

Tonaliteta D-dur 

Ambitus a–h¹ 

Metrum 3/4  

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena pretežno postopno, vsebuje pa tudi 

več intervalnih skokov. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je enostaven. 

Ritmične posebnosti: / 
Tabela 46:Analiza glasbene strukture pesmi Oh Christmas Tree 

 

Pesem Oh Christmas Tree je enokitična pesem, ki je otrokom blizu in poznana. Je ritmično 

nezahtevna. Melodija pesmi je spevna, gre hitro v uho, zaradi elementov ponavljanja pa je lahko 

zapomnljiva (prvi del melodije se skozi pesem ponavlja). Giblje se znotraj ambitusa none in 

sega do tona a, ki je nekoliko prenizek za otroške glasove, vendar se melodija do te nižine redko 

spusti, poleg tega ton a z vidika izvedbe ni problematičen (dominanta D-dura). Pesem je 

ustrezna za učence 4. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje ženska. Petje je razločno ter ritmično in 

melodično zanesljivo. Tempo je ustrezen. Posnetek je dobra opora učitelju v razredu. 

 



107 
 

 
Slika 32: Notni zapis pesmi Oh Christmas Tree (Novak in Nuč, 2003) 
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Tabela 47: Izbor pesmi učbeniškega gradiva Reach for the Stars 4 z osnovnimi parametri 

analize glasbene strukture 

Naslov 

pesmi 

Tonaliteta Glasovni 

obseg 

Intervalni 

skoki  

Taktovski 

način 

Ritmične 

posebnosti 

Melodične 

posebnosti 

Hello C-dur c¹–g¹ večji 6/8 / / 

Twinkle, 

Twinkle 

Little Star 

D-dur d¹–h¹ večji 4/4 / / 

The Rainbow 

Song 

C-dur c¹–c² večji 4/4 / / 

Happy 

Birthday 

F-dur c¹–a¹ večji 3/4 punktiran 

ritem 

/ 

Can You See 

Me? 

A-dur a–a¹ večji 4/4 / / 

Five Currant 

Buns 

Es-dur b–c² večji 4/4 / / 

Oh Christmas 

Tree 

D-dur a–h¹ večji 3/4 / / 

 

 

Tabela 48: Izbor pesmi učbeniškega gradiva Reach for the Stars 4 z osnovnimi značilnostmi 

pesmi in stopnjo glasbeno-didaktične ustreznosti 

Naslov 

pesmi 

Zvočni posnetek 

(izvajalci, 

kakovost izvedbe) 

Osnovne značilnosti pesmi 

(zvrst, št. kitic, drugo) 

Zahtevnost 

pesmi 

(zahtevnejša/ 

enostavna) 

Glasbeno-

didaktična 

ustreznost 

(ustrezna/ 

manj 

ustrezna) 

Hello 4 izvajalci 

(ženska in moška 

vokala) – 

solistično petje 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska, prirejeno 

besedilo 

 

enokitična 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja dela 

melodije 

 

enostavna  ustrezna 

Twinkle, 

Twinkle 

Little Star 

moški vokal – 

solistično petje 

 

 

srednje 

kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ljudska, prirejena 

 

enokitična 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja 

besedila in dela melodije 

enostavna  ustrezna 
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The 

Rainbow 

Song 

ženski vokal – 

solistično petje 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

kitična – 2 kitici 

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in dela melodije 

 

enostavna ustrezna 

Happy 

Birthday 

moški in ženski 

vokal – solistično 

petje 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: umetna 

 

enokitična 

 

spevna, element ponavljanja 

dela melodije 

 

enostavna ustrezna 

Can You 

See Me? 

moški in ženski 

vokal – solistično 

petje 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska, prirejena 

 

enokitična 

 

spevna, element ponavljanja 

besedila in delov melodije 

 

enostavna ustrezna 

Five 

Currant 

Buns 

moški vokal – 

solistično petje 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska, prirejena 

 

enokitična, ponovitev 

 

spevna 

 

enostavna ustrezna 

Oh 

Christmas 

Tree 

ženski vokal – 

solistično petje 

 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska 

 

enokitična 

 

spevna, znana melodija, 

element ponavljanja 

besedila in melodije 

 

enostavna ustrezna 
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4.1.6 Reach for the Stars 5 

Didaktična zbirka Reach for the Stars 5 je namenjena poučevanju angleščine v 5. razredu 

devetletne osnovne šole. Sestavljajo jo: učbenik, delovni zvezek, komplet dveh zvočnih 

zgoščenk in priročnik za učitelje. 

Didaktična zbirka vsebuje notno gradivo, in sicer v priročniku za učitelje. V učbeniku je 12 

pesmi. Za nadaljnjo analizo smo izbrali 5 pesmi. Naslovi pesmi so predstavljeni v Tabeli 49.  

 

Tabela 49: Naslovi pesmi učbeniškega gradiva Reach for the Stars 5 s pripadajočimi poglavji 

ter izbor pesmi za analizo 

Naslov pesmi  Izbor pesmi za analizo 

(označeno z ●) 

Številka učne enote v 

učbeniku (Unit) 

Variety Show  Unit 1 

Hush-a-bye Baby ● Unit 1 

The Little Blue Train  Unit 2 

I Hear Thunder  Unit 3 

The Hokey Cokey ● Unit 4 

If You're Happy ● Unit 5 

What a Wonderful World  Unit 5 

Incy Wincy Spider ● Unit 6 

Here We Go Round the Mulberry Bush  Unit 7 

I Love Playing Football ● Unit 8 

Can You Jump?  Unit 8 

In the Summer  Unit 9 
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Analiza glasbene strukture pesmi Hush-a-bye Baby 

 

Zvrst Ljudska 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus h–g¹ 

Metrum 6/8 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija je grajena pretežno postopno, z nekaj 

intervalnimi skoki.  

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 50: Analiza glasbene strukture pesmi Hush-a-bye Baby 

 

Pesem Hush-a-bye Baby je enokitična pesem, ki se v celoti še enkrat ponovi (lahko se ponovi 

tudi zadnja vrstica). Punktiran ritem izvedbeno ni prezahteven, saj je podprt z besedilom 

(skladnost ritmične strukture z besednimi poudarki) in popestri potek melodije. Melodija pesmi 

poteka tekoče, je umirjena (spominja na uspavanko), spevna in gre hitro v uho. Giblje se v 

nižjih legah, vendar v ustreznem glasovnem obsegu, s kvintnim in kvartnim skokom, ki 

izvedbeno nista zahtevna (skok na toniko in subdominanto). Pesem je enostavna in ustrezna za 

učence 5. razreda.  

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje ženska. Petje je razločno ter melodično 

in ritmično zanesljivo. Tempo je počasnejši, a primeren, saj gre za uspavanko. Pesem je dobra 

opora učitelju v razredu.  

 
Slika 33: Notni zapis pesmi Hush-a-bye Baby (Novak in Nuč, 2005) 
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Analiza glasbene strukture pesmi The Hokey Cokey 

 

Zvrst Ljudska 

Tonaliteta G-dur 

Ambitus d¹–h¹ 

Metrum 4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje pretežno postopno, v prvem delu je 

prisotnega več ritmičnega izrekanja besedila na istem tonu, v drugem delu 

pa nekaj intervalnih skokov.  

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: kromatična sprememba, melizem 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem, sinkopa 
Tabela 51: Analiza glasbene strukture pesmi The Hokey Cokey 

 

Pesem The Hokey Cokey je večkitična gibalna pesem (otroci nakazujejo besedilo z deli telesa), 

sestavljena iz devetih kitic z eno melodijo. Besedilo se skozi vse kitice v večini ponavlja, 

spreminjajo se le besedne zveze v prvem in drugem taktu (deli telesa). Pesem je zaradi 

številčnosti kitic precej obsežna, vendar jo lahko učitelj po želji skrajša (izpušča kitice), saj s 

tem pesem ne izgubi pomena. Ritem je zaradi ritmičnih posebnosti izrazit in pester ter z vidika 

izvedbe nekoliko zahtevnejši. Melodija je otrokom blizu in gre zaradi elementov ponavljanja 

hitro v uho. Melizmi in kromatično spremenjeni toni ne zmotijo poteka melodije in izvedbeno 

niso prezahtevni. Melodija se giblje v obsegu sekste in ustreza glasovnim obsegom učencev. 

Pesem je zahtevnejša, vendar jo učenci z več vaje ter natančno ritmično in melodično 

predstavitvijo lahko usvojijo, zato je ustrezna za učence 5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje ženska. Petje je razločno, ritmično in 

melodično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem je dobra opora učitelju v razredu.  
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Slika 34: Notni zapis pesmi The Hokey Cokey (Novak in Nuč, 2005) 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi If You're Happy 

 

Zvrst Ljudska, prirejena 

Tonaliteta F-dur 

Ambitus c¹–b¹ 

Metrum 4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje v sekundah, s pogostimi ponovitvami 

istih tonov in nekaj intervalnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Pesem se začenja s predtaktom, ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 52: Analiza glasbene strukture pesmi If You're Happy 
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Pesem If You're Happy je večkitična gibalna pesem, sestavljena iz sedmih kitic z eno melodijo. 

Besedilo se znotraj iste kitice ponavlja, večji del besedila pa se ponavlja tudi med posameznimi 

kiticami. Pesem je zaradi številčnosti kitic obsežnejša, vendar jo lahko učitelj po želji skrajša 

(izpušča kitice), saj pesem s tem ne izgubi pomena. Melodija poteka tekoče, je spevna in gre 

hitro v uho. Največji intervalni skok, prisoten v pesmi, je seksta, ki pa zaradi samega poteka 

melodije ni izvedbeno zahtevna. Melodija se giblje znotraj ambitusa septime in ustreza 

glasovnim obsegom učencev. Ritem je podprt z besedilom in z vidika izvedbe ni prezahteven, 

saj je otrokom pesem poznana (slovenska različica: Če si srečen). Pesem je primerna za učence 

5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje moški. Petje je razločno in ritmično 

zanesljivo. V zadnjih dveh kiticah pesmi je izvedba melodično manj zanesljiva in nekoliko 

»popačena« (ritmična izreka namesto petja po melodiji). Tempo pesmi je primeren. 

 
Slika 35: Notni zapis pesmi If You're Happy (Novak in Nuč, 2005) 
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Analiza glasbene strukture pesmi Incy Wincy Spider 

 

Zvrst Ljudska 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus c¹–c² 

Metrum 2/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje večinoma v sekundah in tercah. 

Intervalni skoki: manjši  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši. 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 53: Analiza glasbene strukture pesmi Incy Wincy Spider 

 

Pesem Incy Wincy Spider je enokitična pesem. Pesem je spevna ter lahko zapomnljiva zaradi 

elementov ponavljanja delov melodije. Melodija pesmi je preprosta in gre hitro v uho, giblje se 

v razponu oktave in v ustreznem glasovnem obsegu. Punktiran ritem popestri potek melodije in 

izvedbeno ni prezahteven (podprt je z besedilom). Pesem je kljub ritmičnim posebnostim 

enostavna in primerna za učence 5. razreda. 

 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje moški. Petje je razločno, melodično in 

ritmično zanesljivo. Tempo je primeren. Pesem je dobra opora učitelju v razredu.  
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Slika 36: Notni zapis pesmi Incy Wincy Spider (Novak in Nuč, 2005) 

 

 

Analiza glasbene strukture pesmi I Love Playing Football 

 

Zvrst Ljudska 

Tonaliteta C-dur 

Ambitus h–c² 

Metrum 4/4 

Melodija Pesem je enoglasna, melodija se giblje pretežno v sekundah in tercah, z nekaj 

intervalnimi skoki. 

Intervalni skoki: večji  

Melodične posebnosti: / 

Ritem Ritem je zahtevnejši, z nekaj premori (pavzami). 

Ritmične posebnosti: punktiran ritem 
Tabela 54: Analiza glasbene strukture pesmi I Love Playing Football 
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Pesem I Love Playing Football je enokitična pesem, ki se v celoti še enkrat ponovi. Melodija 

pesmi je spevna in gre hitro v uho. V pesmi je prisoten večji intervalni skok (oktava), ki pa 

izvedbeno ni prezahteven (postavljen na toniki). Melodija se giblje znotraj ambitusa none in 

ustreza glasovnim obsegom učencev. Ritem pesmi je izvedbeno zahtevnejši, vendar je podprt z 

besedilom in ga učenci lahko usvojijo. Pesem je ustrezna za učence 5. razreda. 

Izvedba na zvočnem posnetku: pesem na posnetku poje moški. Petje je razločno, vendar na 

trenutke zveni raskavo in hripavo. Tempo pesmi je primeren. Posnetek predstavlja zaradi 

pevsko manj čiste in ritmično manj zanesljive izvedbe (v šestem taktu napačno izveden ritem 

glede na notni zapis) nekoliko slabšo oporo učitelju v razredu.  

 
Slika 37: Notni zapis pesmi I Love Playing Football (Novak in Nuč, 2005) 
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Tabela 55: Izbor pesmi učbeniškega gradiva Reach for the Stars 5 z osnovnimi parametri 

analize glasbene strukture 

Naslov 

pesmi 

Tonaliteta Glasovni 

obseg 

Intervalni 

skoki  

Taktovski 

način 

Ritmične 

posebnosti 

Melodične 

posebnosti 

Hush-a-bye 

Baby 

C-dur h–g¹  večji 6/8 punktiran 

ritem 

/ 

The Hokey 

Cokey 

G-dur d¹–h¹ večji 4/4 punktiran 

ritem, 

sinkopa 

kromatična 

sprememba, 

melizem 

If You're 

Happy 

F-dur c¹–b¹ večji 4/4 punktiran 

ritem 

/ 

Incy Wincy 

Spider 

C-dur c¹–c² manjši 2/4 punktiran 

ritem 

/ 

I Love 

Playing 

Football 

C-dur h–c² večji 4/4 punktiran 

ritem 

/ 
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Tabela 56: Izbor pesmi učbeniškega gradiva Reach for the Stars 5 z osnovnimi značilnostmi 

pesmi in stopnjo glasbeno-didaktične ustreznosti 

Naslov 

pesmi 

Zvočni posnetek 

(izvajalci, 

kakovost izvedbe) 

Osnovne značilnosti pesmi 

(zvrst, št. kitic, drugo) 

Zahtevnost 

pesmi 

(zahtevnejša/ 

enostavna) 

Glasbeno-

didaktična 

ustreznost 

(ustrezna/ 

manj 

ustrezna) 

Hush-a-bye 

Baby 

ženski vokal – 

solistično petje 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska 

 

enokitična, ponovitev 

 

spevna 

enostavna  ustrezna 

The Hokey 

Cokey 

ženski vokal – 

solistično petje 

 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska 

 

kitična – 9 kitic 

 

spevna, gibalno naravnana, 

element ponavljanja 

besedila in dela melodije 

 

zahtevnejša ustrezna 

If You're 

Happy 

moški vokal – 

solistično petje 

 

 

srednje 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska, prirejena 

 

kitična – 7 kitic 

 

spevna, gibalno naravnana, 

znana melodija, element 

ponavljanja besedila  

 

enostavna ustrezna 

Incy Wincy 

Spider 

moški vokal – 

solistično petje 

 

 

kakovostna 

izvedba 

zvrst: ljudska 

 

enokitična 

 

spevna, element ponavljanja 

dela melodije 

 

enostavna  ustrezna 

I Love 

Playing 

Football 

moški vokal – 

solistično petje 

 

manj kakovostna 

izvedba 

 

zvrst: ljudska 

 

enokitična 

 

spevna 

zahtevnejša ustrezna 
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4.1.7 Povzetek rezultatov analiz izbranih pesmi v angleških učbeniških gradivih 

Na podlagi analiz izbranih pesmi iz treh angleških učbeniških gradiv smo prišli do zaključkov, 

ki so v nadaljevanju opredeljeni ločeno po didaktičnih zbirkah. 

 

My Sails 1 in My Sails 2 

Učbeniški gradivi My Sails 1 in My Sails 2 v primerjavi z ostalima dvema didaktičnima 

zbirkama vsebujeta največ pesmi (My Sails 1: 26 pesmi; My Sails 2: 32 pesmi). Ker didaktična 

zbirki My Sails 1 in My Sails 2 ne vsebujeta podatkov o izvoru pesmi, smo imeli pri določanju 

zvrsti nekaterih pesmi težave. Kljub temu smo prišli do zaključkov, da so izbrane pesmi 

raznolike, vključene so umetne pesmi, pa tudi ljudske in otroške ljudske pesmi (t. i. nursery 

rhymes), pri čemer imajo nekatere prirejeno besedilo in/ali melodijo16. 

Na podlagi analiz smo ugotovili, da so izbrane pesmi v učbeniških gradivih My Sails 1 in My 

Sails 2 v večini spevne, vsebujejo veliko elementov ponavljanja tako besedila kot melodije, 

zaradi česar gredo hitro v uho in so lahko zapomljive, se pa razlikujejo glede na zahtevnost. 

Veliko pesmi je melodično in ritmično preprostih, pri čemer so nekatere krajše (npr. My Sails 

1: Friends, Friends 1 – 2 – 3, Hickory Dickory Dock, Jingle Bells; My Sails 2: One O'Clock 

Rock, Happy Birthday), druge pa nekoliko daljše (npr. My Sails 1: Old Macdonald Had a Farm, 

After School; My Sails 2: The Clown's Head, Barn Owl Breakfast, The Customer Orders the 

Food). Nekaj pesmi je nekoliko zahtevnejših za izvedbo (razvidno iz Tabele 12 in Tabele 24), 

predvsem v učbeniškem gradivu My Sails 2, ki pa je namenjen učencem 5. razredov, ki lahko 

posegajo po zahtevnejšem pesemskem izboru. Izbrane pesmi so v veliki večini ustrezne z vidika 

glasbene strukture in glasbeno-didaktičnega vidika, med izbranimi pesmimi je nekoliko manj 

ustrezna zgolj pesem You Are Welcome (My Sails 1). Pesem je sicer spevna, melodično in 

ritmično enostavna in otrokom znana (melodija pesmi Mojster Jaka), vendar je zaradi nižjih 

tonov nekoliko manj primerna za učence 4. razreda. 

Didaktična zbirka ne vsebuje notnega gradiva, v učbeniško gradivo so vključena samo besedila 

pesmi, zato so posnetki edini vir melodičnega poteka pesmi za učitelja in učence. Posnetki so 

kakovostni, zelo raznoliki, privlačni in vsebujejo instrumentalno spremljavo. Vključen je 

obsežen nabor izvajalcev, od otrok in mladostnikov do odraslih izvajalcev, ki pojejo bodisi v 

solističnih izvedbah bodisi v duetih ter skupinski ali zborovski izvedbi. Določene pesmi so v 

celoti odpete solistično, pri nekaterih pa gre za preplet različnih izvajalskih sestavov. Petje je 

melodično in ritmično zanesljivo, čisto in v večini posnetkov razločno z vidika izrekanja 

besedila. Instrumentalne spremljave nudijo pevcu dobro oporo pri pevskih vstopih ter tonalni 

zanesljivosti. Zaradi same raznolikosti tako izvajalcev kot pesmi so posnetki za učence toliko 

bolj privlačni in delujejo motivacijsko.  

 

 

  

                                                            
16 V učbeniku ni podatka o izvoru pesmi, vendar so nekatere pesmi znane, zato smo pri določanju zvrsti 

določenih pesmi črpali s spletnih virov (kot npr. Wikipedia) in lastnega znanja. 
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Happy Street 1 in Happy Street 2 

Učbeniški gradivi Happy Street 1 in Happy Street 2 v primerjavi z ostalima dvema didaktičnima 

zbirkama vsebujeta najmanj pesmi (Happy Street 1: 13 pesmi; Happy Street 2: 7 pesmi). 

Didaktični zbirki Happy Street 1 in Happy Street 2 sicer ne vsebujeta podatkov o izvoru pesmi, 

vendar smo na podlagi različnih virov prišli do zaključkov, da so vse pesmi avtorske, torej 

umetne, spisane izključno za učbeniško gradivo.  

Na podlagi analiz smo ugotovili, da so izbrane pesmi v učbeniških gradivih Happy Street 1 in 

Happy Street 2 v večini spevne, vsebujejo veliko elementov ponavljanja besedila, pri nekaterih 

pa se ponavlja tudi del melodije. V dveh pesmih v učbeniškem gradivu Happy Street 1 (pesmi 

Come and Play in A Game in the Garden Song) je prisotno tudi ritmično izrekanje besedila, ki 

pesmi dodatno popestri. Ker gre za umetne pesmi, so te učencem manj znane, vendar gredo 

pretežno hitro v uho in niso zahtevne, so pa nekoliko daljše. Pesmi so ustrezne z vidika glasbene 

strukture in glasbeno-didaktičnega vidika. Med izbranimi pesmimi izstopa pesem Monday ... 

Tuesday ... (Happy Street 2). Pesem sicer ustreza glasovnim obsegom učencev in njihovim 

glasbenim sposobnostim, vendar zaradi nerazgibane melodije in pretiranega ponavljanja deluje 

monotono in bi lahko bila za učence manj privlačna. 

Tako kot didaktična zbirka My Sails tudi Happy Street ne vsebuje notnega gradiva. Ker so v 

učbeniško gradivo vključena le besedila pesmi, predstavljajo posnetki edini vir melodičnega 

poteka pesmi za učitelja in učence. Posnetki so raznoliki, pestri in vsebujejo instrumentalne 

spremljave, ki nudijo pevcu dobro oporo z vidika pevskih vstopov in tonalne zanesljivosti. 

Nabor izvajalcev je precej obsežen: od otrok do odraslih izvajalcev, ki pojejo v solističnih in 

skupinskih izvedbah. Določene pesmi so v celoti odpete solistično, pri nekaterih gre za preplet 

solističnega in zborovskega petja. V primerjavi z ostalima didaktičnima zbirkama (My Sails in 

Reach for the Stars) so posnetki nekoliko manj kakovostni z vidika čistosti izvedbe. Petje je 

sicer pri večini izbranih pesmi melodično in ritmično zanesljivo ter razločno, izjema je pesem 

My Brother Lives at ... (Happy Street 2). Pesem je zapeta z raskavim, hripavim glasom, zaradi 

česar je izvedba melodično in ritmično manj zanesljiva. Prav tako pri dveh posnetkih 

učbeniškega gradiva Happy Street 1 (pesmi A game in the Garden Song in I Don't Like This 

Jumper) glasovi zvenijo zamazano in nenaravno (zamolklo, krčevito, grleno petje, petje skozi 

nos), kar je moteče za poslušalce. Manj kakovostno izvedeni pevski posnetki predstavljajo 

učitelju in učencem slabšo oporo v razredu. 
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Reach for the Stars 4 in Reach for the Stars 5 

Učbeniški gradivi Reach for the Stars 4 in Reach for the Stars 5 v primerjavi z ostalima dvema 

didaktičnima zbirkama vsebujeta srednje veliko število pesmi (Reach for the Stars 4: 16 pesmi; 

Reach for the Stars 5: 12 pesmi). Omenjeni didaktični zbirki vsebujeta podatke o izvoru pesmi 

(v priročniku za učitelje), na podlagi katerih smo prišli do zaključkov, da so izbrane pesmi 

raznolike, vključene so predvsem ljudske pesmi, pri čemer imajo nekatere prirejeno besedilo 

in/ali melodijo, učbeniško gradivo pa vsebuje tudi nekaj umetnih pesmi (spisane izključno za 

učbeniško gradivo). 

Na podlagi analiz smo ugotovili, da so izbrane pesmi v učbeniških gradivih Reach for the Stars 

4 in Reach for the Stars 5 spevne, vsebujejo veliko elementov ponavljanja tako besedila kot 

melodije, zaradi česar gredo hitro v uho in so lahko zapomljive. Izbrane pesmi v učbeniškem 

gradivu Reach for the Stars 4 so enostavne in kratke, v učbeniškem gradivu Reach for the Stars 

5 pa je prisotnih tudi nekaj zahtevnejših pesmi (npr. The Hokey Cokey in I Love Playing 

Football). Prav tako vsebuje učbeniško gradivo Reach for the Stars 5 nekaj pesmi z večjim 

številom kitic (npr. The Hokey Cokey, If You're Happy), ki pa so gibalno naravnane, zato 

obstaja manjša verjetnost, da bi se učenci začeli dolgočasiti. Izbrane pesmi so z vidika glasbene 

strukture in glasbeno-didaktičnega vidika ustrezne za učence. 

Didaktična zbirka vsebuje poleg posnetkov tudi notno gradivo, ki predstavlja glasbeno 

kompetentnim učiteljem dodatno pomoč pri obravnavi pesmi. Posnetki so večinoma kakovostni 

in vsebujejo instrumentalne spremljave, ki nudijo pevcu dobro oporo z vidika pevskih vstopov 

in tonalne zanesljivosti. Didaktična zbirka Reach for the Stars 4 ima poleg posnetkov pesmi 

(petje z instrumentalno spremljavo) tudi posnetke zgolj instrumentalnih spremljav, ob katerih 

lahko učenci prepevajo. Nabor izvajalcev je v primerjavi z didaktičnima zbirkama My Sails in 

Happy Street manj pester. Pesmi pojejo moški in ženski vokali v solističnih izvedbah, pri čemer 

je petje pri večini izbranih pesmih ritmično in melodično zanesljivo ter razločno. Izjema je 

posnetek pesmi I Love Playing Football (Reach for the Stars 5), ki zaradi ritmično manj 

zanesljive izvedbe (podaljšanje notne vrednosti) predstavlja učitelju in učencem nekoliko 

slabšo oporo. Pri posnetku pesmi If You're Happy (Reach for the Stars 5)  je izvedba v zadnjih 

kiticah nekoliko popačena, a so prve štiri kitice odpete melodično in ritmično zanesljivo, poleg 

tega je pesem znana (slovenska različica Če si srečen).  
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Tabela 57: Povzetek rezultatov analiz izbranih pesmi v angleških učbeniških gradivih 

Učbeniško 

gradivo 

Številčna 

zastopanost; 

raznolikost 

glasbenih 

zvrsti 

 

Zahtevnost 

pesmi 

Glasbeno-

didaktična 

ustreznost pesmi 

Kakovost zvočnih 

posnetkov 

My Sails 1 

 

My Sails 2 

Obsežen 

izbor pesmi; 

ljudske in 

umetne 

pesmi. 

V večini 

enostavne 

(krajše, 

daljše), 

nekaj 

zahtevnejših 

pesmi 

(predvsem v 

My Sails 2). 

 

Pesmi so v večini 

primerov ustrezne z 

vidika glasbene 

strukture in 

glasbeno-

didaktičnega vidika 

(1 pesem manj 

primerna zaradi 

manj ustreznega 

glasovnega obsega). 
 

Spevne, vsebujejo 

elemente ponavljanja 

besedila in melodije, 

gredo hitro v uho, so 

lahko zapomnljive. 

 

Zelo pestra 

raznolikost 

izvajalcev in izvedb, 

čisto in melodično 

ter ritmično 

zanesljivo petje, 

razločna 

izgovorjava. 
 

Posnetki so dobra 

opora učitelju in 

učencem. 

Happy Street 

1 

 

Happy Street 

2 

Manj obsežen 

izbor pesmi; 

zgolj umetne 

pesmi. 

Enostavne 

(nekoliko 

daljše). 

Pesmi so ustrezne z 

vidika glasbene 

strukture in 

glasbeno-

didaktičnega vidika. 

(1 pesem zaradi 

nerazgibane 

melodije monotona). 

Večinoma spevne, 

vsebujejo elemente 

ponavljanja besedila, 

gredo hitro v uho. 

 

Pestra raznolikost 

izvajalcev in izvedb, 

večinoma melodično 

in ritmično 

zanesljivo petje, 

razločna 

izgovorjava, manj 

čiste izvedbe  

nekaterih pesmi. 

Določeni posnetki so 

slabša opora učitelju 

in učencem. 

Reach for 

the Stars 4 

 

Reach for 

the Stars 5 

Srednje 

obsežen izbor 

pesmi; 

ljudske in 

umetne 

pesmi. 

V večini 

enostavne 

in krajše, 

malo 

zahtevnejših 

pesmi (v 

Reach for 

the Stars 5). 

 

Pesmi so ustrezne z 

vidika glasbene 

strukture in 

glasbeno-

didaktičnega vidika. 

Spevne, vsebujejo 

elemente ponavljanja 

besedila in melodije, 

gredo hitro v uho, so 

lahko zapomnljive. 

Manj pestra 

raznolikost 

izvajalcev, večinoma 

melodično in 

ritmično zanesljivo 

petje, razločna 

izgovorjava. 

Določeni posnetki so 

učitelju in učencem 

slabša opora; 

prisotno notno 
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gradivo kot opora 

glasbeno 

kompetentnemu 

učitelju v razredu. 
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4.2 Izsledki intervjujev z devetimi učiteljicami angleščine 

V nadaljevanju predstavljamo izsledke intervjuja, ki smo ga opravili z devetimi učiteljicami 

angleščine. Za vsako didaktično zbirko smo opravili intervju s tremi učiteljicami, in sicer: 

 My Sails: učiteljice A, B in C; 

 Happy Street: učiteljice D, E in F; 

 Reach for the Stars: učiteljice G, H in I. 

Izsledki intervjuja so pri kategorijah, ki so vezane na uporabljeno učbeniško gradivo, zaradi 

boljše preglednosti podani ločeno po didaktičnih zbirkah (My Sails, Happy Street, Reach for 

the Stars). Nekatere učiteljice so v intervjuju izpostavile tudi konkretne primere pesmi in podale 

o njih svoja mnenja (pohvale, graje, izkušnje ipd.), zato smo v eni izmed kategorij predstavili 

tudi slednje. 

 

4.2.1 Splošno zadovoljstvo s pesemskim izborom učbeniškega gradiva 

 

My Sails 

Vse tri učiteljice so z izborom večine pesmi didaktične zbirke My Sails 1 in My Sails 2 v 

splošnem zadovoljne. Učiteljici B in C pri izboru pesmi ne bi spreminjali ničesar, učiteljica A 

pa meni, da imajo nekatere pesmi zahtevnejše besedišče, ter predlaga, da bi bilo v učbeniško 

gradivo bolje vključiti pesmi z bolj enostavnimi besedili, ki se ponavljajo in imajo refren. 

Vendar pa ta učiteljica opozarja, da učbenik uporablja šele prvo leto in pesmi tudi sama ni 

vajena. Predstavljamo nekatere izjave. 

»Učbenike letos uporabljam prvo leto, zato pesmi nisem še vajena. Učbenik mi ni edino 

gradivo, saj pesmi poiščem drugje. Pesmi se mi zdijo v večini ustrezne, vendar je kar nekaj 

takih, ki so kar se besedišča tiče zahtevne, nimajo ponavljajočega se refrena. Besedila teh pesmi 

bi morala biti bolj enostavna, ponavljajoča, z enostavnim, konstantnim refrenom. Učenec mora 

ob učenju pesmi občutiti zadovoljstvo, dobiti občutek, da se pesmi lahko nauči. Ker so nekatere 

pesmi nekoliko zahtevnejše, se šibkejši učenci mogoče kdaj počutijo manj samozavestno, saj se 

zahtevnejša besedila težje naučijo« (učiteljica A). 

»Z izborom pesmi sem zadovoljna. Učenci nekatere pesmi poznajo že iz nižjih razredov, zato se 

jih ne potrebujejo na novo učiti. Pesmi so spevne, gredo hitro v uho. Izbor pesmi je raznolik, v 

učbeniku so tako pesmi, ki so tradicionalne, kot tudi avtorske pesmi« (učiteljica B). 

 

Happy Street 

Vse tri učiteljice, ki uporabljajo didaktično zbirko Happy Street 1 in Happy Street 2, so z 

izborom pesmi v večini zadovoljne. Učiteljica D pri izboru pesmi ne bi ničesar spreminjala, 

ostali dve (učiteljici E in F) pa menita, da bi moral biti izbor pesmi bolj raznolik z vidika zvrsti. 

Učiteljica E izpostavlja tudi pomanjkanje ljudskih pesmi, ki jih učbeniško gradivo ne vsebuje. 

Glede številčnosti pesmi pa sta slednji učiteljici drugačnega mnenja. Predstavljamo njuna 

komentarja. 
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»Dodala bi kakšno tradicionalno angleško pesem. Tradicionalnih pesmi v učbenikih ni. 

Pomembno je, da so tudi te pesmi prisotne, ker na ta način učenci spoznavajo angleško oziroma 

ameriško kulturo. Menim da je številčno pesmi v učbenikih dovolj, saj pesmi poiščem tudi 

sama« (učiteljica E). 

»Mogoče bi bilo pametno, da bi bilo več različnih zvrsti pesmi. Na primer, na koncu učbenika 

bi lahko bila zbirka pesmi, kjer bi imel učitelj možnost izbire. V tem primeru učitelj ne bi imel 

slabega občutka, če določene pesmi ni predelal, hkrati pa bi imel možnost, da si pesmi, ki se 

mu zdijo primerne, izbere sam. Na splošno pa bi moglo biti več izbire in raznolikosti. Res bi 

poudarila pomembnost različnih zvrsti, nekateri so bolj nagnjeni k zborovskemu petju, tako 

učitelji kot učenci, eni manj, zato bi bilo prav, da ima učitelj proste roke. Saj jih tudi imamo; 

učitelj se lahko vseeno odloči, katere pesmi želi uporabiti, ampak pri tej starosti učencev bi bilo 

treba vključiti čim več, zato je pomembno, da so pesmi kvalitetne in raznovrstne, da ustrezajo 

čim širšemu naboru učencev« (učiteljica F). 

 

Reach for the Stars  

Vse tri učiteljice so z izborom večine pesmi zadovoljne in ne bi pri že obstoječem izboru pesmi 

učbeniškega gradiva Reach for the Stars 4 in Reach for the Stars 5 ničesar spreminjale. 

Učiteljica I dodaja, da bi bil izbor pesmi lahko obsežnejši, saj bi učitelji in učenci tako imeli 

večjo možnost izbire, medtem ko učiteljica G meni, da bi moral biti bolj pester izbor izvajalcev 

pesmi na zvočnih posnetkih pesmi. To je razvidno iz njunih odgovorov. 

»Z izborom pesmi sem dokaj zadovoljna, ampak menim, da je treba pri taki starosti učencev 

imeti drugačno, za učence bolj privlačno in pestrejšo izvedbo pesmi. Pesmi so zaradi same 

izvedbe preveč resne in niso dovolj razigrane. Izvajalec nekaterih pesmi na CD-ju je moški, te 

pesmi so odpete monotono« (učiteljica G). 

»Pesmi se mi zdijo v večini kakovostne in jih ne bi spreminjala, saj menim, da ustrezajo razvojni 

stopnji učencev v jezikovnem in glasbenem pogledu. Nekatere pesmi so malo zahtevnejše, 

vendar sem opazila, da to učencem ni vzelo poguma, pesmi so jim bile zanimive in sčasoma so 

se jih ravno tako naučili. Mogoče bi bilo smiselno v učbeniško zbirko vključiti širši izbor pesmi, 

ravno zato, ker se učenci od generacije do generacije razlikujejo. Na ta način bi imel učitelj, 

pa tudi učenci, več možnosti izbire« (učiteljica I). 

 

4.2.2 Mnenje o glasbeno-didaktični ustreznosti pesmi in morebitne težave učencev pri 

petju pesmi  

 

My Sails 

Glede glasbeno-didaktične ustreznosti pesmi vse tri učiteljice menijo, da so pesmi večinoma 

primerne za učence. Učiteljica C pojasnjuje, da so pesmi spevne, gredo hitro v uho, so lahko 

zapomnljive in imajo znano melodijo, pri čemer se melodija določenih pesmi skozi enote 

ponavlja, spreminja pa se besedilo. Dodaja pa, da je tudi nekaj manj ustreznih pesmi (neustrezna 
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melodija, nespevne, prehitre ipd.), vendar gre zgolj za izjeme. Navajamo mnenja vseh treh 

učiteljic. 

»Z glasbenega vidika so po mojem mnenju primerne. Sicer pa sama dajem več poudarka na  

jezik in dramatizacijo pesmi, ne obremenjujem se s tem, če izvedba pesmi tonalno ni pravilna. 

Cilj mi je, da se otroci zabavajo in se vživijo v vsebino pesmi« (učiteljica A). 

»Pesmi so primerne glede na starost učencev, saj učenci z njimi usvajajo besedišče in pri petju 

nimajo težav s priklicem. Včasih se s pomočjo pesmice, ki si jo zapojejo, spomnijo besed, ki jih 

morajo znati pri, na primer, ustnem spraševanju« (učiteljica B). 

»Pesmi so primerne, učenci si jih hitro zapomnijo, so ritmične, spevne, gredo hitro v uho. Ob 

pesmih se radi tudi gibalno izražajo, so jim blizu. Melodije teh pesmi so učencem znane, veliko 

je tradicionalnih melodij, prilagojeno je besedilo. Poleg tega se ista melodija pesmi ponavlja v 

več enotah, spremenjeno je le besedilo, ki je prilagojeno tisti enoti. Na ta način se učenci 

osredotočijo na besedilo; ker melodijo že poznajo, jo ne potrebujejo ponovno usvojiti. Hkrati 

pa se učenci, ko slišijo melodijo, spomnijo tudi pesmi, ki so jo že obravnavali, in želijo ponoviti 

tudi tisto. Tako hkrati učenci usvojijo novo snov in ponovijo oziroma utrdijo staro snov. Seveda 

se najde tudi nekaj izjem, ki pa so za učence manj primerne, niso spevne, melodija ni ustrezna, 

so prehitre, besedilo je prezahtevno, ne da se jih umestiti v konkretno situacijo« (učiteljica C). 

Prav tako učiteljice pri veliki večini pesmi ne opažajo težav z vidika izvedbe. Učiteljici B in C 

pojasnjujeta, da imajo sicer učenci nekaj težav z izvedbo določenih pesmi, vendar je takih pesmi 

malo. 

 »Pri večini pesmi ne opažam težav, seveda pa je kakšna izjema. Večina pesmi učencem leži, 

nekatere ne. To je odvisno tudi od učenca do učenca. Nekatere jim niso všeč oziroma se jim 

zdijo smešne ali pa preotročje. Določene pesmi so za dečke previsoke, zato jih težje pojejo. Več 

težav imajo z melodijo kot z ritmom« (učiteljica B). 

»Učenci s petjem večine pesmi nimajo težav. Sicer sama izločim pesmi, ki se mi ne zdijo 

ustrezne. Iz izkušenj prejšnjih let, ko sem te, torej neustrezne pesmi, uporabila – teh je malo – 

ugotavljam, da te pesmi otroke zmedejo, z njimi se ne morejo poistovetiti zaradi njihove 

zahtevnosti. Prav tako nekaj pesmi ni privlačnih in učence ne pritegnejo« (učiteljica C). 

 

Happy Street 

Učiteljici D in E menita, da so pesmi glasbeno-didaktično ustrezne, prav tako učencem petje 

pesmi ne povzroča težav. Navajamo njuni mnenji. 

»Pesmi se mi zdijo primerne z jezikovnega in glasbenega vidika, so bolj otroške, melodija je 

bolj primerna za otroke, imajo ponavljajoči se refren, besedila so manj zahtevna, pesmi gredo 

v uho« (učiteljica D). 

»Večina pesmi je primerno hitrih, na pravi višini, glasovno niso preveč zahtevne. Pesmi so 

skrbno izbrane, ene hitre, druge počasne. Pohvalila bi, da so bile pesmi dobro izbrane, 

raznolike s področja ritma in melodije. Sicer pa so vseeno nekatere pesmi, teh je res malo, 

prepočasne, kar nekaterim učencem ne ustreza« (učiteljica E). 
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Učiteljica F je nekoliko drugačnega mnenja, saj pravi, da so nekatere pesmi bolj, druge pa manj 

ustrezne. Težave, ki jih pri petju pesmi opaža s strani učencev, so težja izvedba zaradi visoke 

lege pesmi in nezainteresiranost dečkov za petje. Svoj odgovor utemeljuje: 

»Nekatere pesmi so ustrezne, druge manj. Določene pesmi so previsoke. Kar se samega poteka 

ritma in melodije tiče, pa učenci kar dobro usvojijo pesmi. Ker so nekatere pesmi zborovske in 

zelo visoke, učenci težko dosežejo note, da ne govorimo o učiteljih. Mlajši učenci vedno 

posnamejo pesem v celoti, tako kot jo slišijo – to pomeni, da jo posnemajo v tonaliteti, ki je 

zapeta –, zato je tudi tonaliteta pomembna. Če višina ni primerna glasovom učencev, jim ta 

način petja predstavlja napor. Učenci večkrat nočejo peti, še posebej starejši fantje« (učiteljica 

F). 

 

Reach for the Stars 

Vse tri učiteljice menijo, da so pesmi glasbeno-didaktično ustrezne ter da z vidika izvedbe 

učencem ne predstavljajo večjih težav. Učiteljica H izpostavlja, da je nekaj pesmi intonančno 

višjih, vendar dodaja, da v teh primerih pesmi zapojejo v nižji legi. Navajamo njihova mnenja. 

»Pesmi se mi zdijo v večini primerne. Tudi tiste, ki so nekoliko težje, so učencem všeč, saj se 

med petjem tudi gibajo, na primer kažejo dele telesa. Generalno gledano jim pesmi ne 

predstavljajo večjih težav, ampak jih v večini odpojejo. Otroci sami niti ne občutijo, da pesem 

izvajajo napačno in se s tem ne obremenjujejo, ker angleščino preko pesmi sprejmejo brez 

težav, s pozitivnim odnosom« (učiteljica G). 

»Pesmi gredo lahko v uho, učenci si jih hitro zapomnijo, veliko pesmi vključuje gibanje, kar še 

bolj pripomore k temu, da si jih učenci zapomnijo ter da jih želijo večkrat poslušati, saj se zelo 

radi gibajo. Nisem opazila težav, pesmi se mi zdijo dovolj enostavne, od učencev ne zahtevam 

popolne glasbene izvedbe, saj ne gre za ure glasbe, temveč angleščine. Pri nekaj pesmih sem 

opazila, da so pete precej visoko, vendar jih z učenci pojemo nižje, tako da je težava rešena« 

(učiteljica H). 

»Pesmi so večinoma enostavne in primerne, učencem so všeč in jih radi prepevajo. Seveda je 

od generacije do generacije odvisno, nekaterim so bolj všeč ene, spet drugim druge. Večjih 

težav z glasbenega vidika nisem zaznala, kot sem že prej omenila, so pesmi otrokom večinoma 

všeč in si jih hitro zapomnijo. Poleg tega učbenik vsebuje kar nekaj tradicionalnih pesmi, zato 

jih učenci poznajo že iz prejšnjih let in jih brez težav odpojejo« (učiteljica I). 
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4.2.3 Mnenje o vključenosti notnega gradiva v didaktično zbirko 

 

My Sails 

Didaktična zbirka ne vsebuje notnega gradiva, čemur pritrjujejo tudi vse tri učiteljice. Vse tri 

so izpostavile, da niso glasbeno izobražene in jim notno gradivo ne bi bilo v pomoč, večjo oporo 

jim predstavljajo zvočni posnetki. Učiteljica A na tem mestu dodaja, da bi ji notni zapisi pesmi 

prišli prav v primeru znanja igranja na instrument. V nadaljevanju predstavljamo njihova 

mnenja o pomanjkanju notnega gradiva. 

»Sama not ne potrebujem, za pevsko izvedbo si pomagam z zvočnimi posnetki na CD-jih. Sama 

pravilnost glasbene izvedbe mi ni prioriteta, saj je na prvem mestu učenje jezika. Če bi znala 

igrati instrument, bi mi note prišle prav« (učiteljica A). 

»To me ne moti. Pri angleščini se v notne zapise ne poglabljam. Pesem poslušam na zvočnem 

posnetku. Pri petju pesmi s strani otrok mi ni pomembno, da ti pesem zapojejo intonančno 

pravilno, saj to ni naš cilj, to je cilj glasbene umetnosti. Cilj je, da učenec prek petja pesmi 

usvoji besedišče« (učiteljica B). 

»Zame ne igrajo pomembne vloge, pomagam si s CD-ji. Glasbeno nisem izobražena, zato not 

ne poznam in si z njimi ne morem pomagati« (učiteljica C). 

 

Happy Street 

Tako kot didaktična zbirka My Sails tudi Happy Street ne vsebuje notnega gradiva, česar se 

zavedajo tudi vse tri učiteljice. Učiteljica D pravi, da glasbeno ni izobražena, medtem ko ostali 

dve učiteljici (učiteljici E in F) pojeta v pevskem zboru, učiteljica E pa igra tudi klavir (10 let 

glasbene šole). Menijo, da notno gradivo ni nujno ter da so zvočni posnetki zadostni. Učiteljica 

D pravi, da bi glasbeno izobraženim učiteljem note prišle prav, učiteljica E pa dodaja, da bi (v 

primeru, da bi učbeniško gradivo vsebovalo notne zapise) note uporabila in učencem kakšno 

pesem tudi zaigrala na klavir. Podajamo njihove izjave o pomanjkanju notnega gradiva. 

»Notnega gradiva ne pogrešam, ker nisem glasbeno izobražena. Pomagam si z zvočnimi 

posnetki na CD-jih. Menim pa, da bi učiteljem, ki imajo glasbeno izobrazbo in igrajo 

instrument, note prišle prav« (učiteljica D). 

»Notnega gradiva ni, me pa to ne moti, ker so posnetki dobri in primerni za poučevanje. Note 

bi mi prišle prav, če ne bi bilo posnetka. V primeru, da bi bile v učbeniku prisotne note, bi 

kakšno pesmico tudi zaigrala na klavir, torej bi bile note s tega vidika uporabne« (učiteljica E). 

»Osebno mislim, da to ni nujno, ker so na tem nivoju pesmi enostavne in jih učenci hitro 

usvojijo. Poleg tega učenci not ne znajo brati. Dobro pa se mi zdi, da je poleg učbenika priložen 

CD s pesmimi, ki služijo kot dodatno gradivo in opora, če bi hotel učenec doma pesmi ponoviti 

s starši, vaditi za nastop in podobno. Ta način učencem omogoča, da si doma pesmi ponovno 

predvajajo, jih ponovijo. Poleg tega pa so pesmi dostopne tudi na spletu, in sicer na spletni 

strani Happy Streeta« (učiteljica F). 
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Reach for the Stars 

Didaktična zbirka Reach for the Stars vsebuje notno gradivo, ki se nahaja v priročniku za 

učitelje. Učiteljice so z notnim gradivom seznanjene, pri čemer učiteljici H in I menita, da je 

le-to pomembno (obe učiteljici sta tudi glasbeno izobraženi), učiteljica G pa notnega gradiva 

ne uporablja (nima glasbene izobrazbe). Učiteljici H in I notno gradivo tudi uporabljata (npr. 

za učenje pesmi, lastno instrumentalno izvedbo oz. instrumentalno izvedbo s strani učencev) 

ter poudarjata njegovo raznoliko uporabnost (aktivno vključevanje in motiviranje učencev, 

popestritev učnih ur, sodelovanje na šolskih proslavah). O tem sta v nadaljevanju podali svoje 

mnenje. 

»Učbeniška zbirka ima notno gradivo, ki je v oporo učitelju, če je notalen. To se mi zdi 

pomembno in uporabno, podpiram, da so pesmi opremljene z notnim zapisom v primeru 

tehničnih težav, če se na primer pokvari predvajalnik. Pesmi učencem pri pouku tudi zaigram, 

bolj kot klavir uporabljam harmoniko. Ta je bolj zanimiva za učence, ker je bolj nevsakdanje 

videti učiteljico s harmoniko. Učencem je všeč, če učitelj kaj zaigra fizično, da slišijo izvedbo 

v živo. To je tudi motivacija učencem, ki obvladajo instrumente. Prav tako lahko tudi oni 

sodelujejo pri izvedbi, si pesem zaigrajo doma. Note so tudi vzpodbuda za sodelovanje na 

šolskih prireditvah. Z učenci smo, na primer, v sklopu tujejezikovnega pouka s temi pesmimi 

nastopali na šolski prireditvi, pri čemer sem učence spremljala s harmoniko« (učiteljica G). 

 »Mislim, da je dobro in zaželeno, da učbenik vsebuje tudi notno gradivo. Določeni posnetki so 

malo slabše kakovosti, zato so v takem primeru note dobrodošle. Seveda pa to velja za učitelje, 

ki imajo nekakšno glasbeno predznanje. Na ta način pa lahko v pouk vključimo tudi učence, ki 

obiskujejo glasbeno šolo in obvladajo kakšen instrument. Z določenimi učenci smo se že večkrat 

dogovorili, da v šolo prinesejo instrument in kakšno pesmico zaigrajo, ali pa sem instrumente 

priskrbela sama, kot na primer šolski sintetizator. Takšne učne ure so za učence zanimive in se 

jih radi spominjajo. Uživajo tako tisti, ki pesmi igrajo, saj se na ta način pokažejo pred sošolci, 

prav tako pa so te učne ure zabavne tudi za ostale« (učiteljica I). 

 

4.2.4 Vključevanje dodatnega pesemskega gradiva v pouk angleščine  

Od devetih intervjuvanih učiteljic jih velika večina (sedem) pesmi poišče tudi sama. Dve 

učiteljici (učiteljici C in H) pa menita, da učbeniško gradivo vsebuje dovolj pesmi, zato v pouk 

angleščine ne vključujeta dodatnih pesmi. V nadaljevanju predstavljamo izsledke intervjujev z 

učiteljicami A, B, D, E, F, G in I (učiteljice, ki v pouk angleščine vključujejo tudi dodatno 

pesemsko gradivo). Podajamo njihove razloge za vključevanje dodatnega pesemskega gradiva 

v pouk angleščine; zvrsti in vire pesmi, ki jih učiteljice poiščejo same, ter kriterije, ki jih 

upoštevajo pri izbiri dodatnega pesemskega gradiva. 

 

4.2.4.1 Razlogi za vključevanje dodatnega pesemskega gradiva v pouk angleščine 

Učiteljice A, D, F, G in I se zaradi zagotovitve same pestrosti pesemskega izbora in učnih ur za 

dodatne pesmi odločajo in jih vključujejo v pouk angleščine. Učiteljice A, D in I spodaj 

utemeljujejo svoje razloge. 
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»Pesmi poiščem tudi sama, ker se ne osredotočam samo na učbeniško gradivo, ampak zaradi 

same pestrosti iščem tudi druge možnosti, izbire je veliko« (učiteljica A). 

»Učencem želim predstaviti različne pesmi, ne samo tiste iz učbenikov. Izbira v učbenikih ni 

velika, sama pa želim učencem ponuditi raznolik in pester izbor« (učiteljica D). 

 »Menim, da se učenci preko pesmi naučijo veliko več kot preko običajnega pouka, zato rada v 

vsako uro vključim pesem. S pesmijo se pozdravimo, poslovimo, pa tudi med uro kakšno 

zapojemo. To sicer ne pomeni, da se vsako uro učimo novih pesmi, ker za to žal ni časa. Ker pa 

učbenik sam po sebi ne vsebuje prav veliko pesmi, jih poiščem tudi sama, da s tem zagotovim 

pestrost« (učiteljica I). 

Učiteljica B izbira pesmi, ki se ji zdijo bolj ustrezne od učbeniških in ustrezajo tako glasbenim 

kot vsebinskim kriterijem, učiteljica E pa izbira pesmi predvsem zaradi vsebinske vrednosti 

(pesmi, vezane na vsebine v učbenikih, za katere učbeniško gradivo ne ponuja pesmi). 

Navajamo njuni mnenji. 

»Sama poiščem pesmi, ki se mi zdijo bolj spevne kot tiste, ki so v učbeniku. Nekatere izmed 

tistih v učbeniku se mi zdijo bolj prisiljene, pri lastnem izboru pesmi imam več izbire in lahko 

izberem tiste, ki se mi zdijo najbolj primerne za določeno skupino učencev in vsebino, ki jo 

bomo obravnavali« (učiteljica B). 

»Pesmi poiščem tudi sama, če manjkajo pesmi z vsebino, ki je določena z učnim načrtom, v 

učbeniku pa jih ni« (učiteljica E). 

 

4.2.4.2 Zvrsti in viri pesmi, ki jih učiteljice poiščejo same 

Vseh sedem učiteljic v pouk angleščine kot dodatno pesemsko gradivo vključuje ljudske 

otroške pesmi oziroma t. i. nursery rhymes. Učiteljici A in G navajata poleg tradicionalnih tudi 

avtorske pesmi različnih zvrsti, medtem ko dajeta učiteljici E in I pri iskanju pesmi velik 

poudarek gibalnim pesmim. Vse učiteljice pravijo, da pesmi poiščejo na spletu, učiteljica G pa 

pesmi poišče tudi v angleških pesmaricah. Predstavljamo nekaj njihovih izjav. 

»Včasih so to pesmi, ki jih izberejo učenci. Izbiram tudi pesmi različnih izvajalcev in zvrsti, tudi 

pop, rock, popevke – seveda v angleščini, nursery rhymes, otroške pesmice vezane na vsebino, 

ki jo obravnavamo pri posameznih urah. To so pesmi, ki so dosegljive na spletu« (učiteljica A). 

»V učne ure vključujem otroške pesmi – nursery rhymes, ki jih imajo otroci radi. Pesmi 

pridobim na spletu« (učiteljica D). 

»Izbiram avtorske pesmi, prilagojene snovi, tradicionalne pesmi oziroma nursery rhymes. 

Pesmi pridobim iz angleških pesmaric ali pa jih poiščem kar na spletu« (učiteljica G). 

»Različno, pogosto posegam po pesmih, ki od učencev terjajo »Total Physical Response«, 

otroške pesmice – nursery rhymes. Pesmi večinoma poiščem na YouTubu, kjer je precej 

kakovostnega gradiva. Večkrat uporabim tudi video vsebine, ob katerih z učenci pojemo in 

izvajamo določene telesne gibe« (učiteljica I). 
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4.2.4.3 Kriteriji izbire dodatnega pesemskega gradiva 

Učiteljice navajajo številne kriterije, ki jih upoštevajo pri iskanju dodatnega pesemskega 

gradiva. To so: 

 vsebina in besedišče pesmi (učiteljice A, B, D, E in I); 

 glasovni obseg (»višina«) pesmi (učiteljice B, E, G in I); 

 privlačnost (zanimive, vesele, pozitivne) pesmi  (učiteljica A, D, F in G); 

 ustreznost glasbene strukture (melodije in/ali ritma) pesmi (učiteljice A, B, D in G); 

spevnost pesmi (učiteljice A, B in D); 

 izrazitost ritma (učiteljici A in I); 

 dolžina (kratke) in preprostost (učiteljici F in I); 

 interes učencev (učiteljici A in D); 

 učiteljičina zmožnost izvedbe pesmi (učiteljici G in I); 

 sodobnost pesmi (učiteljica F) in 

 gibalna naravnanost (TRP17) pesmi (učiteljica E). 

V nadaljevanju podajamo njihove odgovore. 

»Pri izbiri pazim, da so vezane na vsebino določene učne ure, upoštevam interes učencev, 

pomembno mi je, da so pesmi učencem zanimive, zato se osredotočim tudi na tako imenovano 

privlačnost pesmi. Pozorna sem na melodijo, da je za učence primerna, da gre v uho, da je 

pesem ritmično izrazita, za otroke privlačna« (učiteljica A). 

»Pri iskanju pesmi se osredotočim najprej na besedišče, torej na cilje, ki jih morajo usvojiti pri 

angleščini. Če najdem na spletu pesmi, ki zajemajo določeno besedišče, iz izbora teh pesmi 

izberem tisto, ki se mi zdi tudi glasbeno, torej melodično in ritmično, ustrezna. Najprej se 

osredotočim na besedišče, nato na glasbeno vsebino. Pri nižjih razredih pa je to ravno obratno. 

Tam izberem glasbeno primerne, spevne pesmi in skušam iz njih izluščiti besedišče. Prav tako 

pazim, da pesem nima previsokega glasovnega obsega, da nimam prevelikih intervalnih skokov, 

da ni previsoka in prenizka, torej da ustreza glasovnemu obsegu otrok pri tej starosti« 

(učiteljica B). 

»Osredotočim se na besedilo. Učence tudi povprašam, katere pesmi imajo oni radi. Pesmi 

morajo biti učencem interesantne, spevne, z ustrezno melodijo in ritmom« (učiteljica D). 

»Na vsebino, besedišče, to je jezikovne strukture, sestavo stavka ali če pesem omogoča »Total 

Physical Response«. Pozorna sem na glasovni obseg oziroma višino pesmi« (učiteljica E). 

»Da so kratke, da si jih lažje zapomnijo, da so zanimive in smešne. Če se le da, izbiram pesmi, 

katerih ritem in melodija sta bolj moderna, ker imajo učenci take pesmi raje kot zborovske« 

(učiteljica F). 

»Da so vesele in pozitivno naravnane. Iščem pesmi, ki jih znam tudi sama izvesti, da pesem 

lahko sama odpojem. Pazim na tonaliteto, primerno za otroke, in na ustrezen glasovni obseg« 

(učiteljica G). 

                                                            
17 TRP – Total Physical Response (slovensko: popolni telesni odziv). 
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»Pazim predvsem na ustreznost besedišča in stavčnih struktur. Pozorna sem tudi, da je pesem 

enostavna in vesela. Pri izbiranju pesmi sem sama sebi merilo, če bom pesem odpela sama brez 

težav, jo bodo tudi učenci. Učenci morajo pesem slišati v pravilni izvedbi, torej mora biti 

natančno odpeta, le na tak način se jo bodo lahko tudi sami prav naučili. Pozorna sem, da so 

pesmi v primernem glasovnem obsegu, da niso pretirano visoke in da imajo izrazit ritem, ki 

učence zdrami« (učiteljica I). 

 

4.2.5 Izvajanje pesmi pri pouku angleščine 

Vse učiteljice pritrjujejo, da se na izvajanje pesmi, preden te posredujejo učencem, pripravijo. 

Učiteljice so podale svoje izkušnje, menja in razloge o predhodni pripravi na izvajanje pesmi 

ter o načinih predstavitve in izvajanja pesmi z učenci.  

 

4.2.5.1 Predhodna priprava na izvajanje pesmi s strani učitelja 

Učiteljice, vključene v intervju, navajajo več načinov predhodne priprave na izvajanje pesmi, 

in sicer: 

 učenje pesmi ob večkratnem poslušanju posnetkov (vseh devet učiteljic); 

 preučitev pesmi (vsebinska/glasbena), kako pesem posredovati učencem (učiteljice B, 

C, F in H); 

 petje pesmi doma (učiteljice B, G in I); 

 učenje pesmi  ob notnem zapisu (učiteljici G in I); 

 igranje pesmi na instrument (učiteljica G) in 

 spreminjanje tonalitete pesmi, da ustreza glasovnim obsegom učencev (učiteljica E). 

Navajamo njihove izjave. 

»Zvočne posnetke bodisi za učbeniške pesmi bodisi za pesmi na spletu večkrat poslušam doma. 

Doma jih ne pojem, ampak samo poslušam, da dobim melodijo v uho, zapojemo jo z učenci 

skupaj v šoli« (učiteljica A). 

»Pesem najprej večkrat poslušam, pesem skušam sama zapeti, razmislim, kako jo bom otroke 

naučila po metodi odmeva: izgovarjava besedila po delih oziroma verzih in podobno« 

(učiteljica B). 

»Pesem poslušam na CD-ju. Razmislim, kako bi pesem približala učencem, predvsem 

vsebinsko, saj melodijo učenci usvojijo skupaj z besedilom. Osredotočim se na besedilo, 

razmislim o morebitnih gibih, ki bi lahko pospremili pesem, ter o uvodu – kako bi pesem in 

vsebino pred poslušanjem učencem približala« (učiteljica C). 

»Pomagam si s posnetki pesmi, ki jih poslušam, dokler si pesmi ne zapomnim« (učiteljica D). 

»Pesem najprej poslušam, potem se naučim melodijo in na koncu še besedilo. Potem ugotovim, 

kakšen naj bo tempo in na kateri višini naj bo pesem zapeta oziroma zaigrana za učence. Pesmi 

se torej naučim ob posnetku. Tistim pesmim, ki jih sama predstavim, torej ne tistim v učbeniku, 

prilagodim tonaliteto, da ustreza obsegu glasov učencev. Pesmim, ki so v učbenikih, pa ne 

spreminjam tonalitete, ker je ta že ustrezna« (učiteljica E). 
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»Če bom te pesmi vključila v učno snov oziroma pouk z vsebinskega vidika kot del učne snovi, 

se bom morala nanje dobro pripraviti. Doma imam CD in če vem, da bom tisto pesem izvajala, 

si jo doma predvajam, da mi pride v uho« (učiteljica F). 

»Doma si pesem večkrat zapojem, pri tem si pomagam s CD-jem. Pri igranju so mi v pomoč 

note, pri čemer si jo doma večkrat zaigram na klavir ali harmoniko« (učiteljica G).  

»Vedno poslušam pesem, pregledam, kateri deli besedila bodo pripomogli h graditvi jezika. Če 

ocenim, da s pesmijo učenci ne pridobijo nekih novih znanj oziroma jim ne služi kot pripomoček 

za utrjevanje besedišča, slovnice ali fraz, je ne vključim v pouk« (učiteljica H). 

»Ko se s pesmijo srečam prvič, jo najprej večkrat poslušam na posnetku. Če imam dostop do 

notnega gradiva, najraje ob posnetku sledim notnemu zapisu. Doma jo tudi večkrat zapojem, 

da si melodijo in besedilo čim bolj vtisnem v spomin« (učiteljica I). 

 

4.2.5.2 Predstavitev pesmi učencem 

Ugotavljamo, da intervjuvane učiteljice v veliki večini učencem pesmi predstavijo preko 

zvočnih medijev. Vseh devet je povedalo, da učenci pesmi pri pouku angleščine običajno 

spoznajo s poslušanjem zvočnih posnetkov. Učiteljici F in H pred samim poslušanjem 

posnetkov učence seznanita z besedilom. 

»Ko pridemo do pesmi, ki je povezana s snovjo, jo učencem najprej, preden jo sploh poslušamo, 

preberem zaradi izgovorjave. Nato učenci za mano ponovijo, še posebej smo pozorni na 

zahtevnejše besedice, na koncu jo poslušamo še na CD-ju. Nekateri učenci že pri prvem 

poslušanju pripevajo. Nato jo še enkrat ali dvakrat predvajam in vedno več učencev pripeva. 

Pri naslednji uri imajo učenci pesem že v ušesu in veliko učencev zna pesmi skoraj v celoti 

zapeti« (učiteljica F). 

»Z učenci navadno najprej pogledamo besedilo pesmi in ga po potrebi tudi prevedemo, da 

preverim razumevanje. Načeloma nato pesmi predvajam na zgoščenkah« (učiteljica H). 

Učiteljice E, F, G, H in I učencem posredujejo pesmi preko zvočnih posnetkov, včasih pa pesmi 

zapojejo tudi same, pri čemer učiteljici E in G te občasno tudi zaigrata na instrument (učiteljica 

E na klavir, učiteljica G na klavir ali harmoniko). Ostale učiteljice (učiteljice A, B, C, in D) 

pesmi učencem pevsko ne predstavijo, kot razlog navajajo pomanjkanje glasbene 

usposobljenosti. V nadaljevanju podajamo njihove utemeljitve. 

»Posnetek je pri učnih urah v ospredju zaradi mojega slabšega glasbenega posluha« (učiteljica 

A). 

»Pesem učencem vedno predstavim prek medija, da jo slišijo v originalu. Če pesem zapojem 

sama, se lahko pri petju tudi zmotim, poleg tega je posnetek bolj privlačen, ker je v ozadju 

melodija. Sama ne igram na instrument in tega ne morem omogočiti učencem« (učiteljica B). 

»Nimam glasbene izobrazbe, zato se ne čutim kompetentno, da bi učencem pesem sama zapela« 

(učiteljica C). 
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»Ker glasbeno nisem izobražena, pesmi učencem ne znam zaigrati ter se ne želim pevsko 

izpostavljati, zapojem pa pesmi skupaj z učenci« (učiteljica D). 

Prav tako njihovi odgovori kažejo na to, da učenci običajno najprej poslušajo pesem na 

zvočnem posnetku ter se jo nato naučijo po metodi pripevanja. Učiteljica B omenja tudi učenje 

pesmi po metodi odmeva: 

»Pesmi predvajam na CD-ju oziroma preko spleta, na primer na YouTubu. Učenci zraven 

pripevajo in na ta način usvajajo pesem. Prvič jo vedno slišijo preko medija, sama učencem 

pesmi nikoli ne zapojem prvič. Pesmi se učimo tudi po metodi odmeva; najprej samo 

izgovarjamo besedilo, potem dodamo melodijo. Ko učenci pesem usvojijo, jo prepevajo ob 

mediju« (učiteljica B). 

 

4.2.5.3 Načini izvedbe pesmi pri pouku angleščine 

Vse intervjuvane učiteljice so z vidika glasbenih dejavnosti pri urah angleščine izpostavile 

predvsem poslušanje zvočnih posnetkov in petje pesmi (ob posnetkih ali samostojno), nekatere 

(učiteljice A, D, E, F G, H in I) pa so navedle tudi nekaj drugih glasbenih dejavnosti, ki jih pri 

pouku izvajajo skupaj z učenci. To so: 

 gibanje ob pesmi, ples (učiteljice A, D, E in H); 

 igranje/spremljanje pesmi z melodičnimi/ritmičnimi glasbili (učiteljice A, G in 

I); 

 vključevanje vizualnih ponazoritev: slik, videov (učiteljici A in H); 

 petje posameznih kitic pesmi po skupinah: dečki, deklice (učiteljica F); 

 »nadgradnja« pesmi z dramatizacijo (učiteljica A) in 

 izvajanje pesmi v kanonu (učiteljica F). 

 

Predstavljamo nekatere njihove odgovore. 

»Večinoma poslušamo zvočne posnetke in ob njih tudi pojemo. Večkrat zraven tudi zaplešemo, 

sploh če gre za »action songs« (učiteljica D). 

»Glasba in pesmi so izhodišče za učenje jezika in le-te nadgradim: z učenci pripravim bodisi 

plesno točko bodisi dramatizacijo, učenci so aktivni od same ideje, izdelave scene, priprave 

koreografije do izvedbe in nastopa na šolskih in občinskih prireditvah. Učenci dosežejo 

jezikovne cilje in cilje medpredmetnih področij preko sodobnih, veččutnih pristopov. 

Osredotočim se tudi na vizualno ponazoritev (npr. predvajanje video posnetkov), da lahko 

učenci tudi na ta način dojamejo glasbo in se seznanijo s tujim jezikom« (učiteljica A). 

»Pesem izvajamo tudi tako, da na primer polovica razreda pesem poje, druga polovica pa 

vstaja oziroma se useda« (učiteljica E). 

»Pesmi poslušamo na CD-jih, jih zapojemo, zaigramo ali ritmično spremljamo na lastna 

glasbila« (učiteljica G). 
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»Učencem pesem predvajam na CD-ju ali pa na YouTubu, večkrat pa jim pesem zapojem tudi 

sama. Kar se instrumentalne izvedbe tiče, pa raje vključim učence, včasih si v glasbeni učilnici 

sposodimo tudi Orffova glasbila in pesmice spremljamo« (učiteljica I). 

»Včasih zraven pripevam, včasih pa učenci pripevajo sami ob posnetku. Ko pesem večkrat 

slišijo, jo vsake toliko na predvajalniku utišam in učenci sami zapojejo določene dele pesmi. 

Včasih potem spodbudim učence, da pojejo v skupinah, določene kitice punce, določene fantje. 

Na koncu pesem zapojejo samostojno. /.../ Učenci imajo radi tudi pesmi v kanonu, vendar jih 

je težko izvajati – učenci se hitro izgubijo. Učitelj mora biti zelo pozoren, trudimo se, da pesem 

vsaj enkrat izpeljemo, sicer pa je to res zahtevno. Vendar je prijetna dejavnost in izziv za 

učence« (učiteljica F). 

»Včasih ob poslušanju učence opremim s slikami besed, ki se pojavljajo v pesmih, ki jih nato 

dvignejo, ko zaslišijo določeno besedo« (učiteljica H). 

 

Učiteljice smo povprašali tudi, ali si pred petjem pesmi med učno uro zaigrajo intonacijo. Dobili 

smo nasprotujoče si odgovore. Pet učiteljic (učiteljice A, B, C, D in H) si intonacije ne zaigra, 

pri čemer navaja razloge, kot so pomanjkanje glasbene usposobljenosti ter dajanje prednosti 

učenju jezika pred glasbeno ustrezno izvedbo. Ostale štiri učiteljice (učiteljice E, F, G  in I), pa 

so v intervjuju povedale, da pesmi pred petjem intonirajo, saj se jim zdi to pomembno 

(omogočen ustrezen glasovni obseg, istočasno petje učencev, petje v isti tonaliteti). Vse štiri 

učiteljice imajo tudi glasbeno predznanja (glasbena šola in/ali pevski zbor). 

Navajamo njihove odgovore in razloge o izvedbi intonacije pesmi pred petjem. 

»Intonacije ne zaigram, ker mi glasbena izvedba ni toliko pomembna kot samo učenje jezika 

skozi glasbo. Glasba mi predstavlja zgolj pot k bolj zabavnemu učenju jezika. Pomembno je, 

da se pri urah učenci jezikovno izrazijo skozi glasbo, jo gibalno in vsebinsko interpretirajo in 

glasbeno vsebino dramatizirajo« (učiteljica A). 

»Ne. Ker nisem dovolj suverena in ker to ni cilj pri učenju angleščine. Pesem zapojem učencem 

po spominu. Včasih pesem začnejo peti tudi otroci sami« (učiteljica B). 

»Ne, ker sama pesmi ne zapojem in nimam glasbene izobrazbe. Pesmi mi predstavljajo eno od 

sredstev, s katerim pri učencih vzbudim naklonjenost do jezika« (učiteljica C). 

»Nisem glasbeno usposobljena, zato učencem intonacije ne zaigram. Pesem zapojem po 

melodiji, ki jo imam v ušesu oziroma spominu« (učiteljica D). 

»Intonacije ne zaigram, ker nisem glasbeno podkovana« (učiteljica H). 

»Večinoma da, s klavirjem, zato da je višina pesmi prilagojena glasovnemu obsegu učencev. 

Za pesmi, ki jih poiščem sama, višino oziroma tonaliteto tudi prilagodim, višine pesmi, prisotnih 

v učbenikih, pa ne spreminjam« (učiteljica E). 

»Intonacijo vedno dam, pa tudi če za kakšen ton nižje. Če z učenci poznamo določeno pesem, 

dam tako intonacijo, za katero vem, da bo ustrezna za obseg glasu učencev, kar pomeni, da se 

ne držim originalne intonacije, kot jo imamo v posnetkih. Jaz sem tudi tista, ki z njimi začnem 

peti, tako da intonacijo določim z glasom. Intonacijo je pomembno dati, saj bi učenci drugače 

začeli peti vsak po svoje« (učiteljica F). 
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»Da. Intonacijo običajno zaigram na klavir ali klavirsko harmoniko, zaradi sebe in zaradi 

otrok, da vsi začnemo na istem tonu – intonacijo zaigram tudi večkrat – da pesem ni previsoko 

ali prenizko odpeta. Pa tudi zaradi tega, da učenci vedo, kdaj začeti peti in da ni nejasnosti pri 

samem petju: kako visoko začeti, zato da vsak ne poje po svoje« (učiteljica G). 

 »Če pesem pojemo ob posnetku, je intonacija nakazana že tam. Ko pa pesem pojemo brez 

posnetka, zaigram intonacijo na klavirju preko spletne aplikacije ali na kljunasto flavto. 

Intonacijo zaigram zato, da tudi sama vem, na katerem tonu moram pesem začeti. Na ta način 

pa tudi preprečim, da bi vsak pel po svoje. Tako začnemo peti vsi na istem tonu ter hkrati. 

Učencem z rokami običajno tudi nakažem, dirigiram, kdaj morajo začeti peti« (učiteljica I). 

 

4.2.6 Mnenja o konkretnih primerih pesmi iz učbeniških gradiv 

V nadaljevanju so podana mnenja učiteljic C, E, F in H, ki so med intervjujem izpostavile 

konkretne primere pesmi iz učbeniških gradiv ter svoja mnenja o njihovi ustreznosti oziroma 

uporabnosti. Pri predstavitvi mnenj smo se osredotočili na komentarje tistih pesmi, ki so 

vključene tudi v prvi del empiričnega dela (analizo). 

 

My Sails 

Učiteljica C je tekom intervjuja podala več konkretnih primerov pesmi ter mnenja o njihovi 

uporabnosti v razredu: 

»A Pirate Ship Comes Sailing By: učenci jo obožujejo. Učenje pesmi pospremim z gibi, se 

pogovorim o vsebini pesmi, vendar na igriv način – pri tem uvodu učencem neprestano 

ponavljam ključne besede: sailing, ship, pirate. Šele nato odpremo učbenike in učenci so 

navdušeni, kako so se iz uvoda in pogovora že naučili besedišče in besedilo pesmi. Iz tega 

učenci razvidijo, kako je lahko učenje angleščine zabavno in enostavno. Pesem pospremijo tudi 

z gibi, ki so jih spoznali v pogovoru oziroma uvodu. 

Old Mc'Donald Had a Farm: sama pesem je uporabna, vendar je ritem na posnetku pesmi 

veliko prehiter in učenci mu ne zmorejo slediti. Uporabljamo jo za ponovitev abecede, vendar 

zmorejo slediti le do prve kitice. 

Hickory Dickory Dock: enostavna, primerna za 4. razred z vidika besedišča, učenci jo imajo 

radi, hkrati so tukaj vključeni tudi višji standardi znanja, na primer, zakaj namesto besede 

»run« piše »ran«. Pesem pospremimo tudi z gibi. Je zelo uporabna pri pouku: pogovor o ednini 

in množini na pobudo učencev. 

Jingle Bells: učenci jo imajo radi, sploh v božičnem času. 

My Home: z učenci jo poslušamo pri pregovorih, na primer Home sweet home – kakšen je 

slovenski pregovor, vendar je v njej kar nekaj prezahtevnih besed. Pesem je tudi nekoliko 

prehitra in ji učenci težje sledijo. 

You are Welcome: pesem in melodija sta zelo »umetni«, pesem ni tekoča, ne steče, pesem jih 

ne pritegne. 

The Clown's Head: pesem učence privlači. 

This is the Way We Wash our Clothes: pesem jim je všeč, je spevna, jo imajo radi, je uporabna 

za usvajanje besedišča. 
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What Else Do We Need?: pesem je uporabna za delo z besedilom, najprej so rešili nalogo in 

prek pesmi preverili pravilnost naloge. 

Barn Owl Breakfast: učenci imajo pesem radi, nekaj besed je treba uvesti, vendar je besedišča 

ravno dovolj. Dovolj je počasna, da ji učenci lahko sledijo, besedišče se tolikokrat ponovi, da 

ga učenci do sedme kitice že dobro usvojijo. Melodija je spevna, gre v uho. 

One'O Clock Rock: učenci jo imajo radi, je enostavna, melodija je poznana, živahna. 

The Customer Orders the Food: če pesem pri učencih dobro uvedemo (dober uvod), se obnese, 

pesem je spevna, dovolj počasna, besedišče lahko usvojijo, vsebuje nekaj novih besed, ampak 

če se učence predhodno pripravi, lahko pesmi sledijo.«  

 

Happy Street  

Učiteljici E in F sta v sklopu intervjuja omenili pesmi Umbrellas! Umbrellas! in Monday ... 

Tuesday ...18. Obe učiteljici imata o pesmih podobno mnenje, in sicer označujeta pesem 

Umbrellas! Umbrellas! kot ustrezno in uporabno, za pesem Monday ... Tuesday ... pa menita  

da je (tako za učence kot za učitelje) manj privlačna. Podajamo njuna komentarja za obe pesmi: 

»Umbrellas! Umbrellas!: pesem je razgibana, melodična, odlična za gibalno izražanje in 

sodelovanje oziroma udejstvovanje. Učenci lahko zraven kažejo dele telesa, nakazujejo padanje 

dežja, razpoloženja, nakazujejo določene dejavnosti: oblačenje plašča, obuvanje. S to pesmijo 

so učenci tudi nastopali na zaključni šolski proslavi, izvajali so jo ob posnetku. 

Days in the Week: ta pesem učencem ni všeč, zato se je tudi ne naučimo na pamet, ampak gremo 

samo skozi – jo spoznamo, enkrat prepojemo, vendar se k njej ne vračamo – ker je počasna in 

se preveč ponavlja, melodija je monotona« (učiteljica E). 

»Umbrellas! Umbrellas!: pri tej pesmi kažemo, kar pojemo: hiške, drevesa, ramena, kolena. 

Pri tem sodelujejo vsi učenci, nekateri samo kažejo, nekateri pa zelo sodelujejo. S takimi 

pesmimi tudi nastopamo. Učenci, ki se nočejo izpostavljati s petjem, so zaradi možnosti 

sodelovanja z gibanjem sprejeti v skupini, kar je za njih zelo pomembno, ker dobijo na ta način 

ljubezen do jezika, se čutijo del skupine oziroma čutijo pripadnost.  

Days in the Week: pesem začne zanimivo, vendar postane monotona zaradi pretiranega 

ponavljanja in je zame dolgočasna, dolgočasna pa je tudi za učence« (učiteljica F). 

 

Reach for the Stars 

Učiteljica H je med intervjujem izpostavila tudi konkretne primere pesmi ter svoje izkušnje in 

mnenje o njihovi uporabnosti. Predstavljamo nekatere njene komentarje: 

»The Rainbow Song: pesem vključuje uporabne slovnične vzorce in besedišče.  

 If You're Happy: učenci jo imajo radi, ker jim je blizu zaradi slovenske različice in ker zraven 

vse kažejo. 

                                                            
18 Ponekod je za pesem Monday … Tuesday … uporabljen tudi naslov I Do My Homework oz. Days in the Week 

(Dnevi v tednu); naslovi, navedeni v učbeniku, na CD-zgoščenki in spletni strani, se razlikujejo, a gre za isto 

pesem. 
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Happy Birthday: vedno, ko jih seznanim z naslovom, učenci pričakujejo standardno melodijo 

in so presenečeni, ko zaslišijo drugačno. Nekaj generacijam učencev je niti nisem predvajala 

ravno zato, ker so tradicionalno Happy Birthday tako ponotranjili, da potem raje zapojemo kar 

tisto.« 
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Tabela 58: Povzetek izsledkov intervjujev z devetimi učiteljicami angleščine 

KATEGORIJE 

 

POVZETEK ODGOVOROV UČITELJIC PO DIDAKTIČNIH 

ZBIRKAH/PODKATEGORIJAH 

 

 

 

 

 

 

Splošno 

zadovoljstvo s 

pesemskim 

izborom 

učbeniškega 

gradiva 

 

 

 

 

 

 

 

My Sails 

 

Učiteljice A, B in C so 

zadovoljne z večino 

učbeniških pesmi. 

 

Učiteljica A 

izpostavlja vsebinsko 

zahtevnost nekaterih 

pesmi. 

 

 

Happy Street 

 

Učiteljice D, E in F so 

zadovoljne z večino 

učbeniških pesmi.  

 

Učiteljici E in F 

izpostavljata 

pomanjkanje 

raznolikosti pesmi z 

vidika zvrsti 

(pomanjkanje ljudskih 

pesmi), učiteljica F 

predlaga zbirko pesmi 

na koncu učbenika – 

večja možnost izbire. 

 

 

Reach for the Stars 

 

Učiteljice G, H in I so 

zadovoljne z večino 

učbeniških pesmi. 

  

Učiteljica I predlaga 

obsežnejši pesemski 

izbor – zagotovljena 

večja možnost izbire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnenje o 

glasbeno-

didaktični 

ustreznosti 

pesmi in 

morebitne 

težave učencev 

pri petju pesmi 

 

My Sails 

 

Pesmi so večinoma 

glasbeno-didaktično 

ustrezne; ne opažajo 

težav z vidika izvedbe 

pri veliki večini 

pesmi. 

 

Učiteljici B in C 

omenjata nekaj izjem 

pesmi – neustrezna 

melodija oz. v 

previsoki legi, 

nespevne, prehitre, 

prezahtevne, 

neprivlačne. 

 

 

 

Happy Street 

 

Pesmi so večinoma 

glasbeno-didaktično 

ustrezne (učiteljici D 

in E) oz. nekatere bolj 

druge manj ustrezne – 

v previsoki legi 

(učiteljica F). 

  

Učiteljici D in E ne 

opažata težav z vidika 

izvedbe pri veliki 

večini pesmi, 

učiteljica F omenja 

pomanjkanje interesa 

za petje pri dečkih, 

napor pri petju 

določenih pesmi 

(previsoka lega).  

 

 

Reach for the Stars 

 

Pesmi so večinoma 

glasbeno-didaktično 

ustrezne; ne opažajo 

težav z vidika izvedbe 

pri veliki večini 

pesmi. 

 

Učiteljica H omenja 

nekaj izjem pesmi – v 

previsoki legi. 
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Mnenje o 

vključenosti 

notnega 

gradiva v 

didaktično 

zbirko 

 

 

My Sails 

 

Didaktična zbirka ne 

vsebuje notnega 

gradiva, v pomoč 

zvočni posnetki. 

 

Učiteljice not ne 

potrebujejo zaradi 

pomanjkanja glasbene 

usposobljenosti.  

 

Učiteljica A omenja 

uporabnost notnih 

zapisov v primeru 

znanja igranja na 

instrument. 

 

Happy Street 

 

Didaktična zbirka ne 

vsebuje notnega 

gradiva, v pomoč 

zvočni posnetki. 

 

Učiteljici E in F sta 

glasbeno usposobljeni. 

 

Učiteljica E bi v 

primeru prisotnosti 

notnega gradiva pesmi 

zaigrala učencem na 

klavir; učiteljica D 

omenja uporabnost 

notnih zapisov za 

glasbeno izobražene 

učitelje. 

 

 

Reach for the Stars 

 

Didaktična zbirka 

vsebuje notno 

gradivo. 

 

Učiteljici G in I sta 

glasbeno usposobljeni. 

 

Obe izpostavljata 

pomen in 

raznoliko uporabnost 

notnega gradiva: 

aktivno vključevanje 

in motiviranje 

učencev, popestritev 

učnih ur, sodelovanje 

na šolskih proslavah.  

 

 

Vključevanje 

dodatnega 

pesemskega 

gradiva v pouk 

angleščine 

(učiteljice A, B, 

D, E, F, G in I) 

 

Razlogi za vključevanje dodatnega pesemskega gradiva v pouk 

angleščine 

 

 zagotovitev raznolikosti pesemskega izbora in popestritev učnih 

ur (učiteljice A, D, F, G in I);  

 iskanje glasbeno in vsebinsko ustreznejših pesmi za učence 

(učiteljica B); 

 iskanje pesmi, vezanih na vsebino v učbenikih (učiteljica E). 

 

 

Zvrsti in viri pesmi, ki jih učiteljice poiščejo same 

 

Zvrsti: 

 ljudske otroške oz. »nursery rhymes« (vseh sedem učiteljic); 

 avtorske pesmi različnih zvrsti (učiteljici A in G); 

 gibalne pesmi (učiteljici E in I). 

 

Vse učiteljice pesmi poiščejo na spletu, učiteljica G tudi v angleških 

pesmaricah. 
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Kriteriji izbire dodatnega pesemskega gradiva 

 

 vsebina in besedišče pesmi (učiteljice A, B, D, E in I); 

 glasovni obseg pesmi (učiteljice B, E, G in I); 

 privlačnost (zanimive, vesele, pozitivne) pesmi  (učiteljica A, D, 

F in G); 

 ustreznost glasbene strukture (melodije in/ali ritma) pesmi 

(učiteljice A, B, D in G);  

 spevnost pesmi (učiteljice A, B in D); 

 izrazitost ritma (učiteljici A in I); 

 dolžina (kratke) in preprostost pesmi (učiteljici F in I); 

 interes učencev (učiteljici A in D); 

 učiteljičina zmožnost izvedbe pesmi (učiteljici G in I); 

 sodobnost pesmi (učiteljica F); 

 gibalna naravnanost pesmi (učiteljica E). 

 

 

 

Izvajanje pesmi 

pri pouku 

angleščine 

 

Predhodna priprava na izvajanje pesmi s strani učitelja 

 

Vseh devet učiteljic se na izvajanje pesmi predhodno pripravi. 

 

Načini predhodne priprave: 

 učenje pesmi ob večkratnem poslušanju posnetkov (vseh devet 

učiteljic); 

 preučitev pesmi (vsebinska/glasbena), kako pesem posredovati 

učencem (učiteljice B, C, F in H); 

 petje pesmi doma (učiteljice B, G in I); 

 učenje pesmi ob notnem zapisu (učiteljici G in I); 

 igranje pesmi na instrument (učiteljica G); 

 spreminjanje tonalitete pesmi, da ustreza glasovnim obsegom 

učencev (učiteljica E). 

 

 

 

Predstavitev pesmi učencem 

 

Prva seznanitev s pesmijo: 

 poslušanje zvočnih posnetkov (vseh devet učiteljic); 

 pevska predstavitev pesmi s strani učiteljice (učiteljice E, F, G, H 

in I); 

 seznanitev učencev z besedilom pred samim poslušanjem 

zvočnega posnetka (učiteljici F in H). 

 

 

Učenje pesmi učencev po metodi pripevanja ob posnetku/metodi odmeva. 
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Načini izvedbe pesmi pri pouku angleščine 

 

Dejavnosti: 

 poslušanje zvočnih posnetkov (vseh devet učiteljic); 

 petje pesmi ob posnetku/brez spremljave (vseh devet učiteljic); 

 gibanje ob pesmi, ples (učiteljice A, D, E in H); 

 igranje/spremljanje pesmi z melodičnimi/ritmičnimi glasbili 

(učiteljice A, G in I); 

 vključevanje vizualnih ponazoritev: slik, videov (učiteljici A in 

H); 

 petje posameznih kitic pesmi po skupinah: dečki, deklice 

(učiteljica F); 

 »nadgradnja« pesmi z dramatizacijo (učiteljica A); 

 izvajanje pesmi v kanonu (učiteljica F). 

 

Pet učiteljic (A, B, C, D in H) si intonacije pred petjem pesmi ne zaigra. 

Razlogi: pomanjkanje glasbene usposobljenosti, večji poudarek na učenju 

jezika kot na glasbeni izvedbi. 

Štiri učiteljice (E, F, G  in I) pesmi pred petjem intonirajo. 

Razlogi: omogočen ustrezen glasovni obseg, istočasno petje, petje v isti 

tonaliteti. 
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SKLEPI 

Pri pouku angleščine zasedajo pesmi pomembno mesto. Učenci radi pojejo, poleg tega ima 

uporaba pesmi pri tujejezikovnem pouku številne druge prednosti, kot so: boljše pomnjenje 

besedišča (Ludke idr., 2014; Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009; Willis, 2013; Yousefi idr., 

2014), izboljšanje izgovorjave (Brewster idr., 2002; Lee in Lin, 2015; Szpotowich in Szulc-

Kurpaska, 2009; Willis, 2013), pridobivanje samozavesti (Brewster idr., 2002; Willis, 2013), 

krepitev pozornosti (Lee in Lin, 2015; Millington, 2011; Willis, 2013) in druge. S petjem pesmi 

pri pouku angleščine lahko učitelj uresničuje tudi medpredmetne povezave, vendar pa je treba 

za doseganje kakovostnih medpredmetnih povezav med drugim izbirati kakovostno gradivo, ki 

ustreza razvojni stopnji učencev z jezikovnega in glasbenega vidika.  

V teoretičnem delu smo osvetlili pomen glasbe in medpredmetnega povezovanja v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Osredotočili smo se na medpredmetno povezovanje glasbene 

umetnosti in angleščine, pri čemer smo pozornost posvetili petju pesmi pri tujejezikovnem 

pouku. Na tem mestu smo izpostavili pomen vloge učitelja. Poudarili smo, da mora učitelj pri 

medpredmetnem povezovanju angleščine in glasbene umetnosti stremeti k doseganju ciljev 

obeh področij. Da bi lahko učitelj dosegal cilje glasbene umetnosti, pa mora biti tudi sam 

glasbeno razvit (Sicherl Kafol in Zalar, 2011). Za poučevanje petja pesmi mora imeti poleg 

tujejezikovnega didaktičnega znanja tudi glasbeno predznanje, predvsem na področju vokalne 

tehnike. Prav tako mora učitelj poznati strokovne kriterije in na podlagi teh izbirati ustrezno 

pesemsko gradivo (Lešnik, 2015b; Sicherl Kafol, 2001; Sicherl Kafol in Zalar, 2011; Žvar, 

2001). V teoretičnem delu smo tako na podlagi strokovne glasbeno-didaktične literature 

opredelili kriterije, ki so učiteljem v pomoč pri izbiri ustreznega pesemskega gradiva. Kriteriji 

učiteljem predstavljajo zgolj okvir, saj se skupine učencev med seboj razlikujejo, zato mora 

učitelj v prvi vrsti upoštevati značilnosti učencev (njihovo predznanje, zmožnosti, posebnosti 

idr.). 

V empiričnem delu nas je zanimalo, ali učbeniška gradiva za angleščino v 4. in 5. razredu 

vsebujejo glasbeno-didaktično ustrezno pesemsko gradivo, zato smo se odločili za analizo 

glasbene strukture izbranih pesmi ter intervju z devetimi učiteljicami. Za analizo glasbene 

strukture pesmi smo potrebovali notne zapise pesmi. Ugotovili smo, da te vsebuje samo ena od 

treh didaktičnih zbirk, in sicer Reach for the Stars. Kar dve didaktični zbirki, My Sails in Happy 

Street, pa nimata notnih zapisov pesmi, zato je bilo treba pesmi najprej notirati. Pri notiranju 

smo se oprli na zvočne posnetke in besedila pesmi. Na podlagi notnih zapisov smo analizirali 

glasbeno vsebino pesmi, pri čemer smo se osredotočili na metrum, tonaliteto, ritem, melodijo 

in ambitus. Tam, kjer je bilo to mogoče, smo opredelili tudi glasbeno zvrst (ljudska oz. umetna 

pesem). Ker didaktični zbirki My Sails in Happy Street nista vsebovali podatkov o izvoru pesmi, 

smo morali pri določanju zvrsti pesmi v teh učbeniških gradivih črpati iz drugih virov. V sklopu 

analiz glasbenih vsebin izbranih pesmi smo ovrednotili tudi kakovost zvočnih posnetkov. Pri 

podajanju analiz smo izhajali iz predpostavke, da učitelj angleščine ni nujno glasbeno 

kompetenten zato smo želeli analize glasbenih vsebin pesmi čim bolj približati tudi tem 

učiteljem. V ta namen smo se posluževali lažje razumljivega izrazoslovja ter magistrsko delo 

opremili s slovarčkom glasbenih izrazov, ki se pojavljajo v analizah (Priloga 1). Na podlagi 

analize glasbene strukture pesmi smo določili glasbeno-didaktično ustreznost pesmi.  

Millington (2011) opozarja, da morajo biti učitelji pozorni na izbiro in uporabo ustreznih pesmi 

pri pouku angleščine, ter ugotavlja, da predstavlja izbira ustreznega pesemskega gradiva 
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učiteljem velik izziv. Tudi Simpson (2015) izpostavlja, da je izbira ustreznih pesmi eden 

najzahtevnejših vidikov uporabe glasbe pri tujejezikovnem pouku. Rezultati analiz naše 

raziskave so pokazali, da so izbrane pesmi vseh treh učbeniških gradiv tako za 4. kot tudi za 5. 

razred v večini glasbeno-didaktično ustrezne. Do podobnih izsledkov smo prišli tudi v sklopu 

intervjuja, ki smo ga izvedli z devetimi učiteljicami. Večina učiteljic namreč meni, da so pesmi 

v učbeniških gradivih primerne za učence 4. in 5. razredov. Na podlagi teh rezultatov lahko 

sklepamo, da izbrano pesemsko gradivo učiteljem predstavlja kakovosten izbor učbeniškega 

pesemskega gradiva z vidika glasbeno-didaktične ustreznosti ter jim tako omogoča ne samo 

uresničevanje tujejezikovnih, temveč tudi glasbenih ciljev. Pomen uresničevanja ciljev obeh 

področij izpostavlja B. Rotar Pance (2011), ki pravi: »Učitelj naj pri doseganju ciljev na tujem 

jezikovnem področju ne pozabi na glasbene cilje« (str. 115). Za uresničevanje ciljev glasbene 

umetnosti pa je treba izpostaviti več dejavnikov.  

Eden od dejavnikov je raznolika zastopanost glasbenih zvrsti, ki smo jo raziskovali v sklopu 

analiz izbranih pesmi iz učbeniških gradiv za angleščino v 4. in 5. razredu. Pomen raznolikosti 

pesemskega izbora izpostavljajo A. Pesek (1997), B. Sicherl Kafol (2001) in B. Rotar Pance 

(2011) ter poudarjajo, da je treba pesemsko literaturo izbirati iz ljudske in umetne zakladnice. 

Ugotovili smo, da so v učbeniška gradiva My Sails 1 in My Sails 2 ter Reach for the Stars 4 in 

Reach for the Stars 5 vključene tako ljudske kot tudi umetne pesmi, medtem ko učbeniški 

gradivi Happy Street 1 in Happy Street 2 vsebujeta zgolj umetne pesmi. B. Becerra Vera in R. 

Muñoz Luna (2013) poudarjata pomen vključenosti ljudskih pesmi v pouk angleščine in 

pojasnjujeta, da lahko učenci z uporabo teh pesmi spoznajo angleško kulturo. Izbor pesmi v 

didaktični zbirki Happy Street bi zato moral biti bolj raznolik, vsebovati bi moral tudi ljudsko 

glasbo. Na neraznoliko zastopanost glasbenih zvrsti znotraj didaktične zbirke Happy Street pa 

opozarjata tudi učiteljici, ki sta bili vključeni v intervju. Prav tako je ena od intervjuvanih 

učiteljic izpostavila pomanjkanje ljudskih pesmi ter potrebo po vključenosti teh v učbeniško 

gradivo, kar je dodatno podprlo naše ugotovitve. Ugotovili smo tudi, da vsebujeta učbeniški 

gradivi Happy Street 1 in Happy Street 2 v primerjavi z ostalimi učbeniškimi gradivi, 

vključenimi v analizo, najmanj pesmi in zato učiteljem angleščine ne ponujata široke izbire 

pesemskega gradiva. Na to je opozorila tudi ena izmed intervjuvanih učiteljic ter kot odgovor 

na vprašanje, kaj bi pri učbeniškemu gradivu spremenila, podala predlog o številčnejšem in bolj 

raznolikem pesemskem izboru. Predlagala je tudi t. i. zbirko pesmi na koncu učbenika, ki bi 

učiteljem omogočala več možnosti izbire. Pomen pevskega programa poudarja tudi B. Borota 

(2013), ki učiteljem svetuje, da repertoar oblikujejo »skrbno in premišljeno, saj vpliva na 

zanimanje za glasbo ter na estetski in glasbeni razvoj otrok« (str. 67). Dodaja še, da potrebujejo 

otroci raznoliko glasbo (prav tam, 2013). 

Uresničevanje kakovostnih medpredmetnih povezav in doseganje ciljev glasbene umetnosti je 

odvisno tudi od kakovostne pevske predstavitve pesmi učencem. Slednja je lahko izvedena s 

strani učitelja ali pa je učencem posredovana preko zvočnega medija. B. Borota (2013) in B. 

Rotar Pance (2006) navajata, da morajo učitelji učencem ponuditi najboljša možna gradiva v 

glasbenem in tehničnem smislu ter zagotoviti visoko kakovostne posnetke. V ta namen smo 

ocenili tudi kakovost izvedbe izbranih pesmi na zvočnih posnetkih. Ugotovili smo, da so zvočni 

posnetki sicer večinoma ustrezni (melodično in ritmično zanesljivi) ter da predstavljajo učitelju 

in učencem v razredu dobro oporo, vendar pa je tudi nekaj posnetkov slabše kakovosti. Ta se 

kaže predvsem na področju pevske izvedbe, in sicer v slabši ritmični in/ali melodični 

zanesljivosti ter nečisti pevski izvedbi. Omenjeni posnetki učiteljem in učencem niso v oporo 

in jih lahko vodijo k napačnemu petju. Iz navedenih razlogov naj se učitelji tem posnetkom raje 

izognejo ter učencem pesmi sami zapojejo.  
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Ker pa »zvočni posnetki ne morejo nadomestiti pomena, ki ga ima živa izvedba« (Borota, 2013, 

str. 22), je učiteljeva pevska predstavitev pesmi še toliko bolj pomembna. V intervjuju nas je 

zato zanimalo, ali učiteljice učencem pesmi tudi same zapojejo. Kljub pomenu lastne pevske 

predstavitve, ki ga poudarjajo strokovnjaki glasbenega in tujejezikovnega področja (Borota, 

2013; Denac, 2012; Rotar Pance, 2011; Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009), smo na podlagi 

izsledkov intervjuja prišli do zaključkov, da učiteljice v veliki večini učencem posredujejo 

pesmi preko zvočnih posnetkov. Pet učiteljic je nadaljnje povedalo, da učencem pesmi včasih 

tudi same pevsko predstavijo, medtem ko so štiri učiteljice poudarile, da pesmi pred učenci 

samostojno nikoli ne zapojejo, ampak pojejo le skupaj z učenci. Razloge vidijo v lastni glasbeni 

neusposobljenosti. Pomanjkanje glasbenega predznanja je tudi razlog, da si učiteljice ne 

intonirajo začetka pesmi, kar pa je po mnenju B. Rotar Pance (2011) pomembno, sploh pri 

razrednem petju. Na pomanjkanje glasbenega predznanja učiteljev tujejezikovnega pouka 

opozarja tudi Jensen (2000, v Keskin, 2011), ki meni, da ti učitelji nimajo dovolj glasbenega 

znanja ter da bi morali programi usposabljanja tujejezikovnih učiteljev vključevati tudi načine 

uporabe glasbe za poučevanje jezikov.  

Izpostaviti je treba tudi dejstvo, da učiteljice, ki glasbeno niso izobražene, menijo, da 

vključenost notnih zapisov v didaktično zbirko ni potrebna, pri čemer dve izpostavljata, da bi 

jima note v primeru glasbenega predznanja prišle prav. V nasprotju pa večina glasbeno 

kompetentnih učiteljic meni, da je vključenost notnega gradiva pomembna in uporabna z več 

vidikov. Svoje mnenje utemeljujejo s primeri uporabe notnega gradiva v praksi, kot so npr. 

nastopi na šolskih prireditvah ter vključevanje učencev z glasbeno izobrazbo v pouk angleščine. 

Uporabnost notnega gradiva je torej, vsaj glede na izsledke naše raziskave, pogojena z glasbeno 

usposobljenostjo učiteljev.  

Ker gre v prvi vrsti za učitelje in učiteljice angleščine, pa seveda ne moremo pričakovati, da so 

ti tudi glasbeno izobraženi. Kljub temu velja apel omenjenim učiteljem, da si pri urah angleščine 

večkrat prizadevajo za živo izvedbo pesmi, saj bodo na ta način za petje motivirali tudi učence. 

»Včasih je boljše doživeto petje brez vsake spremljave kot pa vsiljena interpretacija in netočno 

petje številnih otrok ob predvajanem posnetku« (Rotar Pance, 2011, str. 116). Prav tako lahko 

živa izvedba pesmi olajša izgovorjavo besed ter dodatno motivira učence, saj učitelj z njimi 

sodeluje v skupni dejavnosti (Szpotowich in Szulc-Kurpaska, 2009). V primeru, da se učitelji 

pevsko sami res ne želijo izpostavljati, naj iščejo drugačne rešitve. Lahko se npr. povežejo z 

učiteljem glasbene umetnosti, ki lahko pesem zapoje učencem, ali pa se za pevsko predstavitev 

pesmi dogovorijo s posameznimi učenci.   

Ugotavljamo, da se pesemski izbor v učbeniških gradivih za 4. in 5. razred z vidika glasbeno-

didaktične ustreznosti nagiba v pozitivno smer, vendar izsledki raziskave kažejo na potrebo po 

obsežnejšem in zvrstno bolj raznolikem naboru pesmi za pouk angleščine, opremljenim z 

notnimi zapisi. Nabor pesmi bi bil lahko vključen v posamezne didaktične zbirke ali pa bi 

predstavljal del učnega načrta za angleščino. Učitelji bi tako imeli več možnosti izbire, prav 

tako bi bile pesmi zbrane na enem mestu.  

V magistrskem delu smo učiteljem angleščine ponudili notne zapise izbranih pesmi iz 

učbeniških gradiv z namenom in v upanju, da bodo notno gradivo tudi uporabili. Uporabnost 

notnih zapisov je sicer odvisna od glasbene izobrazbe učiteljev, kar pomeni, da notni zapisi 

glasbeno nekompetentnim učiteljem najverjetneje ne bodo v pomoč. Vendar pa lahko na 

podlagi izvedenega intervjuja sklepamo, da je med učitelji angleščine kar nekaj takih z 
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glasbenim predznanjem, zato je treba tem učiteljem zagotoviti tudi notne zapise ter posledično 

možnosti za kakovostne medpredmetne povezave angleščine z glasbeno umetnostjo. Nadaljnja 

odločitev in odgovornost vsakega učitelja pa je, ali bo te povezave uresničeval ali ne.  

Našo raziskavo bi v nadaljevanju lahko nadgradili z izbiro večjega vzorca učiteljev angleščine 

v 4. in 5. razredu, ki za poučevanje angleščine uporabljajo eno od izbranih učbeniških gradiv, 

pri čemer bi se osredotočili na njihova mnenja o konkretnih primerih pesmi in njihovi 

ustreznosti ter rezultate nato primerjali z rezultati analiz glasbene vsebine pesmi. Z nadaljnjimi 

raziskavami bi lahko na večjem vzorcu učiteljev angleščine preučevali tudi, kolikšen delež le-

teh je glasbeno kompetentnih ter na ta način opredelili uporabnost notnih zapisov pesmi v 

učbeniških gradivih za angleščino.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Slovarček glasbenih izrazov 

alla breve dvopolovinski taktovski način, ki se uporablja za 

zapis glasbe v hitrejšem tempu (Borota, 2012) 

ambitus obseg melodije (Borota, 2012) 

interval (intervalni skok) razdalja med dvema tonoma, razdalje so lahko 

velike ali majhne (Borota, 2012; Širca Costantini in Tornič 

Milharčič, 2008); poznamo: 

 prima – ponovitev istega tona 

 sekunda – obsega dve stopnji 

 terca – obsega tri stopnje 

 kvarta – obsega štiri stopnje  

 kvinta – obsega pet stopenj 

 seksta – obsega šest stopenj 

 septima – obsega sedem stopenj 

 oktava – obsega osem stopenj (Širca Costantini 

in Tornič Milharčič, 2008) 

intonacija ton, interval, akord, dan pred začetkom izvajanja 

skladbe (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014) 

kromatična sprememba kromatični toni lestvico popestrijo ali obarvajo, 

vendar jih v lestvici prvotno ni (kromatično 

zvišanje ali znižanje lestvičnih tonov) (Širca Pavčič 

2011, 2016) 

melizem dva tona (ali več tonov povezanih z lokom), zapeta 

na istem zlogu (Borota, 2012) 

metrum glasbeni oz. metrični utrip; enakomerno občutenje 

in izvajanje dobe v metrično urejeni glasbi 

(taktovski način) (Borota, 2012) 

modulacija sprememba oz. prehajanje iz ene tonalitete v drugo 
(Borota, 2012) 

postop (postopno gibanje melodije) gibanje melodije v sekundah (sekundni postopi) 
(Borota, 2013) 

predtakt nepopolni takt (nima vseh dob), ki se dopolnjuje v 

zadnjem taktu; skladbe s predtaktom začenjajo z 

nepoudarjenim zlogom (Borota, 2012; Tornič Milharčič, 

Širca Pavčič in Kozlevčar, 2004) 

takt prostor med dvema taktnicama (navpična črta v 

notnem črtovju), v katerem je zapisan ritem v 

obsegu, ki je določen s taktovskim načinom (Borota, 

2012) 

tonaliteta urejena vrsta tonov, ki so razvrščeni okrog 

izhodiščnega tona (tonike), poznamo durovo in 

molovo tonaliteto (Borota, 2012) 

tonika, subdominanta, dominanta glavne stopnje lestvice (tonika – I. stopnja, 

subdominanta – IV. stopnja, dominanta – V. 

stopnja) (Tornič Milharčič idr., 2004), ki imajo 

pomembne harmonske funkcije, saj opredeljujejo 

tonaliteto (Borota, 2012) 
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PRILOGA 2: Notacije z besedili izbranih pesmi učbeniškega gradiva My Sails 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pirate ship comes sailing by 

Sailing by, sailing by 

A pirate ship comes sailing by 

Early in the morning. 

 

 

The Captain waves and says »ahoy!« 

says »ahoy!«, says »ahoy!« 

The Captain waves and says »ahoy!« 

Early in the morning. 

 

 

The Captain helps us find the treasure 

Find the treasure, find the treasure 

The Captain helps us find the treasure 

Join us and you'll see. 
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Friends, Friends, 1 - 2 - 3 

All my friends are here with me. 

David is my friend 

And Lucy is my friend. 

Tina is my friend 

Dani, you're my friend. 

Friends, Friends, 1 - 2 - 3 

All my friends are here with me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hickory dickory dock, 

The mouse ran up the clock, 

The clock struck 1, 

The mouse ran down, 

Hickory dickory dock. 
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Old MacDonald had a farm, 

A – E – I – O – U, 

And on the farm he had a cat, 

A – E – I – O – U, 

With a miaow – miaow here, 

And a miaow – miaow there, 

Here a miaow, there a miaow, 

Everywhere a miaow – miaow, 

Old MacDonald had a farm, 

A – E – I – O – U. 

 

 

Old MacDonald had a farm, 

A – E – I – O – U, 

And on the farm he had a duck, 

A – E – I – O – U, 

With a quack – quack here, 

and a quack – quack there, 

Here a quack, there a quack, 

Everywhere a quack – quack. 

Old MacDonald had a farm, 

A – E – I – O – U. 

Old MacDonald had a farm, 

A – E – I – O – U, 

And on the farm he had a cow, 

A – E – I – O – U, 

With a moo – moo here, 

and a moo – moo there, 

Here a moo, there a moo, 

Everywhere a moo – moo. 

Old MacDonald had a farm, 

A – E – I – O – U. 

 

 

Old MacDonald had a farm, 

A – E – I – O – U, 

And on the farm he had a pig, 

A – E – I – O – U, 

With an oink – oink here, 

and an oink – oink there, 

Here an oink, there an oink, 

Everywhere an oink – oink. 

Old MacDonald had a farm, 

A – E – I – O – U. 

 

 

 

  



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way, 

Oh what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh, 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way, 

Oh what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How sweet it is to see my dad, 

And help my Mum to make the bed! 

We're together never alone. 

Enjoy the pleasures of our home! 

Home! Home! Sweet, sweet home! 

There's no place like home! 

There's no place like home! 



164 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

You are welcome, 

You are welcome, 

In our school, 

In our school. 

We are glad to meet you, 

We are glad to meet you, 

Yes we are, 

Yes we are. 

Where are you from, 

Where are you from? 

Near or far, 

Near or far? 

We are now your schoolmates, 

We are now your schoolmates, 

Yes we are, 

Yes we are. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swing, swing, push the swing, 

Push the swing so high. 

You swing so high, 

You tuch the sky. 

Then down you come again. 

Climb, climb, climb the bar, 

Climb the bar so high. 

You climb so high, 

You tuch the sky. 

Then down you climb again.

Ride, ride, ride your bike, 

Around the yard again. 

You ride so fast, 

You're back at last. 

Then around you go again. 
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PRILOGA 3: Notacije z besedili izbranih pesmi učbeniškega gradiva My Sails 2 

 

 

 

 

The head is on the neck, 

The head is on the neck, 

Hi-ho, he's growing-o, 

The head is on the neck. 

 

 

Curly hair's on the head, 

Curly hair's on the head, 

Hi-ho, he's growing-o, 

Curly hair's on the head. 

 

 

The face is red and fat, 

The face is red and fat, 

Hi-ho, he's growing-o 

The face is red and fat. 

 

The mouth is small and shut, 

The mouth is small and shut, 

Hi-ho, he's growing-o, 

The mouth is small and shut. 

 

 

The nose is round and red, 

The nose is round and red, 

Hi-ho, he's growing-o, 

The nose is round and red. 

 

 

The clown is our friend, 

The clown is our friend, 

Hi-ho, he's growing-o, 

The clown is happy friend. 
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If I walk, my shadow walks. 

If I run, my shadow runs. 

And when I stand still, as you can see, 

My shadow stands beside me. 

When I hop, my shadow hops. 

When I jump, my shadow jumps. 

And when I sit still, as you can see, 

My shadow sits beside me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is the way we wash our clothes, 

Rub-a-dub-dub, rub-a-dub-dub; 

See them getting clean and white, 

Rub-a-dub-dub, rub-a-dub-dub; 

This is the way we hang them out, 

Flippity-flap, flippity-flap; 

See them blowing in the wind, 

Flippity-flap, flippity-flap; 

 

 

This is the way we iron them flat, 

Smooth as can be, smooth as can be; 

Soon our wash day will be done, 

Nice clean clothes for you and me. 
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It's sunny, it's suny, 

What else do I need? 

A T-shirt, shorts 

And sandals too, 

That is what I need. 

 

 

It's chilly, it's chilly, 

What else do I need? 

Mittens and 

A jacket too, 

That is what I need. 

It's raining, it's raining, 

What else do I need? 

An umbrella, boots, 

And a raincoat too, 

That is what I need. 

 

 

It's freezing, it's freezing, 

What else do I need? 

A coat, a scarf, 

A hat and gloves, 

That is what I need. 
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Barn owl flies at night, 

Searching for his prey, 

Watch out tiny mouse, 

He spies you there, 

You'd better run away. 

 

 

Barn owl flies at night, 

Searching for his prey, 

Watch out little rabbit, 

He spies you there, 

You'd better run away. 

 

 

Barn owl flies at night, 

Searching for his prey, 

Watch out tiny bat, 

He spies you there, 

You'd better run away. 

Barn owl flies at night, 

Searching for his prey, 

Watch out wet frog, 

He spies you there, 

You'd better run away. 

 

 

Barn owl flies at night, 

Searching for his prey, 

Watch out scary lizard, 

He spies you there, 

You'd better run away. 

 

 

Barn owl flies at night, 

Searching for his prey, 

Watch out pretty bird, 

He spies you there, 

You'd better run away. 

 

 

 

Barn owl flies at night, 

Searching for his prey, 

Watch out little insect, 

He spies you there, 

You'd better run away. 
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One o'clock, two o'clock, 

Three o'clock rock, four o'clock, 

Five o'clock, six o'clock rock, 

Seven o'clock, eight o'clock, 

Nine o'clock rock, ten o'clock, 

Eleven o'clock, twelve o'clock rock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy birthday to you, happy birthday to you. 

Happy birthday, dear Hookie, Happy birthday to you. 

 

 

Happy birthday to you, happy birthday to you. 

Happy birthday, dear Twiggy, Happy birthday to you. 
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The customer orders the food. 

The customer orders the food. 

It happens at a restaurant. 

The customer orders the food. 

 

 

The server tells the cook. 

The server tells the cook. 

It happens at a restaurant. 

The server tells the cook. 

 

 

The cook prepares the food. 

The cook prepares the food. 

It happens at a restaurant. 

The cook prepares the food. 

 

 

The server brings it out. 

The server brings it out. 

It happens at a restaurant. 

The server brings it out. 

The customer eats the food. 

The customer eats the food. 

It happens at a restaurant. 

The customer eats the food. 

 

 

The customer pays the cashier. 

The customer pays the cashier. 

It happens at a restaurant. 

The customer pays the cashier. 

 

 

The cashier takes the money. 

The cashier takes the money. 

It happens at a restaurant. 

The cashier takes the money. 

 

 

The cleaner cleans the table. 

The cleaner cleans the table. 

It happens at a restaurant. 

The cleaner cleans the table. 
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Winter, Spring, Summer, Fall 

There are seasons, four in all. 

Weather changes, sun and rain and snow, 

Leaves fall down and flowers grow. 

Winter, Spring, Summer, Fall 

There are seasons, four in all. 

Look outside and you will see 

Just what season it will be! 
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PRILOGA 4: Notacije z besedili izbranih pesmi učbeniškega gradiva Happy Street 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come and play at our house! 

Come and play today! 

I'm Polly. 

And I'm Jack! 

My name's Greg. 

Hello, Greg! 

Hello, hello, hello, hello! 

Come and play today! 
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A game in the garden – one, two, 

A game in the garden – three. 

A game in the garden – four, five, 

Give the ball to me. 

 

 

A game in the garden – six, seven, 

A game in the garden – eight. 

A game in the garden – nine, ten, 

Hurry! I can't wait. 

 

One, two, three, four, five, six, 

Seven, eight, nine, ten. 

Knock the skittles over, 

And start the game again. 
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Feathers on the table! 

Feathers on the chair! 

Feathers on the bookcase! 

Feathers everywhere! 

Oh Greg! Oh Greg! 

 

 

 

Feathers on the cupboard! 

Feathers on the bed! 

Feathers on the wardrobe! 

Feathers on your head! 

Oh Greg! Oh Greg! 
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A woman and a dog 

Waiting at the bus stop. 

A woman and a dog 

Waiting at the bus stop. 

 

 

A boy and a baby 

Waiting at the bus stop. 

A boy and a baby 

And a woman and a dog 

Waiting at the bus stop. 

 

 

A man and a girl 

Waiting at the bus stop. 

A man and a girl 

And a boy and a baby 

And a woman and a dog 

Waiting at the bus stop. 
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I don't like this jumper, 

this jumper, this jumper, 

I don't like this jumper. 

This jumper's too big. 

 

 

Then put on another, 

another, another, 

Then put on another, 

another dear Greg! 

 

 

I don't like this jumper, 

this jumper, this jumper, 

I don't like this jumper. 

This jumper's too small. 

 

 

Then put on another, 

another, another, 

Then put on another, 

another dear Greg! 

 

 

I love this jumper, 

this jumper, this jumper, 

I love this jumper. 

This jumper's just right!  
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PRILOGA 5: Notacije z besedili izbranih pesmi učbeniškega gradiva Happy Street 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My brother lives at number forty-four. 

His house has got a red and yellow door. 

Woof! Woof! Woof! Woof! Woof! 

 

 

My sister lives at number sixty-eight. 

Her house has got a black and orange gate. 

Woof! Woof! Woof! Woof! Woof! 

 

 

My auntie lives at number thirty-two. 

Her house has got a swing. It's green and blue. 

Woof! Woof! Woof! Woof! Woof! 

 

 

My uncle lives at number fifty-three. 

His house has got a little apple tree. 

Woof! Woof! Woof! Woof! Woof! 

 

 

My cousin lives at number twenty-one. 

His house has got a slide. It's fun! 

Woof! Woof! Woof! Woof! Woof! 
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I do my homework every day – 

I think it’s very nice. 

I never miss a single day – 

Sometimes I do it twice! 

I do my homework on Mondays. 

I do my homework on Tuesdays. 

I do my homework on Wednesdays. 

I do my homework on Thursdays. 

I do my homework on Fridays. 

I do my homework on Saturdays. 

And on Sundays … guess what? 

I do my homework twice! 
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Umbrellas! Umbrellas! 

Umbrellas! Umbrellas! 

It's raining on the houses 

And it's raining on the trees. 

It's raining on my shoulders 

And it's raining on my knees. 

It's raining and it's raining, 

But I'm not complaining. 

I'm wearing my coat, 

So I'm OK! 

 

Umbrellas! Umbrellas! 

Umbrellas! Umbrellas! 

It's raining on the houses 

And it's raining on the trees. 

It's raining on my shoulders 

And it's raining on my knees. 

It's raining and it's raining, 

But I'm not complaining. 

I'm wearing my hat, 

So I'm OK! 

 

Umbrellas! Umbrellas! 

Umbrellas! Umbrellas! 

It's raining on the houses 

And it's raining on the trees. 

It's raining on my shoulders 

And it's raining on my knees. 

It's raining and it's raining, 

But I'm not complaining. 

I'm wearing my boots, 

So I'm OK!  
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PRILOGA 6: Notacije z besedili izbranih pesmi učbeniškega gradiva Reach for the 

Stars 4 

 

 

 

Hello, hello, I'm Lili, I'm Robert. 

Hello, hello, and this is my friend. 

Hello, hello, good morning, how are you? 

Hello, hello, I'm fine, how are you? 

 

 

 

 

 

Twinkle, twinkle Little Star, 

How I wonder where you are. 

Up above the world so high. 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle Little Star, 

How I wonder where you are. 
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This is the rainbow, 

Beautiful rainbow, 

Purple, blue, green, yellow, 

Orange and red. 

Look at the rainbow, 

Beautiful rainbow, 

Purple, blue, green, yellow, 

Orange and red. 

Colour the rainbow, 

Beautiful rainbow, 

Purple, blue, green, yellow, 

Orange and red. 

Look at the rainbow, 

Beautiful rainbow, 

Purple, blue, green, yellow, 

Orange and red. 

 

 

 

 

 

Happy birthday, happy birthday, 

May your wishes all come true. 

Happy birthday, happy birthday, 

Happy birthday to you. 
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Can you hear me? 

Can you hear me? 

Yes, I can. 

Yes, I can. 

 

 

Can you see me? 

Can you see me? 

Yes, I can. 

Yes, I can. 

 

 

Can you find me? 

Can you find me? 

Yes, I can. 

Yes, I can. 

 

 

Can you find me? 

Can you find me? 

Yes, I can. 

Here you are! 
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Five currant buns in a baker’s shop, 

Round and fat with sugar on the top. 

Along came a boy with a penny one day, 

Bought a currant bun and took it away. 
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Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, 

How lovely are your branches. 

Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, 

How lovely are your branches. 

In summer sun or winter snow, 

A coat of green you always show. 

Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, 

How lovely are your branches. 
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PRILOGA 7: Notacije z besedili izbranih pesmi učbeniškega gradiva Reach for the 

Stars 5 

 

 

 

 

 

 

Hush-a-bye baby, Dady's away, 

Brothers and sisters have gone out to play. 

But here by your cradle, dear baby, I'll keep 

To guard you from danger and sing you to sleep. 
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You put your right hand in, your right hand out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 

 

You put your left hand in, your left hand out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 

 

You put your right arm in, your right arm out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 
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You put your left arm in, your left arm out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 

 

You put your right leg in, your right leg out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 

 

You put your left leg in, your left leg out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 

 

You put your right foot in, your right foot out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 

 

You put your left foot in, your left foot out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 

 

You put your whole self in, your whole self out, 

In, out, in, out, shake it all about, 

You do the hokey cokey, and you turn around, 

That’s what it’s all about. 

Oh, the hokey, cokey, oh, the hokey, cokey, 

Oh, the hokey, knees bend, arms stretch, 

One, two, three. 
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If you’re happy and you know it, clap your hands, 

If you’re happy and you know it, clap your hands, 

If you’re happy and you know it, then your face is going to show it, 

If you’re happy and you know it, clap your hands. 

 

If you’re happy and you know it, wipe your eyes, 

If you’re happy and you know it, wipe your eyes, 

If you’re happy and you know it, then your face is going to show it, 

If you’re happy and you know it, wipe your eyes. 

 

If you’re happy and you know it, stamp your feet, 

If you’re happy and you know it, stamp your feet, 

If you’re happy and you know it, then your face is going to show it, 

If you’re happy and you know it, stamp your feet. 

If you’re happy and you know it, take your coat, 

If you’re happy and you know it, take your coat, 

If you’re happy and you know it, then your face is going to show it, 

If you’re happy and you know it, take your coat. 

 

If you’re happy and you know it, take a bite, 

If you’re happy and you know it, take a bite, 

If you’re happy and you know it, then your face is going to show it, 

If you’re happy and you know it, take a bite. 

 

If you’re happy and you know it, have a rest, 

If you’re happy and you know it, have a rest, 

If you’re happy and you know it, then your face is going to show it, 

If you’re happy and you know it, have a rest. 

If you’re happy and you know it, go to bed, 

If you’re happy and you know it, go to bed, 

If you’re happy and you know it, then your face is going to show it, 

If you’re happy and you know it, go to bed. 
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Incy Wincy spider climbed up the spout, 

Down came the rain and washed poor Incy out. 

Out came the sun and dried up all the rain. 

Incy Wincy spider climbed up the spout again. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I love playing football every day. 

There’s nothing else I’d rather play. 

When I’m on the ball my friends all cheer, 

And I kick the ball right out of here! 
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PRILOGA 8: Okvirni vprašalnik za intervju z učiteljicami 

 

Vprašanja za intervju z učiteljicami, ki poučujejo angleščino v 4. 

in 5. razredu 

1. Katero učbeniško serijo uporabljate za poučevanje angleščine v 4. ali 5. razredu? 

 

2. Ste z izborom pesmi v učbeniški seriji, ki jo uporabljate, zadovoljni? 

 

3. Ali bi pri izboru pesemskega gradiva kaj spremenili?  

 

4. Ali se vam zdijo pesmi v učbeniških gradivih z vidika glasbene vsebine primerne 

glede na starost učencev19? Zakaj? 

 

5. Ali se pri učencih 4. ali 5. razreda pri izvajanju angleških pesmi, prisotnih v učbenikih, 

z glasbenega vidika (npr. na področju ritma, poteka melodije, tonalitete oz. višine 

pesmi itd.) pojavljajo kakšne težave?  

a. Če DA, katere so te težave? 

 

6. Ali vsebuje učbeniška serija, ki jo uporabljate, notno gradivo pesmi, ki so prisotne v 

učbeniku? Kakšno je vaše mnenje o tem? 

 

7. Ali pesmi za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu poiščete tudi sami? 

a. Če je odgovor DA, zakaj? 

b. Katere so te pesmi (zvrsti, npr. tradicionalne, pesmi na spletu itd.)? 

c. Na kaj ste pozorni pri iskanju novih pesmi za poučevanje angleščine v 4. ali 5. 

razredu? 

d. Ali upoštevate pri iskanju novih pesmi tudi glasbeno vsebino (npr. ste pozorni 

na ustreznost ritma, melodije ipd.)? Če jo, na kaj ste pri glasbeni vsebini 

najbolj pozorni? 

 

8. Na kakšen način pri pouku angleščine izvajate pesmi20 (npr. petje, poslušanje CD-

zgoščenk, igranje na instrumente ipd.)? Zakaj? 

 

9. Ali se kot učiteljica na izvajanje pesmi predhodno pripravite?  

a. Če je odgovor DA, kako se na izvajanje pesmi pripravite? 

b. Če je odgovor NE, zakaj? 

 

10. Ali si pred izvajanjem pesmi (med učno uro) zaigrate intonacijo? Zakaj? 

                                                            
19 Glasbena vsebina je lahko ritem pesmi, melodija (tonaliteta, glasovni obseg, enostavnost, ali gre v uho ipd.), 

tempo itd. 
20 Na kakšen način učencem predstavite novo pesem? 


