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I 

POVZETEK 

 
Pomembno je, da imajo otroci že v vrtcu možnost aktivnega udejstvovanja, 

raziskovanja, opazovanja, preizkušanja in ustvarjanja pri dejavnostih, saj ob tem 

pridobivajo različne izkušnje, spoznanja in znanja. Eno od takšnih dejavnosti sem 

predstavila tudi v diplomskem delu z naslovom Spoznavanje materialov v prvem in 

drugem starostnem obdobju preko tolkal. 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti koliko znanja, pridobljenega preko didaktičnih 

glasbil, so otroci prvega in drugega starostnega obdobja osvojili o materialih ter 

njihovih značilnostih in lastnostih ter umestiti didaktična glasbila (tolkala) kot primerno 

sredstvo za pridobivanje novega znanja z aktivnim in izkustvenim učenjem.  

 

Osrednji del se nanaša na tehniko, njegov pomen vpetosti v vrtcu za otroka, nato pa se 

osredinim na pomembnost otrokovega opazovanja sveta okoli sebe. Predstavljena so 

teoretična izhodišča različnih avtorjev o aktivnem in izkustvenem učenju ter vpliv čutil 

in glasbene vzgoje na razvoj otroka. Na koncu teoretičnega dela podrobneje opišem 

materiale in tolkala.  

 

V empiričnem delu predstavim didaktična glasbila iz treh različnih materialov (les, 

kovina, umetna snov), ki jih podrobneje opišem in predstavim s slikami. Didaktična 

glasbila je v vrtcu preizkusilo 20 otrok iz prvega ter 20 otrok iz drugega starostnega 

obdobja. Opazovanje otrok je bilo individualno. Pri glasbeno-tehnični dejavnosti so 

otroci z raziskovanjem, opazovanjem, ustvarjanjem, preizkušanjem in primerjanjem 

didaktičnih glasbil spoznali materiale, njihove lastnosti in značilnosti z izkustvenim in 

aktivnim učenjem. Ob tem so razvijali fino motoriko, koordinacijo roka-oko ter tipno, 

slušno in vidno zaznavanje. Proces aktivnega in izkustvenega učenja smo ovrednotili in 

zbrali kvantitativne podatke s pomočjo lastno oblikovanega opazovalnega lista ter dveh 

pred-testov in dveh po-testih.  Rezultati so pokazali, da so otroci s svojo lastno 

aktivnostjo, preko čutil, pridobili nova spoznanja, znanja in nove izkušnje. 

 

V kolikšni meri se različni materiali in glasbila uporabljajo v vrtcu, smo ugotavljali z 

anketnim vprašalnikom. Izpolnilo ga je 47 strokovnih delavcev iz osrednje in dolenjske 

regije. Ugotovili smo, da vzgojitelji/ce pri pedagoškem delu poskrbijo za raznoliko 



 II 

uporabo materialov, področij in metod dela.  Od glasbil v večji meri uporabljajo 

ritmična glasbila, ki jih izdelujejo sami (največ ropotulje, polnjene z naravnim 

materialom).  

 

V diplomskem delu v ospredje postavljamo didaktična glasbila, saj rezultati kažejo, da 

so primerno sredstvo za spoznavanje različnih materialov in pridobivanje novega znanja 

v obeh starostnih obdobjih v vrtcu. Otrokom vzbujajo radovednost, ki jo udejanjijo z 

opazovanjem, raziskovanjem, primerjanjem, preizkušanjem in zaznavanjem s čutili. S 

tem bodo vzgojitelji/ce dobili/e vpogled v drugačen pristop in način spoznavanja 

materialov.   

 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Tehnična vzgoja, naravoslovje, izkustveno učenje, predšolska vzgoja, glasbena vzgoja. 
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Familiarization with materials in the first and 

second age group with percussion instruments 
 

SUMMARY  
 

It is important for children to have the opportunity to actively participate, explore, observe, test 

and create during activities already in the kindergarten for they gain different experiences and 

knowledge doing that. One of these activities is presented in my thesis entitled Familiarization 

with materials in the first and second age group with percussion instruments. 

 

The purpose of the thesis is to determine how much knowledge about materials, their 

characteristics and properties, which was gained through didactic instruments, was assimilated 

by the children of the first and second age group, as well as to place didactic (percussion) 

instruments as a suitable means of acquiring new knowledge through active and experiential 

learning. 

 

The central part of the thesis refers to the technique, the significance of a child’s integration in 

the kindergarten, and then I focus on the importance of a child's observation of the world around 

him or her. I present the theoretical basis of various authors on active and experiential learning 

as well as the influence of the senses and music education on a child’s development. At the end 

of the theoretical part, I describe the materials and percussion instruments on a more detailed 

level. 

 

In the empirical part I present didactic musical instruments made from three different materials 

(wood, metal, artificial material) which are described in detail and presented with pictures. 

Didactic musical instruments were tested by 20 children from the first and 20 children from the 

second age group in the kindergarten. The observation of the children was individual. In the 

field of music-technical activity, the children got to know the materials, their properties and 

characteristics through researching, observing, creating, testing and comparing didactic 

instruments, that is through experiential and active learning. In addition, they developed fine 

motor skills, hand-eye coordination, as well as tactile, auditory and visual perception. The 

process of active and experiential learning was evaluated. Quantitative data was collected by 

means of a self-designed observation sheet, two pre-tests and two post-tests. The results showed 

that through their senses the children acquired new insights, knowledge and experiences by 

being active on their own. 
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The extent to which different materials and instruments are used in kindergarten was determined 

by a questionnaire. It was completed by 47 professionals from the Central and Dolenjska 

regions. We have discovered that educators provide a variety of materials, fields and methods of 

work. When it comes to musical instruments, self-made rhythmic instruments are used in 

majority (mostly rattles filled with natural material). 

 

The thesis focuses on didactic instruments, since the results show that they are a suitable means 

for familiarization with different materials and acquiring new knowledge at both age groups in 

the kindergarten. They arouse the children’s curiosity which is realized by observing, exploring, 

comparing, testing and sensing. This will give educators an insight into a different approach and 

method of learning about materials. 

 

 

KEY WORDS: 

 

Technical education, natural science, experiential learning, pre-school education, music 

education. 
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1 

1 UVOD 

 

Otroci so aktivna in raziskovalna bitja, velikokrat jih zanimajo nenavadne stvari, zato je 

pomembno, da starši in vzgojitelji njihova zanimanja prepoznamo in jim omogočimo 

čim več različnih izkušenj in aktivnosti iz vseh kurikularnih področij, preko katerih si  

pridobijo nova znanja in spoznanja. Velikokrat se vprašamo: »Ali otroci dobijo dovolj 

možnosti in priložnosti, da izkusijo ustrezne in raznolike dejavnosti, preko katerih 

gradijo svoje znanje?« To je bil povod za nadaljnje delo. 

 

Z diplomskim delom smo želeli predstaviti eno izmed kakovostnih rešitev, kako deloma 

že poznane stvari prikazati otrokom na drugačen način. Pri praktičnem delu smo želeli  

otrokom prve in druge starostne skupine na zanimiv način predstaviti naravoslovno-

tehnične vsebine z umetnostno vsebino, t.j. različne materiale, njihove lastnosti in 

značilnosti z izkustvenim in aktivnim učenjem preko glasbil. Zanimalo nas je, kako se 

bodo otroci odzvali na tovrstno dejavnost, ali bodo pridobili nova znanja, spoznanja in 

izkušnje, kakšna bo uspešnost povezave področja narave z umetnostjo, ter ovrednotiti 

lastni model didaktičnih glasbil. 

 

Naravoslovne teme otroke motivirajo, saj izhajajo iz njegovega že znanega okolja, 

hkrati pa v otroku spodbudijo raziskovanje, opazovanje, primerjanje, tipanje, 

preizkušanje … Ob tem otrok samostojno razvija ustvarjalnost, išče rešitve in vzroke 

posledic, hkrati pa ohranja svojo radovednost. 

 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Področje narave daje velik poudarek na pridobivanju izkušenj z naravnimi pojavi, 

živimi bitji ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Otrok spoznava predmete, živali, 

rastline in pojave okoli sebe, v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga 

zanimajo (Kurikulum za vrtce, 1999). Otrokom je treba že v vrtcu omogočiti 

opazovanje in eksperimentiranje, izkušnje s podobnostmi in razlikami, oblikami, 

velikostmi, razdaljami, težo, zvokom, svetlobo in temo, barvami, toploto in hladnostjo, 

saj s tem pridobivajo izkušnje z naravnimi pojavi, naravnimi silami in tehniko (Fošnarič 
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in Katalinič, 2012). Za otroke je v vrtcu zaradi njihovih spoznavnih sposobnosti med 

najprimernejšimi dejavnostmi »opazovanje« (Otrok v vrtcu, 2001). 

 

Pri zgodnjem uvajanju otrok v naravoslovje moramo upoštevati predvsem sposobnosti 

in lastnosti otrok, različne aktivnosti pa morajo omogočiti pridobivanje izkušenj, ki so 

pomembne za njegov nadaljnji razvoj (Fošnarič in Katalinič, 2012). Maria Montessori 

(2008) pravi, da se novo življenje začne pri treh letih, ko otrok hoče razviti sposobnosti 

in moči, ustvarjene sposobnosti pa se po tretjem letu izpopolnjujejo s pomočjo 

aktivnega delovanja vse do šestega leta. To je obdobje resnične ustvarjalnosti.  

 

»Dobro organiziran prostor, podpora staršev in vzgojiteljev pri aktivnostih in s tem 

učenje otrok, spodbujanje otrokovih dejanj in razmišljanj ter podpora pri otrokovih 

interesih so bistveni pogoji za razvoj aktivnega učenja, katerega učinki so najbolj vidni, 

če poteka s samostojnim iskanjem in preizkušanjem"(Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 

2015, str. 23). Hohmann in Weikart (2005) opisujeta aktivno učenje kot učenje, ko otrok 

razpolaga z materiali, preizkuša zamisli, razmišlja, išče odgovore na vprašanja, pri tem 

pa razvija misli in popolnejše razumevanje sveta. Vsako učenje pa je tudi izkustveno 

učenje, pravi Marentič Požarnik (2003), saj gre za progresivno spreminjanje 

posameznika na osnovi izkušenj (prav tam). Če otrok nima razvitih spretnosti 

opazovanja, logičnega razmišljanja, zavzetosti in predanosti za izbran cilj, ne more 

izkusiti celovite osebne izkušnje (Mijoč, 1996). Ker so otroci v predšolskem obdobju 

hitro učljivi in znanje najpogosteje pridobivajo in utrjujejo s svojo lastno aktivnostjo, 

želim z diplomskim delom prikazati spoznavanje in posledično pridobivanje znanja 

otrok z aktivnim in izkustvenim učenjem preko tolkal iz različnih materialov (les, 

kovina, umetna snov).  

 

Kovine so elementi, ki jih spoznavamo po značilnih skupnih lastnostih. To so kovinske 

lastnosti: trdota, trdnost, žilavost, kovinski sijaj, prožnost, možnost vlivanja, prevodnost 

toplote, sposobnost varjenja in kaljenja ter kovnost (Gorjanc in Gorjanc, 1980).  

 

Les je že v preteklosti veljal za enega najosnovnejših materialov za oblikovanje. V ta 

namen uporabljamo vse vrste lesa: lipa, javor, bor, smreka, bukev, macesen, oreh, 

kostanj … Les se ne razlikuje le po trdoti in žilavosti, temveč tudi po gostoti letnic, po 

starosti debla, po klimi in kraju, kjer raste. Pri njegovem obdelovanju moramo biti 
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pozorni predvsem na strukturo in lastnosti, na smer vlaken, na trdoto in obliko (Čadež 

Lapajne, 1983). 

 

Snovi, ki jih imenujemo umetne mase (plastika), sodijo med polimere, ki so snovi, 

sestavljene iz velikega števila osnovnih enot (monomeri). V naravi je polimer škrob, ki 

je sestavljen iz velikega števila med seboj povezanih molekul glukoze. Umetne mase so 

zelo uporabne, saj imajo različne lastnosti (Krnel, 2015). Lahko so lahke, trde, različnih 

barv, svetleče, gladke in upogljive (Parker, 2004). 

 

Z aktivnim učenjem bodo otroci dosegli trdnejša znanja, ki ga bodo uporabili v številnih 

novih situacijah (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015), z izkustvenim učenjem pa 

pridobili celovito osebno izkušnjo (Marentič Požarnik, 2003) ter različna spoznanja in 

znanja, do katerih bodo prišli sami (Garvas, 2010). Preko čutil bodo spoznavali 

materiale (njihove lastnosti), saj se otroci preko njih lažje učijo. Če učne poti v spomin 

vodijo preko gledanja, poslušanja in tipanja, se vsebine zasidrajo v naše omrežje 

spomina (Kolb in Miltner, 2005). Trajni dražljaji (dotik predmetov, premikanje rok in 

nog, prijemanje težkih in lahkih predmetov, občutki na koži …) so velikega pomena, saj 

s tem možgani ostajajo v stanju urejenosti, hkrati pa se človek dobro počuti (Kremžar in 

Petelin, 2000). 

 

Najpomembnejši način učenja v otroštvu pa je igra, ki je z učenjem  neločljivo 

povezana. V predšolskem obdobju se otrok uči skozi igro – opazuje, vonja, tipa, 

posluša, sestavlja … S tem pridobiva čutne vtise, osnove za višje oblike učenja in razvoj 

mišljenja (Marentič Požarnik, 2003), s prvimi psihomotoričnimi zaznavami preko čutil 

pa razvija doživetje lastnega telesa in graditev instance jaza. Čutni vtisi pomagajo 

otroku vzpostaviti stik s svetom in z ljudmi okoli njega (Devjak in Berčnik, 2018). 

Pomembno je, da otroka seznanimo z različnimi področji preko načrtovanih dejavnosti, 

ki morajo potekati skozi igro, saj igra predstavlja neizčrpen vir novih spoznanj 

(Marjanovič, 1981).  

 

Z različnimi glasbenimi dejavnostmi  (ustvarjanje, izvajanje in poslušanje) omogočimo 

otroku avtentično izkušnjo z glasbeno umetnostjo (Borota, 2013). Dejavnosti moramo 

prilagajati razvojni stopnji otrok na telesnem, motoričnem, čustvenem in socialnem 

področju, na področju spoznavanja ter na področju glasbenega razvoja (Pesek, 1997). 
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Pomembno je, da imajo otroci dostop do raznolikega materiala, sredstev in glasbil, s 

katerimi je mogoče eksperimentirati, spoznavati, odkrivati in raziskovati posamezne 

značilnosti zvoka glasbil in glasu: barva, jakost in trajanje zvoka ter tonske višine 

(Otrok v vrtcu, 2001). Pri otrocih želim spodbuditi vse našteto z njihovim raziskovalnim 

igranjem na tolkala, narejena iz različnih materialov, jim podati individualno izkušnjo s 

čutili, predvsem pa, da bi z aktivnim in izkustvenim učenjem pridobili različna znanja in 

spoznanja. Sicherl-Kafol (2015) pravi, da učenje skozi igro, povezano z glasbo, 

spodbuja razvoj kompetenc, ki so ključne za kakovostno in vseživljenjsko učenje. 

 

Z diplomskim delom želim najprej prikazati uporabnost didaktičnih glasbil za namen 

spoznavanja materialov ter njihovih lastnosti, značilnosti in poimenovanja, omogočiti 

otrokom individualno izkušnjo s čutili, predvsem pa z aktivnim in izkustvenim učenjem 

pridobiti različna znanja in spoznanja. 

 

1.2 Cilji diplomskega dela 

Osnovni namen našega dela je umestiti celovito didaktično igračo (tolkala iz lesa, 

kovine in umetne mase) kot primerno sredstvo za spoznavanje različnih materialov v 

prvem in drugem starostnem obdobju z izkustvenim in aktivnim učenjem ter pridobiti 

nova spoznanja, znanja in izkušnje.  

 

Pri tem smo si zadali naslednje cilje (C 1–C 5): 

C 1: Predstaviti vlogo didaktičnih glasbil in strategijo aktivnega in izkustvenega učenja. 

C 2: Predstaviti zaključen postopek od zasnove, izdelave, uporabe in preizkušanja 

didaktičnih glasbil. 

C 3: Določiti kriterije ocenjevanja napredka znanja otrok o materialih in njihovih 

lastnostih po uporabi didaktičnih glasbil. 

C 4: Kritično ovrednotiti lastni model didaktičnih glasbil. 

C 5: Analizirati usvajanje pojmov ter pogostost izkustvenega in aktivnega manipuliranja 

z izbranim materialom (didaktičnim glasbilom) pri otrocih prvega in drugega 

starostnega obdobja. 
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Preverjali smo naslednje hipoteze (H 1–H 9): 

H 1: Več kot polovica otrok iz prve starostne skupine ne zna poimenovati niti opisati ali 

našteti  lastnosti/značilnosti materialov (les, kovina, umetna snov). 

H 2: Več kot polovica otrok iz druge starostne skupine zna poimenovati in našteti 

lastnosti/značilnosti materialov (les, kovina, umetna snov). 

H 3: Po izpeljani dejavnosti vsaj 50 % otrok prve starostne skupine prepozna ali opiše 

vsaj dve lastnosti materialov in tako pridobijo nova znanja o materialih in njihovih 

lastnostih/značilnostih.  

H 4: Po izpeljani dejavnosti vsaj 90 % otrok druge starostne skupine poimenuje in 

prepozna ali našteje vsaj pet lastnosti materialov in tako pridobijo nova znanja o 

materialih in njihovih lastnostih. 

H 5: Večina otrok prve in druge starostne skupine bo pogosteje preizkušala in 

manipulirala z didaktičnimi tolkali iz kovine. 

H 6: Večina otrok prve in druge starostne skupine bo najmanj preizkušala in 

manipulirala z didaktičnimi tolkali iz umetne snovi. 

H 7: Večina anketiranih vzgojiteljev/ic z otroki v vrtcu uporablja improvizirana 

glasbila, narejena iz umetne snovi, najpogosteje ropotulje. 

H 8: Večina anketiranih vzgojiteljev/ic poskrbi za raznoliko uporabo materialov pri 

pedagoškem delu. 

H 9: Večina anketiranih vzgojiteljev/ic pri seznanjanju otrok z materiali uporablja 

metodo demonstracije. 

 

1.3 Metodologija dela 

 

Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili naslednje metode: 

- Zbiranje in študij ustrezne literature in virov. 

- Priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce. 

- Načrtovanje in samostojna izdelava didaktičnih tolkal. 

- Fotografiranje in dokumentiranje faz izdelave didaktičnih tolkal. 

- Opisna in demonstracijska metoda. 

- Preizkušanje didaktičnih tolkal. 

- Aktivno in izkustveno učenje. 
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- Fotografiranje in dokumentiranje. 

- Metoda opazovanja z udeležbo. 

- Statistična obdelava podatkov in evalvacija. 

Vzorec: 40 otrok ter 47 strokovnih delavk. 

Ciljne skupine: 20 otrok prve (2-3 let) in 20 otrok druge (5-6) starostne skupine, 

vzgojitelji/ce v vrtcu. 

Pripomočki: anketni vprašalniki za strokovne delavce, opazovalni listi, različni 

predmeti (žlice, žogica, skodelica, stol), didaktična glasbila. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

V diplomskem delu obravnavamo spoznavanje materialov preko igre oz. tolkal, 

materiali pa so v kurikulumu opredeljeni pod področje narave, zato je v drugem 

poglavju opisan vpliv spoznavanja otrok z naravoslovnimi vsebinami in njen pomen v 

predšolskem obdobju, podrobneje je opisan pomen opazovanja naravoslovnih pojavov, 

naravoslovne pismenosti ter naravoslovnih izkušenj in znanj. 

 

V tretjem poglavju je opisan razvoj otroka in glasbena vzgoja, kakšen je vpliv čutil na 

razvoj otroka in pomen glasbenih dejavnosti za razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti 

in znanj. 

 

Četrto poglavje podrobneje opisuje aktivno in izkustveno učenje predšolskih otrok 

preko igre. Predstavljeni so materiali (kovina, les, umetna snov), pri čemer so zapisane 

njihove delitve in tehnične lastnosti, ter tolkala kot didaktična igrača. 

 

Peto poglavje zajema empirični del, v katerem je opisan lastni model didaktičnih tolkal 

od zasnove do končnega izdelka, predstavljeni so rezultati anketnega vprašalnika, 

izvedba glasbeno-tehnične dejavnosti, ter analiza stanja pred in po izvajanju načrtovane 

glasbeno-tehnične dejavnosti. 

 

Šesto poglavje opisuje diskusijo z zadanimi cilji in preverjanje hipotez. 
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V sedmem poglavju podamo zaključek z ugotovitvami predznanja in pridobljenega 

znanja otrok prvega in drugega starostnega obdobja o materialih ter njihovih lastnostih 

in značilnostih. Analiziramo lastni model in predstavimo možne nadgradnje opazovanja.  
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2 NARAVOSLOVJE KOT KONTEKSTUALNA 

VPETOST DEJAVNOSTI TEHNIČNE VZGOJE V 

VRTCU 

 

 

Kurikulum za vrtce (1999) določa strokovno podlago za delo v vrtcu na šestih področjih 

dejavnosti, in sicer gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Cilji in iz 

njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem 

obdobju jasno kažejo na vpetost področij vertikalne kontinuitete in horizontalne 

povezanosti, ki omogočajo celovit razvoj otroka (Kurikulum za vrtce, 1999). Navkljub 

prizadevanju številnih deležnikov in izkazani potrebi po artikuliranem področju tehnike 

in tehnologije, so te vsebine še vedno predmet, ki je razdeljen na obstoječa področja 

kurikuluma, največ teh vsebin pa je ravno v področju narava. 

 

Področje narave daje poudarek na pridobivanju izkušenj z naravnimi pojavi, živimi bitji 

ter veselju v raziskovanju  in odkrivanju. Otrok spoznava predmete, živali, rastline in 

pojave okoli sebe, v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Ob 

opazovanju pojavov okoli sebe, razmišljanju o njih in rokovanju s predmeti in snovmi 

razvija čut za naravo ter spoznava lastnosti snovi in teles. Med igro odkriva 

namembnost in uporabnost stvari, ter spoznava, kako delujejo (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

 

Uvajanje otrok v naravoslovje temelji na učnem principu svobodnega in ustvarjalnega 

spoznavanja sveta narave. V svetu narave je bogastvo naravnih materialov in 

naravoslovnih vsebin, ki prispevajo k vzgoji in učenju predšolskega otroka skozi igro in 

dejavnosti. Otroka naravoslovne dejavnosti velikokrat motivirajo, pri tem postajajo 

radovedni, svojo radovednost pa udejanjajo z opazovanjem, s primerjanjem, 

potrjevanjem, preizkušanjem … Ob tem otrok razvija svojo ustvarjalnost, ki je temelj za 

kakovostno nadgradnjo spodbujanja otrokove radovednosti, ustvarjalnosti in akcijskega 

odnosa do okolja. Z zgodnjim seznanjanjem otroka z naravoslovnimi vsebinami 

vplivamo tudi na procesno spremljanje celostne osebnosti otroka in s tem na njegov 
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odnos do narave. Pri izvedbi naravoslovnih dejavnosti otroci razvijajo temeljne 

spoznavne in naravoslovne postopke (Fošnarič in Katalinič, 2012). 

 

Ker v današnjem času otroci niso tako blizu narave kot nekoč, je nujna pozitivna 

naravnanost do narave ter bogata in raznolika doživetja narave. Otrokom je potrebno že 

v vrtcu omogočiti opazovanje in eksperimentiranje, izkušnje s podobnostmi in 

razlikami, oblikami, velikostmi, razdaljami, težo in prostornino. Vse to tvori temelje za 

matematično razumevanje. Eksperimentiranje z zvokom, svetlobo in temo, barvami, 

težo, toploto in hladnostjo pa otrok pridobiva izkušnje z naravnimi pojavi, naravnimi 

silami in tehniko (Fošnarič in Katalinič, 2012).  

 

2.1 Naravoslovni postopki in opazovanje 

 

V predšolskem obdobju otrok razvija sposobnosti opazovanja, čustvovanja in 

doživljanje sveta (Fošnarič in Katalinič, 2012). Nekateri strokovnjaki menijo, da je za 

otroke v vrtcu zaradi njihovih spoznavnih sposobnosti med najprimernejšimi 

dejavnostmi »opazovanje« (Otrok v vrtcu, 2001).  

 

2.1.1 Opazovanje 

a) Opazovanje kot naravoslovni postopek 

Z opazovanjem zberemo nove podatke, ki širijo naše vedenje o snoveh, bitjih in 

pojavih. Z opazovanjem uporabljamo različna čutila, ki jih izberemo glede na 

opazovan pojav. Včasih uporabimo več čutil, drugič je bolje, da eno od čutil 

izključimo, saj tako lahko izostrimo drugo. Če želimo izostriti sluh, je potrebno 

mižati. Podobno je s tipom ali vohom. 

 

Kaj bo ostalo in kako se bodo novi podatki povezali v že obstoječe pojme in 

znanje, je odvisno od tega kar že poznamo. Otroci glede na svoje izkušnje isti 

predmet zaznajo vsak drugače. Z opazovanjem se bo širilo znanje, novo znanje 

pa bo spodbudilo drugačno opazovanje.  

 

b) Opazovanje celote in delov 



 10 

Večina otrok opazuje neki objekt ali pojav kot celoto. To ne pomeni, da ne 

vidijo podrobnosti nekega pojava, temveč je pogosto zveza med opazovanjem in 

mišljenjem obremenjena še z uporabo besed. Zato je naloga vzgojiteljice ne le 

usmerjati pozornosti na podrobnosti, ampak pri tem uporabiti prave besede.  

 

c) Opazovanje razlik in podobnosti 

Za predšolske otroke je značilno, da so uspešnejši pri določanju razlik kot pri 

podobnostih, po razliki med predmeti ali pojavi te uspešno razvrščajo, ne znajo 

pa tega utemeljiti. Pri omenjenem opazovanju se razvija prepoznavanje, 

določanje in oblikovanje povezav med spremenljivkami.  

 

d) Opazovanje pojavov 

Predšolski otroci pri opazovanju pojavov posvečajo več pozornosti vsebini 

pojava kot njegovemu trajanju. Za razlikovanje vsebine in za razlikovanje 

pojavov po trajanju je pomembno, da otroci opazujejo različne pojave in jih 

primerjajo. Pri otrocih je potrebno izvesti večkratno opazovanje ali ponavljanje 

poskusov in usmerjanje pozornosti na ves potek pojava (od prve do zadnje 

sekvence), saj si pogosto zapomnijo le zadnji del ali rezultat. Dobro je, da so 

opazovani pojavi kratki in dinamični. Pri najmlajših otrocih pa je še posebej 

pomembno večkratno ponavljanje zato, da se prepričajo v stalnost  vsebine 

pojava. Ponovljivost poskusov je ena prvih naravoslovnih ugotovitev in tista, ki 

omogoča spoznavanje ostalih zakonitosti v naravi. 

 

e) Povezovanje in ugotavljanje zakonitosti pri opazovanju 

Povezovanje več pojavov vodi k prepoznavanju vzorcev ali zakonitosti, le te pa 

so pomembne ne le zaradi razumevanja, ampak tudi zaradi napovedovanja. Če 

otrok ne izkusi povezovanja več pojavov, se zgodi, da si razvije miselni vzorec, 

ki je velikokrat v nasprotju z naravoslovjem (prav tam). 

 

2.2 Naravoslovna pismenost 

 

Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi bilo usmerjeno k postavitvi temeljev za 

naravoslovje v šoli. Posameznik naj bi bil naravoslovno pismen, sposoben reševanja 
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problemov in odkrivanja narave na logičen in znanstven način ter razumevanja 

temeljnih pojmov. Naravoslovna pismenost je pomembna tudi zato, ker je naravoslovje 

del naše kulture (Otrok v vrtcu, 2001). 

 

2.3 Naravoslovne izkušnje in znanja 

 

Otrok velikokrat hrepeni tudi po zadoščanju čutnih zaznav, kot so vid, sluh, tip, okus in 

vonj. Posledica radovednega raziskovanja so čutne zaznave, ki jih otrok pridobiva z 

izkušnjami: toplota, mraz in bolečina. Otrok tako prihaja do informacij, ki privedejo do 

temeljnega znanja oz. razumevanja (Fošnarič in Katalinič, 2012). 

 

Spoznavanje naravoslovnih znanosti pomaga otroku razvijati miselne poti za 

razumevanje sveta. Vsaka znanstvena informacija nastane kot produkt procesa iskanja 

odgovora na določeno vprašanje. Znanost otroke pritegne, če jim omogoči aktivnost, ob 

kateri si lahko odgovorijo na različna vprašanja. Informacije zbirajo s pomočjo 

opazovanja in z razlago opazovanj ter iz različnih pisnih virov (Fošnarič in Katalinič, 

2012). 

 

Pri zgodnjem uvajanju otrok v naravoslovje moramo upoštevati predvsem sposobnosti 

in lastnosti otrok. Pomembno je, da začnemo z aktivnostmi na nivoju, na katerem otrok 

je, aktivnosti pa morajo omogočiti pridobivanje izkušenj, ki so pomembne za njegov 

nadaljnji razvoj (Fošnarič in Katalinič, 2012).  
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3 RAZVOJ OTROKA IN GLASBENA VZGOJA 

 

 

Proces razvoja posameznikove osebnosti je zapleten proces, ki ga določa veliko 

dejavnikov. Na nekatere dejavnike, pa naj gre za biološke (fiziološke) ali negativne 

družbene (kulturne), posameznik nima neposrednega vpliva, ga pa pri razvoju lahko 

omejujejo, lahko pa proces razvoja ravno z njihovo pomočjo (in lastno dejavnostjo) 

obrne sebi v prid. Moškrič (2008, v Devjak in Berčnik, 2018) navaja, da morajo biti 

razvojne potrebe otroka v času poteka razvoja osebnosti v posamezni razvojni fazi 

zadovoljene, da se lahko razvojni proces nemoteno nadaljuje in pripelje do zrele odrasle 

osebnosti (Devjak in Berčnik, 2018). 

 

V predšolskem obdobju je otrokova dejavnost usmerjena v igro, igra pa je smiselna in 

prevladujoča dejavnost predšolskega otroka, je način otrokovega vraščanja v svet 

odraslih. Otroka ne odteguje od življenja in dela, ampak ravno nasprotno, vanj ga uvaja 

in zanj pripravlja. Če mu jo onemogočamo, s tem zaustavljamo njegov razvoj. (Devjak 

in Berčnik, 2018). Maria Montessori (2008) pravi, da se novo življenje začne pri treh 

letih. Otrok hoče sam obvladovati okolje in v njem poiskati sredstva za svoj razvoj, 

hoče razviti sposobnosti in moči, ki jih je do sedaj ustvaril. Ustvarjene sposobnosti pa se 

po tretjem letu izpopolnjujejo s pomočjo aktivnega delovanja vse do šestega leta. To je 

obdobje resnične ustvarjalnosti. Sposobnosti, ki jih je otrok do sedaj ustvaril, se lahko 

pokažejo na podlagi zavestnih izkušenj, ki jih najde v svetu okoli sebe.  Otrok vsrkava 

okolico s pomočjo uma in z aktivnimi izkušnjami. Če je okolico prej le opazoval, jo 

sedaj  z nagnjenjem, da se vsega dotakne in se ob vsaki stvari za nekaj časa ustavi. 

Današnji svet želi otrokom zadostiti potrebo po igri tako, da mu kupujejo igrače, v 

resnici pa potrebuje dražljaje čisto druge vrste. Predmete mora prijemati in jih občutit.  

 

3.1 Vpliv čutil na razvoj otroka 

 

Prvi čutni vtisi so pri otroku povezani s čustvi ugodja ali neugodja, povezani so tudi z 

elementarnimi potrebami in gonskim življenjem. Čutila dotika, kožni občutki in prve 

psihomotorične zaznave privedejo do doživetja lastnega telesa in graditve instance jaza. 
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Čutni vtisi pomagajo otroku vzpostaviti stik s svetom in z ljudmi okrog njega. S 

številom in določenimi vtisi pa ne smemo pretiravati (Devjak in Berčnik, 2018). Za 

lažje učenje otrok je pomembno, da vključimo čim več čutil. Če učne poti v spomin 

vodijo preko gledanja, poslušanja in tipanja, se vsebine zasidrajo v naše omrežje 

spomina (Kolb in Miltner, 2005). Otrok, ki v prvih letih življenja spozna svoje občutke 

in jih vzljubi, se bo pozneje veliko lažje spopadel z okoliščinami, ki jih ne pozna. 

Njegovo življenje bo bogatejše. Normalen razvoj je odvisen od bogatega čutnega 

doživljanja (Lepičnik Vodopivec, 2013). Številni trajni dražljaji: dotiki predmetov, 

občutki na koži, premikanje rok in nog, zibanje glave, prijemanje težkih in lahkih 

predmetov …, so velikega pomena, saj s tem možgani ostajajo v stanju urejenosti, 

hkrati pa se človek dobro počuti. »Ayresova pravi, da je otrok v igri postavljen pred 

novo učenje, saj se igra s svojimi čutili, kar omogoča smiselno obdelavo dražljajev« 

(Kremžar in Petelin, 2000, str. 61). Otrokovi možgani so do sedmega leta pretežno 

obdelovalni stroj smiselnih zaznav, kar pomeni, da občutijo in dojamejo njihov pomen. 

Majhen otrok ne razmišlja o idejah, pretežno je zaposlen s tem, da predmete in stvari 

občuti, dovoljuje telesu odzivanje na odnose teh občutenj. Skupna igra različnih čutil se 

prične že v času nosečnosti. Že v prvem starostnem obdobju otrok povezuje občutenja 

svojega telesa s težnostjo, z vidom, telesnim položajem in sluhom (Kremžar in Petelin, 

2000). 

 

3.1.1 Čutni organi 

Otroci se skozi občutke in zaznave učijo o okolju, ki jih obdaja. Vzporedno z 

razvijanjem čutnih organov potekajo tudi spremembe v načinu zaznavanja. Otrok se vse 

manj zadovoljuje s prvimi vtisi, vedno bolj pa se usmerja na posamezne lastnosti 

predmetov in pojavov, ki jih nato analitično razčlenjuje in z že usvojenimi znanji 

sintetizira v nova spoznanja o predmetni stvarnosti, ki ga obdaja. Čutni sistemi se 

razvijajo skupaj in soodvisno (Nemec, Krajnc, 2011).  

 

Vid. Z razvojem vida se razvija sposobnost zaznavanja globine. Zaznava globinske 

razdalje je sposobnost presojanja razdalje med predmeti in ima pomembno vlogo pri 

razumevanju okolja in posameznikovi dejavnosti v njem (Nemec, Krajnc, 2011). 

Predšolski otrok uživa v vedno spreminjajočem se svetu. Želi si novih odkritij in imeti 

dovolj časa za priložnosti za opazovanje in eksperimentiranje. Svet vidi drugače kot 
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odrasli. Otroci vidijo to, kar je zanje pomembno. Zato je spodbujanje odraslih, da bi 

otrok okolje opazoval, velikega pomena (Lepičnik Vodopivec, 2013). 

 

Sluh. Razvoj slušnih organov se konča že v maternici, zato je sluh pri novorojenčkih 

dobro razvit. Takrat dokaj dobro določijo smer zvoka, kasneje ta sposobnost upade, pri 

šestih mesecih pa je dojenček sposoben presojati, kako daleč se nahaja izvor zvoka 

(Nemec in Krajnc, 2011). Čeprav se otrok rodi z že razvitim sluhom in posluša, se 

fiziološki razvoj sluha zaključi šele v adolescenci. Sluh je temeljna človekova potreba 

(Neyen, 2014). 

 

Ena izmed prvih in najosnovnejših poslušalskih izkušenj za otroka je raziskovanje 

zvoka (kako ga ustvarimo in od kod prihaja). Njegovo pozornost usmerjamo na vire 

zvoka ter ga opozarjamo na različne snovi, s katerimi proizvajamo zvok. Ponudimo mu 

čim več različnih zvočnih materialov, saj mu tako razvijamo sposobnost za ugotavljanje 

podobnosti in različnosti med njimi. Z raziskovanjem zvoka povečajo svojo slišno 

zaznavo in občutljivost (Pesek, 1997). 

 

Tip. Izjemen pomen ima tudi tip pri raziskovanju okolja, predvsem pri prijemanju 

predmetov. Seganje po predmetih zahteva koordinacijo rok in informacij, ki jih dobimo 

z vidom (o predmetni oddaljenosti, obliki, postavitvi in velikosti). V kombinaciji z 

informacijami, ki jih dobi z vidom, otrok že od dojenčka naprej oblikuje spoznanja o 

lastnostih predmetov in prostora, v katerem se nahajajo. Otroci postanejo bolj vešči 

prijemanja predmetov, ko izboljšajo nadzor nad svojimi rokami in telesom (Nemec, 

Krajnc, 2011). »Pomembno je, da otrokom omogočimo okoliščine, v katerih bodo otroci 

v neposrednem srečanju z naravo tipali in čutili, in tako bo njihovo zaznavanje 

intenzivnejše in bogatejše« (Lepičnik Vodopivec, 2013, str. 44).  

 

Otroci so v zadnjem obdobju deležni prenasičenih močnih čutnih vtisov, ki so za 

majhnega otroka škodljivi (televizija, računalnik). Poleg tega onemogočajo čutom, da bi 

živo zaznavali sedanjost in jim preprečuje, da bi se zdravo oblikovali (Lepičnik 

Vodopivec, 2013).  
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3.2 Razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj 

 

Predšolsko obdobje je velikega pomena za razvoj glasbenih sposobnosti. Da se otrokova 

dispozicija razvije v sposobnost, je zelo pomembna aktivnost otroka. Za to so potrebni 

ugodni zunanji pogoji – družinsko in družbeno okolje (Denac, 2010). Izkušnjo z 

glasbeno umetnostjo otroku omogočimo v dejavnostih glasbenega ustvarjanja, izvajanja 

in poslušanja. Glasbene dejavnosti spodbujajo procese zvočnega pomnjenja, 

prepoznavanja, razlikovanja, primerjanja, razvrščanja, vrednotenja in uporabe, kar 

omogoča oblikovanje glasbene predstavljivosti in glasbenega mišljenja. Spodbujajo 

kompleksen in celovit učni razvoj (Sicherl-Kafol, 2015), v interakciji z dobrim učnim 

okoljem pa spodbujajo aktivno pridobivanje glasbenih izkušenj (Sicherl-Kafol, 2001). 

Za prvo in drugo starostno obdobje lahko opredelimo le okvirne značilnosti glasbenega 

razvoja, saj je le-ta odvisen od vpliva mnogih dejavnikov.  

 

3.2.1 Glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja otrok 1. starostnega obdobja 

V glasbenih dejavnostih so v tem obdobju zajeta vsa področja glasbenih dejavnosti, 

največji poudarek pa je na področju glasbenega izvajanja. Otroci v prvem starostnem 

obdobju veliko igrajo na ritmična glasbila (Orffov instrumentarij, ljudska glasbila, 

ropotulje, pokrovke, lesene in kovinske žlice in druga improvizirana glasbila), ter na 

lastna glasbila (roke, dlani, govorila, stopala). Preizkušajo že tudi zvočne možnosti 

melodičnih glasbil. Pri omenjeni starosti vključimo igranje na glasbila v okviru 

glasbenih iger (igre z ropotuljami, paličicami, bobni …) in gibalnih iger (ploskanje, igre 

s prsti, trkanje, drsenje, tleskanje, topotanje …) (Otrok v vrtcu, 2001).   

 

3.2.2 Glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja otrok 2. starostnega obdobja 

Otroci druge starostne skupine, v primerjavi s prvo starostno skupino, lahko spoznavajo, 

odkrivajo in raziskujejo posamezne značilnosti zvoka glasbil in glasu na višji stopnji, 

kar pomeni, da lahko ob eksperimentiranju ugotavljajo zakaj in na kašen način lahko iz 

enakega materiala oz. glasbila izvabimo visoke in nizke tone, kako z zračnim tokom 

ustvarjamo tone, kaj se zgodi z zvokom, če je struna bolj ali manj napeta, kako sestaviti 

zaporedje osmih tonov, od česa sta odvisna trajanje in glasnost tona pri govoru in petju, 

itd. Poleg slušnega razlikovanja barve in jakosti zvoka uvajamo otroke v tem obdobju 
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tudi na slušno razlikovanje trajanja in višine tona. V tem obdobju že preizkušajo 

melodične instrumente (npr. metalofon, ksilofon), na katere z enostavnimi 

ponavljajočimi se vzorci spremljajo otroške pesmi in besedila (Otrok v vrtcu, 2001). 

 

3.3 Dejavnosti glasbene vzgoje 

 

Glasbene dejavnosti razdelimo na tri vzgojno-izobraževalna področja (Borota, 2013): 

1. izvajanje glasbe, 

2. poslušanje glasbe in 

3. ustvarjanje. 

V raziskovalni nalogi smo uporabili vsa tri področja glasbenih dejavnosti, zato jih bomo 

v nadaljevanju podrobneje opisali.  

 

3.3.1 Glasbeno izvajanje 

Temeljno področje glasbenih dejavnosti v vrtcu je glasbeno izvajanje, ki vključuje petje, 

igranje na glasbila in ritmično izreko. Tesno se navezuje na ustvarjanje (Oblak, 2000; v 

Borota, 2013). Glasbeno izvajanje je najbolj izrazita glasbena komunikacija in je 

neločljivo povezana z aktivno zaznavo in oblikami ustvarjalnosti (Oblak, 2001). 

Podobno meni tudi Sicherl-Kafol (2001), ki pravi, da se izvajanje povezuje z 

ustvarjalnostjo, ki se kaže v izražanju doživljanja glasbenih vsebin. 

 

Igranje na instrumente je ena pomembnejših glasbenih dejavnosti za razvoj glasbenega 

izvajanja. Ko otroku prvič predstavimo glasbilo, ga mora dobro slišati, videti, 

preizkusiti, kako se nanj igra, in spoznati ime. Z igranjem na ritmična in melodična 

glasbila otroku omogočamo: razvijanje drobne motorike, poglabljanje posluha, 

posnemanje pravilne izvajalske tehnike ter uvajanje v skupinsko muziciranje (Otrok v 

vrtcu, 2001). Pesek (1997) poudarja, da se otrok z igranjem na glasbila razvija na 

kognitivnem, psihomotoričnem in afektivnem področju glasbene vzgoje, razvija 

potenciale za glasbeno ustvarjalnost (z improvizacijo), posledično pa tudi svoj 

domišljijski svet.  
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3.3.2 Glasbeno ustvarjanje 

Prve oblike ustvarjanja v glasbi pri otroku zaznamo že v predšolskem obdobju. Vokalna 

produkcija je na začetku vezana na besedilo, šele kasneje otrok vokalno ustvarja brez 

besedila na določenih zlogih, glasovih, samo na osnovi melodičnih izkušenj. Z 

razvojem glasbenih sposobnosti in spretnosti se povečujejo možnosti za glasbeno 

ustvarjalnost. Mlajši otroci spontano vokalno ali instrumentalno ustvarjajo med igro. 

Igra ponuja veliko situacij, ki spodbuja otroke k: raziskovanju sveta zvokov; 

eksperimentiranju z glasom, materiali, instrumenti; spontanemu izmišljanju melodije in 

besedila … Cilj ustvarjanja v glasbi je v samem procesu ustvarjanja. Otrok čuti 

zadovoljstvo že ob prvih ustvarjalnih  glasbenih poskusih in ima občutek, da njegove 

domisli sprejemamo. Na otrokovo ustvarjalnost močno vplivata spodbudno okolje in 

lasten zgled vzgojiteljice (Otrok v vrtcu, 2001). 

 

Ustvarjalnost definirajo avtorji zelo različno, se pa najde nekaj skupnih značilnosti 

ustvarjalnosti: originalnost, izjemnost, novost, intuicija, inspiracija … O otroški 

ustvarjalnosti govorimo takrat, ko otrok ustvarja pri igri in učenju. Glasbene dejavnosti 

omogočajo otroku razvijanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem 

raziskovanju in spoznavanju sveta. Z razvojem glasbenih spretnosti, sposobnosti in 

znanja se povečujejo možnosti za glasbeno ustvarjalnost. Ob razviti glasbeni 

ustvarjalnosti lahko otrok razpolaga z melodijo, ritmom, obliko, zvočno barvo, tempom 

in dinamiko. Pomemben je sam proces ustvarjanja, ki ga v predšolskem obdobju 

razvijamo z (Denac, 2010): 

- raziskovanjem zvokov, 

- instrumentalnim eksperimentiranjem, 

- ustvarjanjem zvočnih slik, 

- ustvarjanjem lastnih vokalnih vsebin (izmišljanje besedila in melodije) … 

 

3.3.3 Poslušanje glasbe 

Glasba bogati otroški doživljajski svet, spodbuja radovednost in razvoj domišljije. S 

poslušanjem različnih zvokov razvija slušno zaznavo in pozornost na zvok (Borota, 

2013). 
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Pomembno je, da otrok že zgodaj sliši veliko kakovostne glasbe, ki mu da osnove za 

njegovo glasbeno rast. Skozi učenje jezika si gradi svoje lastno razumevanje glasbenih 

struktur tonov in ritmov skozi sistem kontrastov. Otrok glasbene kontraste (visok/nizek 

ton, glasno/tiho, različne zvočne barve, dolg/kratek ton) doživlja in si pridobiva vedno 

bolj natančne glasbene sposobnosti. Zvoke sprva dojema nejasno, potem pa s 

poslušanjem pridobiva vse večji nadzor nad svojim novim jezikom. Poslušanje je 

osnova za vse glasbene izkušnje (Pesek, 1997), s katerimi otrok spozna, da je svet 

zvokov, ki ga obdaja, raznovrsten in bogat in da ga lahko odkriva tudi sam. Otrok 

raziskuje zvoke, njihovo barvo, glasnost, trajanje, višino ter eksperimentira z zvočnimi 

materiali (Otrok v vrtcu, 2001). 

 

3.4 Glasbena vzgoja in pomen glasbenih dejavnosti 

 

Glasbena vzgoja zagotavlja temelje za skladen osebnostni razvoj. S poslušanjem, 

izvajanjem in ustvarjanjem glasbenih vsebin ne vplivamo samo na glasbeni razvoj, 

temveč tudi na splošni estetski, moralni, intelektualni in telesni razvoj otrokove 

osebnosti (Denac, 2010). 

 

Eden izmed bistvenih ciljev glasbene vzgoje v predšolskem obdobju je ta, da pri otroku 

vzbujamo veselje in sproščenost, mu omogočimo doživljanje glasbenih vsebin in hkrati 

vplivamo na razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti (Denac, 2010). 

 

Z različnimi glasbenimi dejavnostmi  (ustvarjanje, izvajanje in poslušanje) omogočimo 

otroku avtentično izkušnjo z glasbeno umetnostjo. V njih si pridobiva izkušnje biti 

glasbeni interpret, skladatelj in poslušalec glasbe (Borota, 2013). Glasbene dejavnosti 

moramo prilagajati razvojni stopnji otrok na telesnem, motoričnem, čustvenem in 

socialnem področju, na področju spoznavanja, ter na področju glasbenega razvoja, 

hkrati pa s primernimi glasbenimi dejavnostmi vplivati na rast sposobnosti na 

posameznih področjih (Pesek, 1997).  

 

Rajović (2016) pravi, da povezovanje in predstavljanje različnih vsebin, s pomočjo 

glasbenih dejavnosti, pomeni posebno vrsto krepitve otrokove izkušnje pri usvajanju 

različnih znanj. Ob tem lahko otrok razvija različne sposobnosti, npr. »razvoj vizualno-
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motoričnih sposobnosti, ki jih spodbujamo s pomočjo igranja na melodična glasbila, pri 

čemer razvijamo gibljivost prstov, ki dokazano stimulira razvoj velikega števila 

sinapsov v možganih in ima velik vpliv na razvoj intelektualnih potencialov« (Rajović, 

2016, str. 83).  

 

Učenje z glasbo in skozi igro spodbuja razvoj kompetenc, ki so ključne za kakovostno 

in vseživljenjsko učenje (Sicherl-Kafol, 2015). 
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4 AKTIVNO IN IZKUSTVENO UČENJE 

 

 

Učenje je pri predšolskih otrocih naravni nagon, saj z vsakodnevnim iskanjem novih 

izzivov želijo odkriti svet in preveriti svoje zmogljivosti. Začne se že nekaj mesecev po 

rojstvu, saj njegovi možgani delujejo kot aktiven sistem, ki okolju stalno zastavlja 

vprašanja in hoče sprejeti neskončno veliko informacij (Kolb, 2005). Kot nujna 

sestavina aktivnega in izkustvenega učenja so tudi različni materiali, s katerimi lahko 

otrok manipulira, na primer ob raznih glasbenih dejavnostih, kjer še posebej izstopajo 

tolkala.  

 

4.1 Igra in aktivno učenje 

 

Najpomembnejši način učenja v otroštvu je igra, ki sta med seboj neločljivo povezana. 

V predšolskem obdobju se otrok uči skozi igro - opazuje, voha, tipa, posluša, sestavlja, 

itd. S tem pridobiva čutne vtise ter osnove za višje oblike učenja in razvoj mišljenja 

(Marentič Požarnik, 2003). Pomembna je stalna skrb za zagotavljanje ugodnega in za 

učenje spodbudnega okolja. O spodbudnem okolju govorimo, kadar prevladujejo 

pozitivne socialne interakcije in medsebojno zaupanje. Za omenjene pogoje v vrtcu 

poskrbijo vzgojitelji, doma pa starši. Dobro organiziran prostor, podpora staršev in 

vzgojiteljev pri aktivnostih in s tem učenje otrok, skrb za pozitivne socialne interakcije, 

spodbujanje otrokovih dejanj in razmišljanj, podpora pri otrokovih interesih, so bistveni 

pogoji za razvoj aktivnega učenja, katerega učinki so najbolj vidni, če poteka s 

samostojnim iskanjem in preizkušanjem. Posledično otrok dosega trdnejše znanje, ki je 

uporabno v številnih novih situacijah (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015). Če 

želimo, da je učenje kakovostno pa poudarja Marentič Požarnik (2003), da mora učenje 

aktivirati otroka celostno, miselno in čustveno. Ker gre pri tem za višjo stopnjo 

aktivnosti posameznika, lahko to imenujemo tudi aktivno učenje.  

 

Hohmann in Weikart (2005) opisujeta aktivno učenje kot učenje, ko otrok razpolaga in 

rokuje z materiali, stopa v interakcijo z ljudmi, preizkuša zamisli, razmišlja, išče 

odgovore na vprašanja, pri tem pa razvija misli in popolnejše razumevanje sveta. Med 
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drugim omenjata pet sestavin aktivnega učenja, ki na kratko povzemajo bistvo procesa 

aktivnega učenja (prav tam, str. 38): 

 materiali: obstaja veliko starosti primernih materialov, ki jih otrok uporabi na 

različne načine; 

 razpolaganje in rokovanje: otrok ima možnost raziskovati dostopne materiale, 

z njimi rokovati in razpolagati, jih preoblikovati in kombinirati; 

 izbira: Otrok izbere različne dejavnosti in materiale, med katerimi sam 

svobodno izbira in s tem uresničuje svoje interese in cilje; 

 otrokov govor: otrok med dejavnostjo opisuje dogajanje, razmišlja o svojih 

dejanjih, vključuje nove izkušnje v obstoječe znanje; 

 podpora odraslega: odrasli spodbujajo in prepoznavajo otrokovo razmišljanje, 

ustvarjalnost in reševanje problemov. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je načelo aktivnega učenja definirano kot zagotavljanje 

udobnega spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje iz načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja vzgojitelja, kakor tudi iz otrokovih pobud. V ospredje učenja je postavljeno 

razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, pomembnost spodbujanja in navajanja za 

uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov, omogočanje in 

spodbujanje otrok k verbalizaciji in k drugim načinom izražanja. Pomembno je, da 

vzgojitelj spodbuja aktivno učenje tako, da organizira okolje in rutino za aktivno učenje, 

spodbuja otrokova namenska dejanja, se osredotoča na otrokova dejanja in cilje, 

opazuje in interpretira dejanja otrok, načrtuje izkušnje, ki temeljijo na otrokovih 

dejanjih in interesih (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

4.2 Izkustveno učenje 

 

Hohmann in Weikart (2005) poudarjata, da je za vse izkušnje pomembno, da so 

razvojno primerne. Izkušnja je razvojno primerna, če (prav tam): 

 uporablja in spodbuja otrokove sposobnosti, ko nastanejo na določeni 

razvojni stopnji, 

 izkušnja otroka spodbuja in mu pomaga razvijati enkraten vzorec 

talentov, interesov in ciljev, 
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 omogoča učne izkušnje, ko jih otroci najbolje obvladajo in ohranijo kar 

so se naučili ter to povežejo s prejšnjimi izkušnjami in prihajajočimi 

pričakovanji.  

Vsako učenje je izkustveno učenje pa pravi Marentič Požarnik (2003), saj gre za 

progresivno spreminjanje posameznika na osnovi izkušenj (z interakcijo okolja). Glavna 

vloga izkustvenega učenja je celovita osebna izkušnja. Pri omenjenem učenju se tesno 

povežeta teorija in praksa, izkustveno spoznavanje resničnosti ter konkretna akcija.  

 

Če otrok nima razvitih spretnosti opazovanja, logičnega razmišljanja, zavzetosti in 

predanosti za izbran cilj, vztrajnosti pri reševanju problemov, ne more izkusiti celovite 

osebne izkušnje. Pogoj za uspešno izkustveno učenje so posameznikove lastnosti in 

spretnosti ter okolje (Mijoč, 1996). Izkustveno učenje temelji na konkretnih izkušnjah, 

kjer je lahko prisoten posameznik sam, ali pa v interakciji z drugimi ljudmi. To pomeni, 

da v nove izkušnje vstopa s prejšnjimi izkušnjami, predznanjem, svojimi teorijami in 

svojo osebnostjo. Ravno zaradi tega se pridobljene izkušnje med posamezniki 

razlikujejo (Garvas, 2010). 

 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni dejavnosti in pridobivanju konkretnih 

izkušenj. Tudi otrokova izkušnja mora biti konkretna, oprijemljiva, dojemljiva čutilom 

in dosegljiva njegovemu delovanju, saj se otrokom konkretna izkušnja mnogo trajneje 

vtisne v spomin kot kakršno koli drugačno učenje. Učenje, v katerem sodelujejo z več 

svojimi čutili, je učinkovitejše, zanj so mnogo bolj motivirani. Predšolske izkušnje 

temeljijo na otrokovi neposredni interakciji z materiali, dogodki in ljudmi (Garvas, 

2010).  

 

4.3 Materiali 

 

Pri spoznavanju materialov preko tolkal se lahko otroci seznanijo s kovino (jeklo), 

lesom (bukev, bambus) in umetno snovjo. 
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4.3.1 Kovine 

Kovine so elementi, ki jih spoznavamo po značilnih skupnih lastnostih. To so: trdota, 

trdnost, žilavost, kovinski sijaj, taljivost, prožnost, možnost vlivanja, prevodnost 

električnega toka in prevodnost toplote, sposobnost varjenja in kaljenja ter kovnost 

(Gorjanc in Gorjanc, 1980). 

 

Kovine so v naravi prisotne v elementarnem stanju (plemenite kovine) in v spojinah 

(rude). Večina kovin se v naravi nahaja v kovinskih spojinah, le malo jih je v 

elementarnem stanju, saj so nahajališča razmeroma revna. Kovine so pomembni 

elementi, saj človeka spremljajo na vsakem koraku. Brez njih si ne moremo 

predstavljati razvoja današnje tehnike. Med pomembnejše kovine uvrščamo: železo, 

baker in svinec (prav tam). 

 

Kovine delimo tudi (prav tam): 

a) po obstojnosti na zraku in v vodi (neplemenite in plemenite kovine), 

b) po prostorninski masi (lahke in težke kovine), 

c) po barvi (črne in barvaste kovine). 

4.3.2 Les 

Les je že v preteklosti veljal za enega najosnovnejših materialov za oblikovanje. V ta 

namen uporabljamo vse vrste lesa: lipa, javor, bor, smreka, bukev, macesen, oreh, 

kostanj … Les se ne razlikuje le po trdoti in žilavosti, temveč tudi po gostoti letnic, po 

starosti debla, po klimi in kraju kjer raste. Vsebuje veliko vode, zato se ob sušenju 

spreminja njegova teža in volumen. Če les sušimo prehitro in neenakomerno, začne 

pokati. Pri njegovem obdelovanju moramo biti pozorni predvsem na strukturo in 

lastnosti, na smer vlaken, na trdoto in obliko (Čadež Lapajne, 1983). 

 

Pri izdelavi in predelavi lesa so pomembne njegove lastnosti, ki jih razdelimo v več 

skupin (Leban, 2007): 

 estetske (barva, vonj, sijaj, lesna struktura), 

 fizikalne (vlaga, delovanje lesa, trajnost lesa na zraku, teža lesa, gostota), 

 mehanske (trdota, trdnost, prožnost, žilavost), 

 fizikalno-kemijske (gorljivost, odpornost lesa proti kemikalijam). 
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Delitev vrste lesa (Gorjanc in Gorjanc, 1980): 

 TRDI LES:  

a) listavci (hrast, bukev, gaber, jesen, hruška, češnja …), 

b) iglavci (bor, macesen, tisa), 

c) tropsko drevje (mahagonij, palisander, ebenovina). 

 MEHKI LES: 

a) listavci (lipa, topol, vrba, domači kostanj), 

b) iglavci (smreka, jelka), 

c) tropsko drevje (cedra, cipresa). 

4.3.3 Umetne snovi 

Umetne snovi lahko opazimo skoraj na vsakem koraku. Proizvedene in izdelane so iz 

surovin, in sicer iz premoga, zemeljskega plina, rudnin, surove nafte in rastlin. Obstaja 

več različnih vrst umetnih snovi, vendar ima večina podobne lastnosti: so lahke in trde. 

V večini so dober toplotni in električni izolator. Lahko so različnih barv, svetleče in 

gladke oblike. Nekatere so prožne in upogljive, druge toge in krhke. Povzročajo pa tudi 

velike težave, saj onesnažujejo okolje, zato je pomembna reciklaža in ponovna uporaba 

(Parker, 2004). 

 

Snovi, ki jih imenujemo umetne snovi (plastika), sodijo med polimere. Polimeri pa so 

snovi, sestavljene iz velikega števila osnovnih enot (monomeri). V naravi je škrob 

polimer, ki je sestavljen iz velikega števila med seboj povezanih molekul glukoze. 

Umetne mase so zelo uporabne, saj imajo različne lastnosti (Krnel, 2015). Lahko so 

lahke, trde, različnih barv, svetleče, gladke in upogljive (Parker, 2004). 

Polimere delimo na (prav tam): 

 termoplaste, 

 duroplaste, 

 elastoplaste. 

TERMOPLASTI: Za termoplaste je značilno, da se pri segrevanju zmehčajo in pri 

ohlajanju postanejo ponovno trdi. Snov pri tem procesu ne spremeni svojih lastnosti. 

Najbolj značilen termoplast je polivinilklorid (PVC), iz katerega danes izdelujejo 

odtočne cevi.  
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DUROPLASTI: So zelo trde snovi, ki se pri segrevanju ne zmehčajo, visoke 

temperature povzročijo njihov razpad. Značilen duroplast je epoksidna smola. 

ELASTOPLASTI: Imajo lastnost elastičnosti, kar pomeni da se po deformaciji lahko 

povrnejo v prvotno obliko (umetni kavčuk), (prav tam). 

 

4.4 Tolkala kot didaktična igrača  

 

Veliko otrok se prvič sreča z enakomernim, ponavljajočim se ritmom, medtem ko jih 

kot dojenčke zibajo in jim pojejo. Mlajši predšolski otroci, ki jih starši nosijo v nahrbtni 

torbi, občutijo enakomeren ritem korakov, še posebej, če starši med hojo prepevajo. 

Starejši predšolski otroci poleg vseh teh izkušenj, ki jih še vedno iščejo in v katerih 

uživajo, ustvarjajo svoj ritem, medtem, ko se gugajo, poganjajo pedala in skačejo 

(Hohmann in Weikart, 2005). Vse to so otrokove prve predispozicije za učenje in 

raziskovanje glasbe, glasbenih instrumentov, predvsem tolkal.  

 

4.4.1 Didaktična igrača 

Didaktika je temelj didaktične igre in pomeni učim, poučujem. Gre za igro, s katero 

dosežemo vnaprej načrtovane učne cilje, če so udeleženci aktivni. Po igri pa cilje lahko 

preverimo in ocenimo. Didaktične igre omogočajo posamezniku drugačne izkušnje pri 

učenju (Merhar in idr., 2013). Pomembno je, da se otrok v igro vključi celostno, z vsemi 

svojimi čutili. Z njo pridobi novo izkušnjo, jo integrira, ter pridobi nove kognitivne 

sposobnosti. Didaktična igra vsebuje različne raziskovalne, logične, govorne, 

perceptivne in glasbene aktivnosti, katerih namen je izboljšanje intelektualnega razvoja 

otroka (Kamenov, 2006). 

 

4.4.2 Tolkala 

Tolkala so glasbila, kjer izvajalci izvabljajo zvoke iz instrumentov z udarjanjem, 

tolčenjem, s tresenjem in drugimi gibi. So iz različnih materialov. Med seboj se 

razlikujejo v velikosti, obliki in zvočni barvi (Oblak, 2004). 

 

Tolkala ločimo (Vrbančič, 1989): 

 z določljivimi tonskimi višinami ( note zapisujemo v notni sistem) in 
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 z nedoločljivimi tonskimi višinami (note zapisujemo na eno samo črto). 

Z igranjem na ritmična in melodična glasbila otrokom omogočamo (Denac, 2010): 

 razvijanje melodičnega in ritmičnega posluha, 

 razvijanje drobne motorike, 

 usvajanje pravilne izvajalske tehnike, 

 eksperimentiranje z zvokom,  

 izvajanje melodičnega ali ritmičnega ostinata in odmeva, 

 izvajanje spremljav na osnovi mere, ritma pesmi in ostinatnega motiva,  

 reproduciranje melodičnih in ritmičnih motivov, 

 ustvarjanje melodičnih in ritmičnih motivov … 
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5 MODEL DIDAKTIČNIH TOLKAL  

 

 

V empiričnem delu bomo predstavili lastni model didaktičnih tolkal od zasnove do 

končnega izdelka ter prikazali in opisali glasbeno-tehnične dejavnosti v vrtcu.  

Predstavili bomo vzorec, ki je bil zajet v raziskovanje, opisali postopek zbiranja 

podatkov, naše ugotovitve ter interpretirali dobljene rezultate. 

 

5.1 Stanje rabe različnih materialov in glasbil v vrtcu  

Izkušnje in mnenja vzgojiteljev/ic o uporabi različnih materialov in glasbil v vrtcu, smo 

pridobili z izvedbo anketnega vprašalnika (Priloga 9.1) za strokovne delavce v mesecu 

februarju. Želeli smo izvedeti katere materiale vzgojitelji/ce uporabljajo pri dejavnostih, 

preko katerih področij jih otroci spoznavajo in katerih metod se poslužujejo pri 

seznanjanju otrok z materiali. Zanimala nas je tudi dostopnost in uporaba glasbil. 

 

5.1.1 Vzorec  

V raziskavo so bili vključeni vzgojitelji/ce iz dveh mestnih vrtcev – vrtec Kolezija in 

Vodmat, ter iz vrtca iz vasi – vrtec Krkine lučke - Vavta vas. Oddanih je bilo 55 

anketnih vprašalnikov, od tega je bilo 47 popolnih in 8 nepopolno izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov, katere smo izločili iz analize podatkov.  

 

Anketni vprašalnik je bil anonimen, sestavljen iz 13 vprašanj: odprtega, zaprtega, 

kombiniranega tipa vprašanj, ter vprašanj z mersko lestvico. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika. Odgovori so 

predstavljeni na grafični in opisni način ter v preglednicah.  
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Slika 5.1: Prikaz deleža sodelujočih strokovnih delavcev. 

 

Iz Slike 5.1 je razvidno, da je anketni vprašalnik rešilo 44 vzgojiteljic (93,62 %) in 3 

vzgojitelji (6,38 %).  

 

2. Starost in 3. Delovna doba anketirancev 

 

 

Vzgojitelje/ce smo povprašali koliko časa so zaposleni/e v vrtcu, saj so nas zanimale 

njihove izkušnje glede uporabe materialov in glasbil, ki so si jih pridobili skozi delo v 

vrtcu. Med anketiranci je bilo največ vzgojiteljev/ic starih med 41 in 50 let (kar je 

razvidno iz Slike 5.2). V povprečju je njihova delovna doba 21,35 let. Sledijo jim 

anketiranci, ki so stari nad 50 let (14 vzgojiteljev/ic), katerih povprečna delovna doba 

znaša 34,29 let. Tistih, ki so stari med 31 in 40 let, je bilo 10, njihova povprečna 

delovna doba je 7,2 let, najmanj pa je bilo vzgojiteljev/ic, starih med 20 in 30 let. 

Njihova povprečna delovna doba znaša 5,17 let. Zaradi večjega števila anketirancev, 

starih nad 40 let, je povprečje delovne dobe v vrtcu vseh anketirancev kar visoko, t.j. 

20,13 let.  
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Slika  5.2: Prikaz števila anketiranih strokovnih delavcev v določenem starostnem obdobju. 

 

4. Kako pogosto otrokom ponudite glasbene instrumente med dejavnostmi? 
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Slika 5.3: Prikaz pogostosti uporabe glasbenih instrumentov vzgojiteljev/ic  med dejavnostmi. 

Iz Slike 5.3 je razvidna porazdelitev odgovorov na trditve kako pogosto vzgojitelji/ce 

ponudijo otrokom glasbila med dejavnostmi. 16 anketirancev (34,04 %) uporablja in 

otrokom ponudi glasbene instrumente med dejavnostmi tedensko, 16 anketirancev 

(34,04 %) mesečno, 12 anketirancev (25,53 %) jih ponudi nekajkrat letno in trije 

anketiranci (6,38 %) dnevno.  
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Sicherl-Kafol (2001) pravi, da ima glasbena vzgoja pomembno mesto in vlogo pri 

celostnem pouku. Glasbena vzgoja se povezuje tudi z drugimi predmetnimi področji, 

spodbuja glasbeni razvoj in napredovanje na celostnem (afektivno-socialnem, 

psihomotoričnem in kognitivnem) področju razvoja. Čim zgodnejše je poučevanje z 

glasbo, tem večji so učinki na razvoj možganov.  

 

Ker pa ni malo tistih (12 anketirancev ali 25,53 %), ki uporabljajo glasbila le nekajkrat 

na leto, lahko le predpostavljamo, da je več vzrokov za to: šibko glasbeno znanje, 

glasbila uporabljajo le na pobudo otrok, vzgojiteljevo nezanimanje za glasbo, bolezni 

grla …  

 

5. Katera glasbila najpogosteje uporabljate z otroki pri glasbenih dejavnostih? 

 

Slika 5.4: Prikaz uporabe glasbil vzgojiteljev/ic pri dejavnostih. 

Slika 5.4 prikazuje uporabo različnih glasbil vzgojiteljev/ic pri dejavnostih. 

Vzgojitelji/ce so lahko izbrali več odgovorov.  

 

Svoje dejavnosti najpogosteje obogatijo z ritmičnimi glasbili (38 vzgojiteljev/ic ali 40,0 

%), sledijo jim lastni instrumenti (33 vzgojiteljev/ic ali 34,74 %), 20 vzgojiteljev/ic 

uporablja improvizirana glasbila (21,05 %), zelo malo pa so v uporabi melodična 

glasbila (3 vzgojitelji/ce ali 3,16 %). Le eden od anketirancev pravi, da nimajo zbirke 

glasbil. Iz Slike 5.4 razberemo, da v vrtcih v večini uporabljajo ritmična glasbila in 

igranje na lastne instrumente. 
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6. Ali preproste glasbene instrumente tudi izdelate? 

Na 6 vprašanje je večina vzgojiteljev/ic (42 ali 89,36 %) odgovorilo, da preproste 

instrumente tudi izdelajo. Najpogosteje, t.j. 38 anketirancev izdeluje ropotulje, narejene 

iz plastičnih lončkov ali jajčk, polnjene z naravnim materialom (drobnimi kamenčki, 

koruzo, rižem, fižolom, kašo …). Sledi izdelovanje bobnov iz plastike (narejeni iz 

odpadnega materiala - 29 anketirancev); izdelovanje bobnov iz kovine (narejeni iz 

odpadnega materiala - 14 anketirancev), ropotulje, narejene iz kartonastih tulcev (8 

anketirancev), ropotulje narejene iz balona (polnjeni z naravnim materialom – 7 

anketirancev); tolkala iz orehovih lupin (7 anketirancev); tolkala iz kamenja (6 

anketirancev); brenkala iz odpadne plastične embalaže (4 anketiranci); tolkala iz lesenih 

paličic (4 anketiranci); boben, vpet z usnjem (1 anketiranec) in ropotulja iz stekla, 

polnjena z naravnim materialom (1 anketiranec). 

 

Pod odgovor ne, je 5 vzgojiteljev/ic (10,64 %) zapisalo, da preprostih glasbil ne 

izdelujejo, ker: 

- nimajo ideje,  

- uporabljajo že narejena glasbila,  

- so otroci še premajhni za izdelovanje le-teh, 

- še niso imeli tematskega sklopa na to temo, 

- imajo še zalogo glasbil iz prejšnjih let. 

 

7. Katere materiale uporabljate pri vašem pedagoškem delu v vrtcu? (označite z x) 
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Slika 5.5: Prikaz pogostosti uporabe materialov vzgojiteljev/ic pri pedagoškem delu. 
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Iz Slike 5.5 je razvidno, da 39 anketirancev (82,98 %) pri svojem pedagoškem delu 

najpogosteje uporablja papir, pogosto ga uporablja 6 anketirancev (12,76 %), včasih ga 

uporabi 1 anketiranec (2,13 %) in redko 1 anketiranec (2,13 %). 

 

Za papirnim materialom anketiranci po pogostosti pri svojem delu uporabljajo karton – 

zelo pogosto ga uporablja 27 anketirancev (57,45 %), pogosto 10 anketirancev (21,28 

%), včasih ga uporabi 8 anketirancev (17,02 %), redko pa le 2 anketiranca (4,26 %).  

 

Tudi lesni material so anketiranci uvrstili med pogosteje uporabljen material. 20 

anketirancev (42,55 %) ga uporablja zelo pogosto, 12 anketirancev (25,53 %) pa 

pogosto. 9 anketirancev (19,15 %) ga uporabi včasih, le 6 anketirancev (12,77 %) 

redko.  

 

Za papirjem, kartonom in lesom sledi uporaba umetnih snovi, katero 14 anketirancev 

(29,79 %) uporablja zelo pogosto, 18 anketirancev (38,29 %) pogosto. 9 anketirancev 

(19,15 %) včasih, 5 (10,64 %) redko in 1 anketiranec (2,13 %) nikoli.  

 

Najredkeje se anketiranci poslužujejo uporabe kovin in usnja. Vidimo lahko, da  29 

anketirancev (61,70 %) kovino redko uporablja, 9 anketirancev (19,15 %) pa nikoli. 4 

anketiranci (8,51 %) navajajo, da jo uporabljajo le včasih, 3 anketiranci (6,38 %) jo 

uporabljajo pogosto, zelo pogosto jo uporabljata le dva anketiranca (4,26 %). 

 

Pri usnju 22 anketirancev (46,81 %) navaja, da ga redkeje uporabljajo, 6 anketirancev 

(12,77%) ga ne uporablja nikoli, 8 anketirancev (17,02 %) pa le včasih. 6 anketirancev 

(12,77 %) ga uporablja pogosto, zelo pogosto pa ga uporablja 5 anketirancev (10,64 %). 

Pod drugo so anketiranci navajali kamenje, blago, gumbe in naravni material. 
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8. Preko katerih področij spoznavate in predstavljate otrokom različne materiale? 

 

Slika 5.6: Spoznavanje materialov preko različnih področij. 

Tudi tokrat so lahko anketiranci navedli več odgovorov, saj lahko material predstavimo 

otrokom na več različnih načinov. 

 

Slika 5.6 nam prikazuje, da večina anketirancev (97,87 %) spoznava in predstavlja 

otrokom različne materiale preko področja narave. Fošnarič in Katalinič (2012) 

poudarjata, da je otrokom potrebno že v vrtcu omogočiti opazovanje in 

eksperimentiranje, izkušnje s podobnostmi in razlikami, eksperimentiranje z zvokom, 

barvo, toploto, hladnostjo …, s tem pa otrok pridobiva izkušnje z naravnimi pojavi in 

tehniko.  

 

Naslednje področje, preko katerega anketiranci otrokom predstavljajo materiale je 

umetnost (87,23 %), gibanje (68,09 %) in matematika (59,57 %). Anketiranci se 

nekoliko manj poslužujejo predstavitve in spoznavanja materialov preko jezika (40,43 

%) in preko družbe (38,30 %). 
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9. Katerih metod dela se poslužujete pri seznanjanju otrok z materiali? 
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Slika 5.7: Prikaz uporabe metod pri seznanjanju otrok  z materiali.  

Katerih metod učenja se vzgojitelji najpogosteje poslužujejo pri seznanjanju otrok z 

materiali, je razvidno iz Slike 5.7. Dve od navedenih metod učenja, ki jo anketirani 

vzgojitelji/ce najpogosteje uporabljajo, sta metoda igre (89,36 %) in metoda 

demonstracije/kazanja (78,72 %). Sledita jima metoda pogovora (63,83 %) in 

opazovanja (48,94 %), najmanj se poslužujejo metode razlage (36,17 %). Pod drugo so 

navedli: tipanje, preizkušanje, metodo eksperimenta in raziskovanje. Tudi pri tem 

vprašanju je bilo možnih več odgovorov. 

 

 

10. Preberite trditve in jih izrazite s stopnjo strinjanja, pri čemer 1 pomeni ne drži, 

4 pomeni drži. Tabelo izpolnite glede na starostno skupino, ki jo trenutno imate! 

 

V Sliki 5.8 so predstavljene trditve in rezultati, ki predstavljajo ocene strinjanja 

posameznih otroških interesov in znanj glede materialov in glasbe oz. glasbil.  

 

Podali so jih anketiranci (24 anketirancev), zaposleni v oddelku 1. starostne skupine. 

Stopnjo strinjanja so podali z oceno od 1 do 4, pri čemer je 1 pomenila ne drži, 4 pa 

drži.  
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PRVA STAROSTNA SKUPINA: 1-3 let 

Trditve: 1 2 3 4 

Otroci ločijo akustiko kovine. 50,0% (12) 37,5% (9) 12,5% (3) 0% 

Otroci ločijo akustiko lesa. 45,83% (11) 33,33% (8) 16,67% (4) 4,17% (1) 

Otroci ločijo akustiko plastike. 41,67% (10) 41,67% (10) 16,67% (4) 0% 

Otroci radi izdelujejo glasbila. 12,5% (3) 16,67% (4) 37,5% (9) 33,33% (8) 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz kovine. 20,83% (5) 50,0% (12) 25,0% (6) 4,17% (1) 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz lesa. 16,67% (4) 16,67% (4) 54,17% (13) 12,5% (3) 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz 

plastike. 

12,5% (3) 20,83% (5) 33,33% (8) 33,33% (8) 

Otroci radi udarjajo z rokami. 0% 0% 0% 100% (24) 

Otroci imajo raje preprosta glasbila. 4,17% (1) 4,17% (1) 16,67% (4) 75,0% (18) 

Otroci prepoznajo in poimenujejo 

material. 

29,17% (7) 50,0% (12) 12,5% (3) 8,33% (2) 

 

Slika 5.8: Prikaz stopnje strinjanja vzgojiteljev/ic 1. starostnega obdobja s trditvami. 

 

Iz obstoječih rezultatov, ki so prikazani v Sliki 5.8 in v Sliki 5.9 je razvidno, da večina 

anketirancev meni, da otroci v prvem starostnem obdobju še niso sposobni ločiti 

akustike kovine, lesa in plastike. Menijo, da imajo radi preprosta glasbila, ki jih radi 

izdelujejo. Vseh 24 anketirancev se je zelo strinjalo s trditvijo, da otroci radi udarjajo z 

rokami. Glede izdelovanja glasbil iz lesa in plastike, se več kot polovica anketirancev 

strinja s trditvijo, da jih otroci radi izdelujejo. Ne strinjajo pa se, da otroci radi 

izdelujejo glasbila iz kovine, kot tudi ne s trditvijo, da otroci v tem obdobju prepoznajo 

in poimenujejo material. 
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Slika 5.9: Prikaz strinjanja s trditvami vzgojiteljev/ic ob podanih trditvah za 1. starostno obdobje. 

 

V Sliki 5.10 so predstavljene trditve in rezultati, ki predstavljajo ocene strinjanja 

posameznih otroških interesov in znanj glede materialov in glasbe oz. glasbil.  

 

Podali so jih anketiranci (23 anketirancev), zaposleni v oddelku 2. starostne skupine. 

Stopnjo strinjanja so anketiranci ravno tako podali z oceno od 1 do 4, pri čemer je 1 

pomenila ne drži, 4 pa drži.  
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DRUGA STAROSTNA SKUPINA: 4-6 let 

 

 

Slika 5.10: Prikaz stopnje strinjanja vzgojiteljev/ic 2. starostnega obdobja s trditvami. 

 

Iz Slike 5.10 in Slike 5.11 vidimo, da se več kot polovica anketirancev strinja s 

trditvami, da so otroci v drugem starostnem obdobju že sposobni ločiti akustiko kovine, 

lesa in plastike. Menijo, da v tem obdobju otroci na splošno radi izdelujejo glasbila (iz 

lesa in plastike), radi udarjajo z rokami, imajo radi preprosta glasbila ter prepoznajo in 

poimenujejo material.  

 

Trditve: 1 2 3 4 

Otroci ločijo akustiko kovine. 8,70% (2) 26,09% (6) 34,78% (8) 30,43% (7) 

Otroci ločijo akustiko lesa. 4,35% (1) 17,39% (4) 39,13% (9) 39,13% (9) 

Otroci ločijo akustiko plastike. 8,70% (2) 21,74% (5) 43,48% (10) 26,09% (6) 

Otroci radi izdelujejo glasbila. 0%  0% 17,39% (4) 82,61% (19) 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz kovine. 13,04% (3) 34,78% (8) 21,74% (5) 30,44% (7) 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz lesa. 0%  13,04% (3) 30,44% (7) 56,52% (13) 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz 

plastike. 

0%  8,70% (2) 26,09% (6) 65,21% (15) 

Otroci radi udarjajo z rokami. 0% 0% 4,35% (1) 95,65% (22) 

Otroci imajo raje preprosta glasbila. 4,35% (1) 21,74% (5) 30,44% (7) 43,48% (10) 

Otroci prepoznajo in poimenujejo 

material. 

0%  0%  21,74% (5) 78,26% (18) 
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Slika 5.11: Prikaz strinjanja s trditvami vzgojiteljev/ic  za 2. starostno obdobje. 

 

11. Kako po vašem mnenju otroci dojemajo tolkala v prvem in drugem starostnem 

obdobju? 

 

Za PRVO STAROSTNO OBDOBJE so anketiranci najpogosteje navedli, da otroci v 

tem obdobju tolkala dojemajo kot sredstvo za tolčenje in ropot. Poleg tega navajajo, da 

je otrokom všeč, da glasbila slišijo, da jih preizkušajo, ob njih uživajo, se izražajo in 

ustvarjajo. Med udarjanjem jih dojemajo kot del igre oz. zabave. Pritegne jih njihova 

preprosta uporaba, različni zvoki, predvsem pa jakost zvoka.  

 

Za DRUGO STAROSTNO OBDOBJE anketiranci pravijo, da otroci v tem obdobju 

tolkala dojemajo kot pravo glasbilo oz. predmet, ki oddaja zvok. Otrok ve, čemu je 

tolkalo namenjeno, ustvarja in zaigra različne ritmične vzorce, občasno tudi 

zahtevnejše. Med igranjem na melodična tolkala zapoje pesem, z igranjem na ritmična 

glasbila ponazori določeno vsebino, ali celo spremlja petje z določenimi, naučenimi 

ritmični vzorci. Ob igranju tolkal se sproščajo in uživajo ob njihovem zvenu in poku.  
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12. V katerem starostnem obdobju uporabljate glasbila pogosteje? 

 

Slika 5.12: Prikaz pogostosti uporabe glasbil v prvem in drugem starostnem  obdobju. 

 

Z 11 vprašanjem smo želeli izvedeti v katerem starostnem obdobju vzgojitelji/ce 

uporabljajo glasbila pogosteje. Odgovore anketirancev prikazuje Slika 5.12. 

Najpogostejši odgovor je, da jih uporabljajo v obeh starostnih obdobjih enako (32 

vzgojiteljev/ic ali 68,09 %), 12 vzgojiteljev/ic (25,53 %) pogosteje uporablja glasbila v 

drugem starostnem obdobju, le 3 vzgojitelji/ce (6,38 %) pa v prvem starostnem 

obdobju.    

 

13. Dostopnost glasbenih instrumentov v vrtcu. 

 

Rezultati nam kažejo (Slika 5.13), da ima dobra polovica anketiranih vzgojiteljev/ic 

(55,32 %) prost dostop do glasbil, skoraj petina anketiranih (19,15 %) je navedla, da 

imajo glasbila dostopna večkrat na teden oz. pogosto, skoraj petina drugih anketirancev 

(19,15 %) pa le nekajkrat na mesec oz. občasno. Zelo redek dostop do glasbil imajo 3 

anketiranci (6,38 %). Iz tega lahko povzamemo, da so glasbila v vrtcu v večji meri 

dostopna. 
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Slika 5.13: Prikaz dostopnosti glasbil v vrtcu. 

 

5.2 Izdelava in predstavitev lastnega modela didaktičnih tolkal 

 

Med opazovanjem otrok pri igri z glasbili se nam je porodila ideja, da bi otrokom 

predstavili različne materiale na drugačen način. Otroci se vsak dan srečujejo in 

rokujejo z različnimi materiali, z njimi ustvarjajo, jih odkrivajo in spoznavajo. Vse to 

spada v tehniške dejavnosti, tehnika pa se povezuje z vsemi ostalimi kurikularnimi 

področji, zato jo velikokrat zasledimo med vsakdanjimi dejavnostmi. Ker je bila prvotna 

želja pri pisanju diplomskega dela nekaj kar bi bilo povezano z glasbo, smo se odločili, 

da skupaj združimo tehniko in umetnost.  

 

Ideja je bila izdelati didaktična glasbila - tolkala iz različnih materialov. Po pogovoru z 

mentorjem sem v mesecu januarju 2019 pričela z izdelovanjem glasbil s pomočjo 

mojega očeta, katera dela so trajala cel mesec. Dela, ki so bila nekoliko težje izvedljiva, 

smo opravili na katedri za tehniko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

 

Didaktična tolkala so sestavljena iz treh kompletov. Po obliki so tolkala enaka, po 

materialu različna (iz kovine, lesa in umetne snovi). Posamezen komplet vsebuje 5 

različnih tolkal: 

- velike zvonove, 

- male zvonove, 
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- gong, 

- ksilofon in  

- boben.  

 

5.2.1 Izdelava 

Ker sva z očetom predvidevala, da bo glasbila težje narediti iz plastike in lesa (možnost 

pokanja materiala, ne zveneči material), sva se odločila, da jih najprej narediva iz 

kovine.  

 

V nadaljevanju bomo opisali potek izdelave glasbil. 

 

KSILOFON 

Sestavljen je iz 8-ih kovinskih deščic. Posamezna deščica meri v debelino 5 mm in 

širino 2,5cm. Prva deščica (ton Es₁) je najdaljša in meri 21,3 cm, vsaka naslednja je 

krajša za nekaj milimetrov. Mere ostalih deščic: ton F₁ – 20,2 cm, ton G₁ – 18,9 cm, ton 

As₁ – 18,4 cm, ton Be₁ – 17,4 cm, ton C – 16,5 cm, ton D – 15,5 cm, ton Es – 15 cm.  

 

Deščice smo vpeli v vzporedni primež ter jih narezali s kotnim brusilnikom (Slika 5.14). 

Izdelovanje ksilofona nam je vzelo veliko časa, saj smo ga uglasili z rezanjem in 

krajšanjem deščic (Slika 5.15), da smo dobili željen ton. Uglasili smo ga po posluhu in 

vsebuje celo tonsko lestvico, od Es₁ do Es. Kovinski ksilofon je prikazan na Sliki 5.16.  
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                         Slika 5.14: Rezanje kovinske deščice s kotnim brusilnikom. 

 

 

 
 

Slika 5.15: Rezanje lesene deščice z ročno krožno žago. 

 

Ksilofon iz umetne snovi (Slika 5.17) je izdelan po enakih merah kot kovinski (zaradi 

ne zmožnosti uglasitve), leseni ksilofon pa ima le za nekaj milimetrov krajše deščice, 

zaradi ustrezne tonske uglašenosti (Slika 5.18). 
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      Slika 5.16: Kovinski ksilofon. 

 

 

 
 

  Slika 5.17: Ksilofon iz umetne snovi. 

 

 

 

 

          Slika 5.18: Lesen ksilofon 
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VELIKI ZVONOVI 

Tudi velike zvonove smo izmed vseh treh materialov najprej izdelali iz kovine, zaradi 

uglasitve. Izdelani so iz 8-ih votlih kovinskih valjev. Premer valja meri 3,5 cm in 

debelina stene 2 mm. Prvi valj (ton Es) je najdaljši in v dolžino meri 39,7 cm, vsi 

naslednji so krajši za nekaj milimetrov ali centimetrov, in sicer: ton F – 37,8 cm, ton G 

– 35,6 cm, ton As – 34,9 cm, ton Be – 32,8 cm, ton c – 31,3 cm, ton d – 29,2 cm, ton es 

– 28,2 cm.  

 

Valje smo vpeli v vzporedni primež, ter jih narezali s kotnim brusilnikom (Slika 5.19). 

Da smo prišli do želenih tonov, smo valje krajšali po nekaj milimetrov, da smo dobili 

celo tonsko lestvico (približno) od Es do es.  

 

 

                              Slika 5.19: Rezanje kovinskega valja s kotnim brusilnikom. 

 

Na začetku in koncu ima valj po dve nasprotni si luknjici, ki smo jih zvrtali z vrtalnim 

strojem s stojalom, s svedrom premera 2 mm (Slika 5.20), skozenj vpeljali laks ter jih 

obesili na stojalo. 
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               Slika 5.20: Vrtanje luknje v leseni valj z vrtalnim strojem s stojalom. 

 

Kot pri izdelavi ksilofona, smo enako naredili tudi pri velikih zvonovih, in sicer: veliki 

zvonovi iz umetne snovi (Slika 5.21) so narejeni po merah kovinskih velikih zvonov 

(Slika 5.22), leseni pa so le za nekaj milimetrov ali centimetrov krajši, zaradi njihove 

pravilne tonske uglašenosti. Pri lesenih zvonovih smo se soočili s težavo, saj je bilo 

težko dobiti oz. poiskati votle lesene valje. Težavo smo rešili z bambusovimi palicami 

(Slika 5.23). Po premeru so palice v nekaterih predelih rahlo odstopale od želenega 

merila, saj palice niso ravne zaradi kolen, ki jih bambus vsebuje.  

  

          Slika 5.21: Veliki zvonovi iz umetne snovi. 
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 Slika 5.22: Veliki kovinski zvonovi. 

 

 

 
 

Slika 5.23: Veliki leseni zvonovi. 

 

 
                                  

MALI ZVONOVI 

Vsi mali zvonovi, prikazani na Sliki 5.24 (kovinski), Sliki 5.25 (leseni) in Sliki 5.26 

(plastični) so sestavljeni iz 22 polnih palic, premera 10 mm. Prva palica je dolga 16,5 

cm, vsaka naslednja je za 0,5 cm krajša. Tako druga meri v dolžino 16 cm, tretja 15,5 

cm, četrta 15 cm, peta 14,5 cm, šesta 14 cm, sedma 13,5 cm, osma 13 cm, deveta 12,5 

cm, deseta 12 cm, enajsta 11,5 cm, dvanajsta 11 cm, trinajsta 10,5 cm, štirinajsta 10 cm, 

petnajsta 9,5 cm, šestnajsta 9 cm, sedemnajsta 8,5 cm, osemnajsta 8 cm, devetnajsta 7,5 

cm, dvajseta 7 cm, enaindvajseta 6,5 cm in dvaindvajseta 6 cm.  

 

Palice smo vpeli v vzporedni primež, jih narezali s kotnim brusilnikom, robove pa 

pobrusili z namiznim brusilnim strojem (Slika 5.27).  
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Slika 5.24: Zvončki iz kovine. 

 

 
 

Slika 5.25: Zvončki iz lesa. 

 

 

 
 

Slika 5.26: Zvončki iz umetne snovi. 
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      Slika 5.27: Brušenje zvončkov z namiznim brusilnim strojem. 

 

 
            

          Slika 5.28: Vrtanje lukenj v male zvončke z vrtalnim strojem s stojalom. 

 

 

Slika 5.28 prikazuje vrtanje paličice s svedrom premera 2mm, z vrtalnim strojem s 

stojalom. Skozi luknje paličic smo vpeljali laks in jih obesili na konstrukcijo. 
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BOBEN 

 

Vsak komplet instrumentov (Slika 5.29, Slika 5.30 in Slika 5.31) je vseboval dva bobna: 

mali in veliki boben. Ker je izdelava bobnov težka, smo bobne priredili iz kupljenih 

vedrov. Pozorni smo bili na to, da so bili vsi vedri približno enakih velikosti in debelin. 

Višina velikega bobna meri 21,8 cm, premer dna 21, 5 cm in debelina stene 2 mm. 

Višina malega bobna meri 16 cm, premer dna 19,5 cm in debelina stene 2 mm. 

 

 

Slika 5.29: Bobna iz kovine. 

 

 

 

 
 

Slika 5.30: Bobna iz lesa. 

 

Merila lesenih bobnov so enaka kovinskim bobnom in bobnom iz umetne snovi, le stene 

so za nekaj milimetrov debelejše (za 8 mm), kar je razvidno iz Slike 5.30. 
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Slika 5.31: Bobna iz umetne snovi. 

 

GONG 

 

Ker med domačimi orodji nismo imeli ustreznih naprav in materialov za izdelavo 

gongov, smo le-te izdelali na Pedagoški fakulteti, na Katedri za tehniko. Premer gonga 

meri 35 cm, debelina 4 mm. Vsi gongi so prikazani na Sliki 5.32 (kovinski), Sliki 5.33 

(leseni) in Sliki 5.34 (iz umetne snovi). 

 

 
 

Slika 5.32: Kovinski gong. 
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Slika 5.33: Leseni gong. 

 

 
 

Slika 5.34: Gong iz umetne snovi. 

 

Vse instrumente smo pritrdili na tri kovinske konstrukcije. Na prvi konstrukciji so bili 

instrumenti iz kovine (Slika 5.35), na drugi konstrukciji instrumenti iz lesa (Slika 5.36) 

in na tretji instrumenti iz umetne snovi (Slika 5.37). 
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                                   Slika 5.35: Didaktična glasbila iz kovine. 

 

 

 
 

                                        Slika 5.36: Didaktična glasbila iz lesa. 
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Slika 5.37: Didaktična glasbila iz umetne snovi. 

 

5.3 Izvedba glasbeno-tehničnih dejavnosti v vrtcu 

Že v samem začetku načrtovanja didaktične igrače smo imeli v mislih obe starostni 

skupini, da bo igrača čim bolj primerna, zanimiva, predvsem pa poučna. Tako so 

didaktične igrače (glasbila) preizkusili otroci obeh starostnih skupin, v vrtcu Kolezija, in 

sicer v mesecu marcu, aprilu in maju 2019. 

 

5.3.1 Vzorec merjencev 

Vzorec je zajemal 40 otrok, od tega 20 otrok prve in 20 otrok druge starostne skupine iz 

6-ih oddelkov.   

5.3.2 Potek dejavnosti 

Dejavnost smo z otroki izvedli individualno. Pri vsakem opazovanem otroku smo 

izvedli 2 PRED TESTA in 2 PO TESTA, s katerima smo želeli ugotoviti njegovo 

poznavanje materialov (zvok in lastnosti) pred in po dejavnosti. 
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 Pri prvem PRED TESTU 1 (Slika 5.38) so otroci imeli na mizi pripravljene 3 žlice: 

prva iz kovine, druga iz lesa in tretja iz umetne snovi. Otrok je posamezno dobival 

predmete iz različnih materialov ter jih razvrščal k ustrezni žlici (Slika 5.39). Izbrali 

smo predmete, ki jih otrok vidi v vsakdanjem življenju. Kovinski predmeti so bili: 

skodelica in mala kovinska posodica; leseni izdelki: stol in kuhalnica; predmeti iz 

umetne snovi: žogica in majhna žlička. Cilj razvrščanja je bil pravilno razvrstiti 

predmete glede na material. 

 

 

Slika 5.38: PRED TEST 1 – Priprava na razvrščanje predmetov iz različnih materialov. 
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Slika 5.39: PRED TEST 1 – Razvrščanje predmetov iz različnih materialov k ustrezni žlici. 

 

Po razvrščanju je sledil PRED TEST 2. Otrok se je s hrbtom obrnil proti instrumentom 

(bobnom), kjer je s sluhom skušal ugotoviti lastnost materiala - zvok, in sicer iz kovine, 

lesa in umetne snovi (Slika 5.40).  

 

 
 

Slika 5.40: PRED TEST 2: Zvočni test. 
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Po obeh PRED TESTIH je sledila glasbeno-tehnična dejavnost. Otrokom prve starostne 

skupine sem demonstrirala in opisala pravilni način igranja na glasbila. Otroci obeh 

starostnih skupin so nato individualno raziskovali, prijemali, vonjali, ustvarjali in 

preizkušali didaktična tolkala z udarjalnimi palčkami (Slika 5.41), ali s tipanjem (Slika 

5.44). Pred raziskovanjem so imeli možnost izbire palčke (Slika 5.42), s katerimi so 

igrali v različnih kombinacijah, t.j. z eno, dvema ali tremi palčkami hkrati (Slika 5.43), 

pa tudi v kombinaciji roka – palčka (Slika 5.46). Med igranjem na glasbila (Slika 5.47) 

so otroci velikokrat primerjali videne predmete z  glasbili (Slika 5.45). 

 

 

 
 

                   Slika 5.41: Udarjalne palčke: iz kovine, lesa in umetne snovi. 

 

 

Slika 5.42: Izbiranje udarjalne palčke. 
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 Slika 5.43: Poskus igranja z dvema palčkama.           Slika 5.44: Spoznavanje materiala s tipanjem. 

 

 
 

          Slika 5.45: Primerjanje predmeta iz lesa (žlica) z lesenim glasbilom. 

 



 58 

 
 

                      Slika 5.46: Igranje na bobne v kombinaciji roka – palčka. 

 

 
 

Slika 5.47: Igranje na glasbila. 

 

Po  končani dejavnosti sta sledila dva PO TESTA, ki sta bila enaka PRED TESTOMA, 

to je  PO TEST 1 in PO TEST 2. 

 

 

5.4 Analiza in vrednotenje didaktičnega modela  

 

Za vrednotenje didaktične igrače smo v naprej pripravili opazovalne liste, s katerimi 

smo želeli ugotoviti ali bodo didaktična glasbila dovolj velika motivacija za otroke, da 

bodo ustvarjalni, ali bodo spodbudili otrokova čutila, ali si bodo zapomnili nove 

informacije, predvsem pa, ali bodo spoznali katere nove lastnosti in značilnosti 

materialov ter njihovo poimenovanje.  
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Opazovalni list smo izpolnili za vsakega otroka posebej. Opredeljen je s petimi 

kategorijami: motivacija, ustvarjalnost, uporaba čutil, pomnjenje in prepoznavanje 

lastnosti in značilnosti materiala. Vsaka kategorija je vsebovala več različnih trditev.  

 

5.4.1 Primerjava 1. in 2. starostne skupine PRED in PO TESTIH ter po vseh petih 

kategorijah 

 

1.  STAROSTNA SKUPINA (2-3 LET) 

 

Pri opazovanju je sodelovalo 9 deklic in 11 dečkov, njihova povprečna starost je 2,9 let, 

povprečni čas igre posameznika je bil 17,25 minut.  

 

Po opravljenem PRED TEST-u 1 smo ugotovili, da je bila polovica otrok (50 %) iz prve 

starostne skupine uspešnih pri razvrščanju materialov in 75 % otrok uspešnih pri PO 

TEST-u 1 (Slika 5.48).  

Pri zvočnem testu – PRED TEST-u 2 je le 5 otrok prepoznalo zvok glasbil (25 %), pri 

PO TEST-u 2 pa kar 14 otrok (70 %) (Slika 5.49).  

 

2.  STAROSTNA SKUPINA (5-6 LET) 

 

V drugi starostni skupini je, prav tako kot v prvi starostni skupini, sodelovalo 9 deklic in 

11 dečkov, njihova povprečna starost je 5,6 let, povprečni čas igre posameznika je bil 

21,3 minut.  

 

Po opravljenem PRED TEST-u 1 smo ugotovili, da so bili otroci iz druge starostne 

skupine 100 % uspešni pri razvrščanju materialov in 100 % uspešni pri opravljanju PO 

TEST-a 1 (Slika 5.48).  

Kar 14 otrok omenjene starostne skupine je pravilno opravilo zvočni test – PRED TEST 

2 (70 %), 15 otrok pa PO TEST 2 (75 %) (Slika 5.49). 
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Slika 5.48: Primerjava 1. in 2. starostne skupine pri TESTU 1 (razvrščanje materialov). 

Vsi otroci 2 starostne skupine so teste rešili 100 % uspešno pred in po testu, pri otrocih 

1 starostne skupine pa je opazen napredek pri PO TEST-u 1, saj je kar 75 % otrok (15 

otrok)  predmete razvrstilo pravilno (Slika 5.48). 
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Slika 5.49: Primerjava 1. in 2. starostne skupine pri TESTU 2 (prepoznavanje zvoka). 

Pri TEST-u 2, je bila razlika med starostnima skupinama presenetljivo velika pri 

pomnjenju zvoka. Čeprav je veliko število otrok (14) iz 2 starostne skupine prepoznalo 

zvok materialov že pri PRED TESTU-u  2, pri najmlajših pa le 5 otrok, je bil pri skupini 

najmlajših napredek veliko večji, saj je po PO TEST-u 2 kar 9 otrok več prepoznalo 

zvok materialov, medtem ko ga je pri drugi starostni skupini le 1 otrok več (Slika 5.49).  
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MOTIVACIJA 

 

Pri motivaciji smo opazovali ali otrok/a pri glasbeno-materialni dejavnosti: 

- posluša navodila in sodeluje,  

- ga didaktična glasbila motivirajo, 

- pri dejavnosti vztraja do konca, 

- za večjo ustvarjalnost potrebuje jezikovno spodbudo, 

- motivirajo materiali, 

- motivirajo zvoki, 

- motivirajo oblike glasbil. 

 

1 STAROSTNA SKUPINA 

Otroci, ki smo jih opazovali, me niso poznali, saj prihajajo iz drugih oddelkov. Sprva so 

bili vsi nekoliko zadržani, zato so potrebovali veliko jezikovne spodbude, vendar so se 

ob igri z didaktičnimi glasbili hitro sprostili in pri dejavnosti sodelovali ter poslušali 

navodila. Kljub temu, da je za to starostno obdobje značilna kratka otrokova pozornost, 

je večina otrok vztrajala do konca. Pri raziskovanju glasbil so jih predvsem motivirale 

njihove oblike, barva in zvoki oz. njihova glasnost.  

 

2 STAROSTNA SKUPINA 

Kljub temu, da me tudi nekateri otroci iz druge starostne skupine niso poznali, so k igri 

pristopili brez zadržkov in z zanimanjem, nekaj otrok je le redko potrebovalo jezikovno 

spodbudo, vendar je igra lepo stekla dalje. Otroci so takoj ob vstopu v prostor  

prepoznali glasbila. Rekli so: »To so instrumenti.«, »Uau, instrumenti.«, »Glasbila!«. 

Otroci so bili poslušni pri navodilih, zelo samostojni, pri glasbeno-tehnični dejavnosti 

so vsi vztrajali do konca, saj so jih didaktična glasbila močno motivirala. Eden izmed 

starejših dečkov se je v igranje tako vživel, in tako močno udarjal z udarjalnimi 

palčkami (po kovinskem gongu), da sem ga morala celo miriti. Zraven je govoril, da je 

slišati, kot cerkveni zvonovi. Preizkusil je vse tri udarjalne palčke in ugotovil, da ob 

igranju s kovinsko palčko glasbila oddajajo še močnejši zvok. Ob opazovanju in 

pogovoru ugotovimo, da jih najbolj  motivirajo zvoki in materiali glasbil. 
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Slika 5.50: Primerjava rezultatov 1. in 2. starostne skupine pri motivaciji.  

Otroci obeh starostnih skupin so pri dejavnosti sodelovali in poslušali navodila. Lahko 

rečemo, da so jih didaktična glasbila v večini motivirala, saj so vsi otroci druge 

starostne skupine (100 %) vztrajali do konca dejavnosti in 17 otrok (85 %) prve 

starostne skupine. Otroke iz prve starostne skupine so najbolj motivirali zvoki, nekoliko 

manj oblike in barve glasbil. Otroke druge starostne skupine so, ravno tako kot pri 

najmlajših, motivirali zvoki glasbil, predvsem njihova glasnost, nekoliko manj materiali 

in oblike glasbil. Opazili smo, da je več kot polovica otrok prve starostne skupine (65 

%) potrebovala jezikovno spodbudo, pri starejši skupini pa le 4 otroci (20 %) (Slika 

5.50). 

 

USTVARJALNOST 

Z opazovanjem smo preverjali ali otrok pri glasbeno-materialni dejavnosti: 

- kaže interes za ustvarjanje in igranje na glasbila, 

- samostojno raziskuje in eksperimentira na glasbila. 

 

1 STAROSTNA SKUPINA 

Ko smo otrokom predstavili didaktična glasbila, je večina otrok najprej odšla h 

glasbilom iz umetne snovi. Predvidevamo, da jih je pritegnila barva. Glasbila so le tipali 

in z dlanmi igrali zelo previdno. Čez nekaj časa smo jim ponudili udarjalne palčke. Ko 

so spoznali, da z njihovim udarjanjem na glasbila prihaja zelo glasen zvok, so udarjali 

močneje, in tako je dejavnost prerasla na samostojno raziskovanje in eksperimentiranje 
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(13 otrok – 65 %). Ena od deklic je prijela dve udarjalni palčki in z obema poskušala 

igrati na velike zvonce. Ob zvoku je dejala, da je to zvonček. Nato je odšla za glasbila 

in poslušala, če zvenijo enako, kot če zaigra od spredaj.  Druga od deklic se je želela 

igrati z menoj. Rekla mi je naj se postavim s hrbtom proti instrumentom, da bom še jaz 

ugibala zvoke glasbil, ona pa bo nanj igrala. Najmlajšemu dečku pa je šlo na jok, ko 

sem ga odpeljala h glasbilom. Pomiril se je, ko je v roke prijel  udarjalno palčko in začel 

igrati na glasbila. Zadržanost je kmalu prerasla v smeh. 

 

Kljub temu, da so otroci večkrat in časovno dolgo udarjali po enem glasbilu, se niso 

zadrževali le pri enih glasbilih, ampak so med raziskovanjem prehajali od enih do 

drugih glasbil. Če samo pogledamo koliko časa je v povprečju trajala njihova igra, 

lahko razberemo, da so pokazali velik interes za ustvarjanje in igranje na didaktična 

tolkala (17 otrok - 85 % otrok).  

 

Igra se je zaradi večje prisotnosti jezikovnih spodbud pri posameznikih podaljšala za 

nekaj časa. 

 

2 STAROSTNA SKUPINA 

Otroci so imeli ves čas svobodno raziskovanje in spoznavanje didaktičnih glasbil, h 

katerim so pristopili samostojno, pri igranju nanj so bili zelo ustvarjalni. Med seboj so 

primerjali glasbila tako, da so hodili od glasbila do glasbila; preizkušali in poslušali 

njihove zvoke; jih tipali; preizkušali so zvok glasbil z udarjanjem lesene palčke po 

lesenih glasbilih, s kovinsko po kovinskih in s plastično po plastičnih glasbilih, ter v 

kombinaciji z drugimi; jih udarjali z roko; nanj igrali po ritmu, ob njih prepevali; igrali 

izmišljeno melodijo skupaj s petjem; jih šteli; opazili, da je vsaka naslednja palčka pri 

malih zvončkih malo krajša; jih preizkušali (bobne) v sedečem položaju v kombinaciji 

roka – udarjalna paličica; udarjalne paličice razporedijo po teži; na ksilofon zaigrajo 

pesem Kuža pazi in Čuk se je oženil; eden od dečkov razloži zakaj nastane zvok (ker se 

paličice med seboj odbijajo); 2 dečka sta mi povedala iz katerega materiala so narejeni 

veliki zvonci (iz bambusa) … Ob raziskovanju in eksperimentiranju so otroci imeli 

različna mnenja glede materialov. Eni so obrazložili, da jim je kovina všeč, ker je 

glasna, ker je težka, ker je sive barve in ker tako zveni. Eni od deklic pa so bila všeč 

glasbila iz plastike, ker niso bila glasna.  
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Njihova igra je v povprečju trajala 21 minut. V tem času so otroci ves čas kazali interes 

za ustvarjanje in igranje na glasbila, raziskovali in eksperimentirali so samostojno, v 

večini brez jezikovnih spodbud. 
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Slika 5.51: Primerjava rezultatov 1. in 2. starostne skupine pri ustvarjalnosti. 

Iz Slike 5.51 je razvidno, da je med dejavnostjo večina otrok obeh starostnih skupin 

kazala interes za ustvarjanje in igranje na glasbila. Pri samostojnem raziskovanju in 

eksperimentiranju na glasbila je bila vidna razlika med starostnima skupinama. Pri 

otrocih prve starostne skupine je bila samostojnost pri raziskovanju in 

eksperimentiranju z glasbili nekoliko slabša, vendar še vedno zadovoljiva  (13 otrok – 

65 %), medtem, ko je bila pri starejših otrocih 85 % (17 otrok). 

 

UPORABA ČUTIL 

Pri dejavnosti smo opazovali tudi, ali otrok uporablja svoja čutila: 

- uporaba sluha, 

- uporaba vida in  

- uporaba tipa. 

 

1 STAROSTNA SKUPINA 

Prvi stik z glasbili so otroci preizkusili s tipanjem, kar je tudi značilno za to starostno 

obdobje, saj otroci najprej spoznavajo stvari okoli sebe s tipanjem. Govoreči otroci so 

ob tipanju kovinskih glasbil velikokrat rekli: «Mrzlo je.« in »Zebe me.« 
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Seveda so otroci pri dejavnosti uporabljali tudi vid, saj bi brez vida težko zaigrali na 

glasbila. A ker smo želeli ugotoviti, ali otroci vidijo razliko med glasbili, da so iz  

različnih materialov, smo jim na koncu dejavnosti ponudili 3 različne žlice (iz kovine, 

lesa in umetne snovi), katere so morali razvrstiti k pravim glasbilom. Med samim 

potekom dejavnosti sem jim velikokrat omenila iz katerih materialov so narejena 

glasbila. 75 % otrok je razvrščanje uspešno opravilo. Na koncu jih vprašam, zakaj so 

dali leseno žlico k lesenim instrumentom, kovinsko žlico h kovinskim in plastično k 

plastičnim instrumentom. Odgovorili so: »Ker so enake/iste«, niso pa znali povedati 

barve materiala ali poimenovati material. Deklica in deček  sta samoiniciativno vzela 

udarjalne palčke in jih razvrstila k pravim glasbilom. 

 

Največ časa so otroci namenili raziskovanju zvoka. Vidno so uživali in se smejali ob 

zvokih kovinskih glasbil, predvsem ob gongu in malih zvončkih.  

 

2 STAROSTNA SKUPINA 

Otroci so že ob vstopu v prostor takoj zagledali glasbila in se jim čudili. Takoj so 

povedali, da so to instrumenti/glasbila. Zanimivo mi je bilo, da so ob raziskovanju 

veliko komentirali in poslušali glasnost in odmevnost glasbil. Vsako glasbilo so z nečim 

primerjali in preizkušali njihove zvoke z udarjalnimi palčkami, rokami in celo z nohti. 

Prislanjali so uho na veliki gong, nekateri so bili ob kovinskih glasbilih oz. njihovih 

zvokih vidno in slišno presenečeni, saj so  komentirali: »O maj gad, to je kot zvonec!«, 

»Uau, to je kot zvonec.«, »Taki so zvonci.«. Ob zvoku malih zvončkov je ena izmed 

deklic komentirala, da igrajo kot zvezde, druga deklica pa je preizkušala glasbila z nohti 

in poslušala ali bo slišen kakšen zvok, eden od dečkov je ob igranju na gong rekel: »Kot 

bi nekdo hodil po stopnicah.«. Med seboj so primerjali tudi zvoke glasbil. Tako je ena 

od deklic ugotovila, da je zvok lesenih malih zvončkov podoben plastičnim malim 

zvončkom. Na glasbila so igrali tudi različne pesmi, ki so jih skušali zaigrati tudi na 

gong. Ugotovili so, da gong ni melodično glasbilo in, da se nanj ne da zaigrati melodije. 

Preizkušali so tudi zvok samega ogrodja za didaktična glasbila. Eden od dečkov 

ugotovi, da je to zvok kovine, drugi pa me je presenetil že takoj na začetku z izjavo, ko 

je vstopil v prostor. Rekel je: »Tukaj je pa tišina.« 

Glasbila so primerjali z drugimi predmeti tudi po videzu. Eden od dečkov je rekel ob 

igranju na velike lesene zvonove: »Ti so pa kot ena slama.«, za metalofon pa: »To je pa 

kot tipke na klavirju.«  
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Slika 5.52: Primerjava rezultatov 1. in 2. starostne skupine pri uporabi čutil. 

Kljub temu, da je bilo čutilo tip prisotno v obeh starostnih skupinah, smo opazili, da so 

ga otroci druge starostne skupine, v primerjavi s prvo starostno skupino po številu tipov, 

uporabljali veliko manj - le takrat, ko so preverili svoj odgovor, ali je kovina res mrzla. 

Vseh 18 otrok (90 %) prve starostne skupine so tip uporabljali zelo pogosto. Zanimala 

nas je tudi uporaba vida in sluha. Kot je razvidno iz Slike 5.52 sta bila oba čutila med 

dejavnostjo prisotna pri vseh otrocih v obeh starostnih skupinah. 

 

PREPOZNAVANJE LASTNOSTI/ZNAČILNOSTI MATERIALOV 

S kategorijo Prepoznavanje lastnosti in značilnosti materialov smo želeli pred in po 

opazovanju otroka ugotoviti ali otrok prepozna: 

- zvok materiala, 

- temperaturo materiala, 

- težo materiala, 

- barvo materiala, 

- glasnost materiala, 

- ime materiala. 

 

1 STAROSTNA SKUPINA 

Za poimenovanje materialov smo naredili kriterij uspešnosti. Otroci so bili uspešni, če 

so po dejavnosti pravilno poimenovali vsaj dva materiala. Pričakovano je bilo, da kljub 

velikemu ponavljanju in seznanjanju otrok s poimenovanjem materialov med 
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dejavnostjo, da si bo le nekaj otrok zapomnilo ime materiala, kar je značilno za to 

starostno obdobje. Tako se je le en otrok (5 %) zapomnil in znal po dejavnosti 

poimenovati vse tri materiale, le nekaj otrok je poimenovalo le enega (4 otroci). 

 

Iz Slike 5.53 je razvidno, da so nekateri otroci pred izvedbo glasbeno-tehnične 

dejavnosti poznali material, ki je glasen (4 otroci ali 20 %), ki je mrzel in »topel« (9 

otrok ali 45 %) in ga tudi prepoznali po zvoku (5 otrok ali 25 %).  

 

Po dejavnosti se je situacija presenetljivo spremenila. Kar 17 otrok (85 %) je znalo 

pokazati ali povedati kateri material je mrzel in kateri ne, 14 otrok (70 %) je prepoznalo 

zvok materialov, 9 otrok (45 %) pa glasnost materiala. Presenetil nas je podatek, da je 

kar 15 otrok (75 %) znalo pokazati kateri material je najtežji, medtem ko pred 

dejavnostjo tega nihče ni vedel. Z barvo pa so imeli težave, saj otroci v tem obdobju 

šele spoznavajo barve in jih še ne znajo poimenovat.  
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Slika 5.53: Prikaz prepoznavanja lastnosti/značilnosti materialov otrok 1. starostne  skupine, pred in po 

dejavnosti. 

 

 

2 STAROSTNA SKUPINA 

Pri Sliki 5.54 lahko vidimo, da otroci le pri enem od prepoznavanj lastnosti/značilnosti 

materialov niso pokazali napredka, pri vseh ostalih pa je napredek viden. Pred 
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dejavnostjo je nekaj več kot polovica otrok prepoznalo lastnosti/značilnosti materialov. 

12 otrok (60 %) je prepoznalo ime in težo materiala, glasnost materiala 16 otrok (80 %), 

17 otrok (85 %) temperaturo materiala in 18 otrok (90 %) barvo materiala. Po 

dejavnosti pa lahko vidimo lep napredek, saj je glasnost, barvo, težo in temperaturo 

materialov prepoznalo vseh 20 otrok (100 %).  

 

Tudi pri drugi starostni skupini smo naredili kriterij uspešnosti pri poimenovanju 

materialov. Pravilno so morali poimenovati vse tri materiale. Le en otrok tega kriterija 

ni dosegel (poimenoval je le les). 
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Slika 5.54: Prikaz prepoznavanja lastnosti/značilnosti materialov otrok 2. starostne skupine, pred in po 

dejavnosti. 

 

Večina otrok obeh starostnih skupin je bilo pri kategoriji Prepoznavanje 

lastnosti/značilnosti materialov zelo uspešnih. Rezultati na Sliki 5.53 nam prikazujejo, 

da so bili otroci prve starostne skupine le pri prepoznavanju barve neuspešni, po 

dejavnosti pa so največji napredek pokazali pri prepoznavanju teže materiala, za tem 

prepoznavanje zvoka in temperature materiala, manjši napredek je bil pri prepoznavanju 

glasnosti in najmanj pri imenu materiala. Pri drugi starostni skupini nam rezultati na 

Sliki 5.54 prikazujejo, da napredka otrok po glasbeno-tehnični dejavnosti ni bilo zaznati 

le pri prepoznavanju zvoka materiala. Kar 19 otrok (95 %) je material poimenovalo 
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pravilno, prepoznavanje glasnosti, barve, teže in temperature materiala pa so vsi otroci 

uspešno prepoznali.  

 

POMNJENJE 

Pri pomnjenju nas je zanimalo ali si bo otrok zapomnil nove informacije in tako pridobil 

nova znanja. 

 

Največjo pozornost smo namenili temu, koliko različnih značilnosti ali lastnosti 

materialov si bodo otroci zapomnili skozi izkustveno in aktivno učenje preko 

didaktičnih glasbil. 

 

1 STAROSTNA SKUPINA 

 

Tako kot za poimenovanje materialov, smo tudi za opis  lastnosti/značilnosti materialov 

naredili kriterij uspešnosti. Otroci so bili uspešni, če so po dejavnosti pravilno opisali ali 

našteli vsaj dve značilnosti/lastnosti materialov. 

 

Iz Slike 5.55 vidimo, da so pred dejavnostjo le 4 otroci (20 %) znali opisati vsaj 2 

lastnosti/značilnosti materialov, po dejavnosti pa 16 otrok (80 %). Največkrat so 

poimenovali ali opisali težo, temperaturo, zvok in glasnost materiala. 

 

 

2 STAROSTNA SKUPINA 

Kot sem že omenila, so otroci pri glasbeno-tehnični dejavnosti prehajali od enih do 

drugih glasbil. Ves čas so imeli svobodno raziskovanje in ustvarjanje. Pred dejavnostjo 

smo preverili njihovo znanje o značilnostih/lastnostih materialov, po opazovanju pa smo 

preverili njihove ugotovitve in spoznanja o materialih. 

 

Tako kot za poimenovanje materialov, smo tudi za opis  lastnosti/značilnosti materialov 

naredili kriterij uspešnosti pri drugi starostni skupini. Otroci so bili uspešni, če so po 

dejavnosti pravilno opisali ali našteli vsaj pet značilnosti/lastnosti materialov. 

 

Slika 5.55 prikazuje, da je 12 (60 %) otrok pred dejavnostjo znalo opisati vsaj 5 

lastnosti/značilnosti materialov, po dejavnosti pa 19 otrok (95 %). Otroci so največkrat 
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poimenovali ali opisali glasnost, težo, temperaturo, barvo in ime materiala, nekoliko 

manjkrat zvok materiala (v različnih kombinacijah). 
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Slika 5.55: Prikaz poimenovanja/opisa značilnosti/lastnosti materialov 1 in 2 starostne skupine PRED in 

PO dejavnosti. 

 

Pri obeh starostnih skupinah je viden napredek, vendar nekoliko bolj pri prvi starostni 

skupini, saj je po glasbeno-tehnični dejavnosti kar 8 otrok več izpolnilo kriterij 

uspešnosti opisa materialov, medtem ko so pri drugi starostni skupini izpolnili kriterij 

uspešnosti le 3-je otroci več. 

 

 

POGOSTOST IGRANJA GLASBIL 

Skozi vsa individualna opazovanja otrok smo spremljali tudi s katerimi materiali so 

otroci najpogosteje izkustveno in aktivno manipulirali. 

 

1 STAROSTNA SKUPINA 

Mlajši otroci so se največ časa zadržali ob kovinskih glasbilih (ob gongu in zvončkih). 

Na začetku so jih zaznavali s tipom, kasneje s sluhom ob udarjanju z udarjalnimi 

palčkami ob glasbila. Menim, da so jim bila didaktična glasbila zanimiva predvsem 

zaradi glasnosti. Otroci so se ob glasnejših glasbilih veliko smejali, večkrat nanj udarjali 

in se čudili glasnem zvoku.  
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2 STAROSTNA SKUPINA 

V drugem starostnem obdobju imajo otroci večjo koncentracijo in vztrajnost, zato je 

njihova igra trajala dlje časa in posledično so se bolje spoznali z glasbili, predvsem pa z 

materiali. Med igranjem so prehajali od enih do drugih glasbil in niso bili statični. Proti 

koncu glasbeno-tehnične dejavnosti je bilo videti in slišati, da se je večina otrok več 

časa zadrževala pri glasbilih iz kovine (največ ob gongu). Kar 18 otrok je to pritrdilo, 

dvema otrokoma pa so bila všeč glasbila iz umetne snovi, zaradi ne glasnosti  materiala 

(Slika 5.56). 

 

Slika 5.56: Prikaz pogostosti igranja na glasbila 1. in 2. starostne skupine. 

 

Otroci obeh starostnih skupin so se največ časa zadrževali pri kovinskih glasbilih in zelo 

malo pri glasbilih iz umetne snovi. Presenetljivo so otroci najmanj časa namenili 

glasbilom iz lesa (Slika 5.56). 

 

5.4.2 Vrednotenje didaktičnih glasbil 

Didaktična glasbila bomo ovrednotili na podlagi otrokovih preizkušanj in raziskovanj 

didaktičnih glasbil in lastnega opazovanja (opazovalni list - Priloga 9.2 in 9.3). 

 

Na podlagi opazovanj otrok prvega in drugega starostnega obdobja lahko rečemo, da so 

didaktična tolkala otroke motivirala, saj so sodelovali vsi otroci. Najmlajši otroci so 

potrebovali nekaj jezikovne spodbude, vendar so bili v nadaljevanju samostojni in 
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vztrajni do konca. Radovednost, raziskovanje, ustvarjalnost in uporaba čutil, je bila 

prisotna v obeh starostnih skupinah: pri starejših v večji meri, pri mlajših nekoliko 

manj. Presenetilo me je, da se je večina otrok prve starostne skupine pri igri zadržala 

dolgo. Mlajši otroci so se v povprečju igrali 17 minut, starejši 21 minut, kar pomeni, da 

so jih glasbila prevzela. Na začetku smo opazili, da je pozornost najmlajših otrok 

pritegnila barva glasbil iz umetne snovi, kasneje pa ni imela barva nobene vloge, saj so 

se otroci v večini zadrževali pri glasbilih iz kovine. Otroci druge starostne skupine so 

raziskali in preizkusili vsa glasbila, na koncu pa so tudi oni več časa namenili glasbilom 

iz kovine. Glasbila, ki so se jih največ posluževali, so bila: gong in mali zvončki 

(kovinski). Ob njihovem igranju so veliko komentirali in dobivali različne asociacije 

zaradi mogočnih zvokov. Presenetljivo so bobne uporabljali najmanjkrat. Pričakovali 

smo ravno obratno, saj so jim od vseh glasbil najbolj poznani. Otroke sem vprašala, 

zakaj so jim kovinska glasbila všeč. Odgovorili so, da zaradi glasnosti, gladkosti in ker 

odmevajo. Do teh spoznanj so prišli s pomočjo tipnega in slušnega zaznavanja, katera 

sta otroke še bolj motivira pri nadaljnjem raziskovanju. Pri starejših otrocih je bilo 

pogosteje opaziti slušno in vidno zaznavanje, pri mlajših pa tipno in slušno zaznavanje. 

Z zanimanjem in vztrajnostjo so otroci med igranjem na velike zvonove in ksilofone 

urili tudi svojo fino motoriko in koordinacijo roka-oko.  

 

Didaktična glasbila so dobro zasnovana in primerna za vse starostne skupine, saj 

spodbujajo spoznavanje materialov na način, ki je otrokom nevsiljiv, t.j. z izkustvenim 

in aktivnim učenjem. Otroci preko glasbil spoznavajo različne lastnosti in značilnosti 

materialov, ob tem pa razvijajo koordinacijo roka-oko, razvoj fine motorike, razvoj 

tipnega, vidnega in slušnega zaznavanja.  
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6 DISKUSIJA 

Namen diplomskega dela je, da otroci obeh starostnih skupin preko didaktičnih glasbil 

spoznajo različne materiale ter njihove značilnosti in lastnosti. Pri glasbeno-tehnični 

dejavnosti smo izbrali izkustveno in aktivno učenje, ki sta se izkazala za ustreznega in 

učinkovitega. Otroci so z raziskovanjem, lastno aktivnostjo ter s preizkušanjem 

didaktičnih glasbil spoznavali materiale (les, kovino, umetno snov) in njihove 

medsebojne razlike (zvok, temperatura, teža, barva, glasnost zvoka, ime materiala), 

poleg tega pa so vstopali v nove izkušnje s prejšnjimi izkušnjami oz. predznanjem. 

 

V diskusiji želimo predstaviti in opisati ali smo dosegli zadane cilje (C 1-C 5) in 

hipoteze (H 1-H 9). 

 

Cilji: 

C 1: Predstaviti vlogo didaktičnih glasbil in strategijo aktivnega in izkustvenega 

učenja. 

Igra z didaktičnimi glasbili pomembno prispeva k razvoju zaznavanja (tipni, slušni, 

vidni), gibalnemu razvoju (fina motorika, koordinacija roka-oko) in učenju 

predšolskega otroka o različnih materialih ter njihovih lastnostih/značilnostih preko 

izkustvenega in aktivnega učenja. Otroci so pridobili nove izkušnje in znanja, ki jim 

bodo koristila v nadaljnjih letih. Zato menim, da smo cilj uspešno realizirali. 

Aktivno in izkustveno učenje je predstavljeno v poglavju 4.1 in 4.2.  

 

C 2: Predstaviti zaključen postopek od zasnove, izdelave, uporabe in preizkušanja 

didaktičnih glasbil. 

Zasnova, izdelava, uporaba in preizkušanje didaktičnih glasbil, so opisani v 5. poglavju, 

natančneje v poglavju 5.2 in 5.3.  

Didaktična glasbila, ki so sestavljena iz lesa, kovine in umetne snovi so pripomoček za 

spoznavanje in raziskovanje različnih materialov, s katerimi otrok preko igre z 

izkustvenim in aktivnim učenjem pride do novih spoznanj, znanj in izkušenj.  

Zastavljen cilj smo uspešno realizirali. 
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C 3: Določiti kriterije ocenjevanja napredka znanja otrok o materialih in njihovih 

lastnostih po uporabi didaktičnih glasbil. 

Izdelali smo kriterije ocenjevanja napredka znanja otrok o materialih in njihovih 

lastnostih in značilnostih, ki so predstavljeni v poglavju 5.4. Obsegajo PRED TEST 1 

(razvrščanje materialov), PRED TEST 2 (zvočna uganka), PO TEST 1 (razvrščanje 

materialov), PO TEST 2 (zvočna uganka) ter opazovalni list, ki je opredeljen s petimi 

kategorijami (nahaja se v Prilogah 9.2 in 9.3). V kategoriji Prepoznavanje 

lastnosti/značilnosti materialov smo beležili otrokovo znanje pred in po glasbeno-

tehnični dejavnosti.  

Opazovalni list in testi so se izkazali kot uspešen pripomoček za ugotavljanje napredka 

znanja pri otrocih obeh starostnih skupin. 

 

C 4: Kritično ovrednotiti lastni model didaktičnih glasbil. 

Lastni model didaktičnih glasbil smo ovrednotili na podlagi otrokovih preizkušanj in 

raziskovanj didaktičnih glasbil ter lastnega opazovanja otrok (obeh starostnih skupin). 

Vrednotenje lastnega modela je pokazalo, da so didaktična glasbila primerna za obe 

starostni skupini. Otrokom so vzbujala radovednost, ki so jo udejanjili z opazovanjem, 

raziskovanjem, primerjanjem, preizkušanjem in zaznavanjem s čutili. Vrednotenje 

didaktičnih glasbil in izvedba glasbeno-tehničnih dejavnosti sta potekali brez zapletov. 

Vsi otroci so pri igri z didaktičnimi glasbili sodelovali in pri tem uživali. Menimo, da 

smo cilj uspešno dosegli. Podrobnejše smo postopek in ugotovitve predstavili v 

poglavju 5.4.2. 

 

C 5: Analizirati usvajanje pojmov ter pogostost izkustvenega in aktivnega 

manipuliranja z izbranim materialom (glasbilom) pri otrocih prvega in drugega 

starostnega obdobja. 

S pomočjo opazovanja otrok in opazovalnih listov smo ugotovili, da si otroci iz prvega 

starostnega obdobja težje zapomnijo pojme (les, kovina, umetna snov), medtem ko je 

pri otrocih druge starostne skupine ravno obratno.  

 

Pri raziskavi so otroci obeh starostnih skupin najpogosteje izkustveno in aktivno 

manipulirali s kovinskimi glasbili. 14 otrok (70 %) iz prvega starostnega obdobja se je 

največ časa zadrževalo pri glasbilih iz kovine, 4 otroci (20 %) pri glasbilih iz umetne 

snovi in 2 otroka (10 %) pri lesenih glasbilih. Pri otrocih iz drugega starostnega obdobja 
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je bilo podobno, saj se je 18 otrok (90 %) največ časa zadrževalo pri glasbilih iz kovine, 

le 2 otroka (10 %) pri glasbilih iz umetne snovi, nihče pa ni kazal večjega zanimanja za 

glasbila iz lesa.  Otroci so glasbila zaznavali ne samo vidno in slušno, temveč tudi tipno. 

Pritegnila jih je glasnost njihovega zvoka in njihov zven. Otroci prve starostne skupine 

so se največ posluževali kovinskih malih zvončkov in gonga, otroci druge starostne 

skupine pa kovinskega gonga.  

 

Hipoteze: 

Pri diplomskem delu smo preverjali 9 hipotez. Od teh je bilo 7 potrjenih (H 1, H 2, H 3, 

H 4, H 5, H 6, H 8) in dve delno ovrženi (H 7, H 9). 

 
H 1: Več kot polovica otrok iz prve starostne skupine ne zna poimenovati niti 

opisati ali našteti  lastnosti/značilnosti materialov (les, kovina, umetna snov). 

Za ugotavljanje pravilnega poimenovanja materialov in opisa lastnosti/značilnosti 

materialov smo naredili kriterij uspešnosti, in sicer: če je otrok pravilno poimenoval dva 

materiala ali opisal vsaj dve značilnosti/lastnosti materiala, smo odgovor šteli za 

pravilnega.  

 

Pred glasbeno-tehnično dejavnostjo je le nekaj otrok poznalo posamezno 

značilnost/lastnost materialov. 4 otroci (20 %) so vedeli, da kovina oddaja glasen zvok, 

da je kovina mrzla (les in umetna snov pa ne) je pravilno odgovorilo 9 otrok (45 %), 5 

otrok (25 %) je posamezen material prepoznalo po zvoku. Kot vidimo, je zelo malo 

otrok, ki v tem obdobju poimenujejo, prepoznajo ali naštejejo lastnosti/značilnosti 

materialov. Trditev, da otroci v tem obdobju prepoznajo in poimenujejo material, da 

ločijo akustiko materialov, so zavrgli tudi vzgojitelji/ce v anketnem vprašalniku. 

 

Le 4 otroci (20 %) pa so dosegli kriterij uspešnosti. Pravilno so poimenovali ali opisali 

vsaj dve značilnosti/lastnosti materiala, v različnih kombinacijah (ime, glasnost, težo, 

temperaturo in zvok materiala).  

Hipotezo, da več kot polovica otrok prve starostne skupine ne zna poimenovati niti 

opisati ali našteti značilnosti/lastnosti materialov, potrdimo. 

 

H 2: Več kot polovica otrok iz druge starostne skupine zna poimenovati in našteti 

lastnosti/značilnosti materialov (les, kovina, umetna snov). 



 76 

Za otroke iz druge starostne skupine smo za ugotavljanje pravilnega poimenovanja 

materialov in opisa lastnosti/značilnosti materialov prav tako naredili kriterij uspešnosti, 

vendar z višjo lestvico uspešnosti. Otroci so morali pravilno poimenovati vse tri 

materiale ter našteti vsaj 5 lastnosti/značilnosti materialov. 

 

Otroci so pred glasbeno-tehnično dejavnostjo posamezno prepoznali ali našteli 

lastnosti/značilnosti materialov, in sicer: 12 otrok (60 %) je poimenovalo material, 12 

otrok (60 %) težo materiala, 15 otrok (75 %) zvok materiala, 16 otrok (80 %) glasnost 

materiala, 17 otrok (85 %) temperaturo materiala in 18 otrok (90 %) barvo materiala.  

 

Nekaj več kot polovica otrok (12 ali 60 %) druge starostne skupine pa je pred glasbeno-

tehnično dejavnostjo doseglo kriterij uspešnosti, saj so pravilno opisali vsaj pet 

lastnosti/značilnosti materialov ter jih tudi pravilno poimenovali. Trditev, da otroci v 

tem starostnem obdobju prepoznajo in poimenujejo material, da ločijo akustiko 

materialov, so potrdili tudi vzgojitelji/ce v anketnem vprašalniku. 

 

Hipotezo, da več kot polovica otrok druge starostne skupine zna poimenovati in našteti 

lastnosti materialov, lahko potrdimo. 

 

H 3: Po izpeljani dejavnosti vsaj 50 % otrok prve starostne skupine prepozna ali 

opiše vsaj dve lastnosti materialov in tako pridobijo nova znanja o materialih in 

njihovih lastnostih/značilnostih.  

Po glasbeno-tehnični dejavnosti so otroci prve starostne skupine pokazali in dokazali, 

da so preko izkustvenega in aktivnega učenja pridobili nova znanja, saj je 16 otrok (80 

%) znalo prepoznati ali opisati vsaj dve lastnosti/značilnosti materialov.  

Posamično prepoznavanje lastnosti/značilnosti materialov se je po dejavnosti povečalo: 

pri prepoznavanju temperature materiala - 17 otrok (85 %), zvoku materiala – 14 otrok 

(70 %), teži materiala – 15 otrok (75 %) in prepoznavanju glasnosti materiala – 9 otrok 

(45 %). Le en otrok (5 %) pa je dosegel kriterij uspešnosti pri poimenovanju materialov, 

saj je pravilno poimenoval kar vse 3 materiale. 

Hipotezo potrdimo. 
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H 4: Po izpeljani dejavnosti vsaj 90 % otrok druge starostne skupine poimenuje in 

prepozna ali našteje vsaj pet lastnosti materialov in tako pridobijo nova znanja o 

materialih in njihovih lastnostih. 

Tudi otroci iz druge starostne skupine so pokazali napredek pri prepoznavanju 

lastnosti/značilnosti materialov, saj je po glasbeno-tehnični dejavnosti kar vseh 20 otrok 

(100 %) prepoznalo glasnost, barvo, težo in temperaturo materialov. Poimenovanje 

materialov se je povzpelo iz 12 na 19 otrok (95 %), zvok materiala pa je prepoznalo 

enako število otrok kot pred dejavnostjo (15 otrok ali 75 %). 

Otroci so pokazali in dokazali, da so preko izkustvenega in aktivnega učenja pridobili 

nova znanja, saj je 19 otrok (95 %) znalo prepoznati, opisati ali našteti vsaj 5 

lastnosti/značilnosti materialov.  

Hipotezo potrdimo. 

 

H 5: Večina otrok prve in druge starostne skupine bo pogosteje preizkušala in 

manipulirala z didaktičnimi tolkali iz kovine. 

Kot smo že opisali pri C 5, so otroci prve (14 otrok ali 70 %) in druge starostne skupine 

(18 otrok ali 90 %) najpogosteje preizkušali didaktična tolkala iz kovin.  

Hipotezo potrdimo. 

 

H 6: Večina otrok prve in druge starostne skupine bo najmanj preizkušala in 

manipulirala z didaktičnimi tolkali iz umetne snovi. 

Analiza je pokazala, da so otroci obeh starostnih skupin najmanj preizkušali in 

manipulirali z didaktičnimi tolkali iz lesa (5 %  - 6 otrok) in umetne snovi (15 % - 2 

otroka). Ker je odstopanje med lesom in umetno snovjo majhno, lahko hipotezo 

potrdimo. 

 

H 7: Večina anketiranih vzgojiteljev/ic z otroki v vrtcu uporablja improvizirana 

glasbila, narejena iz umetne snovi, najpogosteje ropotulje. 

Z anketnim vprašalnikom smo preverjali pogostost uporabe glasbil pri glasbenih 

dejavnostih v vrtcu. Večina vzgojiteljev/ic uporablja ritmična glasbila (38 

vzgojiteljev/ic), sledi jim uporaba lastnih instrumentov (33 vzgojiteljev/ic), 

improvizirana glasbila pa uporablja le 20 vzgojiteljev/ic. 
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 Preverjali smo tudi, ali vzgojitelji/ce glasbene instrumente tudi izdelujejo. Lahko 

potrdimo, da večina vzgojiteljev/ic, izdeluje ropotulje iz umetne snovi (plastični lončki), 

polnjene z naravnim materialom.  

Hipotezo delno ovržemo. 

 

H 8: Večina anketiranih vzgojiteljev/ic poskrbi za raznoliko uporabo materialov 

pri pedagoškem delu. 

Odgovori anketiranih vzgojiteljev/ic so pokazali, da poskrbijo za raznoliko uporabo 

materialov pri pedagoškem delu, kot je že omenjeno pri sedmem anketnem vprašanju. 

Hipotezo potrdimo.  

 

H 9: Večina anketiranih vzgojiteljev/ic pri seznanjanju otrok z materiali uporablja 

metodo demonstracije. 

Vzgojitelji/ce pri svojem delu uporabljajo raznolike metode dela. Med najpogosteje 

uporabljenimi metodami sta metoda igre (42 vzgojiteljev/ic), takoj za njo sledi metoda 

demonstracije (37 vzgojiteljev/ic). Hipotezo delno ovržemo, saj je metoda 

demonstracije med pogosteje uporabljenimi metodami dela. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Področje narave podaja otrokom veliko možnosti za razvoj osebnosti preko neposrednih 

opazovanj, raziskovanj, odkrivanj, spoznanj … Z naravoslovnimi dejavnostmi, 

povezanimi z drugimi področji, otroci pridobijo različne izkušnje in znanja, katera so 

ključna pri nadaljnjem odkrivanju sveta.  

 

Osnovni namen diplomskega dela je bil, da otroci prve in druge starostne skupine 

spoznajo različne materiale ter njihove lastnosti in značilnosti, z izkustvenim in 

aktivnim učenjem, preko glasbil – tolkal. Med glasbeno-tehničnimi dejavnostmi smo 

spremljali izkustveno in aktivno učenje otrok, kako so individualno z raziskovanjem, 

ustvarjanjem, lastno aktivnostjo ter s preizkušanjem didaktičnih glasbil spoznavali 

materiale ob prisotnosti čutil. Vse to je prispevalo k razvoju tipnega, slušnega in 

vidnega zaznavanja, gibalnemu razvoju (fina motorika, koordinacija roka-oko), 

pridobili so nova spoznanja, predvsem pa nadgradnja novega znanja.  

 

Novo pridobljeno znanje otrok obeh starostnih skupin smo pridobili z izvedbo dveh 

pred-testov in dvema po-testoma ter s podatki iz opazovalnega lista. Rezultati so 

pokazali, da so otroci preko osebne izkušnje z materiali oz. preko izkustvenega in 

aktivnega učenja pridobili nova znanja o materialih ter njihovih lastnostih in 

značilnostih. Pri najmlajših je bil napredek najbolj viden pri prepoznavanju teže 

materiala, prepoznavanju zvoka in temperature materiala. Otroci druge starostne 

skupine pa so pokazali največji napredek pri prepoznavanju zvoka, pravilno 

poimenovanje materiala, prepoznavanje glasnosti, barve, teže in temperature materiala. 

 

Iz pridobljenih podatkov anketnih vprašalnikov smo dobili vpogled, katere materiale 

uporabljajo vzgojitelji/ce med dejavnostjo, katerih materialov se poslužujejo pri izdelavi 

glasbil, preko katerih področij spoznavajo različne materiale. Izvedeli smo tudi katera 

glasbila izdelujejo najpogosteje, njihova mnenja o otroškem dojemanju glasbil in 

glasbeno-materialnih sposobnosti v določenem starostnem obdobju, pogostost uporabe 

glasbil ter dostopnost glasbil v vrtcu. Po vsem tem lahko povzamem, da vzgojitelji/ce 

pri pedagoškem delu poskrbijo za raznoliko uporabo materialov, področij in raznolike 

metode dela. Ker ima tudi glasbena vzgoja pomembno vlogo pri celostnem področju 
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razvoja, menim, da bi morali vzgojitelji/ce v vrtcu v večji meri ponuditi otrokom 

glasbila, saj jih manj kot polovica vzgojiteljev/ic ponudi tedensko in manj kot polovica 

vzgojiteljev/ic mesečno.  

 

Eden od ciljev je bil umestiti didaktična glasbila kot primerno sredstvo za spoznavanje 

različnih materialov v obeh starostnih skupinah. Glasbila iz različnih materialov so 

otroke motivirala, saj je igra v obeh starostnih obdobjih trajala dalj časa. Otroci so 

pozorno poslušali navodila, vztrajali do konca dejavnosti in bili aktivni in ustvarjalni pri 

igranju glasbil. Starejši otroci so raziskovali zvoke materialov, jih tipali, izmišljali so si 

melodije in ritme, z glasbili so eksperimentirali in jih primerjali med seboj. Mlajši otroci 

so materiale spoznavali predvsem s tipom ter na njih udarjali z rokami in udarjalnimi 

palčkami. Ugotovili smo, da je bila igra učinkovita, saj so otroci v njej uživali. Čutiti in 

videti je bilo zadovoljstvo že ob prvih ustvarjalnih poskusih.  

 

Glede na pridobljene rezultate bi lahko dejavnost razširili in usmerili na področje 

umetnosti oz. glasbeno vzgojo, kjer bi otroci osvajali glasbena znanja (ritem, 

poimenovanje instrumentov, dolžino tonov, igranje melodij, spremljanje z ritmom …). 

Poleg tega bi lahko področje umetnosti povezali s področjem matematike (razvrščanje 

instrumentov po melodičnih, ritmičnih glasbilih ter po barvi, prepoznavanje oblik 

instrumentov, merjenje dolžine zvoka, štetje malih in velikih zvončkov, urejanje glasbil 

po glasnosti …), kjer bi otroci osvajali poleg glasbenih tudi matematične pojme.  

 

Otrok se v procesu glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja razvija na 

psihomotoričnem, afektivno-socialnem in na kognitivnem področju. Menimo, da so 

otroci z didaktičnimi glasbili pridobili znanja in sposobnosti iz vseh naštetih področij, 

zato lahko rečemo, da so didaktična glasbila primerno sredstvo za spoznavanje različnih 

materialov tako za prvo kot drugo starostno skupino otrok. Otroci so s svojo lastno 

aktivnostjo in preko čutil pridobili nova spoznanja in znanja, hkrati pa pridobili in 

nadgradili svoje izkušnje. Upamo, da bodo vzgojitelji/ce dobili/e boljši vpogled v 

spoznavanje materialov ter jih bodo otrokom predstavili/e na več različnih načinov oz. 

pristopov. 
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I 

9 PRILOGE 

PRILOGA 9.1 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE/JE PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Spoštovani! 

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. S pisanjem 

diplomskega dela z naslovom Spoznavanje materialov v prvem in drugem 

starostnem obdobju preko tolkal zaključujem študij omenjene smeri. 

Za pripravo diplomskega dela potrebujem izkušnje in mnenja vzgojiteljic/ev o uporabi 

različnih materialov in glasbil v vrtcu. Anonimni vprašalnik je namenjen izključno za v 

raziskovalne namene. Vljudno Vas prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno in ga v 

celoti izpolnite.  

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

 Tanja Berkopec  

 

1. Spol:                                         

a) Ženski.                                          

b) Moški.         

2. Delovna doba v vrtcu (zapišite število let):______                                   

3. Starost v letih:                      

a) 20 – 30 let. 

b) 31 – 40 let. 

c) 41 – 50 let. 

d) Nad 50 let. 

4. Kako pogosto otrokom ponudite glasbene instrumente med glasbenimi 

dejavnostmi? 

a) Dnevno 

b) Tedensko 

c) Mesečno 

d) Nekajkrat letno 

e) Nikoli 

5. Katera glasbila najpogosteje uporabljate z otroki pri glasbenih dejavnostih? 



 II 

a) Ritmična: paličice, triangel, činele, veliki in mali boben, ropotulje …; 

b) Melodična: ksilofon, metalofon, zvončki, cevasti resonatorji …; 

c) Improvizirana: instrumenti, narejeni iz odpadnega ali naravnega materiala: ropotulje, 

tolkala, brenkala …; 

d) Uporaba lastnih instrumentov: roke, noge, prsti …; 

e) Nimamo zbirke glasbil.  

6. Ali preproste glasbene instrumente tudi izdelate? 

a) DA (napišite katere, ter iz katerih materialov jih izdelujete): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) NE (zakaj): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Katere materiale uporabljate pri vašem pedagoškem delu v vrtcu? (označite z x) 

 1 

Nikoli 

2 3 4 5 

Zelo 

pogosto 

Les      

Kovina      

Umetna snov      

Karton      

Usnje      

Papir      

Drugo:      

 

8. Preko katerih področij spoznavate in predstavljate otrokom različne materiale? 

a) Preko umetnosti. 

b) Preko narave. 

c) Preko matematike. 

d) Preko jezika. 

e) Preko družbe. 

f) Preko gibanja. 



 III 

 

9. Katerih metod dela se poslužujete pri seznanjanju otrok z materiali? 

a) Metoda razlage. 

b) Metoda pogovora. 

c) Metoda demonstracije ali kazanja. 

d) Metoda opazovanja. 

e) Metoda igre. 

f) Drugo:__________________________________ 

 

10. Preberite trditve in jih izrazite s stopnjo strinjanja, pri čemer 1 pomeni ne drži, 

4 pomeni drži. Tabelo izpolnite glede na starostno skupino, ki jo trenutno imate! 

PRVA STAROSTNA SKUPINA: 1-3 let 

Otroci ločijo akustiko kovine. 1 2 3 4 

Otroci ločijo akustiko lesa. 1 2 3 4 

Otroci ločijo akustiko plastike. 1 2 3 4 

Otroci radi izdelujejo glasbila. 1 2 3 4 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz 

kovine. 

1 2 3 4 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz lesa. 1 2 3 4 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz 

plastike. 

1 2 3 4 

Otroci radi udarjajo z rokami. 1 2 3 4 

Otroci imajo raje preprosta glasbila. 1 2 3 4 

Otroci prepoznajo in poimenujejo 

material. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

DRUGA STAROSTNA SKUPINA: 4-6 let 

Otroci ločijo akustiko kovine. 1 2 3 4 

Otroci ločijo akustiko lesa. 1 2 3 4 

Otroci ločijo akustiko plastike. 1 2 3 4 

Otroci radi izdelujejo glasbila. 1 2 3 4 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz 

kovine. 

1 2 3 4 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz 

lesa. 

1 2 3 4 

Otroci radi izdelujejo glasbila iz 

plastike. 

1 2 3 4 

Otroci radi udarjajo z rokami. 1 2 3 4 

Otroci imajo raje preprosta glasbila. 1 2 3 4 

Otroci prepoznajo in poimenujejo 

material. 

1 2 3 4 

 

11. Kako po vašem mnenju otroci dojemajo tolkala v prvem in drugem starostnem 

obdobju? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. V katerem starostnem obdobju uporabljate glasbila pogosteje? 

a) V prvem starostnem obdobju. 

b) V drugem starostnem obdobju. 

c) V obeh enako. 

 

13. Dostopnost glasbenih instrumentov v vrtcu: 

a) prost dostop do glasbil, 

b) pogosto (večkrat na teden), 

c) občasno (nekajkrat na mesec), 

d) redkeje (nekajkrat na leto). 

e) Drugo:____________________________ 
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PRILOGA 9.2 
 

OPAZOVALNI LIST DEJAVNOSTI  PRVE STAROSTNE SKUPINE OTROK 

 

Spol:          Starost otroka:             Datum opazovanja:                 Trajanje igre: 

 

PRED Test 1 - RAZVRŠČANJE MATERIALOV: ____________________________ 

PRED Test 2 – ZVOČNI TEST: ___________________________________________ 

 Da Ne 

MOTIVACIJA   

1. Pozorno posluša navodila.   

2. Pri dejavnosti sodeluje.   

3. Didaktična glasbila ga pri dejavnosti motivirajo.   

4. Pri dejavnosti vztraja do konca.   

5. Za večjo ustvarjalnost potrebuje jezikovno spodbudo.   

6. Najbolj ga motivirajo materiali.   

7. Najbolj ga motivirajo zvoki.   

8. Najbolj ga motivirajo oblike glasbil.   

USTVARJALNOST   

9. Kaže interes za ustvarjanje in igranje na glasbila.   

10. Samostojno raziskuje in eksperimentira na glasbila.   

UPORABA ČUTIL   

11. Uporaba sluha.   

12. Uporaba vida.   

13. Uporaba tipa.   

POMNJENJE    

14. Zapomni si nove informacije.   

PREPOZNAVANJE LASTNOSTI/ZNAČILNOSTI 

MATERIALOV PRED DEJAVNOSTJO 

  

15. Prepoznavanje zvoka   

16. Temperatura   

17. Teža   

18. Barva    

19. Glasnost zvoka   

20. Ime materiala    

PREPOZNAVANJE LASTNOSTI/ZNAČILNOSTI 

MATERIALOV PO DEJAVNOSTI 

  

21. Prepoznavanje zvoka materiala   

22. Temperatura   

23. Teža   

24. Barva   

25. Glasnost zvoka   

26. Ime materiala    

 

PO Test 1 - RAZVRŠČANJE MATERIALOV (oz. predmetov k ustreznim 

instrumentom): _________________________________________________________ 

PO Test 2 – ZVOČNI TEST: ______________________________________________ 

INSTRUMENT:________________________________________________________ 
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PRILOGA 9.3 
 

OPAZOVALNI LIST DEJAVNOSTI  DRUGE STAROSTNE SKUPINE OTROK 

 

Spol:             Starost otroka:             Datum opazovanja:               Trajanje igre: 

 

PRED Test 1 - RAZVRŠČANJE MATERIALOV: _____________________________ 

PRED Test 2 – ZVOČNI TEST:  ___________________________________________ 

 Da Ne 

MOTIVACIJA   

1. Pozorno posluša navodila.   

2. Pri dejavnosti sodeluje.   

      3. Didaktična glasbila ga pri dejavnosti motivirajo.   

      4. Pri dejavnosti vztraja do konca.   

5. Za večjo ustvarjalnost potrebuje jezikovno spodbudo.   

6. Najbolj ga motivirajo materiali.   

7. Najbolj ga motivirajo zvoki.   

8. Najbolj ga motivirajo oblike glasbil.   

USTVARJALNOST   

9. Kaže interes za ustvarjanje in igranje na glasbila.   

10. Samostojno raziskuje in eksperimentira na glasbila.   

UPORABA ČUTIL   

11. Uporaba sluha.   

12. Uporaba vida.   

13. Uporaba tipa.   

POMNJENJE    

14. Zapomni si nove informacije.   

PREPOZNAVANJE LASTNOSTI/ ZNAČILNOSTI 

MATERIALOV PRED DEJAVNOSTJO 

  

15. Prepoznavanje zvoka   

16. Temperatura   

17. Teža   

18. Barva    

19. Glasnost zvoka   

20. Ime materiala    

PREPOZNAVANJE LASTNOSTI/ ZNAČILNOSTI 

MATERIALOV PO DEJAVNOSTI 

  

21. Prepoznavanje zvoka materiala   

22. Temperatura   

23. Teža   

24. Barva   

25. Glasnost zvoka   

26. Ime materiala    

 

PO Test 1 - RAZVRŠČANJE MATERIALOV (oz. predmetov k ustreznim 

instrumentom):__________________________________________________________ 

PO Test 2 – ZVOČNI TEST: ______________________________________________ 

INSTRUMENT:   _______________________________________________________ 
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