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POVZETEK 

Osrednji namen diplomskega dela je usmerjen v spremljanje in vrednotenje vpliva 

glasbeno – didaktičnih iger na afektivno področje razvoja učencev, z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju.  

Pri načrtovanju ideje za diplomsko naloga me je vodila misel: »Kako pomagati učencem, 

ki imajo teţave v socialni interakciji, spremljajoče teţave, ki izvirajo iz motenj v razvoju, 

neugodne domače razmere, negativno samopodobo...?« »Na kakšen način jih motivirati, 

pripraviti k sodelovanju ter jih »naučiti« socialnih veščin?«  

V diplomskem delu sem opisala glasbeni razvoj od predrojstvenega obdobja do srednjega 

otroštva, socialni razvoj otrok in razvoj oseb z laţjo motnjo v duševnem razvoju.  

Prav tako sem opredelila glasbene dejavnosti in glasbene cilje, zajete pri pouku glasbene 

vzgoje v osnovni šoli. 

V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila metodo kvalitativnega raziskovanja 

– študijo primera, kjer je raziskovalni vzorec zajemal opazovanje učencev prvega triletja 

na osnovni šoli s prilagojenim programom in niţjim izobrazbenim standardom v 

Ljutomeru, v obdobju šestih mesecev. Zbrala in uredila sem petnajst priprav na vzgojno 

izobraţevalno delo, ki zajemajo glasbeno – didaktične igre z besedili in notnim zapisom v 

prilogi. 

V raziskovalni nalogi sem ugotavljala kako in v kolikšni meri vpliva glasba na socialno 

vključenost posameznih učencev z motnjo v duševnem razvoju ter kako so delavnice 

glasbeno – didaktičnih iger pripomogle h krepitvi odnosov v skupini ter razvijanju 

socialne energije med člani. 

Rezultati raziskave so pokazali pozitiven vpliv glasbe in glasbeno – didaktičnih iger na 

učenje socialnih veščin in na celosten razvoj osebnosti pri otrocih z motnjo v duševnem 

razvoju. Razvoj posameznika je posledično pripomogel h krepitvi odnosov v skupini, ki 

je sočasno nastajala. 

 

KLJUČNE BESEDE: glasbeni razvoj, dejavnosti glasbene vzgoje, glasbeno – didaktične 

igre, socialne veščine, motnje v duševnem razvoju 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The main focus of the thesis is on monitoring and evaluating the impact of musical-

educational games in the affective area of development of students with mild mental 

disabilities. 

I was led through my thesis preparation with thoughts: “How to help students with 

difficulties in social interactions, side effects that are caused by problems in development, 

domestic conditions, negative self-image…?”. “How to motivate students, convince them 

to cooperate and to “teach” them social skills?” 

In the thesis I describe the musical development form prenatal period until mid-

childhood, social development of children and development of people with mild mental 

disabilities. 

I also define musical activities and objectives included in musical education in elementary 

school. 

In the empirical part of the thesis I used a qualitative research method – a case study 

where the research sample contained an observation of students in the first three grades of 

elementary school with adapted programs and lowered educational standards in Ljutomer, 

with a duration of six month. I compiled and edited fifteen educational preparations that 

include musical-educational games with lyrics and music notation in the appendix. 

In the thesis I researched how and to what extent does the music impact social inclusion 

of students with mental disabilities and how musical-educational games’ workshops 

contribute to better group relations and to development of social energy between 

members. 

The research results show a positive influence of music and musical – educational games 

on learning social skills and personality development of children with mental disabilities. 

Individual development consequentially influenced on better relationships within a 

simultaneously evolving group. 

 

KEYWORDS: musical development, activities of music education, musical - educational 

games, social skills, mental disabilities 
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UVOD 

Spominjam se svojega prvega šolskega dne, ko sem se v novi šoli in novem razredu 

srečala s svojimi novimi sošolci. Sprva smo se plašno pogledovali izza starševskih zaledij 

in strmeli v učiteljico, ki nas je prosila naj pristopimo in se predstavimo. Zadrega je bila 

velika in v mislih sem premlevala kaj naj povem o sebi … in kako. Premetavala sem 

besede in jih zlagala v smiselno zaporedje … in tako se je najbrţ dogajalo v vseh glavah 

nas prvošolcev, dokler ni moj ata predlagal, da naj nekaj zapojem. In res, rešitev je bila 

kot na dlani. Hitro sem prijela za roko svojo prijateljico iz vrtca in stopili sva pred razred 

ter zapeli. Napetost je v trenutku popustila in nastopi so se vrstili. Peli smo v dvojicah, 

trojicah, vsak sam, na koncu so se pridruţili sošolci, ki so potrebovali nekaj več časa za 

pristop. Skozi pesem smo postali prijatelji in skozi osnovna šolska leta smo veliko 

ustvarjali. V tretjem razredu smo ustanovili svojo »televizijsko oddajo« v kateri ni 

manjkalo plesa, petja, humorja… V četrtem razredu smo s skupino sošolk sestavile svoj 

»bend«, ki je zabaval sošolce med odmori.  

Glasba je bila del našega izobraţevanja in prostega časa in nas v času, ko naše 

komunikacijske spretnosti še niso bile dovolj razvite, povezovala in zbliţevala.  

V prvem letu svojega poučevanja na osnovni šoli s prilagojenim programom, sem opazila 

podobne zadrege, ki sem jih sama čutila takrat, na prvi šolski dan.  

Med poukom sem bila večkrat priča neizrečenim čustvom, nestrpnosti, konfliktom med 

sošolci, neupoštevanju pravil. Teţave, ki jih omenjam so seveda večplastne in ne izvirajo 

samo iz slabše razvitih veščin komuniciranja, vendar sem se na podlagi lastne pozitivne 

izkušnje zatekla h glasbi, da bi tam poiskala rešitev za teţave, ki so se pojavile v tej 

skupini.  

Ţelela sem, da otroci v glasbi najdejo svojo prijateljico in se skozi glasbo pribliţajo 

svojim sošolcem ter oblikujejo skupino, ki stremi k skupnim ciljem – upoštevanju 

sošolcev, poslušanju in sodelovanju z njimi. Da bi laţje dosegla ta cilj sem se otrokom 

pribliţala z glasbeno – didaktičnimi igrami, kjer smo poudarjali pravila nalog in 

vztrajnost pri le - teh. 

Sledila sem ideji celostnega pristopa skozi glasbo, kjer sem ob socialnih veščinah 

razvijala tudi psihomotorično in kognitivno področje, predvsem pa skozi igro in 

terapevtske dejavnosti sproščala veliko čustvenih napetosti, ki so prisotne pri otrocih z 

motnjami v razvoju. 

 



 

 

 

 

Po Lozanovu (Lozanov po Sicherl – Kafol, 2001), celostno učenje dosega raven 

globalnega znanja, na način spodbujanja kognitivnega, afektivnega in psihomotoričnega 

razvoja. »V učnem procesu je zato pomembno: aktivirati celostno osebnostno strukturo 

otroka, oblikovati pozitivne sugestije, razvijati multisenzorne – avditivne, vizuelne in 

kinestetične predstave, oblikovati sproščeno, stimulativno, varno in igrivo učno okolje, 

uporabljati usklajeno verbalno in neverbalno komunikacijo, omogočiti različne poti 

odkrivanja znanja, razvijati pozitiven odnos in veselje do učenja, razvijati občutek 

varnosti in pozitivno samopodobo otrok, spodbujati spontanost, tveganje, domišljijo, 

odstranjevati negativne izkušnje, ki so uskladiščene v podzavesti, poučevati na način 

fleksibilne uporabe različnih metod, izhajati iz enkratnosti vsakega otroka, poučevati na 

način svetovanja, organizacije in priprave učnega okolja, upoštevati moč delovanja 

perifernih draţljajev itn.« (prav tam, str. 44) 

V vrsti raziskav, ki so potekale po več drţavah Evrope, ugotavljajo pozitiven vpliv 

glasbene vzgoje na razvoj otrokovih kognitivnih, afektivnih in psihomotoričnih 

sposobnosti. Raziskave kaţejo na pozitivno povezavo med ritmičnim izvajanjem in 

matematičnimi doseţki, med dejavnim poslušanjem glasbe ter doseţki učenja tujih 

jezikov in glasovno modulacijo, med melodičnim posluhom in estetsko občutljivostjo ter 

med skupinskim petjem, instrumentalno igro in socializacijo otrok.  

»Na temelju raziskav ugotavljamo, da ima glasbena vzgoja integrativno razseţnost, saj 

poleg glasbenega razvoja spodbuja napredovanje na celostnem (afektivno – socialnem, 

psihomotoričnem in kognitivnem) področju razvoja. Na ravni glasbenih ciljev in vsebin 

se glasbena vzgoja povezuje z drugimi predmetnimi področji, kar v okviru celostnega 

vzgojno – izobraţevalnega procesa omogoča neizčrpen vir povezav.« (prav tam, str. 67) 
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TEORETIČNI DEL 

 

1. RAZVOJ OSEBNOSTI  

Največji potencial za učenje in pridobivanje novih spretnosti pri otroku je opaziti ravno v 

obdobju ranega do srednjega otroštva, ki se začne s trenutkom rojstva novega človeka in 

strmo narašča v prvih letih ţivljenja. Otrok se v tem času intenzivno uči z opazovanjem in 

ob neprestanem vodenju svojih staršev oziroma odraslih vzornikov. Razvija se tako 

fizično telo kot njegova osebnost – duševnost. Če primerjamo odraslega človeka z 

novorojenčkom, se nam bo slednji zdel neoblikovan in neizrazit. Raziskave pa so 

pokazale, da se ţe pri novorojenčkih pokaţejo mnoge značilnosti in razlike – ne samo 

telesno ampak tudi v njegovem obnašanju in duševnosti. Pojavijo se zametki kasnejših 

osebnostnih in medosebnih razlik. Človekov razvoj se nadaljuje vse ţivljenje.  

Mnoge razvojne teorije osebnosti govorijo o razvojnih stopnjah, kjer lahko sledimo 

zaporednim stopnjam, ki se kakovostno razlikujejo, njihov razvojni potek pa je stalen in 

neobrnljiv. (Musek, Pečjak, 2001) 

»Okvirno lahko osebnostni razvoj posameznika razdelimo v nekaj večjih razvojnih 

obdobij: Predrojstveno obdobje, otroštvo, mladostništvo in odraslost. V vsakem od teh 

obdobij se dogajajo spremembe, ki zadevajo vsa področja naše osebnosti in obnašanja: 

telesno, duševno (motivacijsko, čustveno, zaznavno, miselno, moralno) in socialno 

(odnosi)«. (prav tam, str. 195) 

V predrojstvenem obdobju se začenja razvoj vseh telesnih in duševnih značilnosti. Gre za 

zametke razvoja, ki bo postal očiten takoj po rojstvu. Razmeroma dobro je mogoče 

zasledovati zametke razvoja, predvsem fizičnega, vse več ugotovitev pa kaţe, da se ţe v 

predrojstvenem obdobju razvijajo zmoţnosti odzivanja na nekatere draţljaje, kar pomeni 

da se razvijajo tudi posameznikove zaznavne in gibalne zmoţnosti.  

Takoj po rojstvu je pri novorojenčkih laţe videti, kako se je organizem razvil v obdobju 

pred rojstvom. Novorojenčki se ţe na pogled razlikujejo med seboj, raziskave pa kaţejo 

tudi na razlike v zaznavnih funkcijah, v vidnih in slušnih zmoţnostih, v občutljivosti za 

bolečino itd. Bistvene razlike so ugotavljali tudi v čustvenih reakcijah, v glasnosti, v 

pogostosti oglašanja in kričanju, pa tudi v času, ki je potreben za dojenčkovo umiritev. 

Otroštvo je obdobje, ki sledi in je razmeroma dolgo obdobje, v njem je osebnostni razvoj 

najbolj hiter in dinamičen. V zgodnjem otroštvu (okvirno do 2. leta) se razvijejo osnovne 

funkcije, ki omogočajo dobro zaznavanje in obvladovanje prostora. Otrok zaznava svet, 
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shodi, spregovori, razvije osnovne čustvene odzive, navaja se na red, …, oblikuje odnos 

do okolja in ljudi v njem.  

V predšolskem obdobju (od 2. do 6. leta) se pospeši govorni razvoj, širijo in razvijajo se 

stiki z vrstniki, oblikuje se smisel za lastno delovanje, za lastne spodbude, oblikujeta se 

hotenje in volja. Poveča se poznavanje in upoštevanje druţbenih pravil, moralnih norm, 

razvijejo se notranja merila o pravilnosti ravnanja. V šolskem obdobju (6, 7 do 12 let) se 

nadaljuje razvoj na vseh področjih še hitreje. Hiter je telesni razvoj, govor je razvit, 

napreduje razvoj mišljenja, ki postaja vse bolj intenzivno, logično in abstraktno. Širijo se 

socialni stiki in odnosi, moralne presoje postajajo zahtevnejše, razvije se smisel za 

pravično in krivično, pošteno in nepošteno.  

Sledi obdobje mladostništva pri 12. letih, ki prehaja v zgodnje odraslo obdobje. Zaključi 

se s končanjem izobraţevanja in nadaljuje v obdobje zrelih let med 30. in 40. Letom. Po 

tem letu sledi doba srednjih let in zadnje obdobje v ţivljenju človeka je doba starosti. 

(prav tam) 

Na osebnostni razvoj pa lahko gledamo tudi integralno kot na celotni psihosocialni 

razvoj, tako kot v razvojnem modelu E. Eriksona (Erikson po Musek, 2005). Avtor gleda 

na razvoj posameznika predvsem kot na razvoj njegove identitete in meni, da se v vsakem 

razvojnem obdobju pojavi kritična faza – kriza identitete, ki jo mora posameznik razrešiti 

in ustrezno tej rešitvi izoblikuje svojo identiteto in perspektivo.  

 

Stadij in 

trajanje 

Značilni konflikti Vsebina stadija 

Zgodnje 

detinstvo 

(1 leto 

starosti) 

Zaupanje nasproti 

nezaupanju 

V tem obdobju pridobi posameznik osnovne 

izkušnje z okoljem; pri soočanju s svetom in 

drugimi lahko pridobi preteţno pozitivne izkušnje 

in osvoji zaupen odnos do ljudi in sveta, ki ga bo 

ohranil in bo označeval njegovo identiteto oziroma 

samopodobo; lahko pa pridobi negativne izkušnje 

(če ga drugi zavračajo, odklanjajo ali drugače slabo 

ravnajo z njim) in osvoji nezaupno drţo – temeljno 

nezaupanje in sumničavost 

Pozno 

detinstvo 

(1-4) 

Samostojnost 

(avtonomija) nasproti 

sramu in dvomu 

Posameznik postane zmoţen nadzirati lastno 

ravnanje in ga samostojno uravnavati; pri tem se 

sooča bodisi s pozitivnimi, bodisi z negativnimi 

odzivi okolja; če drugi njegove poskuse 

samostojnosti odobravajo, pridobi temeljno občutje 

avtonomije, če pa ga kritizirajo, se razvijejo občutja 

sramu in dvoma; v prvem primeru zaupa v lastne 

sposobnosti in pričakuje neuspehe in ostaja 

odvisen. 
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Zgodnje 

otroštvo 

(4–5) 

Iniciativa nasproti 

krivdi 

Posameznik skuša ravnati po lastnih pobudah in 

skuša realizirati prve osebne »načrte«; če trči pri 

tem na odobravanje in spodbujanje, oblikuje 

občutje osebne odgovornosti in iniciativnosti, če pa 

okolje na njegove iniciative negativno reagira, pa se 

pojavijo občutja krivde 

Srednje 

otroštvo 

(6– 1) 

Delavnost nasproti 

manjvrednosti 

Posameznik se začenja učiti, da lahko rešuje 

probleme z metodičnimi napori in delom; če je pri 

tem uspešen, se razvije delavnost in marljivost, če 

pa ni uspešen, pridobi občutje manjvrednosti – 

namesto delavnosti se lahko razvije izogibanje 

delovnim izzivom, »lenoba« 

Puberteta 

in 

adolescen

ca (12-20) 

Jasna identiteta 

nasproti identiteti 

(vlogovni) zmedenost 

Na prehodu iz otroštva v odraslo ţivljenje se izostri 

potreba po oblikovanju izdelane samopodobe in 

identitete (»kdo sem, kaj hočem, kaj bom«); 

posameznik se sooči s spremembami socialnih vlog 

in išče svoj »prostor pod soncem« in svojo 

perspektivo; pri tem aktivno preskuša različne 

vloge in pričakovanja, dokler ne oblikuje jasne 

samopodobe, identitete in perspektive – če ob teh 

poskusih naleti na hude ovire in konflikte, lahko 

ostane brez jasnih smernic in ne oblikuje stabilne in 

konsistentne podobe o sebi 

Zgodnje 

odraslo 

obdobje 

Intimnost nasproti 

izolaciji 

Za posameznika postanejo aktualni tesnejši 

partnerski odnosi; ob pozitivnih izkušnjah je 

zmoţen oblikovati intimne in zaupne odnose z 

drugimi, ob negativnem izidu pa občuti 

pribliţevanje kot boleče in nevarno in se začne 

izogibati intimnosti (se izolira) 

Zrelo 

obdobje 

Ustvarjalnost (rast) 

nasproti stagnaciji 

Posameznik lahko napreduje v ţivljenju (druţini, 

poklicu, prostem času, socialnih stikih) in oblikuje 

občutje ustvarjalnosti (generativnosti) in napredka, 

ob neuspehih in ovirah pa lahko pridobi občutje, da 

stagnira in ne napreduje 

Pozno 

obdobje 

Integralnost nasproti 

obupu 

Posameznik je zmoţen opraviti bilanco 

dosedanjega ţivljenja in presoditi transcendentne 

opcije; pri tem lahko pride do pozitivnega stališča 

do lastnega ţivljenja, svoje preteklosti in nadaljnjih 

perspektiv, pridobi občutje integralnosti, 

izpolnjenosti in smiselnosti ţivljenja, lahko pa pride 

do negativne ocene in občuti svoje ţivljenje kot 

nesmiselno in neizpolnjeno 

Shema 1: Shema celo-ţivljenjskega razvoja po E. H. Eriksonu (Erikson, 1968 po Musek, 

2005) 
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1.1.  RAZVOJ OSEBNOSTI V OBDOBJU SREDNJEGA OTROŠTVA 

V času od treh do petih let je otrok deleţen tako neformalnega kot formalnega vodenja, 

tako doma kot v predšolskih programih – vrtcih. 

Spretnosti in sposobnosti, ki jih otrok pridobi v prvih letih svojega ţivljenja, tako 

predstavljajo temelje za nadaljnje izobraţevanje, ki sledi, ko je vključen v formalne 

oblike učenja – šolo. Mlajši kot je otrok, ko je deleţen vodenja staršev oziroma odraslih 

vzornikov, trdnejši so temelji za nadaljnje izobraţevanje. Sposobnosti in spretnosti, ki so 

morebiti bile zamujene, se ne da razviti v nadaljnjih letih, vsaj ne v tolikšni meri, kot 

sicer. Nazoren primer trditve je učenje jezikov. Starejša oseba se jezika ne nauči tako 

hitro, kot otrok ali igranje na instrumente, kjer je učenje igranja na instrument postavljeno 

v srednje obdobje otroškega razvoja, ravno zaradi fleksibilnosti otroških nevroloških 

povezav, ki se še oblikujejo. (Gordon, 2003) 

Naslednja delitev razvojnih značilnosti je le splošen okvir razvoja otrok v srednjem 

otroštvu. Razumeti moramo individualne razlike v hitrosti razvoja in jih upoštevati tudi 

pri individualnem pristopu pri izobraţevanju otroka. (Sicherl – Kafol, 2001) 

Razvojne značilnosti, naštete spodaj, so omejene na srednje otroštvo od 6 - 8 let, ker tudi 

moja raziskovalna naloga temelji na razvojnem obdobju srednjega otroštva. 

 

Značilnosti afektivno – socialnega razvoja: 

Skozi igro, ki je najbolj naravna oblika otroške socializacije, se vzpostavljajo prijateljstva, 

otroci napredujejo v razvoju obvladovanja čustev, čeprav so še vedno prisotna močna 

čustva, kot so strah, jeza, veselje. Otroci izraţajo potrebo po toplini, varnosti, individualni 

pozornosti in sprejetosti v skupini vrstnikov. 

Poveča se radovednost in spontana ţelja po odkrivanju, učenju, po uspešnosti, ki pogosto 

vodi v tekmovalnost. Razvije se tudi altruizem – usmerjenost v bliţnjega in pomoč 

bliţnjemu. Več o socialnem razvoju sledi v nadaljevanju. 

 

Značilnosti psihomotoričnega razvoja: 

Na psihomotoričnem področju se pojavi velika potreba po gibanju, razvije se kombinirani 

prsni in trebušni način dihanja, zaključen pa je razvoj temeljnih gibalnih zmoţnosti – 

hoja, tek, skoki in brcanje. 

Gibanje postaja hitrejše, trdnejše, natančnejše in koordinirano – otrok nadzira lastno telo 

in gibanje le – tega. Otrok hrepeni po raznovrstnih gibalnih dejavnostih, enolične ga 
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utrujajo. Izoblikuje se levoročnost in desnoročnost, nadzor zapestja in prstov na roki – 

fina motorika. 

 

Značilnosti kognitivnega razvoja: 

V srednjem otroštvu prevladuje celostno, nediferencirano zaznavanje, opazen je prehod 

od predoperativne v konkretno, operativno mišljenje – pomembna je uporaba konkretnih 

materialov za oporo. Razvijejo se osnovne miselne operacije, konzervacija, klasifikacija 

in seriacija. Govor postaja element mišljenja. 

Razvije se tudi sposobnost zaznavanja časa, okolja, odnosa časa in okolja do svojega 

telesa. Pozornost je relativno kratka in odkrenljiva, napreduje pa sposobnost pomnjenja. 

(prav tam) 
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2. TEORIJE RAZVOJA OSEBNOSTI V POVEZAVI Z RAZVOJEM GLASBENIH 

SPOSOBNOSTI 

»Osebnost je razmeroma trajna in enkratna celota duševnih, vedenjskih in telesnih 

značilnosti, po katerih se posameznik razlikuje od drugih ljudi. Teorija osebnosti pa je 

znanstvena razlaga, ki skuša povzeti spoznanja o osebnosti v celovit in koherenten 

(neprotisloven) sistem [...]. Teorij, ki skušajo razumeti človeka kot celoto, je v psihologiji 

veliko. Tako je vsaka pomembnejša smer izoblikovala tudi različne teorije osebnosti«. 

(Kompare, idr., 2002, str. 222). 

Teorije razlikujemo glede na njihovo iskanje mesta izvora osebnosti in načina kako 

pojasnjujejo človekovo doţivljanje in vedenje. 

 

TEORIJE 

OSEBNOSTI 

POMEMBNEJŠI 

AVTORJI 

POJMI PRI OPISU 

OSEBNOSTI 

RAZLAGA 

OSEBNOSTI 

Strukturne 

teorije 

Hipokrat in Galen,  

Ernest Kretschmer,  

Hans Jürgen 

Eysenck 

Tipi, dimenzije, 

osebnostne lastnosti, 

dispozicije 

Osebnost najbolje 

opišemo s strukturnimi 

lastnostmi; lastnosti so 

dispozicije za vedenje, 

omogočajo razlikovanje 

med ljudmi 

Psihoanalitične 

teorije 

Sigmund Freud,  

Carl Gustav Jung, 

Erik Erikson 

Nezavedno, libido, 

jaz, ono, nadjaz, 

arhetipi, kolektivno 

nezavedno, identiteta 

Pomemben del 

duševnosti je 

nezavedno, ki vpliva na 

človeka izza njegovega 

hrbta; razvoj poteka v 

določenih fazah oz. 

stopnjah 

Vedenjske 

teorije 

Burrhus Frederic 

Skinner, 

Alfred Bandura, 

Edvard Tolman 

Učenje (pogojevanje, 

modelno učenje), 

vedenje, vplivi okolja 

Človek je rezultat 

učenja in vplivov 

okolja, je determiniran 

Humanistične 

teorije 

Abraham Maslow, 

Carl Rogers, 

Viktor Emmanuel 

Frankl 

Samouresničitev, 

teţnja organizma k 

rasti, brezpogojno 

sprejemanje 

Temeljna značilnost 

človeka je potreba po 

samouresničitvi oz. po 

rasti, človek ima 

svobodno voljo in se 

lahko odgovorno odloča 

Kognitivne 

teorije 

Jean Piaget, 

George Kelly, 

Leon Festinger 

Miselne sheme, 

skripti in osebni 

konstrukti, razvoj 

mišljenja 

Človek nenehno razlaga 

in ocenjuje informacije; 

odziva se na realnost, 

kot jo dojema, ne na 

takšno, kot je 

Shema 2: Pregled najpomembnejših skupin teorij osebnosti (Kompare, idr., 2002) 
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Pri razlagi učenja so se pokazale za učinkovite vedenjske oz. behavioristične teorije. 

Behavioristi so preučevali to, kar so videli, kar je bilo dostopno objektivnemu 

opazovanju. Učenje so razlagali kot posledico draţljaja in otrokovega odziva na ta 

draţljaj. Zagovarjali so torej, da je vsaka reakcija naučena in ena najosnovnejših oblik 

učenja je pogojevanje. (Kompare, idr., 2002). 

Zagovorniki behavioristične teorije na področju glasbenega razvoja so preučevali reakcije 

na glasbene draţljaje po vzoru obče psihologije, ki je preučevala reakcije organizma na 

draţljaje. Teorija poudarja, da so glasbeni draţljaji in reakcije odvisni od okolja. 

Zagovorniki so prepričani, da so za glasbeni razvoj najpomembnejši procesi opazovanja, 

učenja in pomnjenja. Za glasbeno vzgojo in izobraţevanje, kjer primarni cilji niso 

omejeni le na kognitivno in psihomotorično področje, temveč v največji meri odsevajo na 

afektivnem področju, so glavna načela behavioristično - miljejske teorije nesprejemljiva. 

Samo glasbeno znanje vsekakor ni dovolj za doseganje višjih vzgojno - izobraţevalnih 

ciljev, kot so na primer vrednotenje, ustvarjalnost in gradnja vrednostnega sistema. 

(Pesek, 1997) 

Predstavniki normativnozrelostne teorije so osnovali svoja prepričanja na temelju 

naravnih otrokovih nagnjenj. Poudarjajo razvojne stopnje po katerih zorijo vsi 

posamezniki, okolje pa je glavni dejavnik, ki pospešuje ali zavira otrokov razvoj. 

Začetnik te teorije je bil Jean Jacques Rousseau (Rousseau, 1963 po Pesek, 1997). Verjel 

je v otrokov razvoj po zakonih narave, starši in učitelji pa naj ne bi zavirali naravnega 

poteka osebnostne rasti. Verjel je, da prezgodnje poseganje staršev ali učiteljev v otrokov 

razvoj lahko doprinese k »[…] prezgodnjim sadovom, ki ne bodo nikoli dozoreli in bodo 

brez okusa […]« (prav tam, str. 93). 

Normativnozrelostna teorija je predvsem rezultat prepričanja o genski determiniranosti 

razvoja, s čimer bi se na glasbenem področju teţko strinjali. Vsak otrok ima namreč 

določeno mero dispozicij, ki jih lahko razvijamo z ustreznimi programi ne glede na 

otrokovo kronološko starost
1
. Ne moremo namreč postavljati norm, kdaj mora otrok 

zapeti neko pesem brez ritmičnih in melodičnih napak. Nekateri to zmorejo ţe pri dveh 

letih, drugi šele v prvem razredu, nekateri, čeprav zelo redki, pa nikoli.  

                                                 
1
 To so: diskriminativne senzorne glasbene sposobnosti (razlikovanje ritmičnih in melodičnih vzorcev), 

sposobnosti zadevanja tonskih višin, ponavljanje ritmičnih vzorcev in tako dalje. Kompleksnejših 

analitičnih in sintetičnih sposobnosti (gre za povprečne otroke) pa ne moremo razvijati pred določeno 

kronološko starostjo. 
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Glasbene programe je potrebno prilagajati otrokovi glasbeni starosti
2
. Najboljša metoda 

za ugotavljanje razvitosti posameznih sposobnosti pa je vsekakor opazovanje le – teh pri 

glasbenih dejavnostih. (Pesek, 1997) 

Najpomembnejšo stopenjsko teorijo razvoja je zasnoval Piaget (Piaget, 1963 po De la 

Motte Haber, 1990). Piaget poudarja kako pomembno je lastno izkustvo osebe, bistveni 

za predelavo le – tega pa sta kategoriji asimilacije in akomodacije, ki pojasnjujeta 

razumevanje in spoznavanje osebe. Teorija razlaga, da se z določenimi prirojenimi 

funkcijami dojenček začne spopadati s svojim okoljem. Vse kar se pri tem dogaja, vodi k 

izenačevanju, k asimilaciji predmeta z okoljem. Hkrati s tem, otrok spreminja svoje 

vedenje, ga prilagaja in si s tem pridobiva nove sposobnosti, kar pa vodi k razvoju 

kognitivnih struktur oziroma miselnih shem, ki so na voljo za nove asimilacije. (prav tam) 

»Pri posploševanju podatkov o razvojnih mejnikih velja biti previden. Sam Piaget navaja 

različne starosti, v katerih nastopa konzervacija posameznih lastnosti, saj omenja, da je za 

konzervacijo npr. prostornine in teţe potrebno več časa. Tudi glasbene raziskave so 

potrdile, da so naloge vizualne konzervacije za otroka laţje kot naloge zvočne 

konzervacije.« (Sicherl – Kafol, 2001 str. 83) 

V povezavi z glasbenim razvojem pa velja omeniti tudi ruskega razvojnega psihologa 

Leva Vygotskega (Vygotski, 1975 po Hargreaves, 1986), ki razlaga, da je psihični razvoj 

človeka produkt učenja, vzgoje in izobraţevanja. Njegovo teorijo miselnega razvoja lahko 

apliciramo na področje glasbene vzgoje. Glasbeni razvoj je po Vygotskem odvisen od 

aktivnega vključevanja v glasbene aktivnosti v smislu ustvarjalnega učenja. Vygotski v 

razvijanju svoje teze razlaga, da se delovni učinki človeka povečujejo z uporabo orodja in 

s tem se širi tudi njegovo znanje o naravi. V glasbi bi to pomenilo, da uporaba otroških 

glasbenih instrumentov poleg petja, pa naj bodo to lastni, priročni ali Orffov 

instrumentarij, povečuje učinke glasbenega učenja. Vygotski govori tudi o glasbeni 

dejavnosti kot o druţabni dejavnosti. Človekova narava je namreč taka, da rad dela v 

druţbi, pa tudi, kadar dela sam uporablja orodje ali postopke, ki so jih ustvarili drugi. V 

druţabni dejavnosti pa seveda prihaja do komunikacije, ki je drug pomemben vidik 

otrokovega psihološkega razvoja. Otrok začne komunicirati z okoljem s simboli in znaki, 

ki imajo splošen pomen in se nanašajo na vrsto istorodnih predmetov ali pojavov. To mu 

omogoča formiranje pojmov. Otrok komunicira z okoljem tudi z glasovi, izraţa svoje 

                                                 
2
 Avtor teorije o glasbeni inteligentnosti je Herbert D. Wing, ki je po vzoru Alfreda Bineta uvedel vzorec:  
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ugodje ali neugodje, prav tako pa reagira na zvok ali glasbo. Povezovanje zvokov v neko 

preprosto glasbeno praobliko, vodi v oblikovanje glasbenih vsebin, pa tudi v razumevanje 

zvočnih vsebin, ki prihajajo iz okolja. Če je glasbena komunikacija med materjo in 

otrokom pogosta, se ustvarijo asociacijske zveze med čustvi in počutji ter glasbenimi 

vsebinami, kar je za otroka močna podkrepitev za glasbeno izraţanje. To pa vpliva tudi na 

razvoj glasbenih lastnosti. Po Vigotskem psihična narava človeka predstavlja skupnost 

druţbenih odnosov, ki so se ponotranjili in postali funkcije človekove osebnosti. Če to 

prenesemo na glasbeno področje, pomeni, da se glasbene dejavnosti in glasbena kultura 

ponotranjijo v človekovem mišljenju in postanejo del njegove osebnosti. To spoznanje pa 

podpira upravičenost zahteve po kontinuirani in kvalitetni glasbeni vzgoji, ki pomembno 

vpliva na procese razvijanja, usvajanja in razumevanja glasbenih sposobnosti, spretnosti 

in ustvarjalnosti ter s tem tudi na razvoj mišljenja. (prav tam; Sicherl – Kafol, 2001) 

Na področju glasbene vzgoje in izobraţevanja pa moramo upoštevati tudi ugotovitve E. 

Eriksona (Erikson, 1969 po Pesek, 1997), ki je v svojem konceptu razlage otrokovega 

psihičnega razvoja, izhajal iz Freudove psihoanalitične koncepcije. Po njegovem morajo 

glasbene dejavnosti otroku pomeniti vir zadovoljstva in potrjevanja. Otrok mora zaupati v 

svoje sposobnosti, saj jih bo le tako voljan razvijati in se udejstvovati v glasbenih 

aktivnostih.  

Naloga staršev in učiteljev je, da otroka spodbujajo pri njegovi iniciativnosti pri 

muziciranju. Voditi jih morajo po poti estetskega izraţanja v glasbi (lepo petje, občutek 

za igranje na glasbila) ter jih opozarjati na zahteve okolice (spoštovanje do glasbenega 

izraţanja vrstnikov, odnos do glasbil). (prav tam) 

V tem konceptu moram omeniti še humanistični pristop pri razlagi razvoja otrokove 

osebnosti. Humanistični psihologi trdijo, da se posameznikov razvoj deli na afektivno, 

kognitivno in psihomotorično področje ter, da posameznih področij med seboj ne moremo 

ločevati. Najvidnejši predstavnik humanistične psihologije je Abraham Maslow. Razvil je 

hierarhijo potreb ter populariziral pojem samoaktualizacije, ki je končni rezultat razvoja 

osebnosti. Meni, da si otrok z umetnostjo pridobi najgloblje izkušnje, zato vidi osnovne 

vzgojno – izobraţevalne izkušnje prav v umetnosti. Trdi, da bi likovna, glasbena ter 

plesna vzgoja morale biti temelj učnih načrtov.  

Glasba lahko pomembno prispeva k procesu osebnostne rasti ter mora imeti tako kot 

druge umetnosti osrednjo vlogo v humanistično orientiranem vzgojno izobraţevalnem 

procesu. Usmeriti se je potrebno predvsem na razvojne lastnosti vsakega posameznika ter 

pouk zasnovati tako, da bo imel vsak otrok najboljše moţnosti za razvijanje svojih 
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potencialov. Okolje, ki bo estetsko in stimulativno urejeno, bo bistveno pripomoglo k 

otrokovemu zanimanju za določne vzgojno - izobraţevalne vsebine.  

 

Številne raziskave so se ukvarjale z glasbenim razvojem in ne glede na različne 

ugotovitve, ki nastop osnovnih pojmov seriacije, konzervacije, grupiranja postavljajo v 

različne starostne skupine, velja dokaj enotno mnenje, da se sposobnosti najintenzivneje 

razvijajo v starosti od sedem do deset let. Prav tako se raziskovalci strinjajo, da v razvoju 

otroka ni unitarističnega koncepta. (Sicherl – Kafol, 2001) 
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3. RAZVOJ GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

Glasbene sposobnosti kot izolirano področje osebnosti, nimajo prave veljave. Zato jih kot 

take ne moremo obravnavati ločeno od celotne osebnostne strukture. 

»Za posamezno biološko starost otrok lahko opredelimo le okvirne značilnosti glasbenega 

razvoja, saj je le-ta odvisen od vpliva mnogih dejavnikov. Glasbeni razvoj presega ozke 

stopenjske okvire, ki do datuma natančno opredeljujejo razvojne zakonitosti. Rezultati 

raziskav glasbenega razvoja za posamezno starostno obdobje se pogosto izključujejo.« 

(Sicherl – Kafol, 2001 str. 83) 

Vendar je glasbeni razvoj otrok tesno povezan s celostnim razvojem otroka oz njegove 

osebnosti, odvisen je od številnih zunanjih in notranjih dejavnikov, ki ga podpirajo ali 

zavirajo. Temeljne značilnosti psihološkega razvoja osebnosti veljajo tudi za glasbeni 

razvoj, zato ga lahko razloţimo z nekaterimi razvojnimi teorijami in znanstvenimi 

izsledki le – teh.  

»Na vprašanje, kakšna je stopnja skladnosti med splošnim in glasbenim razvojem 

sposobnosti, številni avtorji odgovarjajo, da v veliko primerih pomenijo razvojne stopnje 

le okvir, saj se določena glasbena sposobnost pri nekaterih otrocih pokaţe prej, pri drugih 

spet pozneje. To pa zahteva individualno obravnavo glasbenega razvoja. Kot meni de la 

Motte-Haber, "[…] socializacijske okoliščine vplivajo na razvoj glasbenih sposobnosti v 

večji meri, kot predvidevajo stopenjske razvojne teorije. Razvoj otroka je determiniran 

kompleksno, kar poudarjajo tudi zasnove razvojne psihologije, ki upoštevajo procese 

zorenja, ki so določeni genetično prav tako kot učne procese." (De la Motte-Haber, 1990 

po Denac, 1999, str. 173). 

Po Gordonu (2003) ima otrok ob rojstvu določen potencial glasbenih sposobnosti, ki se 

lahko pod vplivom spodbudnega zvočnega okolja razvijajo v nasprotnem primeru pa 

zamirajo. Genske zasnove torej določajo raven razvoja glasbene razvitosti, ki jo otrok 

lahko v spodbudnem zvočnem okolju doseţe. Raven glasbene razvitosti pa kljub 

spodbudam iz okolja in procesom učenja ne more preseči genske zasnove glasbenih 

sposobnosti, ki jih ima otrok ob rojstvu. Različne raziskave zato potrjujejo, da je za 

glasbeni razvoj najpomembneje, da otrok v obdobju do devetega leta dobiva iz okolja 

veliko različnih zvočnih spodbud. Uspeh na glasbenem področju, je v večji meri odvisen 

od uspešne motivacije, spodbudnega okolja in priloţnosti, kot pa od bioloških kapacitet 

ali omejitev. Vsekakor strokovnjaki ne aplicirajo na to, da lahko vsak otrok postane 

Mozart, Beethoven in podobni, saj je za tak razvoj pomembna pravilna kombinacija 

bioloških, kognitivnih, motivacijskih, kulturnih in zgodovinskih dejavnikov, vendar je 
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pomembno, da se zavedamo, da je tak razvoj mogoč in ga lahko pri svojih otrocih 

spodbujamo. Čim mlajši so otroci, tem hitreje pridobivajo nove zvočne izkušnje. Porast 

sposobnosti je najintenzivnejši v starosti šest do sedem let in doseţe plato v starosti osem 

let. (Gordon, 2003).  

Psihologi, ki so preučevali glasbeni razvoj so si enotni v tem, da glasbene sposobnosti pri 

otrocih opazimo prej kot druge. Zgodnje javljanje teh sposobnosti je ena izmed 

pomembnih njihovih značilnosti, vendar to ne pomeni, da jih otrok, pri katerem jih nismo 

opazili, nima. Pomembno pri razvoju pa je skozi katere stadije poteka in kateri dejavniki 

ga determinirajo v posameznih stopnjah.  

»Razvijanje glasbenih sposobnosti je eden izmed pomembnih ciljev glasbene vzgoje in 

izobraţevanja na vseh stopnjah šolanja otrok, tako splošnega (predšolskega in šolskega) 

kot strokovnega (glasbene šole). […] V delih angleških in ameriških avtorjev pogosto 

naletimo na enačenje pojmov sposobnosti, nadarjenosti in talent, prav tako pa tudi 

muzikalnost predstavlja bolj ali manj razvito sposobnost za glasbeno dojemanje in 

izvajanje.« (Pesek, 1997, str. 10) 

Eno izmed najbolj kompleksnih razumevanj strukture glasbenih sposobnosti in glasbenih 

nadarjenosti zasledimo pri Paulu Michelu (Michel, 1967 po Pesek, 1997), ki je med 

glasbenimi sposobnostmi razlikoval pet skupin: 

- V prvo skupino je uvrstil sposobnosti za slušno analizo. Razlikovanje tonske 

višine, tonskega trajanja ter intenzitete tona. Sem je uvrstil tudi sposobnost za 

analizo glasbene celote ter zaznave za ritmično členjenje. 

- V drugo skupino je uvrstil kinestetične občutke ter predstave – občutek za gibanje 

in predstavljanje ter tudi pevski aparat (usta, jezik, nebo, grlo) ter okončine trupa. 

- Tretja skupina obsega spominske sposobnosti. To so spomin za kvaliteto, 

intenziteto in dolţino tona, tonskih vrst… 

- V četrto skupino je uvrstil motorične sposobnosti, ki omogočajo prenos zvočne 

slike na instrument oziroma glas. Koordinacijske sposobnosti igralnega ali 

pevskega aparata ter moč in spretnost prstov. 

- Peta skupina zajema duhovne sposobnosti, ki imajo velik vpliv na glasbene 

sposobnosti. Pomembna sta predvsem fantazija in mišljenje. Razumevanje, 

dojemanje glasbene vsebine ter razumevanje glasbene zgradbe – kompozicije. 

Sem spada tudi doţivljanje glasbenega poteka, ki vključuje zavestne intelektualne, 

emocionalne in volitivne procese. 
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Razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj pomeni rezultat dejavnosti izvajanja, 

poslušanja in ustvarjanja, je pregled ali nadzor doseţkov in moţnost za njihovo 

izboljšanje in dopolnjevanje.  

Vključuje (Denac, 2002): 

- razvoj posluha – ritmični, melodični, harmonični posluh, 

- tehnike izvajanja – dihanje, dikcija, artikulacija, 

- elemente interpretacije – dinamika, tempo, agogika, 

- glasbene pojme, informacije. 

 

3.1. GLASBENE SPOSOBNOSTI V PREDROJSTVENEM OBDOBJU IN OBDOBJU 

NOVOROJENČKA 

Raziskave o slušni percepciji novorojenčkov, so s fiziološkimi reakcijami na zvočne 

draţljaje potrdile, da so sposobni zvočne zaznave takoj po rojstvu. Strokovnjaki se 

sprašujejo od kod izvira visoka stopnja sposobnosti, ki bi lahko bile opisane kot glasbene, 

pri novorojenčkih. Parncutt (Parncutt, 1993 po McPherson, 2006) s sodelavci ugotavlja, 

da so sposobnosti vsaj delno naučene ţe v predporodnem obdobju, v maternici, kjer se 

dojenček seznani z zvoki materinega telesa in jih povezuje z njenim fizičnim in psihičnim 

stanjem. Materin srčni utrip, glas, njeni gibi, zvoki prebavnega trakta, dihanje so zvoki s 

katerimi se plod srečuje v času pred porodom. Manj senzibilen je za zvoke iz okolice, 

zato je laţje razumeti zakaj novorojenček reagira na mamin glas v večji meri kot na 

očetovega, čeprav sta bila v času nosečnosti oba primerljivo prisotna. 

V predrojstvenem obdobju plod razvije pomembne glasbene sposobnosti, take, da 

strokovnjaki ugotavljajo, da bi z glasbenim izobraţevanjem morali začeti ţe v 

predporodnem obdobju. Slušni aparat se razvije dokončno v četrtem mesecu nosečnosti, v 

zadnjem trimesečju pa sliši in si zapomni zvočne vzorce, ki jih je sposoben povezati s 

čustvi. (prav tam) 

Strokovnjaki se strinjajo, da so novorojenčki bolj občutljivi na zaznavanje melodije in 

zaokroţene melodične fraze, kot na akustične parametre, kot je npr. višina. Dokaz za to je 

eksperiment, kjer so raziskovalci spreminjali osnovno melodijo s transponiranjem tudi do 

treh tonov. Dojenčki se na spremembe niso odzivali, kar pa ne gre trditi za preskus, kjer 

so spremenili zaporedje tonov v njim znani melodiji. Sprememba je pri dojenčkih izzvala 

močno fizično reakcijo. Dojenčki niso samo pasivni sprejemniki glasbenih draţljajev, 

uporaba njihovega vokalnega aparata kaţe na zgodnje vključevanje v svet zvoka. 

Uporaba glasu, ko še ne poznajo vokalov in eksperimentirajo s svojimi vokalnimi 
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sposobnostmi, se imenuje »bebljanje«. Bebljanje je komunikacija med dojenčkom in 

staršem, največkrat mamo, ki za otroka skrbi. Začetni govor dojenčka izhaja iz imitacije 

njegovih staršev oziroma skrbnikov. Ker dojenček še ne razloči med višinami tona, je 

veliko bolj dojemljiv za mamino petje, kot njen govor. Medtem ko mama poje, se dvigne 

višina njenega glasu, poveča se tempo govora, glas pa postane bolj čustven – umirjen, kar 

vpliva na otrokov razvoj in povezanost z glasbo ţe v ranem otroštvu. (Lehmann, idr., 

2007) 

Čas prvega nasmeška novorojenčka, ni samo prva socialna interakcija s skrbnikom ampak 

tudi zvočna interakcija oziroma prvi zametki komunikacije. Dojenčki stari od enajst do 

dvanajst tednov ţe razlikujejo človeški glas od drugih virov zvoka. (Sicherl - Kafol, 

2001)  

S časom začne novorojenček raziskovati raznolikost zvoka z ustvarjanjem enostavnih 

vokalov kot so »ah«, »oo«, (vokalna igra, v kateri otroci uporabljajo glas, kot najljubšo 

igračo) postane pa dovzeten tudi za zvoke iz okolice, ki jih lahko ustvarja sam z rokami, 

nogami ali celim telesom. Pesmi in uspavanke predstavljajo v tem obdobju pomembno 

izkušnjo saj so največkrat povezane s pestovanjem in novorojenček jih povezuje z 

ugodjem. Sloboda (1985) opozarja, da vendar ne smemo pretiravati v pomenu teh 

zgodnjih odzivov dojenčka, saj je do štirih mesecev starosti zelo malo očitnih vzorcev 

vedenja, ki bi jih lahko jasno označili kot glasbene. (Bunt, 1994) Ob koncu prvega leta 

otroci imitirajo posamezne dele besed. 

 

3.2.  GLASBENE SPOSOBNOSTI V ZGODNJEM OTROŠTVU 

Od drugega do četrtega leta je pri otrocih zaznati socializacijo oziroma prilagajanje in 

spoznavanje s kulturo okolja v katerem ţivi. Gordon (2003) poimenuje to fazo, faza 

kulturalizacije. Otrok posluša in »zbira« zvočne informacije okrog sebe in jih poskuša 

organizirati v smiselno celoto, kar mu omogoča razumevanje jezika, ki ga sliši. Več 

različnih besed in kombinacij jezika sliši, boljše temelje si zgradi za prihodnje učenje in 

razumevanje jezika ter komunikacijo z vrstniki. Prav tako kot pri jeziku, je pri glasbi 

pomembno, da si otrok v tem obdobju pridobi čim več izkušenj, ki mu omogočajo dobre 

temelje za nadaljnji glasbeni razvoj. Če otrok zamudi ta čas, ga kasneje ne bo mogel 

nadoknaditi. Bolj raznoliko glasbo kot sliši, boljše moţnosti za razvoj sposobnosti ima. V 

prvi fazi »kulturalizacije«, kjer se otrok seznanja z okoljem in draţljaji v okolju, prihaja 

najprej do poslušanja in zbiranja informacij, nato se razvoj nadaljuje s vključevanjem 
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otroka, preko bebljanja in gibanja, ki sta reakcija na zvočne draţljaje, sprva nepovezane s 

slišanim, s časoma pa vedno bolj v povezavi z zvokom iz okolja. 

V drugem letu je očiten napredek v pevskem razvoju in gibalnem odzivanju na zvočne 

draţljaje.  

Nastopi faza imitacije, ki se razvija do četrtega leta. Motorično odzivanje je odraz 

navdušenja nad glasbo. Na začetku so gibi nekoordinirani z glasbo, postopno pa se 

usklajujejo v tempu. Otrok zaznava, da se njegovo gibanje in bebljanje ne ujema z zvoki 

okolja, zato se postopoma začne prilagajati glasbenim draţljajem in uskladi svoje gibanje 

ter bebljanje, ki se ţe razvija v razumljive vokale. Sposoben je imitirati zvoke iz okolja, 

predvsem se razvije imitiranje tonskih in ritmičnih vzorcev. (Gordon, 2003) 

Napreduje petje spontanih pesmi, ki so pogosto brez besedila, kljub temu, da se začenja 

razvoj govora. Spontane pesmi so ritmično preproste, pavza nastopi iz potrebe po vdihu, v 

pevskem dvogovoru naučenih pesmi, pa so sposobni nadaljevati pevsko frazo. (Sicherl – 

Kafol, 2001) 

Proces razvoja spontanih pesmi lahko razloţimo s Piagetovo stopenjsko teorijo razvoja, 

kjer razlaga procese asimilacije in akomodacije. Otrok asimilira glasbene elemente iz 

okolja v svojo shemo spontanih pesmi. Če teh glasbenih vzorcev ne more asimilirati v 

svoje ţe obstoječe sheme, ustvari nove – proces akomodacije. To so nekakšna zlitja in 

kombinacije spontanih in naučenih pesmi. Spontanega ustvarjanja ne opustijo kljub temu, 

da znajo zapeti ţe nekaj naučenih otroških pesmi.  

V fazi asimilacije postajajo spontane pesmi daljše z opazno tendenco ponavljanja 

melodičnih vzorcev. Poleg spontanih pesmi nastopi tudi imitacija posameznih delov, ki 

jih otrok povzema iz okolja in jih vnaša v spontane pesmi. Otrok ozavesti pomanjkljivo 

koordinacijo med petjem, dihanjem in gibanjem, zato jo izpopolni in do šestega leta 

razvije pestrost in koordinacijo gibov s petjem, dihanjem in gibanjem. (Sicherl – Kafol, 

2001; Gordon, 2003) 

 

Pet in šest letniki bolj razumejo in tudi ločijo med pojmoma »glasneje« in »tišje« in so 

sposobni ohranjati tempo v krajših odlomkih. Tudi melodični ritem pesmi se izboljšuje, 

vendar se v vse glasbene elemente še vedno vpleta spontano glasbeno ustvarjanje. Večina 

otrok v tem obdobju se ţe ritmično, melodično in besedno izraţa v razpoznavnih oblikah, 

vendar so še vedno prisotne velike individualne razlike med njimi. Moog (Moog, 1976 po 

Bunt, 1994) pa je v svojih raziskavah ugotovil, da otroci v tem obdobju še nimajo 

razvitega občutka za tonalno oziroma atonalno glasbo (navezanost melodičnega in 
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harmoničnega poteka glasbe na določen tonski način). Noben petletni otrok se namreč z 

nobenim znakom ni odzval na neugodje ob atonalni glasbi. 

 

3.3. GLASBENE SPOSOBNOSTI V SREDNJEM OTROŠTVU 

Z vstopom v osnovnošolsko formalno izobraţevanje naj bi otrok šel čez faze glasbenega 

razvoja, naštete v prejšnjih odstavkih. Če temu ni tako, potem otrok teţko nadoknadi 

zamujeno. Učitelj, ki otroka vključuje v glasbene aktivnosti bi se moral zavedati tega 

primanjkljaja ter za otroka načrtovati, njegovemu razvoju primerno glasbeno dejavnost. 

Večkrat se otrokom, ki so v fazah glasbenega razvoja zaostali, zgodi, da so pri vključitvi 

v formalno izobraţevanje potisnjeni v glasbene šole, pevske zbore in podobno, kjer pa ne 

dohajajo stopnje glasbenega razvoja, zato napredek skoraj ni viden. Učitelj, ki otroka 

poučuje se zato mora zavedati otrokovih sposobnosti in mu omogočiti prehod nazaj na 

stopnjo, kjer je ostal ter nadaljevati od tam. (Gordon, 2003) 

Strokovnjaki se strinjajo, da se v obdobju srednjega otroštva razvije sposobnost 

razlikovanja med toni – intervali, vendar se ne strinjajo v kolikšni meri je diskriminacija 

natančna. Različni strokovnjaki imajo različna mnenja – vendar so si enotni, da manjše 

intervale otroci razlikujejo laţje od večjih. Bently (Bently, 1968 po Hargreaves, 1986) 

govori o razlikovanju ţe pri sedemletnikih. Vsekakor pa je sposobnost razlikovanja 

tonskih višin in odnosov med toni povezana z občutkom za tonalnost. Najintenzivnejši 

razvoj tonalne percepcije nastopi med osmim in devetim letom. Prav tako se med šestim 

in sedmim letom razvije dojemanje tonalne glasbe, ko otroci pokaţejo nagnjenje k 

spevnim melodijam. Laţje in boljše si zapomnijo spevne melodije kot atonalne. Prav tako 

otroci v obdobju do osmega leta razlikujejo med dvema skladbama, ki se razlikujeta v 

posameznih intervalih – variacije. Medtem ko petletni otrok tega še ni sposoben. V 

obdobju od 6 – 10 leta se postopoma razvija tudi občutek za ritem in glasbena 

predstavljivost. Samo 2% šestletnikov je pravilno izvedlo ritmični vzorec predstavljen v 

oklepajih (..) (. .), saj so morali zaznati večjo časovno razliko med drugi dvema pikama, 

kot med prvi dvema. Sposobnost je nato naraščala z leti, ko so s 96% ritem pravilno 

izvedli 12 – letniki. Sposobnost je povezana tudi z Piagetovo razvojno teorijo, ki govori o 

napredku iz predoperativne v operativno fazo razvoja, kjer je otrok pri 7 ali 8 letih 

sposoben ohraniti količino. Zato npr. loči tudi med počasno zaigrano in hitro zaigrano 

melodijo, kar petletniki še niso sposobni. (Sloboda, 1985, Sicherl – Kafol, 2001) 

Hormonski posluh in sposobnost estetskega oblikovanja ter vrednotenja nastopijo po 

enajstem letu, razvijajo pa se ţe od šestega leta naprej. Zavest o tonaliteti omogoča 
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otrokom, da reproducirajo pesmi, kjer je manj ritmičnih kot intonančnih napak. Otroci 

med petjem še transponirajo v druge intervale in se ne vračajo nazaj v izhodiščno 

intonacijo, vendar dobro sledijo pentatoniki (pesem v obsegu petih tonov v obsegu ene 

oktave). 

V tem obdobju prevladuje predvsem celostno sprejemanje glasbe in šele z leti analitično 

prepoznavanje posameznih elementov v glasbi, kot so dinamika, tempo, ritem. 

Glasbene sposobnosti se oblikujejo pribliţno do dvanajstega leta, kasnejši napredek pa je 

odvisen predvsem od posameznikove lastne aktivnosti in motivacije ob močnih 

spodbudah iz okolice. (Sicherl – Kafol, 2001) 
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4. DEJAVNOSTI GLASBENE VZGOJE 

Med dejavnosti glasbene vzgoje in izobraţevanja prištevamo glasbeno izvajanje, 

poslušanje glasbe in ustvarjanje ob glasbi. In preko teh dejavnosti si učenec oblikuje 

glasbeno vedenje. (Serafine, 1988 in Boardman, 1989 po Sicherl – Kafol, 2001) 

Cilje glasbene vzgoje na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju lahko 

doseţemo le, če pri procesu poučevanja upoštevamo vsa področja oziroma elemente 

glasbene vzgoje.  

»Sodobna glasbenopedaoška teorija in praksa poudarjata pomen dejavnostno naravnane 

glasbene vzgoje. Glasbeno učenje potrebuje učno okolje, ki z interakcijo glasbenih 

dejavnosti spodbuja aktivno pridobivanje glasbenih izkušenj.« (Sicher – Kafol, 2001, str. 

92) 

 

4.1.  IZVAJANJE 

Glasbeno izvajanje vključuje petje, ritmično izreko besedil in zlogov ter igranje na 

otroška glasbila. Izvajanje izpolnjuje večino glasbene vzgoje. »Predstavlja najbolj izrazito 

glasbeno komunikacijo, ki aktivira različne glasbene procese, sposobnosti in spretnosti.« 

(Oblak, 2003, str. 9) Področje izvajanja je v praksi neločljivo povezano tudi z 

dejavnostmi ustvarjanja in poslušanja. 

 

Petje 

Petje je glasbena izkušnja, ki jo otrok doţivlja ţe od rojstva. Veliko otrokovih vokalizacij 

je glasbenih, saj so to ritmični toni različnih višin in moči. Osnova za petje in prav tako 

govor je prav v zgodnjih vokalizacijah otroka. Z razvijanjem otrok začne svoj glas 

nadzorovati in z njim eksperimentirati. 

Razvoj petja se začne s poslušanjem odraslih. Kasneje otrok poje spontano ter s petjem 

spremlja ritmična gibanja in akcijske igre. Učenje petja je prav tako dolg proces kot 

učenje govora, nanj pa pomembno vpliva otrokova okolica oziroma spodbude staršev, 

učiteljev. In prav spodbude otrokovih skrbnikov so odločilne za otrokov razvoj petja. Če 

starš ali učitelj poje dobro, z izraznostjo, čisto dikcijo in dobrim tonom, natančnimi 

tonskimi višinami ter natančnim ritmom, pravilnim dihanjem in drţo, potem bo otrok 

verjetno delal podobno. Tudi odnos staršev in učiteljev do glasbe, petja bo odločilno 

vplival na otrokov odnos do le – te.  

Ob začetkih otrokovega petja moramo biti pozorni na izbor pesmi, ki mu jih ponudimo. 

(Pesek, 1997) 
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»Za predšolsko obdobje so primerne pesmi, ki vsebujejo: 

- estetsko vrednost in izraţajo razpoloţenje, 

- ponavljanje besed, melodičnih in ritmičnih vzorcev, 

- besedilo, ki je hitro razumljivo in hitro zapomljivo, 

- kratke in enostavne ritmično – melodične vzorce, 

- relativno omejene tonske obsege, 

- različna razpoloţenja (hitre in počasne, vesele in čemerne, korakajoče in 

poskočne), 

- glasbene in besedne vsebine, ki jih otroci z veseljem izvajajo.« (Pesek, 1997, str. 

148-149) 

Večina otrok začne s pevskim izvajanjem znotraj naravno omejenega pevskega obsega. 

»Na otrokov glasovni obseg vplivajo prirojene fiziološke posebnosti, dispozicije in 

glasbene sposobnosti. Tega se mora vzgojitelj zavedati. Močno škodujemo otrokovemu 

glasu, če pojemo v nizkih legah in če pojemo glasno. Če zapisane obsege presegamo 

navzgor, ni škode, - nasprotno, to je celo zaţeleno.« (Voglar, 1987, str. 46)  

Slovenska glasbena pedagoginja Mira Voglar omenja štiri melodična območja v otroških 

pesmicah. Prvo melodično območje ima tonski obseg od druge do pete, šeste ali sedme 

lestvične stopnje; izpuščena je tonika. Te pesmi intoniramo v C-, D-, ali B-duru.  

Drugo melodično območje ţe ima toniko in obsega tone od prve do šeste ali celo sedme 

stopnja. Te pesmi so zapisane v D-, E-, in Es-duru. 

Melodije tretjega melodičnega območja imajo toniko v sredini svoje melodike, obseg pa 

zajema tone med peto oziroma šesto lestvično stopnjo ter drugo on četrto ali peto stopnjo 

v naslednji oktavi. Intoniramo jih v G-, ali F-duru. 

Četrto melodično območje zajema melodije z razponom od prve do osme lestvične 

stopnje. Notirane so v B-, H-, in C-duru. (Pesek, 1997) 

 

»Petje kot elementarna glasbena dejavnost razvija temeljne glasbene sposobnosti – 

ritmični in melodični posluh. Učenci razvijajo ritmično in intonančno natančnost 

reprodukcije in sposobnost doţivete interpretacije pesmi. Izvajanje se tako povezuje z 

ustvarjalnostjo, ki se kaţe v izraţanju doţivljanja glasbenih vsebin. Estetsko oblikovanje 

pesmi, ki je končni cilj pevskega izvajanja, vključuje artikulacijo, dikcijo in fraziranje z 

dinamiko in agogiko. Glasbene izkušnje izvajanja vodijo v poglobljeno doţivljanje in 

zavedanje glasbenih izraznih in oblikovnih parametrov.« (Sicherl – Kafol, 2001, str. 92 – 

93) 
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Ritmična izreka besedil 

Z ritmičnim govorom oziroma ritmizacijo, poglabljamo ritmični posluh ter kakovost 

izreke. V ta namen izbiramo krajša in glasovno zanimiva besedila, ki spodbujajo lastno 

artikulacijo oziroma govorno in gibalno motoriko. V tem okviru lahko uporabimo veliko 

otroških izštevank, ki pa obenem sodijo v otroško ljudsko glasbeno dediščino. (Oblak, 

2003) 

 

Igranje na glasbila 

Instrumentalna igra poglablja doţivljanje in zavedanje elementov glasbenega izraţanja, 

vsebuje pa izvajanje na lastna ter na otroška glasbila. (improvizirana glasbila ter Orffovi 

instrumenti). Otroci ob improviziranem in ob vodenem instrumentalnem izvajanju 

odkrivajo temeljne glasbene koncepte, kot so višina, trajanje, dinamika, tempo, zvočna 

barva, sozvočja, ponavljanje, zvočni kontrasti ter obenem razvijajo svoje glasbene 

sposobnosti - motoriko in izvajalske spretnosti. (Sicherl – Kafol, 2001) 

Otrok se torej, ob igranju na instrumente razvija na kognitivnem, afektivnem in 

psihomotoričnem področju, instrumentalno igranje pa mu omogoča tudi razvijanje 

potencialov za glasbeno ustvarjalnost. 

 

Z ritmičnimi glasbili otrokom omogočamo: 

- eksperimentiranje z zvokom, 

- improvizacijo ritmičnih vzorcev, 

- osvetljevanje dinamike (z dodajanjem, odvzemanjem…), 

- poudarjanje glasbenega razpoloţenja, 

- dodajanje zvočnih efektov ob dramatizaciji zgodb, pesmi, … 

Z melodičnimi glasbili pa otrokom omogočamo: 

- iskanje določenega tona, ki smo ga zapeli, 

- igranje najniţjih in najvišjih tonov, 

- igranje znanih melodij, 

- kreiranje lastnih melodij, 

- improviziranje prediger, mediger, poiger, … (Pesek, 1997) 

 

Ritmični in melodični instrumenti imajo pomembno vlogo pri improvizaciji, pri čemer 

nastajajo neponovljivi utrinki, ki jih moramo pri otrocih spodbujati in kasneje tudi 

usmerjati. Otroci naj čim prej začnejo raziskovati glasbila, saj si z igranjem, kljub na 



 

 

21 

 

začetku šibki koordinaciji, razvijajo psihomotorične sposobnosti. Postopno se namreč 

začno razvijati natančnost, gibčnost, hitrost. (prav tam) 

 

4.2.  POSLUŠANJE 

Poslušanje vokalne glasbe je za otroka običajno prvi stik z glasbo (Voglar, 1987) in pri 

učenju glasbenega jezika mora prav tako kot pri učenju kateregakoli jezika najprej 

poslušati jezik in njegove zvočne ter ritmične vzorce. Otrok s poslušanjem doţivlja 

glasbeno strukturo tonov, ritmov in skozi kontraste, ki jih dojema, sprva nejasno, kasneje 

pa vse bolj natančno, pridobiva vse večji nadzor nad svojim novim jezikom. (Pesek, 

1997) 

Vsaka glasbena izkušnja, ki jo otrok doţivi, vsebuje poslušanje. Kadar sprejema tonske in 

ritmične organizacije zvoka, kadar poje, igra na instrumente, se giba ob glasbi ali pa jo 

ustvarja, je poslušanje sestavni del ter osnova za novo izkušnjo. (prav tam) 

Prve izkušnje otroka s poslušanjem, se razvijejo ob mnogoterih priloţnostih samostojnega 

ustvarjanja zvoka. Drgnjenje, udarjanje, tresenje različnih predmetov v svoji okolici 

(kamenje, listje, papir, steklo, sladkor, makaroni, …) in moţnosti proizvajanja zvoka z 

lastnim telesom. (ploskanje, topotanje, tleskanje z jezikom, drgnjenje dlani, …) 

Z naštetimi dejavnostmi poleg zvočnih izkušenj urimo pri otroku slušno diskriminacijo in 

pozornost poslušanja. 

Drugi vir za gradnjo zvočne slike pa je seveda poslušanje glasbe. Če otrok hkrati »vidi« 

in sliši glasbo, so njegove izkušnje bolj realne in pomenske. Te vrste izkušenj so otrok 

lahko pridobi v domačem okolju, ko vidi svoje domače igrati na instrumente in peti. Prve 

sistematične izkušnje pa si začne otrok pridobivati v predšolskem vzgojno – 

izobraţevalnem obdobju. Izbor literature za poslušanje mora biti zato skrbno izbran. 

Vsebovati mora kvalitetna dela ljudske in umetne glasbe iz različnih krajev sveta in iz 

različnih glasbeno – zgodovinskih obdobij. Izbrane skladbe so kratke ali pa so to 

zaokroţeni odlomki večjih glasbenih del.  

Pred poslušanjem otroka vedno pripravimo na poslušanje in sprejemanje glasbenih 

vsebin. Njihovo pozornost usmerimo na soustvarjanje ob glasbenem delu (likovno, 

gibalno) ali na analitično poslušanje (prepoznavanje znanih ali neznanih melodij, …). 

(Voglar, 1987) 

4.3. USTVARJANJE 

Ustvarjalnost v glasbi in ob glasbi je otrokova razvojna značilnost, ki se spontano pojavlja 

ţe v predšolskem obdobju. V šoli jo pri otroku spodbujamo, ohranjamo in razširjamo z 
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dodatnimi oblikami dela, kot najbolj aktivno metodo učenja. Doseţki ustvarjanja so nove 

glasbene izkušnje, znanja. (Oblak, 2003) 

Z ustvarjalnim učenjem otroci razvijajo ustvarjalen odnos do glasbe in glasbeno 

mišljenje. Ustvarjanje je zelo pomembno v začetnem obdobju osnovnega šolanja, saj 

otrok takrat vzpostavlja čustven in kritičen odnos do dejavnosti in le – ta bo v marsičem 

določal tudi njegova nadaljnja ustvarjalna ravnanja. 

V ustvarjalnih doseţkih otrok izrazi lastno doţivljanje in preoblikovanje zvočnih gradiv, 

zato so ti doseţki nove kombinacije znanih glasbenih elementov. (Sicherl – Kafol, 2001) 

Ustvarjalnost v glasbeni vzgoji podpira razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanja, 

razvija neverbalno in verbalno komunikacijo, spodbuja dejaven odnos do glasbenih in 

širših umetniških vrednot, stopnjuje splošno naravnanost v ustvarjalnost, vpliva na 

glasbene interese in udejstvovanje v šoli in zunaj nje. (Oblak, 1997) 

 

Ustvarjanje lahko razdelimo na ustvarjanje: 

- v glasbi (poustvarjanje, pevsko izmišljanje, oblikovanje spremljav, oblikovanje 

zvočnih vsebin), 

- ob glasbi (gibalno – plesno izraţanje, likovno izraţanje, besedno izraţanje). 

 

Poustvarjalnost je višji in končni cilj izvajanja, ki potrebuje veliko zgledov in učenja. 

Poustvariti pomeni določeno glasbeno vsebino doţivljajsko in estetsko oblikovati. Ni 

dovolj, da učenci glasbeno vsebino le imitirajo oziroma posnemajo. Postopno jih moramo 

navajati na lastno doţivetje in samostojno interpretacijo glasbenega dela. 

Glasbeno izmišljanje in oblikovanje spremljav je odvisno od posameznikovih pevskih 

zmoţnosti in izkušenj posameznika. Učenec se ustvarjalno izraţa kadar neposredno, 

individualno poje ali igra na glasbilo. (Oblak, 2003) 

Petje in ritmična izreka sta osnova tudi za oblikovanje instrumentalnih spremljav. Učence 

motiviramo, da si samostojno izberejo glasbila, ki po svoji zvočnosti in barvi ustrezajo 

dani vsebini, potem pa jim določijo spremljavo. »V Začetnih razredih najpogosteje 

prevladujeta med njihovimi idejami ritem besedila ali metrum, postopno pa jih 

usmerjamo v iskanje in izvajanje vzorcev – ostinatov, ki jih v spremljavi dosledno 

ponavljajo. Poleg kontinuiranih spremljav lahko izberejo tudi eno ali več glasbil, ki – 

skladno z vsebino – zvočno poudarjajo le njene posamezne dele.« (prav tam, str. 13) 

Ob poslušanju glasbe se pri učencih pojavijo doţivetja in predstave, ki jih lahko učenci 

izpovedujejo tudi v drugih umetniških zvrsteh. Na začetni stopnji prevladuje predvsem 
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gibalno – plesno izraţanje, spodbujamo pa tudi likovno in besedno sporočanje ter 

dramatizacijo. (prav tam) 

 

4.4. GLASBENO – DIDAKTIČNE IGRE 

Glasbeno didaktične igre, igre odmeva in glasbene uganke so oblike glasbenih dejavnosti, 

ki omogočajo spoznavanje elementov glasbe, spodbujajo razvoj temeljnega ritmičnega, 

melodičnega in harmonskega posluha, razvijajo izvajalske spretnosti, širijo in poglabljajo 

glasbeni spomin ter spodbujajo uporabo glasbenega izrazja. (Učni načrt, 2011) 

Didaktična igra kot učna metoda ima številne prednosti saj kot igra odgovarja naravnemu 

in spontanemu načinu učenja, zadovoljuje otrokove potrebe po druţenju z vrstniki, 

igranju, samopotrjevanju in spodbuja njegov interes, čustva, veča pozornost in 

samozavest. Tako se otrok, ne samo uči, ampak tudi najbolje uči. (Sicherl – Kafol, 2001) 

Psiholog dr. Ivan Tolčič pravi, da igra ustreza celotnemu otrokovemu razvoju, pri njej pa 

si otrok pridobiva izkušnje, predvsem s področja socializacije. (Voglar, 1989) 

Cilj glasbeno didaktične igre je otroku ponuditi priloţnost, da si z njo intenzivno razvija 

določeno glasbeno zmoţnost in to aktivnost povezuje z igro. Torej glasbo, pesem poveţe 

z igro, kar mu predstavlja ugodje in varnost.  

 

Z glasbeno didaktičnimi igrami vplivamo na: 

- razvoj slušnih občutkov, 

- bogatimo slušne predstave, 

- razvoj slušne pozornosti (trajanje, prehajanje), 

- razvoj glasbenega pomnjenja (hitra slušna zapomnitev, ritmična in melodična 

reprodukcija), 

- pridobivanje in utrjevanje glasbenih pojmov, 

- razvoj otrokove ustvarjalnosti, 

- dojemanje lastnosti zvoka, 

- oblikovanje otrokovega glasu, pravilno izgovarjavo, vokalizacijo, 

- razvoj ritmičnega čuta, melodičnega posluha, 

- veščino igranja na instrumente, 

- posluh za glasbeno obliko, 

- posluh za večglasje, skupinsko muziciranje. (Voglar, 1989) 
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ELEMENTI GLASBENO – DIDAKTIČNIH IGER 

Najosnovnejši element glasbeno – didaktične igre je didaktična naloga. Naloga zahteva 

aktivacijo določene glasbene veščine, zmoţnosti ali sposobnosti in kot taka vsebuje 

glasbeno vsebino. Naloge so lahko raznolike, npr. pokazati izvor zvoka, poimenovati 

instrumente, ki jih slišimo, … Kljub temu, da so naloge najosnovnejši element glasbeno – 

didaktičnih iger pa didaktične naloge same zase ne moremo šteti za glasbeno – didaktično 

igro. Naloga se mora namreč povezati vsaj še z eno sestavino, to je vsebina igre. Vsebina 

daje reševanju didaktične naloge potrebno privlačnost in spremeni vajo v zanimivo in 

privlačno igro (otroci rešujejo naloge kot škratje, ţivali, …). Pri iskanju vsebine izhajamo 

iz otrokovih interesov in otrokovega vsakdanjega ţivljenja (kar je otroku najbliţje, 

najdraţje in najbolj znano) pazimo pa tudi, da se bo vsebina najbolj smiselno, naravno 

povezovala z didaktično nalogo. 

Didaktična naloga pa se lahko uresničuje s pomočjo privlačnih pravil, ki urejajo potek 

igre. Pri oblikovanju pravil moramo biti previdni, da jih oblikujemo ustrezno otrokovemu 

razvoju, da niso prelahka ali preteţka. Prelahka pravila otrok ne motivirajo, preteţka pa 

presegajo njegove zmoţnosti, zato lahko hitro izgubi veselje do igre. 

Obvladovanje pravil vzbuja pri otrocih posebno zadovoljstvo, (Voglar, 1989) značilnost 

teh iger pa je da od otroka zahtevajo prepoznavanje, sprejemanje in podrejanje vnaprej 

določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom ter jih na tak način navajajo na 

sodelovanje, kar je osnova za razvijanje socialnih veščin. (Marjanovič - Umek, idr., 2004) 

 

4.5. DOSEŢKI DEJAVNOSTI  

Z naštetimi dejavnostmi izvajanja, poslušanja in ustvarjanja se učenci celovito glasbeno 

razvijajo, doseţki pa se kaţejo na področjih njihovih glasbenih sposobnostih, spretnostih 

in znanjih. (Oblak, 2003) 

Od zvočne zaznave do razumevanja slišanega – zvočne predstave, vodijo miselni procesi, 

ki dajejo smisel prepoznanim glasbenim pojavom. (Bamberger, 1991) 

Zvočne predstave so osnova za glasbeno razumevanje in so tudi del njega. V moţganih se 

ob zvočni zaznavi aktivirajo določene nevronske mreţe, ki zaznavo obdelajo in ji dajo 

pomen. Posameznik nato ob večkratnih obdelavah razvije »koncept«, ki ga 

Zimmermanova (Zimmerman, 1971 po Sicherl – Kafol, 2001) razlaga kot jasno in 

celovito misel o vsem kar posameznik dobi s senzorično zaznavo. Glasbeni koncepti pa 

nam omogočajo, da zvoke primerjamo, razlikujemo, organiziramo … in uporabljamo v 

novih glasbenih situacijah. Ob glasbenih dejavnostih, ki nam vedno znova predstavljajo 
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nove izkušnje, se razvijajo glasbene sposobnosti, spretnosti te pa so temelj za razvoj 

glasbenega mišljenja. (prav tam) 

V začetnem obdobju osnovne šole se razvijejo osnovne glasbene sposobnosti kot sta 

ritmični in melodični posluh ter glasbeni spomin, postopoma pa tudi sposobnosti višjega 

reda, kot sta harmonski posluh ter estetsko oblikovanje in vrednotenje. Glasbene 

spretnosti pa vključujejo tehniko igranja na otroška glasbila – artikulacija zvokov, 

koordinacija rok, oči ter oblikovanje pevskega glasu – tehnika petja, dihanja, 

artikulacija… (Sicherl – Kafol, 2001; Oblak, 2003) 

Dosedanje raziskave so pokazale, da dednost sicer vpliva na razvoj otrokovih 

intelektualnih sposobnosti, vendar so odločilnega pomena pri tem razvoju vplivi, ki jih 

otrok pridobiva iz okolja. Neusmerjene izkušnje z glasbo ne zadoščajo za optimalen 

razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti. Otrok mora dobiti natančna navodila in 

spodbude, ki ga vodijo k spoznavanju glasbe in tudi k reagiranju nanjo z gibanjem, 

izmišljanjem, risanjem… (Pesek, 1997) 

Ravni doseţkov na področju pridobivanja in utrjevanja glasbenih pojmov, spretnosti in 

sposobnosti pa lahko intenziviramo z dodatnim urjenjem, ki v začetnih razredih običajno 

poteka v obliki glasbeno – didaktičnih iger. (Oblak, 2003)  

Doseţki pri glasbeni vzgoji nas opozarjajo, na kateri razvojni stopnji se nahaja otrok pri 

posamezni glasbeni dejavnosti, kaj je ţe usvojil, kje ima teţave in katere procese je še 

potrebno razvijati, da bomo dosegli ţelene cilje. (Denac, 2001) 

 

Glasbene sposobnosti: Predšolsko obdobje je skupaj s prvim triletjem osnovne šole čas 

zorenja elementarnih glasbenih sposobnosti, ko se ritmični in melodični posluh v 

primernem glasbenem okolju spontano razvijata. 

Glasbene spretnosti: Spretnosti se nanašajo na pevsko, govorno in instrumentalno 

motoriko ter gibno izraţanje zvočnih značilnosti. 

Glasbena znanja: Med znanja spada uporaba preprostejšega glasbenega izrazja in 

orientacije v slikovnih glasbenih zapisih. (Prelog, 2007) 
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5. CILJI GLASBENE VZGOJE 

Z glasbenimi cilji izraţamo namen glasbenega učenja, povedo pa nam tudi kako se bodo 

učenci pod vplivom glasbene vzgoje spremenili. Z glasbenimi cilji prav tako označujemo 

procese in doseţke glasbenega učenja. 

»Razseţnost ciljev obsega afektivno (čustveno, motivacijsko, vzgojno), kognitivno 

(spoznavno) in psihomotorično področje, ki so temeljna področja osebnosti. S 

posameznimi aktivnostmi le redko razvijamo samo eno področje osebnosti, vendar pa 

ţelimo pri načrtnem vzgojno – izobraţevalnem delu velikokrat vplivati samo na določeno 

področje osebnosti.« (Denac, 1999, str. 174) 

 »Med posameznimi področji razvoja je recipročni odnos. Tako raven interesov, čustev, 

stališč in vrednot do glasbe, pogojuje raven glasbenega izvajanja in vpliva na kvaliteto 

glasbenega mišljenja, kar povratno poglablja odnos do glasbe.« (Sicherl – Kafol, 2001, 

str. 96) 

Bloom (Bloom, 1956 po Denac, 1999) v svojem delu Taksonomija učnih ciljev razporeja 

vzgojno – izobraţevalne cilje hierarhično v tri skupine: kognitivne, afektivne in 

psihomotorične. 

»Taksonomija na kognitivnem področju vsebuje hierarhično razvrstitev vedenja od 

preprostega in relativno konkretnega h kompleksnemu in abstraktnemu. taksonomija na 

afektivnem področju (Krathwohl, 1975) temelji na internalizaciji kot procesu, kjer pojav 

ali vrednota postopoma postaja del individuuma. Taksonomija na psihomotoričnem 

področju (Dave, 1968) vključuje mišično ali motorično spretnost, ravnanje z materialom, 

dejavnosti, ki zahtevajo nevromuskulatorno koordinacijo.« (Denac, 1999, str. 174) 

Bloom je s svojimi sodelavci ugotovil, da je zastopanost ciljev na kognitivnem področju 

bistveno napredovala. Vzrok za to, je jasna definicija vzgojno – izobraţevalnih ciljev v 

obliki otrokovega vedenja. Na drugi strani pa so pri preverjanju ciljev, Krathwohl 

(Krathwohl, 1964 po Denac, 1999) in sodelavci, opazili zmanjšanje zastopanosti ciljev na 

afektivnem področju. Učni načrti so se skrčili na vedenja in vsebine in tudi sedanji 

vzgojno – izobraţevalni proces glasbene vzgoje se omejuje predvsem na načrtovanje, 

izvajanje in vrednotenje kognitivnih ciljev ter temelji na aktivnostih, usmerjenih v 

pospeševanje kognitivnega razvoja. Füller (Füller, 1974 po Denac, 1999) je z modelom 

delitve glasbenih ciljev v afektivne, kognitivne in psihomotorične, opozoril na 

pomembnost afektivnega področja, še posebej na glasbenem področju. 

»Glasbena vzgoja kot pomemben sestavni del estetske in umetnostne vzgoje zagotavlja 

temelje za skladen osebnostni razvoj. V povezavi z drugimi umetnostnimi zvrstmi 
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sooblikuje celostni razvoj otrokove osebnosti. […] S poslušanjem, izvajanjem in 

ustvarjanjem glasbenih vsebin torej ne vplivamo samo na glasbeni razvoj, temveč tudi na 

splošni estetski, moralni, telesni in intelektualni razvoj otrokove osebnosti.« (Denac, 

2001, str. 10) 

 

5.1. GLASBENI CILJI ZA KOGNITIVNO PODROČJE 

Oblikovanje zvočnih predstav je osnova glasbenega mišljenja. Po kognitivni razvrstitvi ga 

spremljamo od osnovnega razumevanja glasbe (zvočno prepoznavanje, zapomnitev, 

obnova) do višjih stopenj sposobnosti uporabe zvočnih predstav v novih situacijah 

(zvočno ustvarjanje in vrednotenje). Glasbeno mišljenje se oblikuje na podlagi afektivnih 

in psihomotoričnih izkušenj, saj je afektivno področje (doţivljanje glasbe) osnova in 

spodbuda za psihomotorično področje (izvajanje), kar pa vodi do oblikovanja zvočnih 

predstav (kognitivno področje). 

Glasbeno znanje je vselej rezultat glasbenih sposobnosti in spretnosti, vključuje pa pojme 

in glasbeni besednjak. (Sicherl – Kafol, 2001) 

 

Osnova za planiranje in vrednotenje vzgojno izobraţevalnega procesa je taksonomija 

Benjamina Blooma, ki omogoča vpogled v hierarhično kvaliteto in zahtevnost znanja. 

Vključuje pa naslednje stopnje: 

- ZNANJE ( znanje posameznosti, poznavanje načinov ravnanja s posameznimi 

dejstvi in podatki, posplošeno znanje), 

- RAZUMEVANJE (prevajanje, razlaga ali interpretacija, predvidevanje ali 

ekstrapolacija), 

- UPORABO ZNANJA (uporaba glasbenih predstav v novih glasbenih situacijah), 

- ANALIZO (analiza elementov, analiza odnosov, analiza strukture in 

organizacijskih načel), 

- SINTEZO (izdelava pristnega sporočila, izdelava načrta ali predloga za delo, 

izdelava sistema abstraktnih odnosov), 

- VREDNOTENJE (vrednotenje na podlagi notranjih meril, vrednotenje na podlagi 

zunanjih meril). (Pesek, 1997; Sicherl – Kafol, 2001) 
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5.2. GLASBENI CILJI ZA PSIHOMOTORIČNO PODROČJE 

Pri glasbeni vzgoji so cilji psihomotoričnega področja navzoči pri večini glasbenih 

dejavnosti, od pevskega, instrumentalnega izvajanja do gibalnega izraţanja ob glasbi. 

Glasbeno učenje je tako pomembno povezano z razvojem psihomotoričnega področja, saj 

brez dejavnega izvajanja učenci ne morejo pridobiti glasbenih izkušenj. Glasbeni cilji 

psihomotoričnega področja omogočajo razvoj sposobnosti, spretnosti in znanj. Navzoči 

so v obliki metod poučevanja (gibalno nakazovanje tonskih višin, trajanj,…) in prav tako 

kot učni rezultat (gibanje ob glasbi v obliki plesa, izmišljarij,…). Psihomotorično učenje 

se javlja na vseh glasbenih področij in v interakciji z drugimi področji razvoja 

(kognitivnim in afektivnim) gradi celostno zasnovo glasbenega učenja. (Sicherl – Kafol, 

2001) 

 

Sicherl Kafol (2001) je cilje na področju psihomotoričnega učenja razdelila na naslednje 

taksonomske stopnje, glede na splošni in glasbeni razvoj: 

- VELIKI, GROBI TELESNI GIBI (gibi gornjih in spodnjih udov, gibi več delov 

telesa hkrati), 

- DROBNI KOORDINIRANI GIBI (gibi rok in prstov, koordinacija oči in rok, 

koordinacija ušes in rok, koordinacija rok, nog in oči, kombinacija koordiniranih 

gibov), 

- NEBESEDNO SPOROČANJE (mimika, kretnje rok, gibi vsega telesa), 

- GOVORNE SPRETNOSTI (oblikovanje glasov, oblikovanje besed, govorno 

oblikovanje daljših tekstov, koordinacija besed in kretenj). 

 

Model taksonomije za psihomotorično področje, ki ga je sestavila Jane Simpson 

(Simpson, 1966 po Pesek, 1997). Model vsebuje šest stopenj in je hierarhično razporejen: 

- PERCEPCIJA (senzorna stimulacija, selekcija stimulusov in prevajanje 

draţljajev), 

- PRIPRAVLJENOST NA AKCIJO (prilagoditev organizma na reakcijo; 

prilagoditev mentalnega, telesnega in emocionalnega sistema), 

- VODENI ODGOVOR (psihomotorično reagiranje pod vodstvom; imitacija ter 

poskus in napaka), 

- MEHANIZACIJA ODGOVORA (avtomatizacija motoričnih reakcij). 
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5.3. GLASBENI CILJI ZA AFEKTIVNO PODROČJE 

Cilji na afektivnem področju pomembno vplivajo na razvoj kognitivnega in 

psihomotoričnega področja. Z rastjo glasbenega cilja na afektivnem področju se poglablja 

zvočna predstava na kognitivnem področju, to pa vpliva na raven glasbenega izvajanja na 

psihomotoričnem področju. (Sicherl – Kafol, 2001) 

Razvrstitev ciljev na afektivnem področju sledi stopnji ponotranjenosti interesov, stališč, 

vrednot in čustev pri razvoju osebnosti. Razpon glasbenih ciljev sega od niţjih 

taksonomskih stopenj s pasivnim odzivanjem na zvočne informacije, do višjih stopenj z 

dejavnim odzivanjem in dalje do stopnje organiziranosti vrednostnega sistema. (prav tam) 

Taksonomija vzgojno izobraţevalnih ciljev afektivnega področja vsebuje pet stopenj 

(Krathwohl, idr., 1964; Sicherl – Kafol, 2001): 

 

- SPREJEMANJE 

Zavedanje dražljaja (Učenec se zave glasbenega okolja, vendar ne pokaţe zanimanja 

zanj, posluša glasbeno izvajanje, se zave tonskih višin, trajanj, se zave različnih načinov 

drţe in igranja na glasbila, oblikovanje pevskega glasu, opazuje gibno izraţanje vsebin – 

opiše glasbene pojem in izraze.) 

Voljnost sprejemanja (Učenec dano glasbeno situacijo dopušča, vendar je do nje 

nevtralen, strpno posluša, prepozna instrumente po zvočni barvi, sprejema različne način 

spremljanja, opazuje način igranja na glasbila, opazuje gibalno, likovno ali besedno 

izraţanje ob glasbi.) 

Nadzirana ali usmerjena pozornost (Učenec samostojno nadzira pozornost in jo usmerja 

v glasbene dejavnosti, pozorno posluša petje, zvočne primere, pozoren je na jasno izreko 

glasov, na drţo glasbila, pozorno sledi glasbenemu izvajanju po likovnem zapisu.) 

 

- ODZIVANJE 

Pasivno odzivanje (Učenec se odziva na zvočne draţljaje na osnovi spodbud, na zunanjo 

spodbudo zapoje, upošteva navodila za drţo in način igranja na glasbila, pevsko izreko, 

na ţeljo učitelja opredeli zvočne značilnosti.) 

Voljno odzivanje (Učenec se prostovoljno odzove na spodbude glasbenega okolja, 

prostovoljno sodeluje pri poslušanju glasbe, petju, igri, samoiniciativno izdela instrument, 

uri spretnost igranja na instrument, vadi jasno izreko glasov.) 
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Odzivanje z zadovoljstvom (Učenec rad sodeluje pri glasbenih dejavnostih, uţiva na 

glasbenih prireditvah, kaţe zadovoljstvo ob igranju na glasbila, prizadeva si za pravilno 

drţo glasbila, z veseljem se gibalno, likovno izraţa ob glasbi.) 

 

- USVAJANJE VREDNOT 

Sprejemanje vrednote (Učenec glasbenim dejavnosti m pripisuje določeno vrednost, 

zagovarja svojo pevsko interpretacijo, si prizadeva za izboljšanje spretnosti igranja na 

glasbilo, se čuti člana pevskega zbora, do izraza prihajajo individualni glasbeni interesi, 

sam izbira glasbo za poslušanje, vztrajno vadi in uri spretnosti igranja in pevsko izreko, se 

zanima za glasbene prireditve.) 

Zavzemanje za vrednoto (Učenec se zavzeto ukvarja z glasbeno dejavnostjo in poskuša 

navdušiti še druge, zagovarja svoj način glasbenega izvajanja, daje pobude za glasbene 

prireditve, …) 

 

- ORGANIZIRANOST VREDNOT 

Konceptualizacija vrednot (Učenec z argumenti zagovarja svoje glasbene vrednote, 

zagovarja svoje doţivljanje in občudovanje glasbenega dela, vrednoti pevske 

interpretacije, primerja različne primere besednega, likovnega in gibalnega izraţanja 

zvočnih značilnosti.) 

Organiziranost vrednostnega sistema (Učenec naj bi svoje glasbene vrednote organiziral 

v skladen odnos in dinamično ravnoteţje. V obdobju prvega triletja to stopnjo načrtujemo 

le kot projekcijo nadaljnjega razvoja otroka.) 

 

- RAZVOJ CELOVITEGA ZNAČAJA 

Splošna usmerjenost (Ta stopnja predpostavlja ţe izoblikovan glasbeni okus in estetska 

merila. V osnovnošolskem izobraţevanju je le perspektivni cilj.) 

Karakterizacija (Posameznik ima notranje izoblikovan sistem glasbenih meril. Za šolsko 

obdobje je to le perspektiva nadaljnjega razvoja.) (prav tam) 
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6. SOCIALIZACIJA 

Človek je z rojstvom vključen v druţbo ljudi in kot nebogljeno bitje od njih tudi odvisen. 

Postati mora sposoben ţiveti z njimi, se jim prilagajati in od razvoja njegovih socialnih 

sposobnosti bo odvisno kako bo kos tem zahtevam. Za razumevanje razvoja človeške 

miselnosti in vedenja, moramo torej upoštevati vpliv okolja v katerega je posameznik 

vključen 

»Socializacija je proces, ki teče vse ţivljenje in prek katerega se posameznikovi vedenjski 

vzorci, vrednote, standardi, veščine, stališča, motivi izoblikujejo skladno s tistimi, ki so 

zaţeleni v določenem socialnem okolju. Socializacija pomeni torej proces sprejemanja in 

prevzemanja različnih vedenjskih vzorcev tiste socialne skupine, v kateri posameznik 

ţivi; od oţjih, ki veljajo le v določeni skupini (vloga v druţini), širših, druţbenih 

(kultura), do najširših, ki veljajo v druţbi kot celoti (ne ubijaj, skrbi za otroke).« 

(Kompare, idr., 2002, str. 316 - 317) 

Na ta proces vpliva več dejavnikov. Od druţine, ki ima začetno in najbolj pomembno 

vlogo pri socializaciji otroka (primarna socializacija), do prijateljev, vrstnikov in vzgojno 

izobraţevalnih ustanov (sekundarna socializacija) ter druţbe (terciarna socializacija).  

 

6.1. DEJAVNIKI SOCIALIZACIJE 

Dejavniki oziroma nosilci socializacije pomembno vplivajo na posameznikov razvoj na 

socialnem področju. Kot ţe rečeno, se na primarni stopnji osebnostnega razvoja, v 

socializacijo posameznika, pomembno vključuje njegova druţina. 

Ne glede na njeno sestavo (oba starša, en starš, sorojenci,…), le - ta bistveno vpliva na 

izoblikovanje odnosa do sebe in do drugih. Potrebno pa se je zavedati, da ţivi vsak otrok 

v drugačnih druţinskih okoliščinah. Nekatere druţine so socialno nestabilne, druge 

ekonomsko prikrajšane, v tretjih morda zlorabljajo otroke. Tak vpliv druţine, na otroka v 

zgodnjem in srednjem otroštvu, pušča posledice na otrokovem socialnem razvoju, na 

njegovi moralni občutljivosti, čustvenih potrebah in na socialnem vedenju. Druţinske 

okoliščine torej odločilno vplivajo na vedenjske reakcije otrok, odnosi in vzorci interakcij 

pa postanejo osnova za posameznikov ţivljenjski slog odnosov z drugimi ljudmi. 

Postopoma pa se posameznik v svojem razvoju začne prilagajati druţbenim zahtevam in 

postopoma opušča nesprejemljivo vedenje, ki ga druţina ne odobrava, tabuira ter začne 

prevzemati, preizkušati vedenje, ki je socialno zaţeleno in spodbujano. Preko socialnega 

učenja in socializacije, otrok začne sprejemati druţbene norme ter pravila. Začne jih 

sprejemati kot pomembno sestavino svojega ţivljenja in pri tem nanj pomembno vplivajo 
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prijatelji, izobraţevalne ustanove, pomembni odrasli (trenerji, učitelji, sosedje,…). 

(Kompare, idr., 2002; Warden, idr., 2001) 

 

J. Bečaj (Bečaj, 1995 po Kompare, idr., 2002) je prikazal vpliv dejavnikov na različne 

ravni socializacije v »krogu oblikovanja sedanjega vedenja« (Kompare, idr., 2002, str. 

318) 

 

 

 

S krogom je ponazorjeno, kateri pomembnejši dejavniki vplivajo na vedenje otroka ali 

mladostnika in v kolikšni meri. Avtor opozarja, da so razmerja v krogu zgolj pribliţna in 

odvisna od mnogih dejavnikov, tako je npr. vpliv trenutne druţinske situacije pri mlajšem 

otroku veliko večji kot zgoraj začrtani. Nato pa začne upadati tako da v obdobju 

adolescence prevzamejo večjo vlogo prijatelji in »klapa«. Z vstopom otroka v šolo ali v 

vrtec lahko začnemo govoriti o sekundarni socializaciji. 

Osnova za pridobivanje in razumevanje pravil socialnega vedenja in moralnosti, pa so 

spretnosti, ki se razvijajo v okviru celostnega razvoja osebnosti in so prepletene z 

dozorevanjem oziroma z biološkimi osnovami. (prav tam) 

 

6.2. SOCIALNI RAZVOJ OTROKA V SREDNJEM OTROŠTVU 

 »Oblikovanje socialnih odnosov zahteva določeno mero socialne inteligentnosti, ki jo 

testi inteligentnosti pogosto zanemarjajo, ker se tradicionalno posvečajo očitnejšim 

kognitivnim in izobraţevalnim elementom intelektualnih procesov. Vendar pa novejše 

teorije inteligentnosti upravičeno priznavajo pomembnost socialne inteligentnosti, ki 

vključuje zavedanje sebe in drugih, sposobnost interakcije in komunikacije z drugimi 

ljudmi ter določeno razumevanje njihovih mentalnih stanj.« (Warden, idr., 2001, str. 8) 

Otrokova/mladostnikova zgodovina

Trenutna druţinska situacija

"Klapa", prijatelji

Individualne posebnosti

Vrstniki

Šola

Širše socialno okolje

Shema 3: Krog oblikovanja sedanjega vedenja (Bečaj, 1995 po Kompare, idr., 2002) 
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In prav razvoj sposobnosti komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega reševanja 

problemov, doprinese k razvoju novih oblik socialnih interakcij in socialnih kompetenc 

pri otrocih v zgodnjem otroštvu. Ta napredek se kaţe predvsem pri starejših predšolskih 

otrocih, ki se z vrstniki več neposredno pogovarjajo kot mlajši in z rabo govora laţje 

dosegajo svoje socialne cilje. (Marjanovič - Umek, idr., 2004) 

Pri otrocih v zgodnjem otroštvu prav tako pride do sprememb v odnosih z odraslimi in 

vrstniki. Čas, ki ga otroci od obdobja malčka (1-2 leti) ter do obdobja najstnika (11 let) 

preţivijo z vrstniki, se dvigne s 30% na 60%, nasprotno pa se čas, ki ga otroci preţivijo s 

starši pri enem letu, zniţa s 55% na 10%, pri enajstih letih. (Marjanovič - Umek, idr., 

2004) 

Razvoj čustvene in socialne empatije
3
, ki vodi k preseganju egocentrizma, razumevanju 

sebe in drugih, je pogoj za razvoj socialnih interakcij med vrstniki. Otroci v zgodnjem 

otroštvu praviloma ţe preidejo fazo egocentrizma in so največkrat ţe na stopnji prave 

empatije. Pomeni, da vse bolj razumejo, da imajo drugi ljudje svoja čustva, potrebe, misli. 

Njihova empatija se prav tako lahko nanaša na večje število čustev, vključno s 

sestavljenimi čustvi. Počutja drugih razumejo tudi, če jih ne izraţajo neposredno s svojim 

vedenjem. (prav tam) 

Empatija lahko povzroči nesebično skrb za bliţnjega in zavestno ţeljo po pomoči, kar pa 

razvija prosocialno vedenje. 

Sposobnost predvideti in interpretirati psihična stanja ljudi je pomembna prednost v 

socialnih interakcijah. Posamezniku omogoča vţivljanje v občutke drugih in deljenje 

lastnih občutkov z drugimi, kar pa je temelj za nastanek prijateljstva. (Warden, idr., 2001) 

 

OTROŠKA PRIJATELJSTVA 

Otrokovi koncepti prijateljstva se v obdobju zgodnjega otroštva spreminjajo saj potekajo 

vzporedno s socialnim, čustvenim in spoznavnim razvojem. Bigelow (Bigelow, 1977 po 

Marjanovič - Umek, idr., 2004) meni, da so za prijateljstva v zgodnjem otroštvu značilne 

predvsem skupne dejavnosti, delitev tistega kar imaš, bliţina bivanja, ali prijateljstva 

odraslih. V kasnejšem obdobju otroštva pa so v ozadju prijateljstev osebnostni kriteriji, 

kot so zaupnost, iskrenost, pravičnost. 

                                                 
3
 Empatija je oblika čustvenega vţivljanja v druge ljudi in ima poseben pomen znotraj medosebnih 

odnosov. Biti empatičen pomeni »učinkovito reagirati z namenom koristiti nekomu drugemu bolj kot nam« 

(Warden, Christie, 2001) 
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Tako na primer otrok v obdobju do treh let starosti, prijateljstvo gradi na trenutni 

potekajoči dejavnosti (če mi daš avto se bova skupaj igrala), starejši predšolski otrok in 

otroci v srednjem otroštvu pa prijateljstvo začnejo razumeti kot dlje časa trajajoč odnos, 

ki vzdrţi tudi medsebojne spore. (npr. Dober prijatelj je lahko nekdo, s katerim se 

skregaš, vendar ne za vedno). (prav tam) 

Sklepanje prijateljstev pomeni nekaj več od uspešne socialne interakcije, saj vsebuje 

psihološko povezanost, razvijanje občutkov zaupanja in razumevanje pravil, dolţnosti ter 

pridobitev, ki jih takšni odnosi prinašajo. Prijateljstva nudijo otrokom priloţnost za 

socialno primerjavo, moţnost za samoodkrivanje in samovrednotenje (primerjajo svoje 

podobne lastnosti, odkrivajo občutke, zanimajo se za kontraste ali razlike). Takšno 

vzajemno razkrivanje samega sebe pa predstavlja pomemben vidik socializacije in 

pomaga otroku širiti obzorje realnosti in slabiti egocentričnost lastnega zaznavanja in 

razumevanja.  

Pomembne spretnosti pri pridobivanju prijateljstev so veščine komuniciranja, spretnosti 

prevzemanja vlog in empatija in tudi v raziskavah je zaslediti ugotovitve, da so popularni 

otroci uspešnejši v komunikaciji, empatiji in na splošno izraţajo več prosocialnega 

vedenja. 

Na drugi strani pa so otroci, ki jim spodleti pri sklepanju prijateljstev, ki jih vrstniki 

zanemarjajo ali celo zavračajo, pogosto vedenjsko problematični. Pogosto reagirajo 

nekoopeartivno ali celo agresivno. (Warden, idr., 2001) 

Gottman (Gottman, 1983 po Marjanovič - Umek, idr., 2004) je v eni od svojih raziskav 

ugotavljal kaj je tisto kar posameznikom omogoča vzpostaviti prijateljske medsebojne 

odnose. V raziskavo je vključil otroke stare od 3 do 6 let, na osnovi zbranih podatkov pa 

opisuje šest procesov, ki pomembno soodločajo prijateljske odnose. In sicer: 

- jasna komunikacija (zahtevi sledi sporočilo, ki pojasni zahtevo), 

- izmenjava informacij (postavljanje vprašanj, poizvedovanje), 

- uveljavljanje skupnih interesov (iskanje nečesa skupnega, ugotavljanje podobnosti 

in razlik), 

- izraţanje čustev, počutja (izjave o čustvih, počutju), 

- pozitivna recipročnost (posameznik odgovarja ali se kako drugače pozitivno 

odziva na pozitivna vedenja drugega), 

- reševanje konfliktov – resolucija (preseganje različnih pogledov oz. nesoglasij). 

(prav tam) 
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6.3. RAZVOJ MORALNEGA PRESOJANJA IN PROSOCIALNEGA VEDENJA 

»Moralni razvoj, psihologija opredeljuje kot proces, v katerem posameznik postopno 

usvaja ali ponotranja druţbeno sprejete standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi 

ocenjuje pravilnost ali nepravilnost ravnanja ljudi v socialnih situacijah in skuša skladno s 

temi ocenami uravnavati svoje vedenje.« (Marjanovič - Umek, idr., 2004, str. 369) 

Raziskave in teorije preučujejo tri vidike razvoja. Ti so moralna sodba (kako nekdo 

sklepa o moralnih dilemah – kognitivisti); moralno vedenje (kako se nekdo vede – 

behavioristi) ter moralne emocije (psihoanalitiki). (Kompare, idr., 2002) 

Z raziskavami moralnega presojanja se je leta 1932 ukvarjal J. Piaget. Povezoval ga je s 

kognitivnim področjem razvoja. (prav tam) 

Ugotovil je, da je za otroke na predoperacijski stopnji (do 7. leta) značilno, da moralnost 

dejanja presojajo glede na posledice (moralni realizem), v fazi konkretnih operacij (od 7. 

do 11. leta) pa ţe upoštevajo namen osebe. Moralno presojanje se razvija od heteronomne 

morale (odvisno od tujih zakonov), ko otrok presoja na podlagi togih pravil, ki jih 

postavljajo avtoritete, do avtonomne morale (samostojno, avtonomno), ko je človek 

sposoben kritične presoje z vidika lastnih vrednot in stališč ter svobodnega odločanja ne 

glede na mnenje avtoritete.  

Piagetove raziskave je nadaljeval Kohlberg (Kohlberg, 1976 po Kompare, idr., 2004). 

Opredelil je šest stadijev razvoja moralnega presojanja, vsakega z vidikov: razumevanja 

druţbenih norm, pravil, zakonov, razumevanja vzajemnosti medosebnih odnosov, 

razumevanja temeljnih moralnih pojmov, ki naj bi bili v vsaki druţbi. Vsaka stopnja torej 

predstavlja način gledanja na druţbene in moralne dogodke: 

 

- PREKONVENCIONALNA RAVEN (značilna za 7 do 10 let stare otroke) 

1.stopnja: Usmerjenost k poslušnosti zaradi strahu pred kaznovanjem 

Otroka ne zanima zakaj je kršitelj nekaj storil, temveč le kakšno je dejanje (velikost laţi) 

in kakšne so neposredne posledice (velikost škode). Bolj poreden je tisti otrok, ki je po 

nesreči razbil veliko, lepo vazo, kot tisti, ki je zanalašč razbil majhno vazo. 

2.stopnja: Instrumentalno relativistična usmerjenost 

Okrog osmega leta začne otrok moralnost dejanja presojati glede na to, kaj se z njim 

doseţe, ali lahko dejanje zadovolji posameznikovo potrebo. Pri tem pa lahko spregleda 

zunanjo obliko dejanja in neposredne posledice. 
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- KONVENCIONALNA RAVEN (značilna za adolescenco) 

3.stopnja: Usmerjenost k medsebojnemu ujemanju oz. biti dober fant ali pridna deklica 

Glavni kriterij presojanja dejanj je socialno odobravanje ali neodobravanje trenutne 

veščine. Dejanje opravičujeta druţbeno pozitiven motiv – dober namen ali oseba, ki jo 

ima posameznik za moralno. Vendar pa meša druţbeno odobravanje vedenja s pravilnim 

vedenjem; misli, da je dejanje dobro, če ga druţba podpira. 

4.stopnja: usmerjenost k zakonitosti in redu 

Moralno dobro je tisto kar druţba sprejema kot pravilno in dobro. Ne upošteva 

individualnih razlik, sočustvovanja z drugimi in upoštevanje drugačnih okoliščin, če niso 

v skladu z obstoječimi druţbenimi normami.  

 

- POSTKONVENCIONALNA RAVEN (avtonomna morala, od 13. leta dalje) 

5.stopnja: Usmerjenost k vzajemnemu socialnemu soglasju 

Motivacija za moralno dobro vedenje je notranja in izhaja iz potrebe po ohranitvi 

samospoštovanja, skladnosti s samim seboj in s svojimi stališči. Obstoječa pravila niso 

več ustrezna, če se spremenijo okoliščine, zato je treba pravila spremeniti, da bodo čim 

bolj pravična do vseh pripadnikov druţbe. 

6.stopnja: Usmerjenost k univerzalnemu etičnemu principu 

Moralno dobro dejanje je tudi dejanje, ki se ne sklada z obstoječim druţbenim zakonom, 

a je v skladu s samoizbranim moralnim načelom. (prav tam) 

 

6.4. RAZVOJ OTROŠKE IGRE 

Igra starejšega predšolskega otroka se od igre malčka razlikuje v prevladujočih 

spoznavnih vrstah igre, predmetih, ki jih otrok v igri uporablja ter v socialnih odnosih v 

katere vstopa s svojimi soigralci, še vedno pa ostaja prevladujoča dejavnost otroka v tem 

obdobju. 

V razvojnem obdobju otroka se pojavlja več vrst iger. Po tretjem letu starosti prihaja do 

upada pogostosti funkcijske igre ter večjega deleţa simbolne igre in iger s pravili. 

(Marjanovič - Umek, idr., 2004) 

Igra s pravili se zaradi celovitosti razvojnih procesov, ki jih ta igralna dejavnost zahteva, 

pojavlja od tretjega leta otrokove starosti naprej. Bistvena značilnost teh iger je, da od 

otroka zahtevajo prepoznavanje, sprejemanje in podrejanje vnaprej določenim, 

dogovorjenim in sprejetim pravilom. Igre s pravili predstavljajo prevladujočo igralno 
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dejavnost od 6. oz. 7. leta naprej in otroke navajajo na upoštevanje pravil ter tako pogosto 

zahtevajo sodelovanje med igralci. (Marjanovič - Umek, idr., 2004) 

Pri igrah s pravili, torej prihaja do socialne interakcije med vključenimi otroci in učenja 

socialnih veščin.  

V obdobju zgodnjega otroštva stalno narašča tudi pogostost višjih razvojnih ravni 

simbolne igre, kot so igra vlog in sociodramska igra. Igra vlog predstavlja dejavnost, ko 

otrok prevzame določeno vlogo in se pretvarja, da je nekdo drug, pri tem pa posnema 

vedenje in govor te osebe ter uporablja različne realne ali namišljene predmete. Ko pa 

takšna dejavnost preraste v sodelovanje vsaj dveh otrok in poteka na osnovi interakcij 

med igralci in vključuje pogovor, preraste v sociodramsko igro. (prav tam) 

 

6.5. SOCIALNE IGRE 

»Socialne igre bi lahko označili kot interakcijske, ker prihaja pri njihovem izvajanju do 

interakcije z drugimi člani skupine, od katerih pa se največ naučijo. […]« (Lavrič, 1995, 

str. 169)  

Otroci se v obdobju zgodnjega, srednjega in poznega otroštva vključujejo v vse socialne 

oblike iger. V nasprotju s konstrukcijsko, postaja simbolna igra vse bolj socialna, poteka 

pa od preprostega samostojnega pretvarjanja otroka do socidramske igre, kamor je 

vključenih več otrok hkrati. Predvsem sociodramska igra spodbuja otroke k reševanju 

konfliktov, ki se pojavijo med soigralci, k dogovarjanju ali pogajanju ter spodbuja razvoj 

otrokove zmoţnosti zavzemanja perspektive drugega in razvoj socialne kognicije. 

(Gottman, 1983 po Marjanovič - Umek, idr., 2004) 

Aktivna interakcija med vrstniki, ki jo na začetku spodbuja prav sociodramska igra, je 

pozitivno povezana s sociokognitivnim razvojem otrok v obdobju zgodnjega otroštva, 

medtem ko pasivna vrstniška interakcija k tej povezanosti ne prispeva. (Rubin, 1976 po 

Marjanovič - Umek, idr., 2004) 

V obdobju srednjega in poznega otroštva pa je igra s pravili tista oblika igralne 

dejavnosti, ki najpogosteje spodbuja sodelovalno in tekmovalno vedenje med vrstniki, pa 

tudi socialno povezovanje in razlikovanje, ki sta pomembni za regulacijo socialnih 

odnosov v vrstniški skupini. 

»[…] Z igrami se omogoči boljše sprejemanje drugih, spoštovanje in strpnost do mnenj, 

občutkov in vedenja drugih članov skupine. Pomembne so pri oblikovanju lastne 

identitete in za laţje sprejemanje sebe, saj oseba postane bolj samozavestna, ko se bolje 

spozna in se nauči kaj novega o sebi.« (Lavrič, 1995, str. 169 ) 
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Socialne igre so ena od metod izkustvenega učenja, ki pa temelji na lastnih izkušnjah, ki 

si jih posameznik pridobi z udeleţbo v resničnih, konkretnih situacijah. Cilj socialnih iger 

je razvijanje spoznavne, emocionalne in socialne plati človekove osebnosti, pripomorejo 

torej k celostnemu razvoju osebnosti ter spodbujajo ustvarjalnost. (prav tam) 

Korist socialnih iger pri učencih se kaţe v medsebojnih stikih do katerih, med izvajanjem 

le – teh, prihaja. Osamljeni otroci vzpostavijo stik s svojimi vrstniki, preveč vsiljivi otroci 

pa se podredijo pravilom skupine. Med učenci se razvije solidarnost, medsebojna pomoč 

in toleriranje različnosti. Otroci se sprostijo, ker lahko izrazijo svoja čustva, bojazni in 

vedo, da bodo naletela na ustrezen odmev in da bodo sprejeta. Socialne igre pa imajo 

korist tudi za učitelja, saj preko njih lahko vzpostavi bolj enakopraven, prijateljski odnos 

z učenci in jih spozna vsestransko. Hkrati mu igre omogočajo, da se z učenci pozabava in 

vidi individualne lastnosti posameznih učencev ter njihovo reagiranje v skupini. (Virk – 

Rode, idr., 1990) 

Socialne igre prav tako manjšajo razlike med formalno skupnostjo (razred) in neformalno 

skupino, ki se izoblikuje znotraj razreda. (Lavrič, 1995) 

 

6.6. VPLIV SOCIALNIH IGER NA OBLIKOVANJE SOCIALNE SKUPINE 

Posameznik ne ţivi sam, temveč v skupinah: druţini, šolskem razredu, prijateljski klapi, 

delovni enoti,… Razlikujemo prvotne in drugotne skupine. V prvotni skupini so ljudje v 

neposrednem stiku, v drugotnih pa so samo v posrednih, npr. s pisemskimi sporočili, 

objavami, elektronsko pošto. K prvim spadajo denimo druţina, šolski razred in 

prijateljska skupina, k drugi pa strokovna zdruţenja. Tudi narod je drugotna skupina. 

Razlikujemo tudi formalne in neformalne skupine. Prve se ravnajo po določenih pravilih, 

razdeljene so vloge v skupini, določene so norme komuniciranja in vedenja. V 

neformalnih skupinah ni predpisanih pravil, pomembno pa je da se oblikujejo spontano. 

Odvisne so od osebnostnih značilnosti oseb v skupini, predvsem osebnih značilnosti 

neformalnega vodja, ki nastane v skupini. Najpomembnejša skupina v posameznikovem 

ţivljenju je njegova druţina. (Musek, idr., 2001) 

O skupini začnemo govoriti, ko mnoţica ljudi sledi skupnemu cilju. Primer: Gruča ljudi, 

ki čaka na avtobusni postaji še ni skupina. Nenadoma pa se pred njihovimi očmi zgodi 

nesreča. Tisti hip se situacija v skupini spremeni. Posamezniki tečejo pomagat, nekdo 

prevzame vodstvo in ostali ga upoštevajo. Med slučajno izbranimi posamezniki tako pride 

do medsebojnih stikov, sodelovanja in spoznavanja. Prej anonimna gruča se je spremenila 

v skupino, ki ima skupni cilj – pomagati. (Marentič Poţarnik, 1988) 
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Poleg skupnega cilja pa ima skupina še druge skupne značilnosti (Virk – Rode, idr., 

1990): 

- člani se med seboj sporazumevajo in sodelujejo, 

- v njej obstajajo določena pravila obnašanja in način vodenja, 

- v njej najdemo določeno delitev statusov in vlog. 

Statusi, ki jih posamezniki v skupini zavzemajo so naslednji: 

- vodja skupine (alfa pozicija), 

- pomočnik vodje (beta pozicija), 

- molčeča večina – izvajalci nalog (gama pozicija). 

Vodja skupine sprejema posameznika, vzpostavlja odnose med člani skupine in vodjem, 

ter med samimi člani skupine, podpira posameznike, da doţivijo uspeh, vodi razgovore o 

napredovanju skupine, lajša napetosti, tesnobe, strah in občutke krivde med člani, 

interpretira vedenje posameznika glede na njegov vpliv na skupino. 

V skupini pa se ustvarja skupinska dinamika, ki se oblikuje postopoma. Začetno 

predstavljanje vodi k verbalnemu in neverbalnemu komuniciranju, sledi vţivljanje v 

skupino, medsebojno zaupanje in na koncu uveljavljanje lastnih interesov in potreb 

znotraj skupine.  

Teoretična spoznanja o skupini pa lahko apliciramo tudi na razred. 

Šolski razred je socialna skupina, v kateri prihaja otrok v stik z vrstniki, ki so mu slučajno 

dodeljeni. Na ta izbor nima vpliva, zato si s tem širi razpon socialnih izkustev in veščin, 

ki so potrebne v tako razširjenem socialnem okolju. Vendar pri pouku v razredu 

velikokrat prihaja do enosmerne komunikacije, kjer do interakcij med posamezniki in 

»vodjem« - učiteljem ne prihaja. Socialne igre v razredu, so zato zanimiva tehnika, s 

katero lahko spodbudimo več interakcij med vključenimi v razredno skupino. Lahko se 

razvijejo v skladu s posameznimi fazami nastajanja skupine in pripomorejo k razvijanju 

»socialne energije« med člani. (prav tam) 

Ammon (Ammon, 1988 po Virk – Rode, idr., 1990) opredeljuje socialno energijo kot 

razvijanje kontaktov in odnosov pri istočasnem dajanju in jemanju ţivljenjsko pomembne 

energije. Je psihična energija, ki hrani, bogati, psihične in fizične procese rasti človeka. 

Nastaja med ljudmi, ki resno jemljejo drug drugega, ki upoštevajo potrebo vsakega in se 

ob teh zahtevah razvijajo. 
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6.7. SOCIALNE VEŠČINE 

»Za socialne veščine se pogosto uporablja tudi pojem »ţivljenjske veščine«. Socialne 

veščine večinoma razumemo v kontekstu interakcije med posameznikom in drugimi 

ljudmi, soljudmi. So torej veščine, a katerimi posameznik uresničuje svoje namene, ki ga 

vodijo, da lahko zadovoljuje svoje potrebe v socialnem okolju.« (Collins, 1992 po 

Rozman, 2006, str. 27) 

Različni avtorji različno definirajo socialne veščine. Pojavljajo se definicije socialnih 

veščin kot k cilju naravnanih vedenj, ki omogočajo interakcijo z drugimi. Prav tako so to 

vedenja, ki posamezniku omogočajo doseči cilje vrstniške sprejetosti, mnenja pomembnih 

drugih o vedenju, druga socialna vedenja, ki so povezana z vrstniško sprejetostjo. S 

pojmom socialnih veščin označujejo tudi sposobnost prepoznavanja različnih moţnosti 

dojemanja in odzivanja ter zmoţnost izbire med njimi, ko se znajdemo v različnih 

situacijah. Veliko starejših definicij se nanaša na prilagajanje, sprejemljivo vedenje, 

novejše razlage pa vidijo socialne veščine kot obvladovanje in uporabo veščin ob pravem 

času na pravem mestu za zagotovitev kakovostnega sobivanja in za ohranjanje duševnega 

zdravja vseh vključenih v socialnih interakcijah. Sem so vključena čustva in vedenje kot 

so empatija, sodelovanje, dogovarjanje, poslušanje, izraţanje, reševanje konfliktov, 

upoštevanje sebe in drugih, zmoţnost uporabljanja notranjih virov posameznika. 

(Gresham, idr. po Rozman, 2006) 

Učenje socialnih veščin je eno izmed pomembnih področij v otrokovem in 

mladostnikovem razvoju. Otrok se moralnih pravil uči tako, da v socialnem okolju 

pridobiva konkretne izkušnje o tem, kaj je prav in kaj napačno. Pri učenju pravil 

moralnega vedenja ima veliko vlogo načrtno in sistematično usmerjanje otrokovega 

vedenja (vzgojne tehnike), kar naj bi bila predvsem naloga staršev in drugih vzgojiteljev. 

Prav tako je naloga druţbe, da otrokom predstavi vedenjske vzore in modele, po drugi 

strani pa predstavlja izvor pozitivnega in negativnega podkrepljevanja otrokovega 

ravnanja. 

V otrokovem oţjem socialnem okolju veljajo kot oblike pozitivnega podkrepljevanja 

pohvala, nasmeh, objem, pozornost, darilo in podobno. Kot oblike negativnega pa 

osamitev, telesna kazen, odtegnitev pozornosti ali naklonjenosti. Vedenjske modele naj bi 

otrok našel v dejanskem vedenju ljudi v svoji okolici kot tudi v govornih, likovnih, 

filmskih in drugih opisih tega, kako mora ali ne sme ravnati v določenih situacijah. 

(Marjanovič - Umek, idr., 2004) 
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Otrok z vstopom v šolsko okolje vstopa v svet, kjer je socialnih interakcij s sošolci, 

vrstniki in učitelji vedno več. Številni učenci, ki ne dosegajo dobrega učnega uspeha, šole 

nimajo radi, kršijo pravila in s svojim vedenjem izstopajo, se v šoli ne počutijo sprejeti. Z 

učenjem socialnih veščin jim bomo dvignili samozaupanje in postali bodo socialno 

kompetentni. In taki učenci so uspešnejši, tako na socialni ravni kot tudi na učnem 

področju. Z učenjem socialnih veščin pa v razredu pridobijo prav vsi vključeni v ta 

vzgojni proces. Še posebej učenci s posebnimi potrebami, ki se bodo z učenjem veščin 

laţje vključevali v interakcije s sošolci in učitelji. Učenje teh veščin je namreč enako 

pomembno kot akademsko znanje. (McGrath, idr., 1996) 
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7. OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Meje normalnosti pri duševnih dejavnostih moramo v razvojnem obdobju otroštva 

vrednotiti drugače kot pri odraslih. Vsaka razvojna stopnja postavlja svoje zahteve. Potek 

zorenja niha in tudi en sam otrok teh zahtev na izpolnjuje enako kot drug vrstnik. Vse 

otrokove duševne dejavnosti so povezane s telesnim razvojem in trenutnim telesnim 

stanjem. Potek zorenja se lahko upočasni ob otrokovi bolezni ali se celo vrne na stopnjo 

manjše zrelosti ob morebitnem čustvenem stresu. Pojavljajo se lahko specifični zaostanki 

v razvoju različnih področij otrokovega razvoja. Velikokrat se tako na primer pojavijo 

zaostanki v razvoju govora, ki so lahko posledica čustvenih travm ali dednih zasnov. Tudi 

na psihomotoričnem ali socialnem področju se lahko pojavljajo specifični zaostanki, ki pa 

jih otrok z ustreznimi spodbudami okolja s časoma nadomesti in ustrezno napreduje v 

svojem razvoju. Če se primanjkljaji pojavljajo le na posameznih področij razvoja in jih 

otrok uspešno premosti, še ne moremo govoriti o motnjah v duševnem razvoju. (Ţmuc – 

Tomori, 1983) 

Diagnosticiranje oseb z motnjami v razvoju je kompleksno področje, ki so ga raziskovali 

številni strokovnjaki. V letih raziskovanj so oblikovali številne definicije motenj v 

duševnem razvoju, danes najbliţjo pa so leta 1990 podali strokovnjaki iz oddelka za 

defektologijo, Čuk, Galeša, Kotar, Novljan. Opredelili so, da so »Osebe z motnjo v 

duševnem razvoju osebe, ki imajo primanjkljaj na področju spoznavnih sposobnosti in je 

ta stalen. Zaradi stalnih motenj v razvojnem obdobju imajo teţave s socialno integracijo. 

Glede na etiologijo pa so jih razdelili na osebe z organskimi motnjami in na osebe s 

funkcionalnimi motnjami.« (Novljan, 1997) 

Podrobnejša definicija pa razloţi, da… »O motnjah v duševnem razvoju govorimo ko gre 

pri osebi za resnejše primanjkljaje v delovanju, ki so nastali pred osemnajstim letom 

starosti. Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo zniţano splošno ali specifično 

raven inteligentnosti, niţje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in 

socialnem področju, teţave na področju pozornosti in pomnjenja ter pomanjkanje veščin, 

kar se vse odraţa v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo.« (Kesič - 

Dimic, 2010, str. 11) 

Diagnosticiranje otrok z motnjami v duševnem razvoju je področje, na katerem se 

strokovnjaki trudijo izhajati iz celostnega otrokovega funkcioniranja in ne več iz izračuna 

otrokovega inteligenčnega kvocienta, kot so to počeli še pred kratkim. Zato sedaj 

govorimo o funkcionalnem diagnosticiranju, ki otroka »ocenjuje« glede na naloge, ki jih 



 

 

43 

 

opravlja in njegovo delovanje v okolju. Skupina otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki 

je najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami, se deli na štiri stopnje. 

 

- Otroci s teţkimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo stalno nego, pomoč in 

vodenje. Razumevanje in upoštevanje navodil je omejeno, usposobijo se le za 

sodelovanje pri posameznih aktivnostih. 

- Otroci s teţjimi motnjami v duševnem razvoju se usposobijo za nezahtevna 

opravila, pogosto potrebujejo pomoč pri skrbi zase. Razumejo in upoštevajo 

enostavna navodila, vendar potrebujejo varstvo. Orientirajo se v znanem manjšem 

prostoru, lahko imajo teţave v gibanju ter druge bolezni in spremljajoče teţave. 

- Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju lahko osvojijo osnove branja, 

pisanja in računanja. Razumejo in upoštevajo navodila in se lahko usposobijo za 

preprosta opravila skrbi za samega sebe ter enostavna praktična dela. Samostojno 

socialno ţivljenje ţivijo le izjemoma. 

- Otroci zgoraj omenjenih skupin se na področju vzgoje in izobraţevanja 

vključujejo v posebne programe vzgoje in izobraţevanja na različnih stopnjah 

glede na kronološko starost. 

- Otroci z laţjimi motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju) (Opara, 2009) 

 

7.1. VZROKI MOTENJ V DUŠEVNEM RAZVOJU  

Kot sem omenila v definiciji motenj v duševnem razvoju, je lahko motnja v razvoju 

organska ali funkcionalna. O organski motnji govorimo takrat kadar je zanjo vzrok v 

bioloških okvarah človekovega organizma, o funkcionalni pa kadar tega vzroka ni, oseba 

pa vseeno funkcionira kot oseba z motnjo v duševnem razvoju. 

Vzroki motenj se lahko pojavijo v prenatalnem, natalnem in postnatalnem obdobju. 

(Novljan, 1997) 

 

Prenatalni vzroki 

Prenatalni faktorji, ki povzročajo motnjo v duševnem razvoju, so faktorji, ki škodljivo 

vplivajo na plod v času nosečnosti. Infekcija plodu nastane vedno sekundarno, po 

primarni infekciji matere. To so lahko različne infekcije, bakterijske okuţbe, parazitna 

obolenja, zastrupitve, kemične substance, rentgenski ţarki, prehrana matere, gestoza, 

mehanične poškodbe nosečnice. 
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Perinatalni vzroki 

Motnje, ki nastanejo zaradi zapletov med porodom so lahko poškodbe osrednjega 

ţivčnega sistema otroka, zlatenica, Rh nezdruţljivost, nedonošenost, ABO hemolitična 

bolezen matere, … 

 

Postnatalni vzroki 

Motnje, ki nastanejo v času novorojenčkovega odraščanja do njegovega 18. Leta. Najbolj 

znani so encefalitis ali vnetje moţganov, meningitis, zastrupitve, pomanjkanje hrane, 

cepivo, poškodbe glave,… (prav tam) 

 

7.2. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK Z LAŢJIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Osnovna značilnost otroka z motnjo v duševnem razvoju je zaostanek v spoznavnem 

razvoju. Če intelektualne sposobnosti razumemo kot sposobnosti za pridobivanje znanja, 

spretnosti in navad, opazimo da imajo ti otroci največ teţav prav na tem področju. 

V procesu učenja, razumemo primarno in sekundarno učenje. Pod primarno učenje 

razumemo vsa tista osvajanja različnih znanj, ki so nastala kot posledica izkušenj, 

sprotnega učenja, oblikovanja navad, osnovnih oblik vedenja,… Sekundarno učenje pa 

vključuje tudi spoznavne komponente in zajema med drugim osvajanje znanja v šolskem 

obdobju. Med tem ko imajo otroci z zmerno in teţko motnjo v duševnem razvoju teţave 

ţe na področju primarnega učenja, imajo otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

preteţno teţave na področju sekundarnega učenja. 

Opazni so primanjkljaji in zastoj na področju vizualnega zaznavanja, saj opazijo manjše 

število predmetov v naravi in na sliki, pri opazovanju so počasni. O predmetih v naravi 

vedo malo, slabo opazujejo slike in vsebine slik pogosto poenostavijo. Raziskave kaţejo 

na teţave pri sprejemanju, shranjevanju in transformiranju vizualnih in avditivnih 

informacij. Manjše število predstav je največkrat tudi vsebinsko skromnih, nejasnih, 

nenatančnih in nepopolnih. Predstave hitro poenostavijo. Vzrok temu je njihovo 

specifično zaznavanje in proces hitrega pozabljanja. 

Fantazija je skromna, tako verbalna kot neverbalna, in se razvije pozno. Nerazvita 

fantazija pa je vzrok za slabše odnose s povprečno inteligentnimi vrstniki.  

Pomnjenje je glede na obseg in trajanje slabše razvito. Primanjkljaje imajo v hitrosti 

transfera iz senzoričnega v kratkotrajno shranjevanje, teţave naraščajo vzporedno s 

povečevanjem obsega informacij.  
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Pozornost je kratkotrajna, velike teţave se kaţejo predvsem v selektivni pozornosti. 

Številne teorije pozornosti poudarjajo, da so primanjkljaji pozornosti posledica šibkejših 

kognitivnih procesov, zato je obseg pozornosti pri njih neustrezen in neučinkovit tudi 

glede na vrsto nalog. 

Razvoj govora kot osnovnega sredstva komunikacije je tesno povezan z razvojem 

mišljenja in motorike, zato je razumljivo, da je govor otrok z motnjo v duševnem razvoju 

odvisen od stopnje motnje. Odstopanja v govoru lahko nastanejo tudi zaradi anomalije 

govornega aparata. Govor se počasneje razvije, otrok ima zoţen besedni zaklad, 

agramatično jezikovno strukturo, kar vodi v zmanjšano negovanje govornih stikov. 

Značilne so eholalije tj. ponavljanje besed, vendar otrok ob tem izrečenega ne doţivlja. 

Ustni napotki in razlage na otroka ne vplivajo v zadostni meri in ne aktivirajo reakcije kot 

pri povprečno inteligentnem vrstniku. 

V gibalnem razvoju so počasnejši, prav tako v telesni zmogljivosti, koordinaciji gibov ter 

ekonomiki gibanja. Prisotno je pomanjkanje gibalnih občutkov, gibalnih predstav in 

gibalne orientacije. Prav tako je veliko otrok z motnjo, ki ima teţave pri fini motoriki. 

Pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju so pogostejši neustrezen razvoj značaja, volje in 

drugih procesov, vzrok za to ni samo nerazvito mišljenje, temveč tudi disharmonični 

razvoj otrokovih potreb. Pogosto niso sposobni kontrolirati svojega vedenja, zato zaidejo 

v teţave. Primanjkljaji so večinoma prisotni na področju samostojnosti, 

samoiniciativnosti, kontrole vedenja in ţelja. V skupini povprečnih sovrstnikov pogosto 

nimajo prijateljev, prav tako so malokrat izbrani za prijatelja. 

Čustvovanje otrok z motnjo v duševnem razvoju je v veliki meri odvisno od okolja v 

katerem otrok ţivi. Pravilna vzgoja namreč doprinese k večji kontroli čustev, kar je 

pokazatelj čustvene zrelosti. Zelo pomembno je, da si pridobivajo ustrezna znanja in 

spretnosti za prilagajanje v različnih situacijah in aktivnostih. Ko zaupajo vase, v 

določeno aktivnost, se to zaupanje prenaša tudi na druge aktivnosti. 

Socialni razvoj pri otrocih z motnjo, poteka enako kot pri povprečno inteligentnih 

vrstnikih, le da je prehod iz ene faze v drugo počasnejši in bolj kompleksen. Slabše 

socialno prilagajanje pa izvira tudi iz osebnih neuspehov in osebnih teţav. Raziskave so 

pokazale pomemben vpliv kognitivnega razvoja na oblikovanje stališč in vrednost, kjer so 

otroci z motnjo dosegali bistveno slabše rezultate kot povprečno inteligentni vrstniki. 

Socialne spretnosti so slabše razvite, nagibajo se k nezrelemu presojanju socialnih 

situacij. 
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Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo večino potreb, ki jih imajo ostali ljudje: 

potrebe po socialnih stikih, varnosti, primerni nastanitvi, izobraţevanju, zaposlitvi. 

Kakršnakoli oblika pomoči, namenjena osebam z motnjami v duševnem razvoju, mora 

biti usmerjena k povečevanju njihovih zmoţnosti in njihovega vključevanja v normalno 

ţivljenje v druţbi. 

Z izobraţevanjem in usposabljanjem, lahko v veliki meri izboljšamo njihove zmoţnosti in 

sposobnosti za samostojno ţivljenje. Zaradi tega sta zgodnje odkrivanje takega stanja in 

zgodnja pomoč pomembni za pospeševanje samostojnosti in za kar najboljši razvoj 

sposobnosti in zmoţnosti samostojnega odločanja posameznikov. Dostop do 

izobraţevanja, ki omogoča vključevanje v druţbo ţe v šolski dobi in pozneje, povečuje 

zmoţnosti samostojne skrbi zase. (Novljan, 1997) 

 

7.3. GLASBA IN OTROCI Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Glasba je ţe od nekdaj spremljevalka človeka, torej lahko trdimo, da je tesno povezana s 

človekom, z njegovo naravo in močno vpliva nanj. Glasbo občuti vsak človek, torej tudi 

otroci z motnjami v duševnem razvoju. Vnašamo jo v proces poučevanja in usposabljanja 

za ţivljenje ter z njo otroke sproščamo, umirimo, razvijamo govor, gibanje, socialne 

spretnosti, čustveno izraţanje. 

Pri starejših avtorjih najdemo opise otrok z motnjami v duševnem razvoju kot apatične, 

čustveno hladne, kljubovalne in agresivne. Vendar to nikakor ne drţi, saj so sposobni 

izraţati veliko dobre volje in ljubezni. Glasba ima veliko vlogo na področju razvijanja 

socialnih kompetenc in čustvenega ugodja, saj s svojimi glasbenimi dejavnostmi 

omogoča pristop prav vsakega posameznika na njemu prilagojen način. Je sredstvo, ki 

vodi k sproščanju, razmišljanju, reševanju problemov in ustvarjanju. 

Glasba je v ţivljenju oseb z motnjo v duševnem razvoju ravno tako, če ne bolj pomembna 

kot v ţivljenju vseh ljudi na svetu. Je umetnost s katero lahko pomagamo posameznikom 

v najrazličnejših stanjih: s telesnimi boleznimi, travmami, poškodbami, psihiatričnimi 

obolenji, zasvojenostmi, čustvenimi teţavami, komunikacijskimi teţavami, vedenjskimi 

teţavami. In prav slednje tri se lahko razvijejo kot posledica motenj v duševnem razvoju. 

Glasba je torej medij s katerim se na neverbalni ravni pribliţamo osebam, ki potrebujejo 

pomoč, da se laţje spopadajo z osebnimi teţavami in teţavami, ki nastajajo ob interakciji 

z okolico – druţbo. Pomoč z glasbo omogoča izraţanje in deljenje občutkov na nezavedni 

ravni in temelji na tezi, da ima vsak človek ne glede na starost in izobrazbo osnovno 

zmoţnost glasbenega ustvarjanja in vrednotenja. 
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Izkušnje dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju, kjer je bila glasba osrednji medij 

za vzpostavitev odnosov v skupini, kaţejo na uspehe na področjih psihomotoričnega 

razvoja posameznikov, komunikacijskih spretnosti, ustvarjalnega izraţanja, čustvenega 

ugodja. Otroci, vključeni v glasbene dejavnosti so po svojih individualnih sposobnostih 

aktivno sodelovali vsaj pri eni izbrani aktivnosti, ki je po navadi predstavljala njihovo 

močno področje. Na področjih, kjer so se pojavljali primanjkljaji pa so zaradi povečane 

motivacije, ki jo je omogočala glasba, nadaljevali brez prekinitev in zavračanj, kar se 

zaradi negotovosti velikokrat zgodi. 

Z glasbenim ustvarjanjem ali poslušanjem si osebe s posebnimi potrebami pridobivajo 

bogate izkušnje in občutek samoaktualizacije, kar je temelj za vzpostavljanje osebnega 

ravnovesja osebe ter pomemben korak k vzpostavljanju socialnih interakcij. 

Vsak učenec je nedeljiva celota in glasba posega na vsa področja njegovega učenja ter 

uresničuje široko paleto vzgojno-izobraţevalnih smotrov. Spretnosti in znanja, ki jih 

učenec pridobiva s sodelovanjem preko različnih glasbenih aktivnosti, potrebuje tudi pri 

vseh drugih dejavnostih in opravilih. Z lastno aktivnostjo pa omogoča in spodbuja prenos 

teh spretnosti in znanj na vsa svoja razvojna področja. Prav zato ima glasba tako 

pomembno vlogo pri učenčevem socialnem, emocionalnem, intelektualnem in fizičnem 

razvoju. (Učni načrt, 2004) 
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EMPIRIČNI DEL 

 

1. NAMEN IZVAJANJA 

»Prizadevanja vseh, ki neposredno ali posredno sooblikujemo vzgojno – izobraţevalni 

proces so usmerjena v razvoj celovite osebnosti (intelektualna, emocionalna in socialna 

rast). Na kakovost razvoja posameznika vplivajo njegove sposobnosti, kultura okolja v 

katerem ţivi in različne moţnosti zadovoljevanja potreb, ki ob vstopu v nove skupine 

pridobivajo na obsegu in kakovosti. Proces sekundarne socializacije, ki se začenja z 

otrokovim vstopom v šolo, je tesno povezan s potrebami po gibanju, igri; kvalitativne 

razseţnosti pa dobijo tudi socialne potrebe in motivi«. (Virk - Rode, idr., 1990, str. 3)  

 

Z osebami s posebnimi potrebami sodelujem v okviru svojega poklica, kot študentka 

specialne pedagogike in v okviru vseţivljenjskega učenja v obliki poletnih taborov, 

zadnjih pet let. Predvsem osebne izkušnje dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju 

so mi podarile veliko izkušenj, tudi s področja glasbe. Od prvih trenutkov povezovanja s 

pomočjo glasbe, me je ta vez spodbujala k še večjemu zanimanju za osebnostno rast oseb 

z motnjo. Ţelela sem se jim pribliţati s pomočjo glasbe, ki s svojimi naravnimi elementi 

posega na področje razvoja oseb z motnjo, ki je največkrat zapostavljeno. To je področje 

socializacije. 

 

Osrednji namen diplomskega dela je usmerjen v spremljanje in vrednotenje vpliva 

glasbeno – didaktičnih iger na afektivno področje razvoja učencev, z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju.  

 

Pri načrtovanju ideje za diplomsko nalogo me je vodila misel: »Kako pomagati učencem, 

ki imajo teţave v socialni interakciji, spremljajoče teţave, ki izvirajo iz motenj v razvoju, 

neugodne domače razmere, negativno samopodobo...?« »Na kakšen način jih motivirati, 

pripraviti k sodelovanju ter jih »naučiti« socialnih veščin?«  
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2. PROBLEM IN CILJI 

V oblikovanju cilja diplomske naloge sem posegla po knjigi »Razred kot socialna skupina 

in socialne igre« (Virk – Rode, idr., 1990) kjer sem uporabila pet faz nastajanja skupine. 

S fazami, ki so mi bile v oporo predvsem pri oblikovanju ciljev za nastajanje ugodne 

razredne klime, sem sledila socialnim veščinam, potrebnim za razvoj skupine. V okviru 

faz sem oblikovala petnajst delavnic, tri delavnice za vsako fazo. Vsaka izmed faz je s 

svojimi glasbenimi vsebinami in dejavnostmi sledila ciljem s področja socializacije, 

oziroma učenju socialnih veščin. Skupina je v celoti sledila skupnemu cilju – vztrajati v 

nalogah glasbeno – didaktičnih iger in upoštevati pravila teh iger. 

 

V oblikovanju delavnic sem prav tako upoštevala učni načrt glasbene vzgoje za prilagojen 

program z niţjim izobrazbenim standardom, vsebine pa sem dopolnjevala z glasbeno – 

didaktičnimi igrami, ki so vsebovale elemente socialnih iger in terapevtske oblike dela. 

V teku delavnic sem razvijala in vrednotila sledeče cilje s področja afektivnega razvoja, 

ki sem jih zasledila v knjigi »Prijazni učenci, prijazni razredi« (McGrath, idr., 1996) in 

jih prilagodila glede na cilje posamezne faze, razvojne značilnosti otrok in glasbene 

vsebine ter dejavnosti iz učnega načrta.  

Faze in razdelitev ciljev, ki sem jim sledila: 

 

Prva faza predstavljanja in spoznavanja: 

- pribliţati se in pridruţiti k dejavnosti, 

- znati se igrati / upoštevati dogovorjena pravila, 

Druga faza komunikacije in oblikovanja skupine in tretja faza opazovanja in percepcije: 

- nastopiti pred drugimi, 

- vključiti in upoštevati druge, 

Četrta faza vţivljanja in identifikacije 

- vţiveti se v lastnosti vloge, 

- sodelovati v skupini, 

Peta faza agresivnosti in samoobrambe 

- izraziti svoje mnenje in pri njem vztrajati ob upoštevanju sošolca, 

- fizično se umiriti. 
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V raziskavi pa so bili posredno zajeti tudi cilji z drugih področij celostnega razvoja 

otroka.  

Na psihomotoričnem področju:  

- koordinacija velikih in malih gibov, 

- koordinacija vida in rok, 

- koordinacija sluha in rok, 

- mimika, 

- oblikovanje glasov, 

- orientacija v prostoru. 

Na kognitivnem področju: 

- razvijanje zaznavnih sposobnosti (usmerjanje pozornosti, poslušanje, opazovanje), 

- poznavanje in razumevanje glasbenih pojmov. 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu ţelim preveriti naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

- Kako in v kolikšni meri vpliva glasba, na socialno vključenost posameznih 

učencev z motnjo v duševnem razvoju?  

 

- Kako so delavnice glasbeno – didaktičnih iger pripomogle h krepitvi odnosov v 

skupini ter razvijanju socialne energije
4
 med člani?  

 

4. RAZISKOVALNA METODA 

Uporabljena metoda dela kvalitativnega raziskovanja je študija primera. Uporabila bom 

pluralno ali komparativno študijo primera, kjer bom preučevala več primerov hkrati in jih 

med seboj primerjala.  

»Študija primera je pristop pri celovitemu raziskovanju pojavov, procesov in postopkov s 

pomočjo proučevanja posameznih primerov. Pri študiji primera, ki velja za osnovni 

model kvalitativnega raziskovanja, gre za celovit opis primera. Uporabljajo se podrobni 

besedni opisi ali pripovedi, ki temeljijo na značilnostih izkustvenega procesa.« (Mesec, 

1998, str. 14) 

                                                 
4
 »Socialna energija pomeni razvijanje kontaktov in odnosov pri istočasnem dajanju in jemanju ţivljenjsko 

potrebne energije. Nastaja med ljudmi, če resno jemljejo drug drugega, če upoštevajo potrebo vsakega in če 

se ob teh zahtevah dalje razvijajo.« (Virk - Rode, idr., 1990, str. 12) 
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Rezultati raziskave in delavnice, ki sem jih izvajala enkrat tedensko v sklopu glasbene 

vzgoje na osnovni šoli s prilagojenim programom z niţjim izobrazbenim standardom, 

bodo torej obdelani opisno.  

 

5. OPIS VZORCA 

Delavnice sem izvajala v kombiniranem oddelku 1., 2. in 3. razreda v osnovni šoli s 

prilagojenim programom z niţjim izobrazbenim standardom. Izvajala sem jih enkrat 

tedensko od začetka meseca januarja, do konca meseca maja. Razred je obiskovalo sedem 

učencev, dva sta obiskovala prvi razred, eden drugega in štirje učenci tretji razred.  

Pet učencev izhaja iz nespodbudnih domačih okolij, kar je pomembno vplivalo na njihovo 

vključenost v razredno skupnost in se odraţalo tudi pri motenem poteku učnih ur. 

Neupoštevanje učitelja, sošolcev, beganje po razredu, neupoštevanje razrednih pravil, 

agresivni vedenjski vzorci in seveda specifične motnje vsakega posameznega učenca, so 

pomembno vplivali na dnevne neuspehe v razredni skupnosti in tudi neuspeh 

posameznikov.  

V prvi delavnici sem izvedla prikrit sociogram razreda, da bi laţje interpretirala poloţaj 

posameznega učenca v razredu, vendar o dobljenih rezultatih ne morem govoriti. 

Predvidevam namreč, da so učenci izbrali tistega sošolca, ki so ga najprej videli okrog 

sebe, kar pojasnjujejo tudi raziskave v knjigi Razvojna psihologija (Marjanovič - Umek, 

idr., 2004). Eksperimentatorji namreč ugotavljajo, da socialni poloţaj predšolskega otroka 

ali otroka v zgodnjem otroštvu, v skupini teţko ugotavljajo z običajnimi pristopi znotraj 

sociometričnih tehnik. Otroci morda izberejo najbliţjega otroka, ki ga vidijo ali otroka s 

katerim so nazadnje komunicirali, kar pa ne daje vpogleda v dejansko stanje. Hartup 

(Hartup, 1993 po Marjanovič - Umek, idr., 2004) ponuja več različnih poti, kako je 

mogoče ugotavljati kdo so otrokovi prijatelji in kakšni so odnosi med učenci. Eden izmed 

njih je tudi ocenjevanje s pomočjo opazovanja vzgojitelja, ki je veliko časa z otrokom. 

Tako sem tudi jaz s pomočjo opazovanja ocenila funkcioniranje posameznika ter odnose 

v skupini. (prav tam) 
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V nadaljevanju bom na kratko opisala vsakega posameznika vključenega v raziskavo in 

njegov poloţaj v skupini. (Imena v raziskavi so izmišljena). 

 

MIHA je do sošolcev strpen in prijazen, vendar pasiven in nekritičen, glede slabega, 

motečega vedenja. Njegova pozornost in pripravljenost za delo nihata, vendar ob ustrezni 

spodbudi opravi nalogo. Izhaja iz manj spodbudnega domačega okolja, kar se izraţa na 

slabšem govornem modelu, njegovo poznavanje okolja je omejeno na oţjo okolico. 

Teţave se odraţajo predvsem v pomanjkljivi komunikaciji z vrstniki, zato se občasno 

znajde v konfliktni situaciji, ki je ni sposoben razrešiti. 

 

KRISTJAN dosega na učnem področju visoke rezultate, tudi temeljne standarde znanja za 

drugi razred, čeprav obiskuje prvega.  

Vendar pri pouku ne sodeluje, skupinski obliki dela se pridruţi le občasno, ne vztraja več 

kot pet minut. Njegova igra je le za kratek čas konstruktivna. Učenec ne upošteva 

navodil, ukazov ali prepovedi, razrednih pravil. Sodeluje le pri individualni obravnavi z 

veliko spodbud in pozornosti. Na zahteve po upoštevanju pravil in ob prepovedi se 

odzove starosti neprimerno: s pljuvanjem, brcanjem, beganjem po razredu, metanjem na 

tla, udarci, ščipanjem… Do lastnine je uničevalen in neskrben, prav tak je do lastnine 

sošolcev, v katero večkrat posega. Umiri se ob igri z vodo ob umivalniku, risanju ter 

občasno ob poslušanju glasbe. Razvojne teţave se kaţejo kot posledica motnje na 

področju govora, šibke artikulacije glasov, tvorjenje povedi in komunikacije z vrstniki. 

Učenec pa izhaja tudi iz manj spodbudnega okolja, kjer je slabši govorni model in 

pomanjkljivo učenje na primarnem področju (druţinski odnosi in vloge v druţini, 

izkušnje predšolskega obdobja so osiromašene). 

 

TJAŠA je v drugi razred vključena drugo leto. Učenka pri pouku v večji meri sodeluje 

pasivno, saj v večini primerov učne snovi ne razumeva v celoti in jo teţje dohaja. Tjaša je 

deklica z močno voljo, rada ukazuje in je manj vodljiva, sploh v okoljih zunaj razreda. Do 

sošolcev je večinoma prijazna in uvidevna, včasih pa tudi groba, uščipne ali s svinčnikom 

počečka sošolčev list, mizo ali obleko. Največkrat se na tak način odzove, kadar zaradi 

teţav na področju govornega razvoja, ne zmore razrešiti konfliktnih situacij do katerih v 

razredu prihaja. Prihaja iz spodbudnega domačega okolja. Razredna pravila upošteva in 

se ustrezno odziva na opozorila ter spodbude učitelja. 
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LUKA je učenec z motnjo avtističnega spektra. Prisotno je stereotipno vedenje – 

ponavljanje besed za učiteljem, igranje s stikalom za luč, ponavljanje enakih vprašanj. 

Primanjkljaji se pojavljajo tudi pri ohranjanju pozornosti, šibki prostorski orientaciji, 

nerazumevanju socialnih situacij. 

Na splošno Luka ne kaţe pretiranega zanimanja za šolsko delo, vendar je pri učnem delu 

zelo aktiven; sodeluje, opravi nalogo (z malo spodbude) in se ne pusti motiti pri delu, 

oziroma se jezi, če je moten. Govor je ustrezno razvit, do komunikacije s sošolci ne 

prihaja, ker učenec ne vzpostavlja stikov z njimi. Do sošolcev je strpen, vendar je v 

njihovi druţbi pasiven, opozori jih le na zanj moteče dejavnosti (ko so preglasni ipd.). 

Največkrat vzpostavi stik z odraslo osebo; tudi očesni in fizični stik (poboţa ali objame). 

 

SANJA na učnem področju dosega odlične rezultate, sodeluje pri pouku, vendar 

potrebuje veliko spodbud in pozornosti. Naloge opravi hitro in površno in po končanem 

delu moti pouk ter ostale učence. Pravila razume, vendar jih ne upošteva. Krši jih 

namerno. V skupini prevzema vodilno vlogo, včasih se vede kljubovalno, s sošolci pa 

prihaja v konflikt, saj je do njih neprijazna, jih zmerja, grozi ali jih po krivem obtoţi za 

svoja dejanja. Učenka prihaja iz nespodbudnega domačega okolja, kjer je deleţna 

nestrukturirane, premalo kritične vzgoje ter pomanjkanja osnovne nege. 

 

ANA pri pouku aktivno sodeluje, če so dejavnosti njej ljube in poznane. Pred novimi 

neznanimi nalogami ima odpor, pojavi se kljubovalno vedenje, ki večkrat vodi v 

agresiven odziv. Učenka ne zna oceniti koliko in kaj zmore, zato zavrača tudi naloge, ki 

so prilagojene njej. Učna uspešnost je nizka, pojavljajo se čustvene teţave (jok, kričanje, 

avtoagresivno in agresivno vedenje, uničevanje lastnine v navalu besa, iskanje pozornosti 

s starostjo neprimernim vedenjem – kazanje jezika, preklinjanje, slačenje) zaradi šolskih 

neuspehov in nerealnih pričakovanj v domačem okolju, ki jih deklica ne zmore. V skupini 

prevzema vodilno vlogo. Pogosto je svojevoljna in impulzivna, če ni po njenem. Do 

sošolcev je nepotrpeţljiva, večkrat jih okrega in »kaznuje«, ker so npr. počasni. 

Razvojne motnje se kaţejo na področju govora, ki je nerazumljiv, hiter in popačen, 

motorike, ki je okorna, na področju usmerjanja procesov – ohranjanja pozornosti, 

pomnjenja, zaznavnih sposobnosti (vizualne in avditivne). 

Deklica je zelo spretna v samo - urejanju in je redoljubna. Spretna je v organizaciji 

(priprava na pouk, čiščenje, oblačenje…), vendar tudi na tem področju prihaja do 
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pretiravanja, saj učenka posega v sošolce, ko opravljajo ta dela in se jim vsiljuje oziroma 

na silo prevzame njihovo delo.  

 

JASMINA pri pouku večinoma aktivno sodeluje, včasih pa se delu tudi upre. Motivacija 

za pouk se izboljšuje, počasnejša in slabše organizirana pa je pri osebnem urejanju in 

pripravi šolskih potrebščin. Razvojne motnje se kaţejo predvsem pri usmerjenosti 

procesov – usmerjanje in ohranjanje pozornosti, pomnjenje, orientacija v prostoru. 

Teţave se največkrat odraţajo na motoričnem nemiru, ki je zanjo značilen, predvsem, ko 

je javno izpostavljena ali ko je navdušena. Ta ji preprečuje umiritev, potrebno za 

ustreznejše zaznavanje informacij iz okolja, zato potrebuje veliko spodbud in usmerjanja 

pri izvajanju nalog. Večkrat prevzema neprimerna vedenja sošolcev, ki jih nato ob 

spodbudah in opozorilih učitelja ustrezno prekine. Do sošolcev je Jasmina pozorna, 

nevsiljiva in potrpeţljiva, ustrezno sprejema razredna pravila.  

  



 

 

55 

 

6. IZVEDBA IN INTERPRETACIJA NAPREDKA V POSAMEZNIH UČNIH URAH 

FAZA PREDSTAVLJANJA IN SPOZNAVANJA 

 

DATUM  6.1.2011 RAZRED: PPNIS 1, 2, 3 ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 1 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- vzpostavijo kontakt s vključenimi, tako, da pokličejo posameznikovo ime in ga pogledajo 

- počakajo na vrsto in ne segajo v besedo ali dejanje sošolca 

- poslušajo navodila vodje in jih upoštevajo pri izvedbi igre 

- si podajo roke, se pogledajo v oči in se med seboj pozdravijo 

- poslušajo in pripevajo ob pesmi »Pleši, pleši črni kos« 

- se gibajo ob ritmični izreki pesmi in petju pesmi 

- spremljajo ritmično igranje in usmerijo pozornost na spremembo v ritmu 

- se umirijo, sprostijo in prisluhnejo pesmi 

FAZA PREDSTAVLJANJA IN SPOZNAVANJA (splošni cilji za socialno področje) 

- Pribliţati se in pridruţiti k dejavnosti 

- Znati se igrati, upoštevati dogovorjena pravila 

PRIPOMOČKI: kitara, rjuha, »Biba, buba, baja« (Voglar, 

1998), »Ringa raja, pesem nam ugaja« (Sicherl - Kafol, 

2001), Pied Piper (Bean, idr., 2001) 

KLJUČNI POJMI: pozdrav, ptice 

pozimi 

OBLIKE DELA: GLASBENE METODE POUČEVANJA: 

 frontalna □ Ritmična izreka, x petje, □ igranje na otroška glasbila, □ gibalno/likovno 

izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom, x doţivljajsko poslušanje, 

x analitično poslušanje, □ estetsko oblikovanje glasbenih vsebin,  

□ ustvarjanje glasbenih vsebin, □ gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob 

glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI  

- Didaktična igra  

(»Stol na moji 

desni strani je 

prost«) 

- Učenci sedijo v krogu, vsak na svojem stolu, en stol v krogu je preveč. 

Vsi skupaj pojemo pesem »Sedeţ na moji desni strani je prost«, učenec, 

ki ima na svoji desni strani prost stol, izbere enega izmed sošolcev in ga 

povabi k sebi. Pri tem ga pokliče po imenu in ga pogleda. 

- Spoznavanje 

nove skladbe 

»Pleši, pleši črni 

kos« 

- Didaktična igra 

(»Dober dan«)  

- Z učenci se pogovorim o pticah, ki prezimujejo. Naštejemo nekaj ptic 

(vrabček, sinička, kukavica, kos), da poveţejo splošno znanje z 

učenjem nove pesmi o ptici – kosu.  

- Učencem zapojem pesem, ki jo spremljam s kitaro. Artikulirajo 

besedilo pesmi in jo ritmično pospremijo s korakanjem po razredu. Ob 

korakanju pripevajo. 

- Kot vodja igre, z bobnom »popeljem« učence na »sprehod« po razredu. 

Ko zvok bobna potihne se učenci ustavijo ob najbliţjem sošolcu in ga 

pozdravijo »Dober dan« in mu podajo roko. 

- Sproščanje ob 

poslušanju in 

tipni stimulaciji 

(»Deţek pada«) 

- Učenci se posedejo v krog na tla in naslonijo glave na kolena, ter 

zaprejo oči. Vodja hodi po krogu okrog njih in zapoje pesem »Deţek 

pada« ter z rokami spodbuja kinestetične občutke pri učencih, tako, da 

oponaša padanje deţja, toče, sonca in jih z rokami prenese na hrbte in 

glave učencev. (deţek rahlo dotikanje, toča močno trepljanje, sonce 

boţanje z ruto.) Pesem tudi dinamično podpre s svojim glasom. (deţek 

je tih, toča je glasna, sonce je »neţno«, veselo) 
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EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha se je pribliţal skupini in sodeloval, potreboval je dodatne spodbude, da je glasno in 

jasno poklical sošolca po imenu. Pri igrah je vztrajal do konca s pomočjo usmerjanja 

njegove pozornosti na pravila iger in opazovanja dogajanja v razredu. 

Kristjan se skupini ni pridruţil, kljub spodbujanju in začetnemu opazovanju. Delo in 

potek dejavnosti je motil z nemirnim sprehajanjem po razredu in opozarjanjem nase. 

Pomočnica ga je morala umakniti iz dogajanja v razredu, da smo lahko nadaljevali. 

Tjaša se je pridruţila skupini in upoštevala pravila. Pri dejavnostih je sledila vsem 

navodilom ter vztrajala do konca iger. Pri igri »Dober dan« se je rokovala samo z 

izbranimi sošolci. Kljub spodbudam ni upoštevala navodil. 

Luka se je pridruţil skupini in sodeloval. Potreboval je dodatne spodbude za usmerjanje 

pogleda sošolca, ki ga pokliče, usmerjanje pozornosti na dogajanje v skupini ter 

opazovanje vodje. Podal je roko sošolcu. 

Sanja se je vključila v skupino, vendar je potrebovala dodatne spodbude, da je počakala 

na vrsto in upoštevala pravila iger. Cilj je delno dosegla. 

Ana se je pridruţila skupini po predhodnem opazovanju, pravila je poslušala. Upoštevala 

jih je le na začetku igre in potem ob dodatnih spodbudah, ki pa so jo vznemirjale, zato 

sem morala biti previdna, da je ne opozarjam prevečkrat. 

Jasmina je sodelovala pri vseh dejavnostih od začetka do konca. Rada se je pridruţila in 

se veselila dogajanja, kar se je kazalo tudi z motoričnim nemirom. Le – ta pa ji je 

onemogočal pozornost pri poslušanju navodil. Upoštevala jih je delno in ob spodbudah.  

UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 
Pribliţa se skupini in sedi na stolu, pokliče izbranega sošolca po 

imenu in ga ob tem pogleda. 

Kristjan 
Se pribliţa skupini vsaj na začetku dejavnosti, sedi na stolu pri 

igri in počaka na vrsto.  

Tjaša 

Pri dejavnostih se prilagaja sošolcem. Pokliče jih po imenu in 

pogleda v oči, počaka na vrsto. Pozdravi in rokuje se z vsemi 

sošolci 

Luka Pri igri »Dober dan« se sprehaja po razredu in poda roko sošolcu. 

Sanja 
Počaka na vrsto pri igri Stol na moji desni je prost, sošolca 

pozdravi, ko boben utihne 

Ana 
Pribliţa se skupini (lahko tudi med izvajanjem) in posluša 

navodila 

Jasmina 
Pribliţa se skupini, sodeluje pri igri do konca, počaka in posluša 

navodila 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

DATUM 13.1.2011 RAZRED: PPNIS 1, 2, 3 ŠOLSKO LETO: 2010/11 

PREDMET GVZ Delavnica št. 2 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- se pribliţajo in oblikujejo krog. V krog se nato usedejo in poslušajo navodila. 

- poslušajo in opazujejo sošolca ter ob tem pripevajo pesem »Dober dan pri glasbi« 

- počakajo na vrsto in sošolcu zaploskajo 

- počakajo na ritmični vzorec in ga ponovijo (en udarec, dva udarca) 

- drţijo in igrajo na Orffove instrumente tako kot jim pokaţe vodja 

- hodijo ob ritmični izreki pesmi, petje pesmi pospremijo z gibalnimi vzorci 

- pripevajo k pesmi »Zimska« (Olga Denac) 

FAZA PREDSTAVLJANJA IN SPOZNAVANJA (splošni cilji za socialno področje) 

- Pribliţati se in pridruţiti k dejavnosti 

- Znati se igrati, upoštevati dogovorjena pravila 

PRIPOMOČKI: Orffova glasbila, kitara, rjuha KLJUČNI POJMI: ritem, skupina, 

instrumenti,  

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ Ritmična izreka, □ petje, x igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

□ gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

 

- Petje in zvočno 

ustvarjanje 

 

- Didaktična igra  

(»Koncert s 

triangli«) 

- Z učenci oblikujem krog. Nato se posedemo na podloge, ki jih 

pripravi deţurni učenec. Zapojemo pozdravno pesem »Dober dan 

pri glasbi«, za vsakega učenca posebej. Vsak učenec medtem, ko 

mu pojemo igra na melodični resonator, drugi ga poslušajo in ne 

posegajo po instrumentu. Na koncu mu vsi zaploskamo. 

- Učencem razdelim triangle in jim dovolim, da se na začetku 

poigrajo z instrumenti. Nato jim pokaţem pravilno ravnanje in 

igranje z instrumentom. Zaigram enostaven ritem in dam navodilo, 

da ponovijo ritem za mano. Učenci so razdeljeni v dve skupini. 

Skupini med seboj tekmujeta, katera bo večkrat zaigrala pravilen 

ritem. Zmagovalna skupina izbere poljubno pesem, ki jo skupaj 

zapojemo in pospremimo s triangli. 

 

- Spoznavanje nove 

skladbe 

- Prenos ritma 

besedila v 

ritmično gibalne 

vzorce 

- Z učenci se pogovorim o značilnostih zimskega letnega časa. 

Omenim zimske športe. Zapojem pesem »Zimska«. Učenci 

prisluhnejo. 

- Učenje besedila podkrepim z ritmično izgovarjavo in hojo v krog, 

okrog stolov. S hojo oponašamo smučarje tekače in pojemo. Pesem 

utrjujemo ob spremljavi gibalnih vzorcev (drsanje, sankanje, 

kepanje), ki jih predlagajo tudi učenci 

- Petje in zvočno 

ustvarjanje (»Lep 

pozdrav ţelim ti«) 

- Učenci zapojejo ob zaključku učne ure poslovilno pesem na 

melodijo pesmi »Dober dan pri glasbi«, besedilo pa je prirejeno 

(»Lep pozdrav ţelim ti«). Zraven vsak učenec posamezno zaigra na 

melodični resonator, drugi mu zapojejo in prisluhnejo. 
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Miha 
Opazuje sošolce med igranjem na melodični resonator, pripeva ob pesmi 

in zaploska sošolcu ob spodbudi. 

Kristjan Pridruţi se skupini po predhodnem opazovanju. Sedi v krogu. 

Tjaša 
Opazuje sošolce, počaka na vrsto pri igranju na instrument in zaploska 

sošolcu 

Luka 
Sodeluje v skupinskih aktivnostih, upošteva pravila, počaka na vrsto, 

zaploska, ne zaostaja pri gibalnih aktivnostih 

Sanja 
Učenka posluša navodila in ne posega v izvajanje sošolcev. Počaka na 

vrsto, ne prehiteva dejavnosti skupine. 

Ana 
Učenka se vključi v skupino, posluša navodila ter jih ob spodbudah 

upošteva. Med izvajanjem dejavnosti ne moti z govorjenjem. 

Jasmina 
Učenka posluša navodila do konca in jih upošteva ob spodbudah. Ne 

posega v izvajanje sošolca, počaka na vrsto ob spodbudah. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha je sodeloval v skupini, poslušal navodila in ob spodbudah pripeval ob pesmi. 

Sošolcu je zaploskal ob spodbudi.  

Kristjan se je pridruţil skupini ob spodbudah in prigovarjanju, vendar ni vztrajal pri 

sedenju v krogu. Pomočnica ga je umaknila iz skupine, vrnila sta se pri dejavnosti 

plesanja v krogu. Tam je sodeloval nekaj minut, nato se je spet umaknil iz skupine. 

Tjaša je sodelovala pri aktivnostih, poslušala in upoštevala je navodila. Spodbude je 

potrebovala pri poseganju v izvajanje sošolcev pri dejavnosti »Dober dan pri glasbi«. 

Luka je pristopil k skupini in sodeloval ob spodbudah. Upošteval je pravila, vendar je 

potreboval spodbude pri spremljanju in opazovanju skupine (pri pripevanju, ploskanju, 

sledenju po krogu). 

Sanja je sodelovala pri vseh aktivnostih in vztrajala od začetka do konca, vendar je 

posegala v izvajanje sošolcev in kljub spodbudam ni prenehala. Prehitevala je dogajanje, 

da bi preskočilo vrsto. 

Ana se je vključila v dejavnosti ob spodbudah. Enostavna pravila je upoštevala ob 

spodbudah. Posegala je v izvajanje sošolcev in ni prenehala kljub opozorilom. Med 

dejavnostmi je motila z govorom. 

Jasmina je sodelovala in poslušala navodila ob spodbudah. Prav tako jih je upoštevala, 

počakala je na vrsto in ni posegala v izvajanje sošolca. Ob vseh ciljih je potrebovala 

spodbude, vendar jih je dosegla. 
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DATUM  19.1.2011 RAZRED: PPNIS 1, 2, 3 ŠOLSKO LETO: 2010/11 

PREDMET GVZ Delavnica št. 3 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- oblikujejo krog, se usedejo in počakajo na vrsto 

- poslušajo sošolca, usmerijo pogled v njegovi smeri, ne posegajo po njegovem instrumentu 

medtem ko igra 

- usmerijo pozornost na vodjo in poslušajo ritmično izreko. Odzovejo se ko zaslišijo svoje 

ime. 

- pripevajo k pesmi »Zimska« in jo pospremijo z gibi 

- izgovarjajo zloge in jih pospremijo z ritmičnim ploskanjem 

- poslušajo glasbo in se ob prenehanju glasbe dotaknejo stene z dogovorjenimi deli telesa 

- se ob poslušanju umirjene glasbe fizično umirijo 

FAZA PREDSTAVLJANJA IN SPOZNAVANJA (splošni cilji za socialno področje) 

- Pribliţati se in pridruţiti k dejavnosti 

- Znati se igrati, upoštevati dogovorjena pravila 

PRIPOMOČKI: melodični resonator, kitara, »Kankan iz operete Orfej 

v podzemlju-Mirna noč je zdaj« (Pesek, 1999, zvočni posnetek), 

»Ringaraja, pesem nam ugaja« (Sicherl.Kafol, 2009)  

KLJUČNI POJMI: 

ritmična izreka, 

gibanje ob glasbi 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna x ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

□ gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

- Petje in zvočno 

ustvarjanje 

 

- Z učenci oblikujem krog. Nato se posedemo na podloge, ki jih 

pripravi deţurni učenec. Zapojemo pozdravno pesem »Dober dan 

pri glasbi«, za vsakega učenca posebej. Vsak učenec medtem, ko 

mu pojemo igra na melodični resonator. Sošolci ga poslušajo, 

opazujejo in na koncu zaploskajo. 

- Petje pesmi in 

prenos ritma v 

gibalne vzorce 

- Didaktična igra z 

ritmično vsebino 

(»Kje si«) 

- Didaktična igra z 

gibalnim 

ustvarjanjem 

(»Dotakni se«) 

- Učenci pripevajo k pesmi in s pomočjo hoje v krogu usvajajo 

ustrezen ritem pesmi 

- Učenci pesem pospremijo z gibalnimi vzorci, ki smo jih spoznali v 

prejšnji učni uri. 

 

- Učenca pokličem po imenu v ritmičnem vzorcu, ki ga podkrepim s 

ploskanjem. »Kje si Kristjan?«. Učenec mi odgovori tako, da se 

odzove »Tu sem Kristjan« in ploskanje ponovi. 

 

- Učenci se ustvarjalno gibljejo po prostoru ob poslušanju glasbe. Ko 

glasba utihne se dotaknejo stene ali drug drugega z dogovorjenim 

delom telesa (leva roka, desna noga) 

- Sproščanje s 

poslušanjem 

 

- Učenci se uleţejo na tla v krog, tako, da imajo glave obrnjene v 

krog in se drţijo za roke. Zaprejo oči in poslušajo umirjeno glasbo. 

Prenehajo govoriti in pozorno prisluhnejo. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Posluša navodila in jih upošteva v igri. Počaka na vrsto pri igranju na 

instrument, pripeva in zaploska sošolcu. Odziva se na dogovorjene 

spremembe (glasba utihne in dotaknemo se stene) 

Kristjan 

Oblikuje krog ob spodbudi in igra na instrument. Pri uvodni dejavnosti 

vztraja do polovice. Vključi se v igro »Ples in dotikanje«, kjer je več 

gibalne aktivnosti in se dotakne stene ko utihne glasba. 

Tjaša 
Počaka na vrsto, fizično ne posega v izvajanje sošolcev in upošteva 

pravila iger.  

Luka 
Učenec sledi dogajanju v skupini, opazuje sošolce med igranjem,(usmeri 

pogled v njihovi smeri) se odzove na svoje ime in odgovori ob spodbudi. 

Sanja 

Se vključi v dejavnosti in posluša navodila. Ob spodbudah počaka na 

vrsto, opazuje sošolca med izvajanjem. Počaka na spremembe v glasbi in 

nato izvede dogovorjen gib. 

Ana 
Samostojno se vključi v dejavnosti in posluša vodjo, ko daje navodila. 

Počaka na vrsto in med dejavnostmi ne govori. 

Jasmina 

Se vključi v dejavnosti in posluša navodila. Počaka na vrsto, ne posega v 

izvajanje sošolcev in ob spodbudah vztraja pri upoštevanju pravil do 

konca igre. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha se je pridruţil skupini pri vseh aktivnostih. Dana navodila je ustrezno upošteval, 

počakal je na vrsto pri igranju na instrument in ob igranju opazoval sošolce. Ob 

pripevanju in ploskanju je zadostovala spodbuda z obrazno mimiko. 

Kristjan se je v krog pridruţil, ko smo ţe sedeli in kot prvi zaigral na instrument. Ob 

pohvali in ploskanju je vztrajal še nekaj minut, nato se je umaknil iz skupine in begal po 

razredu. Po pričakovanjih se je pridruţil aktivnosti »Ples in dotikanje«, vendar je pravila 

upošteval le delno. Stene se je dotikal še preden je glasba utihnila, saj je hotel »zmagati«. 

Upošteval je dogovorjeni del telesa in proti koncu igre, ob dodatnih spodbudah postal 

pozoren tudi na glasbo. 

Tjaša se je vključila v vse dejavnosti in se trudila upoštevati vsa dogovorjena pravila. Pri 

izvajanju sošolcev na melodični resonator pri uvodni dejavnosti je počakala na vrsto in ni 

posegla po instrumentu sošolca, vendar se je vmešala z verbalnim prerivanjem. Ob 

opozorilu je začela upoštevati pravilo. 

Luka se je vključil v vse aktivnosti in vztrajal od začetka do konca. Ob začetni spodbudi 

je opazoval sošolce in jim ploskal do konca igre. Na klicano ime se je odzval z 

odgovorom brez dodatnih spodbud. 

Sanja se je vključila v vse aktivnosti. V izvajanje sošolcev se je vrinila le verbalno, ob 

dodatni spodbudi je počakala na vrsto, vendar z nejevoljo. Pri dejavnosti dotikanja stene z 
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deli telesa je prehitevala z dotikanjem stene in ni upoštevala dogovora glede glasbe. Z 

dodatnimi spodbudami je po nekaj poskusih začela upoštevati pravilo. 

Ana se je pridruţila aktivnostim, predvsem tistim, ki jih je ţe poznala in se je počutila 

bolj varno. Pravil iger ni poslušala, upoštevati jih je začela po nekajkratnih ponovitvah. Z 

govorjenjem je posegala in motila vodjo ter sošolce na začetku dejavnosti, dokler se na 

dejavnost ni navadila in je potem prenehala. 

Jasmina se je aktivno pridruţila vsem dejavnostim. Pri uvodni aktivnosti se je pojavil 

motorični nemir, zaradi pričakovanja igranja na instrument. Učenka se je ob mimični 

spodbudi pomirila in počakala na vrsto. Pri igri klicanja imen in dotikanja stene je 

razumela in upoštevala pravila iger od začetka do konca z opozarjanjem vodje naj bo 

pozorna na glasbo in ritem. 
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FAZA KOMUNIKACIJE IN OBLIKOVANJA SKUPINE 

  

DATUM  10.2.2011 RAZRED: 1.,2.,3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 4 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- oblikujejo krog, opazujejo vodjo in ponovijo gibe 

- se gibljejo ob poslušanju pesmi »Mi muzikanti smo« 

- se gibljejo ustrezno glede na besedilo pesmi (dogovorjeni gibalni vzorci) 

- stopijo v krog, ko zaslišijo ime svojega instrumenta in odplešejo pred sošolci 

- zaploskajo svojemu sošolcu, ko odpleše 

- se ob poslušanju umirjene glasbe fizično umirijo na svoji podlogi 

- z ruto vključi v umirjanje vse sošolce in jih ne vznemirja 

FAZA KOMUNIKACIJE IN OBLIKOVANJA SKUPINE (cilji za socialno področje) 

- Nastopiti pred drugimi 

- Upoštevati in vključiti sošolca 

PRIPOMOČKI: »Mi muzikanti smo« (Slovenska ljudska) 

»Dobro jutro sonce« (Pesek, 2009, zvočni posnetek), ruta 

KLJUČNI POJMI: poslušanje 

glasbe, ustvarjanje ob glasbi, 

doţivljanje glasbe 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, □ igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

□ gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

 

- Poslušanje in 

gibanje 

- Z učenci oblikujemo krog. Pogovorim se, kako se zjutraj ko 

vstanemo, pretegnemo in pomanemo oči (ob pogovoru, kaţem 

gibalne vzorce za plesno koreografijo). Nato ob poslušanju pesmi 

zaplešemo v krogu. Učenci sledijo vodji in ponovijo gibalne 

vzorce. 

 

- Poslušanje glasbe 

in spoznavanje 

nove skladbe 

- Gibanje ob 

poslušanju 

- Učenci poslušajo pesem in se ob njej ustvarjalno gibljejo. Po 

poslušanju se pogovorimo kateri instrumenti so bili predstavljeni v 

pesmi. Ponovimo gibe za igranje na posamezne instrumente in 

pesem poslušamo še enkrat. Zdaj učenci bolj pozorno poslušajo 

pesem in se gibljejo ustrezno besedilu pesmi. 

- Vsak učenec nato prevzame vlogo enega od omenjenih 

instrumentov v pesmi. Pesem nato ob poslušanju ponovno 

odplešemo v krogu, le da v tem primeru posamezen učenec stopi v 

krog, ko v besedilu zasliši svoj instrument. V krogu nato nastopi 

pred sošolci, ki prav tako izvajajo njegov gib. 

- Sproščanje ob 

poslušanju in 

gibanju 

- Vsak učenec vzame podlogo za sedenje in si poišče svoj kotiček v 

učilnici. Ob poslušanju glasbe »Mirna noč je zdaj« se uleţejo na 

tla in se umirijo. Vodja kroţi po razredu in z ruto »boţa« učence 

po glavi in jim prekriva telesa. Vsak učenec nato dobi priloţnost, 

da prevzame vlogo vodje in umirja svoje sošolce. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 
Se vključi v krog, ko zasliši ime svojega instrumenta in vztraja do 

konca. V umirjanje vključi vse sošolce, med dejavnostjo ne govori. 

Kristjan 

Se vključi v dejavnosti in stopi v krog. V krogu vztraja do konca, tudi 

brez gib.vzorca. Umiri se na podlogi in pri umirjanju z ruto vključi vse 

sošolce 

Tjaša 
Nastopi pred sošolci v krogu in zaploska, ko nastopijo ostali. Med 

umirjanjem tiho in neţno manipulira z ruto. Vključi vse sošolce. 

Luka 
Posluša glasbo in ko zasliši ime svojega instrumenta, stopi v krog ter 

nastopi z gibanjem. Pri umirjanju z ruto vključi vse sošolce. 

Sanja 

Nastopi v krogu z gibalnim vzorcem in vztraja do konca. Zaploska 

ostalim sošolcem, ko nastopijo. Ob umirjanju tiho in neţno »boţa« 

sošolce. Vključi vse. 

Ana 

Ob omembi svojega instrumenta stopi v krog in vztraja v krogu ob 

gibalni aktivnosti. Med umirjanjem tiho hodi po razredu. Vključi vse 

sošolce. 

Jasmina 
Učenka stopi v krog in vztraja pri gibalni aktivnosti. Med umirjanjem je 

tiho in vključi vse sošolce. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha se je vključeval v dejavnosti, uspešno je nastopil pred skupino, ko je zaslišal svoj 

instrument. Zaradi vznemirjenja je na sredi kroga pozabil izvajati gibalno aktivnost, 

vendar je v krogu vztrajal do konca. Ob spodbudah je opazil, da v krogu kaţemo njegov 

gibalni vzorec in ga nato ponovil delno. V umirjanje je vključil vse sošolce, vendar jih je 

motil z glasnim smehom in govorom. 

Kristjan je stopil v krog ob spodbudah. Ob nastopu je bil vznemirjen, skakal je na mestu 

in se smejal. Vztrajal je do konca. V umirjanje je vključil vse sošolce ob spodbudah. V 

uvodno dejavnost se ni vključil in upošteval navodil vodje. 

Tjaša je stopila v krog ob spodbudah. Ni se odzvala na ime svojega instrumenta. Ob 

nastopu je izvedla gibalni vzorec in vztrajala do konca. Ob spodbudi je zaploskala tudi 

sošolcem. Ob umirjanju je uspešno vključila vse sošolce, tiho in umirjeno je pristopila ter 

pri dejavnosti vztrajala dalj časa. 

Luka je stopil v krog ob spodbudah, ker ni bil pozoren na ime svojega instrumenta. V 

krogu je potreboval spodbude, da je izvedel gibalni vzorec, vendar je vztrajal do konca. 

V umirjanje ni vključil vseh sošolcev, kljub spodbudam. Dejavnosti ni izvajal dolgo. 

Sanja se je vključila v vse dejavnosti, tudi v krogu je nastopila uspešno. Pri umirjanju je 

vključila vse sošolce, vendar je motila umirjanje z govorom in glasnim smehom. 

Nadaljevala je kljub spodbudam, da naj nadaljuje tiho. 
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Ana se je vključila v skupinske dejavnosti, vendar pred sošolci ni nastopila. Ko je prišla 

na vrsto, se kljub spodbudam ni vključila v krog. Ob umirjanju z ruto je bila hitra in 

motila umirjanje z govorom. Ni vključila vseh sošolcev, ker je zaradi spodbud burno 

prenehala z dejavnostjo. 

Jasmina se je vključila v skupinske dejavnosti, pred sošolci ni hotela nastopiti. Bila je na 

robu joka, zato smo jo s spodbudami umirili, da je lahko nadaljevala v ostalih 

dejavnostih. Ob umirjanju je bila hitra in površna, potrebovala je spodbude, da je 

vključila vse sošolce. 
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DATUM  17.2.2011 RAZRED: 1.,2.,3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 5 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- poslušajo navodila, ki jih daje vodja in jim sledijo skozi celotno aktivnost 

- se odzovejo na ime, izgovarjajo zloge in jih ritmično podkrepijo z igranjem na boben 

- se vključijo v dejavnost in nastopijo pred sošolci 

- opazujejo sošolca, ki neverbalno sporoča »dogovorjeno razpoloţenje«. Nato z dinamiko 

igranja na glasbila uprizarjajo to razpoloţenje, glede na dogovor in pravila. 

- razvijajo spretnost igranja na instrumente (drţa glasbila, koordinacija velikih in postopno 

majhnih gibov) 

- se fizično umirijo. Kinestetično zaznavajo »informacije« in jih gibalno ponovijo 

- počakajo na informacijo na svojem hrbtu. Ne prehitevajo vrstnega reda.  

FAZA KOMUNIKACIJE IN OBLIKOVANJA SKUPINE (splošni cilji za socialno 

področje) 

- Nastopiti pred drugimi 

- Upoštevati in vključiti sošolca 

PRIPOMOČKI: rjuha, kitara, Orffovi 

instrumenti, »Ringaraja, pesem nam ugaja« 

(Sicherl Kafol, 2009) 

KLJUČNI POJMI: doţivljanje glasbe in 

zvočno izraţanje doţivetij, ritmična izreka 

besed, ritmični vzorci 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna x ritmična izreka, x petje, □ igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

□ doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

□ gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

x individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

- Didaktična igra s 

poslušanjem in 

ritmizacijo (»Kje 

si«) 

 

 

- Kot vodja se postavim v krog, ki ga okrog mene tvorijo učenci. 

Zaveţem si oči in učence prosim, da se pomešajo po krogu okrog 

mene in, da so čisto tiho. Nato kličem posamezne učence po imenu 

v ritmičnem vzorcu, ki ga podkrepim z igranjem na boben. »Kje si 

Kle – men?« Učenec mi odgovori tako, da se odzove »Tu sem Kle - 

men« in ritmični vzorec ponovi, prav tako z udarjanjem po bobnu. 

Poiskati moram izvor zvoka – torej Kristjana. Dejavnost ponovijo 

učenci. 

- Didaktična igra z 

igranjem na 

glasbila in 

spremembo 

dinamike (»Pod 

odejo«) 

- Z učenci oblikujemo krog. Kot vodja se uleţem na sredo kroga na 

podlogo in se pokrijem z rjuho. Učencem dan navodila, da igrajo na 

svoja glasbila tako, da sledijo mojim gibom telesa. Ko spim in sem 

pokrita z rjuho igrajo čisto tiho, kot da spim. Če se z rjuho 

prekrijem čez glavo, prenehajo igrati. Če pa vstanem in dvignem 

telo, zaigrajo glasno budnico. Nato dejavnost ponovimo tolikokrat, 

da se vsak učenec preizkusi v dejavnosti na sredi kroga. 

- Umirjanje 

»Telefon« 

- Učenci sedijo v krogu drug za drugim, tako da si kaţejo hrbte. 

Vodja zaigra izbranemu otroku na hrbet »telefonsko sporočilo« 

(gib, ritmični vzorec), ki potuje v zaporedju od enega do drugega 

otroka. Zadnji v nizu pokaţe dobljeno sporočilo vsem ostalim, da 

preverimo naš uspeh. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Sodeluje v dejavnosti z rjuho in dramatizira. Usmeri pogled v sošolca, ki 

dramatizira in igra z dogovorjeno dinamiko. Pri umirjanju sedi na miru 

in počaka na vrsto. 

Kristjan 

Usmeri pogled v sošolca in igra po dogovorjenih pravilih. Vključi se v 

dejavnost, tako, da dramatizira z rjuho. Pri umirjanju se vključi v krog in 

sedi na miru, počaka na vrsto. 

Tjaša 

Sodeluje pri dramatizaciji, opazuje in upošteva sošolce, ki dramatizirajo. 

Pri umirjanju počaka na vrsto in prenese informacijo na sošolca pred 

sabo 

Luka 

Sodeluje pri dramatizaciji na tleh, usmeri pogled v sošolce, ki 

dramatizirajo in upošteva njihovo gibanje tako, da ustrezno igra na 

instrument. Pri umirjanju počaka na vrsto in prenese informacijo naprej. 

Sanja 

Sodeluje pri dramatizaciji z rjuho, usmeri pogled na sošolce, ki 

dramatizirajo in upošteva njihovo gibanje. Ob umirjanju tiho počaka na 

vrsto in prenese informacijo naprej. 

Ana 

Vključi se v dejavnost z rjuho in usmeri pogled v sošolca, ki dramatizira. 

Ustrezno igra na instrument, glede na sošolčevo dramatizacijo. Pri 

umirjanju tiho počaka na vrsto in prenese informacijo naprej. 

Jasmina 

Vključi se v igro z rjuho in upošteva sošolce pri dramatizaciji, tako, da 

igra ustrezno z njihovim gibanjem. Pri umirjanju se fizično umiri in 

počaka na informacijo 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha je v igri z rjuho sodeloval, nastopil je pred sošolci. Teţave je imel pri usmerjanju 

pogleda in spremljanju sošolcev, ki so dramatizirali. Kljub dodatnim spodbudam, ni sledil 

dramatizaciji in se zaradi tega motil pri izvajanju ustrezne dinamike na glasbilo. Pri 

umirjanju se je obračal na mestu, motil sošolce in ni počakal na vrsto. Umaknili smo ga iz 

skupine. 

Kristjan je v igri z rjuho sodeloval in uspešno dramatiziral. Teţave je imel z usmerjanjem 

pogleda in upoštevanjem sošolcev pri njihovem dramatiziranju. Potreboval je stalne 

spodbude. Med umirjanjem je motil sošolce, se stepel z Mihom. Umaknili smo ga iz 

skupine. 

Tjaša je sodelovala pri dramatizaciji, ob spodbudah je upoštevala in opazovala sošolce ter 

se odzvala z ustreznim igranjem na instrument. Pri umirjanju se je fizično umirila in 

počakala na vrsto. Ob spodbudah je prenesla informacijo. 

Luka pri dramatizaciji ni hotel sodelovati, ob spodbudah pa je uspešno zvočno pospremil 

gibanje svojih sošolcev. Pri umirjanju je ob spodbudah miroval in počakal na vrsto. 

Informacijo je prenesel do sošolca pred sabo. 

Sanja se je vključila v igro z rjuho, usmerila je pogled na sošolca, ki je dramatiziral, 

vendar se je vmešala in posegala v njegovo izvajanje s prigovarjanjem. Z večkratnimi 
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opozorili je nato prenehala z vmešavanjem. Pri umirjanju se je obračala po krogu in 

priganjala sošolce naj pohitijo. Informacijo je uspešno prenesla naprej. 

Ana se je vključila v igro s spodbudami in uspešno dramatizirala. Upoštevala je pravila 

izvajanja, vendar pri tem ni vztrajala. Potrebovala je dodatne spodbude in usmerjanje. Pri 

umirjanju je priganjala sošolce, se obračala po krogu in zaradi nepozornosti prenesla 

napačno informacijo. 

Jasmina se je vključila v igro z rjuho ob spodbudah. Pri igri je prevladovalo prekrivanje z 

rjuho. Ob stalnih spodbudah je usmerila pogled na sošolca, ki igra in po več ponovitvah 

napredovala pri natančnosti izvajanja na instrument. Ob umirjanju je bila nemirna, 

prehitevala je vrsto in prenesla neustrezno informacijo. Njeno pozornost so motili tudi 

ostali sošolci. 
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DATUM  3.3. 2011 RAZRED: PPNIS 1.,2.,3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 6 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- oblikujejo krog z drţanjem za roke. Nato se posedejo na tla na podloge. 

- poslušajo pesem in ob zvočni spremembi ustrezno reagirajo 

- se poveţejo v pare, so pozorni na sošolca v paru 

- opazujejo sošolca in mu pomagajo z ustreznim igranjem na instrument 

- razvijajo spretnost igranja na instrumente (drţa glasbila, koordinacija velikih in postopno 

majhnih gibov) 

- poslušajo spremembe v dinamiki zvoka in ustrezno reagirajo 

- se fizično umirijo ob glasbi, počakajo na vrsto 

FAZA KOMUNIKACIJE IN OBLIKOVANJA SKUPINE (splošni cilji za socialno 

področje) 

- Nastopiti pred drugimi 

- Upoštevati in vključiti sošolca 

PRIPOMOČKI: Kitara, Orffovi instrumenti, hiša iz kartona, 

ruta, »Slovenska ljudska, Diradi čindara« (Pesek,1999, zvočni 

posnetek), »Slovenska ljudska, Huha huhoka« (Pesek, 2009, 

zvočni posnetek),« »Šetlandska ljudska: Balu baleri« (Pesek, 

2009, zvočni posnetek) 

KLJUČNI POJMI: gibanje 

ob glasbi, poslušanje, igranje 

na instrumente, »glasbena 

hišica« 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

□ gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

x individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

 

- Petje in zvočno 

ustvarjanje 

- Učenci se usedejo na tla, na svoje preproge, formirajo krog. 

Zapojemo pozdravno pesem po njihovi izbiri. Na sredi kroga 

imamo kovček z instrumenti, ki si jih učenci izberejo in ob petju 

igrajo na Orffove instrumente 

- Didaktična igra s 

poslušanjem in 

zaznavanjem 

sprememb v 

zvočnem okolju 

»Atomi in 

mulekule« 

 

- Didaktična igra s 

poslušanjem in 

upoštevanjem 

dinamike (»Skrit 

instrument«) 

- Učenci se ob glasbi gibljejo po prostoru in usmerijo pozornost na 

pesem »Diradi čindara«. Ko glasba potihne poiščejo sošolca/svoj 

par in se z njim poveţejo (primejo za roke). Število učencev mora 

biti neparno in tisti, ki ostane brez para prevzame vodstvo igre 

(ugaša in priţiga radio) 

 

- Učencem razdelim Orffova glasbila in podam navodila igre. En 

učenec zapusti razred, v tem času pa ostali skrijemo instrument. Ko 

se učenec vrne mu pomagamo poiskati instrument tako, da igramo 

glasno, če je učenec blizu instrumenta in tiho, če je učenec daleč 

vstran od skritega instrumenta. Ko učenec najde instrument se igra 

nadaljuje tako, da razred zapusti drug učenec. 

 

- Umirjanje s 

poslušanjem 

(»Glasbena 

hiška«) 

 

- Učencem povem, da je hiša iz kartona/ »glasbena hiška« 

namenjena za umirjanje in, da je v njej lahko samo tisti, ki se umiri, 

ne govori in posluša glasbo. Tisti, ki pravil v hiški ne upošteva jo 

mora zapustiti. Hiška je majhna, zato učence spodbujam tudi k 

prilagajanju sošolcem in k medsebojnemu dogovarjanju za delitev 

prostora. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Pristopi do sošolca in se poveţe v par, usmeri pogled v sošolca, ki išče 

instrument, posluša ter upošteva igranje svojih sošolcev ob iskanju 

instrumenta. 

Kristjan 

Poveţe se s sošolcem v par, opazuje sošolca, ki išče instrument in mu 

pomaga z dinamičnim igranjem. Išče instrument s poslušanjem igranja 

sošolcev. V hiški se ne preriva.  

Tjaša 

Poišče si par ali se poveţe, če jo poišče sošolec. Opazuje sošolca in mu 

pomaga z ustreznim igranjem na instrument. Ob spodbudah poišče 

instrument, tako, da pozorno spremlja sošolce, ki igrajo. V hiški tiho 

počaka do konca pesmi. 

Luka 

Pristopi do sošolca in se z njim poveţe v par. Opazuje sošolca in mu 

pomaga z ustreznim igranjem. Splazi se v hiško in vztraja do konca 

pesmi. 

Sanja 

Poveţe se v par, ko glasba preneha in pleše po razredu ob glasbi. 

Upošteva igranje svojih sošolcev in poišče instrument, tam kjer ji 

namiguje dinamika igranja. V hiški obsedi na svojem mestu in se ne 

preriva. 

Ana 

Pristopi do sošolca ali se poveţe v par, če jo ta poišče. Usmeri pogled v 

sošolca, ki išče instrument in med svojim iskanjem posluša dinamiko 

igranja. Sledi namigom zvoka. V hiški mirno počaka do konca pesmi. 

Jasmina 

Se poveţe v par s sošolcem, opazuje sošolca, ki išče instrument in igra 

ustrezno njegovemu gibanju. Med svojim iskanjem posluša namige 

sošolcev in se fizično umiri v hiški. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha je sodeloval pri igri »Atomi in molekule« in se povezal v par. Para ni poiskal sam, 

ker so učenke vedno pristopile do njega in se prepirale katera bo z njim v paru. Pogled je 

usmeril ob stalnih spodbudah, zato je imel več teţav pri igranju (tiho, glasno). Ob iskanju 

instrumenta je upošteval igranje sošolcev tako, da se je ustavil in poslušal kje igrajo 

glasno. 

Kristjan se je povezal v par, do njega je vedno pristopila Tjaša. Sošolca je opazoval ob 

spodbudah, med svojim iskanjem je begal po razredu in ob stalnih spodbudah prisluhnil 

igranju, ter nato poiskal instrument. V hiški se ni umiril, prerival se je med sošolci, zato 

smo ga umaknili iz skupine. 

Tjaša se je povezovala v par samo s Kristjanom, druge sošolce je zavračala, kljub 

spodbudam. Med igranjem je usmerila pogled in sošolca spremljala z delno ustreznim 

igranjem. Pri izvajanju ustrezne dinamike je potrebovala veliko pomoči in spodbud. 

Iskanje instrumenta so ji oteţevale teţave z orientacijo v prostoru, zavedanje sprememb v 

dinamiki zvoka. S spodbudami je nato poslušala sošolce in se usmerila v pravilno smer. 
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Luka je pristopil do sošolca in se z njim povezal v par le ob spodbudah. Laţje se je 

povezal v par, če je sošolec pristopil do njega. Sošolce je spremljal s stalnimi 

spodbudami, da naj opazuje kje se nahajajo. Vso svojo pozornost je namreč usmeril v 

instrument. Tudi pri iskanju instrumenta je potreboval spodbude, naj posluša igranje 

sošolcev. V hiški se je fizično umiril, počakal na vrsto, da pride v notranjost. 

Sanja se kljub spodbudam in opozorilom naj upošteva pravila ni hotela povezati v par, saj 

je ugotovila, da s tem izpade in tako prevzame mesto vodje, ki lahko upravlja z radiem. 

Po začasni izključitvi iz igre se je povezala v par ne glede na sošolčeve ţelje. Delovala je 

agresivno. Pri igranju instrumenta je ustrezno spremljala sošolca, ki išče instrument. Ob 

svojem iskanju pa instrumenta kljub poznavanju in razumevanju navodil, ni hotela 

poiskati, saj se je rada čim dlje časa sprehajala po razredu, da so vsi opazovali njo. 

Ana se je povezala v par, tudi s sošolci, ki si tega niso ţeleli. V paru je delovala 

agresivno, kljub spodbudam se odnos ni spremenil. Med igranjem na instrument je 

ustrezno spremljala sošolca, med svojim iskanjem pa je potrebovala veliko spodbud, da 

naj posluša sošolce, saj ji ţelijo pomagati. Ob začetnem neuspehu je namreč začela tarnati 

in izgubila zaupanje v sebe. Temu je sledil odpor do pomoči in sodelovanja v igri. Ob 

spodbudah ji je uspelo najti instrument. V »Glasbeni hiški« se je ob stalnih spodbudah in 

zaradi strogega pravila (umaknitev iz hišice) umirila in potrpela, da si je vsak sošolec 

poiskal svoje mesto. 

Jasmina se je povezala v par s sošolcem in bila ob tem vihrava in hitra. Delovala je 

agresivno, vendar je ob spodbudah uspešno napredovala. Ob opazovanju sošolca in 

igranju je potrebovala spodbude, da je usmerila pogled. Ravno tako pri iskanju 

instrumenta, kjer zaradi izpostavljenosti pred skupino ni uspela usmeriti pozornosti v 

dinamiko igranja sošolcev. Ob spodbudah ji je uspelo. 
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FAZA OPAZOVANJA IN PERCEPCIJE 

 

DATUM  10.3. 2011 RAZRED: PPNIS 1.,2.,3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št.  7 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- oblikujejo krog in počakajo na vrsto 

- pripevajo ob pesmi, zaploskajo sošolcu ki zaigra na melodični resonator 

- pozorno spremljajo spremembe v ritmu in se ustrezno odzovejo 

- opazujejo svoje sošolce, se pribliţajo skupini ter vključijo v igro 

- upoštevajo dogovorjena pravila in vztrajajo pri dejavnosti 

- artikulirajo besedilo pesmi in pripevajo 

- se fizično umirijo. Kinestetično zaznavajo »informacije« in jih gibalno ponovijo 

- opazujejo sošolca pred sabo, sedijo na miru 

FAZA OPAZOVANJA IN PERCEPCIJE (cilji za socialno področje) 

- Nastopiti pred drugimi 

- Upoštevati in vključiti sošolca 

PRIPOMOČKI: Orffovi instrumenti, blok flavta, prstne 

lutke, kitara, melodični resonator, Pied Piper (Bean, idr., 

2001) 

KLJUČNI POJMI: zaznavanje 

sprememb, dramatizacija 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, x ustvarjanje glasbenih vsebin,  

x gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

x individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

- Petje in zvočno 

ustvarjanje 

- Učenci oblikujejo krog in se usedejo na tla na podloge 

- Zapojemo pozdravno pesem »Dober dan pri glasbi«, za vsakega 

učenca posebej. Vsak učenec medtem, ko mu pojemo igra na 

melodični resonator. 

- Didaktična igra z 

gibanjem in 

upoštevanjem 

tempa (»Ples s 

piščalko«) 

 

- Poslušanje in 

spoznavanje nove 

skladbe 

- Vodja igra na blok flavto. Učenci plešejo tako kot igra vodja in so 

pozorni na spremembe v ritmu. Ko učenci zaslišijo spremembo v 

glasbi se ustrezno odzovejo s svojim gibanjem. Ob umirjeni glasbi 

se gibljejo počasi, ob hitrem igranju na instrument se gibljejo hitro. 

 

- Učenci s pomočjo lutk dramatizirajo ljudsko pesem oziroma 

gibalno izvajajo ob glasbi ter k pesmi pripevajo. S sončki na rokah 

se gibljejo gor, dol…dekleta spijo in se zbudijo, fantje pa iščejo po 

razredu svoje ovčke. 

 

- Sproščanje s 

poslušanjem in 

tipno stimulacijo 

(»Zmasiraj 

soseda«) 

- Didaktična igra 

(»Telefon«) 

- Učenci sedijo v krogu, obrnjeni v desno stran po krogu, tako, da si 

gledajo v hrbet. Ob umirjeni glasbi ter ob vodenju »masirajo«, 

izvajajo gibalne vzorce na hrbet sošolca. Vodja ob izbrani temi 

»obdelava polja« gibalne vzorce pospremi z zgodbo. Učenci 

ponavljajo gibalne vzorce za vodjem. 

- Učenci sedijo v krogu drug za drugim, tako da si gledajo v hrbet. 

Vodja zaigra izbranemu otroku na hrbet »telefonsko sporočilo« 

(ritmični oz. gibalni vzorec), ki potuje v zaporedju od enega do 

drugega otroka. Zadnji v nizu ponovi dobljeno sporočilo. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Oblikuje krog, se usede in počaka na vrsto. Pripeva k pesmi in zaploska 

sošolcu. Pridruţi se dramatizaciji ob pesmi in opazuje sošolce. Med 

umirjanjem se fizično umiri in pozorno spremlja dejavnost. 

Kristjan 

Se pridruţi v krog in zaploska sošolcu. Počaka na vrsto za igranje 

melodični resonatora. Pridruţi se dramatizaciji in opazuje sošolce. Med 

umirjanjem se fizično umiri in počaka na vrsto  

Tjaša 
Pripeva k pesmi in zaploska sošolcu. Pridruţi se dramatizaciji. Pri 

umirjanju se umiri, počaka na vrsto in sledi gibalnim vzorcem vodje. 

Luka 

Pridruţi se v krog in pripeva ob pesmi. Pridruţi se skupini med 

dramatizacijo in sledi gibalnim aktivnostim skupine. Med umirjanjem 

sledi vodji in prenese informacijo  

Sanja 

Pripeva pesmi in zaploska sošolcu. Počaka na vrsto. Med umirjanjem se 

fizično umiri, počaka na informacijo in jo prenese naprej. Sledi gibalnim 

vzorcem vodje 

Ana 

Pripeva in zaploska sošolcu. Ne vsiljuje se v sošolčevo izvajanje. 

Vključi se v dramatizacijo in sledi gibalnim vzorcem vodje. Med 

umirjanjem upošteva ţelje sošolca in se ne vsiljuje. 

Jasmina 

Pridruţi se v krog, pripeva in zaploska sošolcu. Počaka na vrsto. Pridruţi 

se dramatizaciji in upošteva gib. vzorce vodje. Med umirjanjem se 

fizično umiri, počaka na vrsto in prenese informacijo. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha je sodeloval pri vseh aktivnostih, pri pesmih je pripeval ob spodbudi, zaploskal je 

sošolcu. V dramatizacijo se je vključil in opazoval vključene v igro ter jim sledil. Med 

umirjanjem je potreboval spodbude in premestitev med dve učiteljici. Zatem je nadaljeval 

uspešno. 

Kristjan se je pridruţil v krog, pripeval ob spodbudah in zaploskal sošolcu. V igro z 

dramatizacijo se ni vključil, tudi ob dodatnih spodbudah ni sodeloval s skupino. Pri 

umirjanju se je fizično umiril šele po spodbudah in umaknitvi od sošolca, s katerim sta 

motila skupino. Nato je uspešno nadaljeval. 

Tjaša se je vključila v krog, pripevala in zaploskala sošolcu. Dramatizaciji se je pridruţila 

in uspešno sledila sošolcem in vodji. Med umirjanjem je počakala na vrsto, se umirila in 

sledila gibalnim vzorcem vodje ali sošolcev. Kljub trudu je bil prenos gibalne informacije 

delno ustrezen. 

Luka je pripeval in zaploskal sošolcu. Vključil se je v dramatizacijo, opazoval sošolce in 

vodjo. Prav tako med umirjanjem, kjer je počakal na vrsto in uspešno ponavljal gibe za 

vodjo ali sošolci. Tudi prenos informacije je bil ustrezen. 

Sanja je pripevala in zaploskala sošolcu, spodbude je potrebovala pri prerivanju za igranje 

na melodični resonator. V dramatizacijo se je vključila, vendar se je prerivala na rjuhi, ni 
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sledila vodji, izmišljevala si je svoje gibalne vzorce. S tem je motila sošolce, ki so ji nato 

sledili. Ob spodbudah je začela sodelovati. Med umirjanjem ni sledila gibalnim vzorcem 

celotne skupine, vendar je nisem opozarjala. S časoma je prenehala in začela opazovati 

sošolce ter vodjo. Prenesla je ustrezno informacijo 

Ana se je pridruţila k dejavnostim, pripevala in zaploskala je sošolcem. Vsiljevala se je v 

njihovo izvajanje in jih »popravljala«, vendar je ob spodbudah prenehala in počakala na 

vrsto. 

K dramatizaciji se je pridruţila, vendar ni upoštevala navodil vodje, motila je delo v 

skupini. In kljub spodbudam ni prenehal, tudi umakniti se ni hotela. Na začetku umirjanja 

je potrebovala spodbude, da sledi skupini in vodji, s časoma je postala uspešnejša. 

Informacijo je ustrezno prenesla. 

Jasmina se je pridruţila in nastopila tudi z igranjem. Pripevala in zaploskala je sošolcem. 

Pridruţila se je dramatizaciji, kjer je sledila sošolkama ki sta motili pouk. Ob spodbudah 

je upoštevala navodila vodje in se trudila sodelovati. Med umirjanjem je potrebovala 

spodbude, vendar je bil viden napredek, saj se je fizično vidno umirila, v več primerih je 

počakala na informacijo in sledila vodji ter sošolcem.  

  



 

 

74 

 

  

DATUM  17.3.2011 RAZRED: PPNIS 1., 2., 3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št.  8 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- sklenejo krog in nastopijo posamezno pred skupino 

- se med seboj upoštevajo (počakajo na vrsto, se poslušajo) 

- pripevajo pesmicam »Bela, bela lilija, 1, 2, 3 razred smo« 

- usmerijo pozornost, počakajo na vrsto in ponovijo ritmični vzorec 

- sodelujejo pri izbiri »znakov«, s katerimi se bodo identificirali 

- pripevajo ob pesmi in jo pospremijo z gibalnimi vzorci 

- se fizično umirijo ob poslušanju glasbe in so pozorni na sošolca 

FAZA OPAZOVANJA IN PERCEPCIJE (cilji za socialno področje) 

- Nastopiti pred drugimi 

- Upoštevati in vključiti sošolca 

PRIPOMOČKI: Orffova glasbila (bobni), 

kitara, »Šetlandska ljudska, Balu baleri« 

(Pesek, 2009, zvočni posnetek), »Nočne 

lučke« (Civardi, idr., 2004) 

KLJUČNI POJMI: poslušanje, upoštevanje 

posameznika, skupinska pesem 

OBLIKE DELA: UČNE METODE 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila,  

□ gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

x gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

x individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

 

- Didaktična igra s 

petjem in 

gibanjem (»Bela, 

bela lilija«) 

- Učenci oblikujejo krog v katerega stopi izbran učenec. Učencu 

zapojemo pesem »Bela, bela lilija« in zaplešemo po krogu okrog 

njega. Učenec na sredini pleše z nami in si na koncu pesmi izbere 

sošolca iz kroga ter se z njim zamenja. Igra se ponovi, dokler ne 

pridejo na vrsto vsi učenci. 

 

- Didaktična igra z 

ritmizacijo in 

poslušanjem 

(»Ritmični 

boben«) 

- Spoznavanje nove 

pesmi in gibanje 

 

 

- Vodja zaigra na boben ritmični vzorec, ki ga morajo učenci eden za 

drugim po vrsti, ponoviti za vodjo, prav tako z igranjem na bobne. 

Ritmični vzorci so v vsakem krogu zahtevnejši. (boţanje opne, en 

udarec, dva udarca, sestavljen ritem, dinamika igranja) Ko so 

učenci spretnejši lahko igramo na izpadanje – po občutku. 

- Učenci oblikujejo krog in vsak izmed njih pokaţe svoj telesni znak 

(mimiko), s katero se bo identificiral, ko bomo o njem peli. Pesem 

govori o vsakem učencu in učiteljicah ter o vseh nas, kot skupini. 

Med petjem so učenci pozorni o katerem učencu pojemo in kateri 

gibalni znak bomo med tem prikazovali. 

- Sproščanje s 

poslušanjem 

(»Glasbena 

hiška«) 

- Učenci se razporedijo in posedejo v glasbeno hiško, v kateri ni 

prerivanja in kričanja. Kdor ne upošteva teh pravil, mora hiško 

zapustiti. Medtem, ko učenci sedijo umirjeni v hiški, se v ozadju 

vrti umirjena glasba. Učencem preberem pravljico iz zbirke 

»Nočne lučke«. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Oblikuje krog, se vključi na sredo in zapleše, usmeri pogled in počaka na 

vrsto, izbere si svoj znak, pripeva ter gibalno pospremi pesem. V hiški se 

fizično umiri, ne moti sošolcev. 

Kristjan 

Vključi se v krog, ko je poklican, zapleše in pripeva. Opazuje sošolce in 

počaka na vrsto, da zaigra. Izbere si svoj znak, pesem gibalno pospremi. 

V hiški se fizično umiri in upošteva sošolce 

Tjaša 

Vključi se v krog, pripeva in zapleše. Opazuje sošolce ter vodjo in 

zaigra, ko je na vrsti. Izbere si svoj znak in pesem gibalno pospremi. V 

hiški je pozorna na sošolce, se ne preriva. 

Luka 

Se vključi v krog, pripeva in zapleše. OB igranju počaka na vrsto in 

ponovi ustrezno informacijo. Izbere si znak in pospremi pesem z 

gibalnimi vzorci. V hiški se fizično umiri. 

Sanja 

Stopi v krog, ko je poklicana, pripeva in pleše. Počaka na vrsto in ponovi 

ustrezno informacijo. Sama si izbere znak in pesem gibalno opremi. 

Pripeva. V hiški se fizično umiri, pogovori se o delitvi sedeţa. 

Ana 

Zapleše v krogu in zraven pripeva. Počaka na vrsto in ponovi ustrezno 

informacijo. Izbere si svoj znak in gibalno pospremi celotno pesem. V 

hiški se umiri in pogovori o delitvi sedeţa. 

Jasmina 

Se vključi v krog in zapleše. Počaka na vrsto in spremlja sošolce, ki 

igrajo ob spodbudi. Ponovi ustrezno informacijo. Izbere si svoj znak ter 

pesem gibalno pospremi. V hiški se fizično umiri. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha se je vključil v krog, zaplesal in pripeval ob spodbudah. Pri ritmičnem kvizu je 

počakal na vrsto in spremljal sošolce. Ponovil je ustrezen vzorec igranja. Sam si je izbral 

svoj znak in pripeval k pesmi, ter vse kitice gibalno pospremil. V hiški se je umiril in 

upošteval sošolce. 

Kristjan se je vključil v krog in zaplesal. Pri ritmičnem kvizu je opazoval sošolce, vendar 

je potreboval spodbude pri čakanju na vrsto. Bil je vznemirjen in zaradi tega manj 

pozoren. Znak si je izbral ob spodbudi, prav tako je ob spodbudi pesem gibalno opremil 

do konca. V hiški se je umiril ob dodatnih spodbudah in vztrajal do konca. 

Tjaša se je vključila v krog in zaplesala. Ob spodbudah je pripevala. Na vrsto je počakala 

in spremljala sošolce. Znak si je izbrala ob spodbudah, pesmi je ustrezno gibalno 

pospremila. V hiški je upoštevala sošolce in se fizično umirila. 

Luka se je vključil v krog, zaplesal in pripeval ob spodbudi. Počakal je na vrsto pri 

»ritmičnem kvizu« in prenesel ustrezno informacijo. Sam si je izbral znak in pesem 

pospremil z gibalnimi vzorci ob spodbudi. V hiški se je umiril in upošteval sošolce, da je 

vsak imel svoj prostor. 

Sanja se je vključila v krog, ko je bila na vrsti. Zraven je pripevala in plesala. Pri kvizu je 

počakala na vrsto in prenesla ustrezno informacijo. Sama si je izbrala znak, pomagala je 
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tudi pri izbiri znakov sošolcem. Pesem je pospremila z gibalnimi vzorci in pripevala ob 

njej. Ob kitici, ki je govorila o njej, ji je postalo nerodno in si je prekrila oči. V hiški se je 

umirila in upoštevala sošolce. 

Ana se je vključila v krog, zaplesala in pripevala ob spodbudi. Pri kvizu je bila uspešna, 

opazovala je sošolce in počakala na vrsto. Ponovila je ustrezno informacijo v večini 

primerov. V hiški se je umirila ter vztrajala do konca. Pozorna je bila na sošolce. 

Jasmina se je vključila v krog in zaplesala, pripevala je ob spodbudi. Ob stalni spodbudi 

je usmerjala pozornost na sošolce, ki so igrali in tako uspešno počakala na vrsto. V večini 

primerov je ponovila ustrezen vzorec. Znak si je izbrala ob pomoči, pripevala je k pesmi 

in jo ob spodbudi gibalno pospremila. V hiški se je fizično umirila in sodelovala s sošolci, 

ko so iskali vsak svoj sedeţ. 
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DATUM  24.3.2011 RAZRED: PPNIS 1., 2., 3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št.  9 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- oblikujejo krog, pripevajo ob pesmi in jo gibalno pospremijo 

- se vključijo v skupino in med seboj sodelujejo (si pomagajo) 

- usmerijo pozornost in reagirajo na spremembe v ritmu, tako, da ustrezen ritem ponovijo 

- zvočno ustvarjajo in dramatizirajo ob vlogi 

- opazujejo vodjo igre in se ustrezno odzovejo na njegovo zvočno ustvarjanje 

- se umirijo in zaznajo kinestetično informacijo, ki jo enako, prenesejo naprej. 

FAZA OPAZOVANJA IN PERCEPCIJE (cilji za socialno področje) 

- Nastopiti pred drugimi 

- Upoštevati in vključiti sošolca 

PRIPOMOČKI: Kitara, Orffova glasbila (bobni), 

čarovniški klobuk, »Ringaraja, pesem nam ugaja« 

(Sicherl Kafol, 2009) 

KLJUČNI POJMI: opazi in se odzove 

na spremembe, enako ponovi  

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

□ doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

□ gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

- Petje in gibalni 

vzorci  

- Učenci oblikujejo krog in pripevajo ob pesmi »1, 2, 3 razred smo«. 

Pesem pospremijo z gibanjem / kazanjem »svojih« znakov. 

- Ritmična izreka 

in igranje na 

lastna glasbila 

- Didaktična igra z 

opazovanjem, 

poslušanjem ter 

dramatizacijo 

(»Čarovnica 

Micka«) 

- S telesnim gibanjem in ritmičnim govorom ponazorimo udarce 

različnih ur. Stolpne ure, stenske ure in ročne ure. Učenci odmevajo 

ritmične vzorce na lastna glasbila. (stolpne ure – prestopanje, stenske 

ure, udarjanje po kolenih in ročne ure – ploskanje). Nato se učenci 

razdelijo v skupine stolpnih, stenskih in ročnih ur in razporedijo po 

prostoru po skupinah. Vodja izmenično izvaja ritme ur, učenci pa 

pozorno poslušajo in ko prepoznajo ritem svoje ure ponovijo slišani 

ritem. 

- Učenci z vodjo oblikujejo krog in pozorno opazujejo čarovnico 

Micko (vodjo), ki igra na največji boben in je glavna čarovnica. Vsi 

ji sledijo, jo dobro opazujejo in igrajo na svoje bobenčke enako hitro, 

enako glasno kot ona, ker če ne jih začara v ţabe. Tisti učenec, ki 

najbolj pridno sledi čarovnici, sme prevzeti njen boben in njen 

klobuk. Čarovnica je oblečena v čarovniška oblačila in klobuk, 

dramatizira svojo vlogo. Otroci dramatizacijo ponovijo – vţivljanje v 

vlogo. 

- Umirjanje s tipno 

stimulacijo 

(»Elektrika«) 

 

- Učenci sede oblikujejo krog in se primejo za roke. Vodja začne tako, 

da svojega soseda stisne za dlan. Le - ta stisk dlani prenese po krogu 

naprej, dokler se stisk ne vrne do vodje igre. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

V skupini (dvojici) ur usmeri pogled na sošolca in ponovi ustrezen 

ritmični vzorec, nastopi z dramatizacijo in opazuje sošolca, ki 

dramatizira. Ponovi glasbeno izvajanje sošolca. Pri »elektriki« se umiri 

in počaka na informacijo, ki jo nato prenese 

Kristjan 

Vključi se v dvojico in sodeluje s svojim parom, tako, da usmerja pogled 

in ponovi ritmični vzorec, ko je klican. Nastopi z dramatizacijo in 

upošteva glasbeno izvajanje sošolca, tako, da ponovi izvedbo na svojem 

bobnu. Pri umirjanju se vključi in ne prehiteva vrste. 

Tjaša Odsotna  

Luka 

V dvojici sodeluje tako, da usmeri pogled in ponovi ritmični vzorec, ko 

je klican. Nastopi z bobnom in ponovi izvajanje sošolca. Spremlja ga s 

pogledom. Pri umirjanju se umiri in počaka na informacijo, ki jo nato 

prenese 

Sanja 

Sodeluje s sošolcem v dvojici in počaka na ritmični vzorec ter ga 

ponovi. Nastopi z dramatizacijo čarovnice, opazuje sošolca, ki izvaja in 

ponovi enako izvedbo na svojem bobnu. Pri umirjanju se fizično umiri, 

počaka na vrsto in ne posega v igro. 

Ana 

Vključi se v dvojico, tako, da opazuje sošolca in izvede ritmični vzorec, 

ko je na vrsti. Nastopi z dramatiziranjem čarovnice in upošteva glasbeno 

izvajanje sošolca tako, da ponovi izvedbo. Med umirjanjem ne posega v 

igro in počaka na vrsto. 

Jasmina 

Opazuje sošolca in ponovi ritmični vzorec, ko je klicana. Nastopi v 

dramatizaciji čarovnice in upošteva sošolca, ki izvaja tako, da ponovi 

njegovo izvedbo na svojem bobnu. Med umirjanjem počaka na 

informacijo in se fizično umiri. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha je v dvojici sodeloval ob spodbudah, pogled je usmerjal po razredu in bil nemiren. 

Ritmični vzorec je prepoznal in ga ustrezno ponovil. Uspešno se je vključil v 

dramatizacijo čarovnice, ki jo je pospremil tudi s spremembo govora in čarovniškim 

smehom. Izvajanje sošolca je opazoval in se ustrezno odzival. Med umirjanjem je 

sodeloval ter prenesel ustrezno informacijo. 

Kristjan v dvojici ni sodeloval, tudi zaradi učenke, ki je bila z njim v paru. Ritmični 

vzorec je prepoznal in ga ponovil ob spodbudah. Pri dramatizaciji je bil uspešen, prav 

tako pri ponavljanju izvajanja sošolcev. Med umirjanjem je sodeloval ob spodbudah. 

Prenesel je pravilno informacijo in počakal na vrsto. 

Luka je sodeloval v dvojici in usmerjal pogled, prav tako je zaznal ritmični vzorec in ga 

ponovil. Nastopil je z bobnom, dramatizacije ni bilo prisotne. Ustrezno je ponavljal 

izvajanje sošolcev med njihovo dramatizacijo. Med umirjanjem se fizično umiril in brez 

spodbud počakal na vrsto ter prenesel informacijo. 
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Sanja ni sodelovala v dvojici, veš čas je posegala v besedo sošolcem in vodji in si 

izmišljala svoja pravila. Ob stalnih spodbudah in opozorilih je delno sodelovala. Ustrezno 

je ponovila ritem, dramatizirala je uspešno, (udarci po bobnu so bili močni in hitri) 

ponavljala je izvajanje sošolcev, vendar je posegala v njihovo izvajanje in jih 

»popravljala«. Ob umirjanju je ob spodbudah počakala na vrsto, se umirila in prenesla 

ustrezno informacijo.  

Ana je sodelovala v dvojici z Lukom in si pomagala z njegovim izvajanjem, tako, da ga je 

opazovala in posnemala. Nastopila je z dramatiziranjem, udarci so bili hitri in močni. 

Opazovala je sošolce med njihovim izvajanjem, vendar jih je upoštevala le ob stalnih 

spodbudah. Ko se je naveličala, je začela udarjati po svojem bobnu in prekinjati sošolca, 

ki je izvajal. 

Jasmina se je vključila v dvojico, vendar ni usmerjala pogleda k sošolcu. Opazovala je 

vodjo in dogajanje v razredu. Potrebovala je spodbude, da je usmerjala pozornost na igro. 

Vključila se je v dramatizacijo in bila uspešna, prav tako je ustrezno opazovala in 

ponovila izvajanje sošolca. Med umirjanjem je bila zelo uspešna. Fizično se je umirila in 

počakala na informacijo. Uspešno jo je prenesla. 
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FAZA VZŢIVLJANJA IN IDENTIFIKACIJE 

 

  

DATUM  31.3.2011 RAZRED: PPNIS 1., 2., 3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 10 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- usmerijo pozornost, opazujejo gibalno aktivnost, poslušajo petje in dejanje za vodjo 

- se vţivijo v lastnosti vloge (čarovnice ali dobre vile) ter dramatizirajo s pomočjo gibalne 

aktivnosti 

- opazujejo sošolca in zvočno opremijo njegovo artikulacijo 

- pripevajo ob pesmi »Abraham ima sedem sinov« ter ob pesmi izvajajo gibalne vzorce 

- razvijajo kreativnost in psihomotorične spretnosti 

FAZA VŢIVLJANJA IN IDENTIFIKACIJE (cilji za socialno področje) 

- Vţiveti se v lastnosti vloge 

- Sodelovati v skupini 

PRIPOMOČKI: rute, (temna, svetla), čarovniški klobuk, vilinski 

klobuk, Orffovi instrumenti, roţe izrezane iz papirja, »Ringaraja 

pesem nam ugaja« (Sicherl Kafol, 2009), »Čajkovski, Ples piščali 

iz baleta Hrestač« (Pesek, 2009, zvočni posnetek) 

KLJUČNI POJMI: igra 

vlog, opazovanje in 

vţivljanje v igrano vlogo 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, □ analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, x ustvarjanje glasbenih vsebin,  

x gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

- Petje z gibalnim 

ustvarjanjem 

(»Pevski 

pozdrav«) 

- Učenci oblikujejo krog. Vodja zapoje pozdrav »Dober dan, vsi lepo 

pozdravljeni« na različne pentatonske melodije. Zraven petja 

popelje krog na »sprehod« (v krog, iz kroga, po krogu levo in 

desno). Učenci vsak pozdrav ponovijo za vodjo in ga pospremijo z 

gibanjem, ki ga nakaţe vodja. Vsak učenec nato dobi priloţnost, da 

popelje skupino na »sprehod« s svojim gibalnim znakom. 

- Didaktična igra s 

poslušanjem, 

opazovanjem in 

upoštevanjem 

dinamike 

(»Čarovnica 

Micka in vila 

Alenčica«) 

- Petje in gibalno 

ustvarjanje 

- Vodja dramatizira čarovnico Micko ter vilo Alenčico. Prva je 

ţivahna, razigrana kar nakaţe s hitro, sekano artikulacijo (ples s 

temno rjuho). Vila Alenčica pa je umirjena, neţna vila, kar nakaţe 

z vezano, mirno artikulacijo. Učenci artikulacijo obeh pospremijo z 

igranjem na Orffove instrumente. Upoštevajo spremembe v gibanju 

učenca ter njegove rute. Ko se učenec z ruto pokrije po glavi, 

nehajo igrati. Vsak učenec nato prevzame eno od vlog, po lastni 

izbiri in dramatizira. 

- Učenci z vodjo na čelu oblikujejo »kačo« in ob pripevanju pesmi 

»Abraham ima sedem sinov« plešejo eden za drugim. Na delu 

pesmi… »vsi so delali tako…« vodja pokaţe znak, ki ga nato vsi 

ponovijo. Vodja je ob vsaki kitici nov, dokler vsi učenci ne pridejo 

na vrsto. 

- Umirjanje z 

dramatizacijo in 

poslušanjem 

- Učenci se vţivijo v vlogo metuljev, ki počivajo vsak na svojem 

cvetu in se umirijo ob poslušanju umirjene glasbe. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Dramatizira z ruto in gibanjem, ustrezno liku, ki si ga je izbral. Sošolca, 

ki dramatizira spremlja s pogledom in mu igra z ustrezno dinamiko. 

Ponavlja gibe, ki jih izbere vodja oz. sošolec. Umiri se na svojem cvetu. 

Kristjan 

Dramatizira z ruto in gibanjem, ustrezno liku, ki si ga je izbral. Sošolca, 

ki dramatizira spremlja s pogledom in mu igra z ustrezno dinamiko. 

Ponavlja gibe, ki jih izbere vodja oz. sošolec. Umiri se na svojem cvetu. 

Tjaša 

Dramatizira z mahanjem rute, ustrezno izbranemu liku. Opazuje in glas-

beno artikulira sošolčevo gibanje. Ponavlja gibe, ki so jih izbrali sošolci. 

Na cvetu se umiri. 

Luka 

Izbere vlogo, ki jo bo odigral. Uporabi klobuk in ruto. Pri dramatizaciji 

spreminja tempo gibanja. Opazuje sošolce in ustrezno zvočno pospremi 

njihovo dramatizacijo. V plesni kači opazuje vodjo in ponovi gib. 

Sanja 

Dramatizira z uporabo rute, klobuka in spremembami v gibanju. Opa-

zuje sošolce in igra ustrezno njihovi dramatizaciji. Ponavlja gibe, ki jih 

določi vodja v plesni kači. 

Ana 
Izbere si vlogo in dramatizira z različnim tempom gibanja. Ponavlja 

gibe, ki jih določi vodja v plesni kači. Umiri se na cvetu. 

Jasmina 
Izbere si vlogo in dramatizira z uporabo rute, klobuka ter različnim 

tempom gibanja. Opazuje sošolca, ki vodi kačo in ponovi gibe 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha je izbral vlogo čarovnice Micke, uporabil rekvizite in dramatizacijo pospremil tudi 

z kreativnim gibanjem. Opazoval je tudi sošolce, med njihovim dramatiziranjem in jih 

ustrezno pospremil z igranjem na instrumente. Pri ponavljanju gibov je potreboval 

občasne spodbude, vendar je ostal v skupini in vztrajal v dejavnosti. Na cvetu se je 

fizično umiril, zaprl je oči. 

Kristjan se je vključil v dramatizacijo z uporabo rekvizitov in se zraven veš čas smejal. 

Ob spodbudah je vključil tudi gib. Izbral je vlogo čarovnice. Opazoval je sošolce, ki so 

dramatizirali in ustrezno igral na instrument. Vztrajal je do konca dejavnosti. Pri plesu je 

ponavljal gibe s spodbudo in vztrajal v koloni. Umiril se je na cvetu in dramatiziral s 

pomočjo rekvizita. 

Tjaša je izbrala Vilo Alenčico in jo dramatizirala z uporabo rekvizitov ter spremembami v 

gibanju. Opazovala je sošolce, ki so dramatizirali in igrala ustrezno njihovemu gibanju. 

Gibe je ponavljala ob spodbudi in vztrajala v koloni ob spodbudi. Med umirjanjem se je 

fizično umirila in opazovala dogajanje v razredu. 

Luka se sprva ni ţelel vključiti v igro dramatizacije, vendar je ob spodbudah vseeno 

izbral vlogo čarovnice Micke in pri dramatizaciji uporabil rekvizite. Gibalne kreativnosti 

ni bilo prisotne. Sošolce je opazoval ob spodbudi, njihovo artikulacijo je ustrezno 
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pospremil z igranjem na instrument. Gibe je ponavljal in vztrajal v koloni. Med 

umirjanjem je dramatiziral z leţanjem na cvetu in zaprtimi očmi. 

Sanja je izbrala vlogo čarovnice Micke in jo uspešno dramatizirala. Upoštevala je tudi 

sošolce, jih opazovala in ustrezno igrala na instrument. Ponavljala je gibe in vztrajala v 

koloni. Med umirjanjem se je fizično umirila in opazovala dogajanje v razredu. 

Ana je sodelovala pri vseh aktivnostih brez spodbud in negodovanja. Izbrala je čarovnico 

Micko ter jo dramatizirala s pomočjo rekvizitov in spremembami v gibanju. Pri 

ponavljanju gibov je upoštevala ţelje sošolcev, vendar je v koloni ves čas priganjala 

Tjašo, ki je počasnejša. Kljub spodbudam, se ni umirila in je še dalje posegala v njeno 

hojo ter jo popravljala. Med umirjanjem se je fizično umirila in dramatizirala z leţanjem 

na cvetu ter zaprtimi očmi. 

Jasmina je izbrala vilo Alenčico ter jo pospremila z uporabo rekvizitov. Pri spremembah 

gibanja je potrebovala spodbude, tudi zaradi nastopa pred skupino. Upoštevala in 

opazovala je sošolce, ki so dramatizirali in prav tako ponavljala gibe pri »Abraham ima 

sedem sinov«. Med umirjanjem se je umirila, opazovala je sošolce, ki leţijo in ob 

spodbudah tudi sama legla na cvet. 
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DATUM  7.4.2011 RAZRED: PPNIS 1., 2., 3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 11 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- ustvarjajo zvočne in gibalne izmišljije 

- razlikujejo in uporabijo pojme višje/niţje, daljše/krajše, hitrejše/počasnejše 

- pripevajo ob pesmi »Kolo, kolo, kolovrat«, se gibljejo ob petju in upoštevajo pravila 

- ob pesmi »Jaz sem muzikant« dramatizirajo, se gibljejo in igrajo na Orffove instrumente 

- počakajo na vrsto, opazujejo sošolca in mu pomagajo s pripevanjem 

- uskladijo gibanje z ritmičnim potekom petja in zvočnega primera 

- upoštevajo sošolca in spoštujejo njegovo odločitev 

FAZA VŢIVLJANJA IN IDENTIFIKACIJE (cilji za socialno področje) 

- Vţiveti se v lastnosti vloge 

- Sodelovati v skupini 

PRIPOMOČKI: Orffovi instrumenti, pripomočki 

za dramatizacijo (suknjič), »Ringaraja, pesem nam 

ugaja« (Sicherl Kafol, 2009) 

KLJUČNI POJMI: Vţivljanje, 

opazovanje vodje in metoda ponavljanja 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

□ doţivljajsko poslušanje, □ analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

x gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOST 

- Zvočno in 

gibalno 

ustvarjanje 

(»Pojoče telo«) 

- Učenci opazujejo vodjo, ki postopno razgibava in »ozvočuje« 

različne dele telesa (glava, ramen, boki, …). Gibanje poteka ob 

skladnem ozvočenju, ki vključuje spremembe glasnosti, višine, 

trajanja, hitrosti, vezanosti, nevezanosti,… Vodstvo nato prevzame 

eden izmed učencev, ki ga ostali vključeni upoštevajo in ponavljajo 

gibe za njim. 

- Didaktična igra s 

petjem in 

gibanjem (»Kolo, 

kolo, kolovrat«) 

 

- Didaktična igra s 

petjem, igranjem 

na instrumente in 

gibanjem (»Jaz 

sem muzikant«) 

- Učenci oblikujejo krog. Ob petju pesmi »Kolo, kolo, kolovrat« se 

pomikajo v nasprotni smeri urinega kazalca, učenec v krogu pa v 

smeri urinega kazalca. Pri verzu v kolo »stopi ti«, učenec v krogu 

izbere enega učenca, ki ga zamenja v sredini kroga. Ples se nadaljuje 

dokler ne pridejo na vrsto vsi učenci. 

- Učenci oblikujejo krog, vsak pa predse postavi poljuben Orffov 

instrument. Nato ob petju prvih dveh verzov pesmi »Jaz sem 

muzikant« hodijo v krogu in se (po dveh odpetih verzih) ustavijo 

pred naključnim instrumentom. Učenec, ki je na vrsti prevzame 

vodilno besedilo in zapoje (npr. jaz znam igrati…na mojo 

ropotuljico) o instrumentu pred katerim stoji. Sošolci mu pomagajo s 

pripevanjem izmenjaje. (Solo, vsi) 

 

- Sproščanje s 

tipno stimulacijo 

 

 

- Učenci sedijo v krogu, obrnjeni v desno stran po krogu, tako, da si 

gledajo v hrbet. Ob umirjeni glasbi ter ob vodenju se »masirajo«, 

izvajajo gibalne vzorce na hrbtu sošolca. Vodja ob izbrani temi 

»specimo kruh« gibalne vzorce pospremi z zgodbo. Učenci 

ponavljajo gibalne vzorce za vodjem. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 
Opazuje vodjo in ponovi gibe. Pokaţe svoj gib pred skupino. 

Dramatizira s pomočjo obleke in pripeva pesmi.  

Kristjan 
Opazuje vodjo in ponovi gibe. Pokaţe svoj gib pred skupino. 

Dramatizira s pomočjo obleke in pripeva pesmi. 

Tjaša 
Opazuje vodjo in ponovi gibe ter si izmisli svojega. Dramatizira z 

gibanjem in obleče suknjič. Pripeva pesmi. 

Luka 

Opazuje vodjo in ponovi gibe ob spodbudi usmerjanja pozornosti. 

Pokaţe svoj gib pred skupino. Dramatizira s spodbudami, obleče suknjič 

in pripeva. 

Sanja 

Opazuje vodjo in ponovi gibe, ki jih pokaţe. Počaka na vrsto, da pokaţe 

svoj gib. Dramatizira s pomočjo suknjiča, pripeva in z gibanjem opremi 

dramatizacijo. 

Ana 

Opazuje vodjo in ponovi gibe. Počaka na vrsto, da pokaţe svoj gib. 

Dramatizira s pomočjo suknjiča in gibalne aktivnosti, pripeva ob 

spodbudah. 

Jasmina 

Opazuje vodjo in ponavlja gibe ob spodbudi usmerjanja pozornosti. 

Pokaţe svoj gib ob spodbudi. Dramatizira s spodbudami, obleče suknjič 

in pripeva. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI:  

Miha je opazoval vodjo in ustrezno sledil gibom, ki jih je tudi ponovil. Pred skupino je 

pokazal svoj gib, pri pesmi pa dramatiziral z uporabo suknjiča ter vključil tudi gibalno 

aktivnost. 

Kristjan se je vključil v dejavnosti, Opazoval je vodjo in ustrezno ponavljal gibe. Pokazal 

je svoj gib. Pri dramatizaciji si je oblekel suknjič in ob spodbudah pripeval ter vključil 

gibanje. 

Tjaša je ustrezno opazovala vodjo, ponavljala gibe in si izmislila svojega. Pri 

dramatizaciji je bila uspešna, saj je pripevala, gibalno pospremila petje in oblekla suknjič. 

Luka je ob spodbudi opazoval vodjo, ter ponavljal gibe. Izmislil si je svoj gib. 

Dramatiziral je ob spodbudah in bil uspešen. Vključil se je brez obotavljanja. 

Sanja je pri opazovanju in ponavljanju gibov potrebovala spodbude, tudi fizične. 

Prehitevala je vodjo pri kazanju gibov, motila skupino z govorjenjem in izpostavljanjem. 

Svoj gib je pokazala ustrezno. Uspešna je bila tudi pri dramatiziranju, kjer je pripeva, se 

gibala in uporabila rekvizite. 

Ana je imela pri uri teţave s sodelovanjem in sprejemanjem pravil. Motila je sošolce in 

potek učne ure. Umakniti se ni ţelela, motila pa je z neprestanim govorjenjem in 

spodbujala neprimerno vedenje tudi pri sošolcih. Ob nenehnih spodbudah je sledila igri z 

dramatizacijo, kjer je oblekla suknjič, pripevala ob spodbudah in spremljala tudi nekaj 

ostalih sošolcev. Pri dejavnosti ni vztrajala. 
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Jasmina je ob spodbudi opazovala vodjo, ter ponavljala gibe. Izmislila si je svoj gib. 

Dramatizirala je ob spodbudah in bila uspešna. Pripevala je ob spodbudah in se tudi 

gibala. 
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DATUM  14.4.2011 RAZRED: PPNIS 1., 2., 3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 12 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- gibalno ustvarjajo ob slovenski ljudski glasbi 

- igrajo na starinska glasbila ob spremljavi znane melodije 

- razvijajo spretnost natančnega opazovanja in ponavljanja gibalnih vzorcev 

- ustvarjalno poslušajo, pripevajo ob pesmi »Po mest sem španciral« 

- si s pomočjo pripomočkov laţje predstavljajo ţivljenje in petje nekoč ter se vţivijo v vlogo 

ţeničke 

- opazujejo sošolca in upoštevajo njegovo improvizacijo, tako, da ponovijo gib. 

FAZA VŢIVLJANJA IN IDENTIFIKACIJE (cilji za socialno področje) 

- Vţiveti se v lastnosti vloge 

- Sodelovati v skupini 

PRIPOMOČKI: Riplenka, kuhalnice, lesena deska, ropotuljica iz šibja, 

ogledalo, star kovček, predpasnik, ruta, ropotulja iz buče (šef), piščalka iz 

lubja (frcka), kamenčki,  »Slovenska ljudska polka« (Pesek, 1999, zvočni 

posnetek), »Po mest sem španciral« (Pesek, 2009) 

KLJUČNI 

POJMI: opazuje, 

ponovi, petje in 

ples nekoč 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, □ petje, □ igranje na otroška glasbila, x gibalno/likovno 

izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom, x doţivljajsko poslušanje, 

□ analitično poslušanje, □ estetsko oblikovanje glasbenih vsebin,  

□ ustvarjanje glasbenih vsebin, x gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob 

glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

 

- Petje z zvočnim 

ustvarjanjem in 

dramatiziranjem 

 

 

 

- V razred stopim s starinskim kovčkom, oblečena v predpasnik in ruto 

na glavi, kot so se oblačili naši predniki. Potarnam, da sem se tri dni 

vozila na »kolah« iz Ljubljane in, da sem potem doma prekopala še 

celo njivo. Vse me boli, zato si ţelim, da bi mi nekaj lepega zapeli in 

zaigrali. V kovčku nosim glasbila (riplenko, lončeno bas, ropotuljico iz 

šibja, frcko, kamenje …) Učenci, ki sedijo v krogu na tleh si izberejo 

instrument in posamezno spremljajo petje pesmi »Dober dan pri 

glasbi« (ob kitari) 

- Telesna shema 

otrok 

- Poslušanje, 

opazovanje in 

gibanje 

- Ponavljanje 

gibalnih vzorcev 

(»Moje 

ogledalo«) 

 

 

- Stara ţenička se nato hoče urediti, tako, da se pogleda v ogledalo, ki ga 

nosi v kovčku. K sebi povabi vsakega učenca posebej, da se pogleda v 

ogledalo in vidi, da je v njem njegova zrcalna slika in da ogledalo 

ponavlja gibe za njim, ki gleda vanj. 

- Dejavnost poveţem s plesom ţenice, ki otrokom kaţe kaj vse je danes 

ţe počela (kosila travo, ţela, prala oblačila…). Učenci ponavljajo gibe 

za njo. V ozadju glasbena spremljava – Po mest sem španciral.  

- Učenci se nato razdelijo v pare in vodja v paru prevzame vodilno 

vlogo. Drug učenec v paru ponavlja za vodjo njegove gibe. Ţenica igra 

na riplenko. Ko riplenka utihne se učenci ustavijo in spremenijo v kipe. 

Giba med učencema v paru morata biti enaka. Vlogo ţeničke nato 

prevzame vsak izmed učencev. 

- Petje in gibalni 

vzorci 

- Nekoč so se mladi veliko druţili in si izmišljevali svoje pesmice – tako 

so nastale ljudske pesmi. Ţenica: »Slišala sem, da ste si tudi vi izmislili 

eno pesmico. Pa mi jo zapojte, da slišim kako lepo »reče«« Učenci ob 

spremljavi kitare zapojejo razredno pesem in jo pospremijo z gibi. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJ 

Miha 

Opazuje in se vključi v igro dramatizacije tako, da izbere instrument in 

si nadene obleko. Pripeva sošolcem. Opazuje in ponavlja gibe za 

sošolcem. S spodbudami prevzame vodilno vlogo v paru (kaţe gibe) 

Kristjan 

Ob spodbudah opazuje dramatizacijo in se vključi tako, da vzame 

instrument, si nadene obleko. Opazuje vodjo v paru in ponavlja gibe. 

Prevzame vodilno vlogo v paru in pokaţe gibe. 

Tjaša 

Opazuje dramatizacijo in se vključi tako da, zaigra na instrument in si 

nadene obleko ţeničke. Počaka na vrsto in pripeva sošolcem. Ponavlja 

gibe, prevzame vodilno vlogo in dopusti, da jo prevzame tudi sošolec v 

paru. 

Luka 

Opazuje ţeničko med dramatizacijo, zaigra na instrument in pripeva 

sošolcem. Sodeluje s sošolcem v paru, tako, da ponovi gibe in prevzame 

vodilno vlogo v paru. 

Sanja 

Tiho posluša ţeničko, ki dramatizira in počaka na vrsto, da vzame 

instrument. Pripeva sošolcem. Dramatizira tako, da zaigra in si nadene 

obleko. V paru opazuje sošolca in ponovi gibe. Prepusti vodilno vlogo 

sošolcu. 

Ana 

Tiho posluša ţeničko, ki dramatizira in počaka na vrsto, da vzame 

instrument. Pripeva sošolcem. Dramatizira tako, da zaigra in si nadene 

obleko. V paru opazuje sošolca in ponovi gibe, ter prepusti vodilno 

vlogo sošolcu. 

Jasmina 

Tiho prisluhne ţenički in sodeluje v dramatizaciji z igranjem na 

instrument, pripevanjem k pesmi in obleko, ki si jo nadene. Opazuje 

sošolca ter ponovi gibe. Prevzame vodilno vlogo in pokaţe gibe. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha je opazoval ţeničko, vzel instrument in pripeval ob pesmi. Z veseljem je oblekel 

obleko in zaigral na »riplenko« (ljudski instrument). Ustrezno je spreminjal sošolce, ki so 

medtem plesali. V paru je s spodbudami prevzel vodilno vlogo, vendar je ustrezno 

ponavljal gibe za sošolcem, ki je vodil. 

Kristjan je ţeničko opazoval, se je dotikal in ob spodbudah in usmerjanju pozornosti vzel 

instrument, oblekel obleko in pripeval sošolcem. Ponavljal je gibe za vodilnim sošolcem 

in tudi sam prevzel vodilno vlogo v paru. Vztrajal je pri vseh dejavnostih do konca. 

Tjaša je opazovala ţeničko in ustrezno zaigrala na instrument, pripevala in si nadela 

obleko. Prevzela je vodilno vlogo, spodbude pa je potrebovala pri upoštevanju gibov 

sošolca, ki je prevzel vodilno vlogo.  

Luka je poslušal ţeničko in jo obenem spremljal s pogledom. Dotikal se je instrumentov 

in njene obleke. Ob spodbudah je počakal na vrsto, usmeril pozornost na sošolce, ter jim 

pripeval. Zaigral je na instrument in si nadel obleko. Ponavljal je gibe sošolca, spodbude 

je potreboval pri prevzemu vodstva v paru. 
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Sanja je tiho opazovala ţeničko in počakal na vrsto. Pripevala je sošolcem. Uspešno je 

dramatizirala ţeničko, tako, da je igrala na instrument, si nadela obleko in zraven 

oponašala govor. Prevzela je vodilno vlogo, ob majhni spodbudi je upoštevala tudi 

sošolca in ponovila gibe. 

Ana je počakala na vrsto, ter opazovala ţeničko. Igrala je na instrument in pripevala 

sošolcem. Oblekla je obleko. Prevzele je vodilno vlogo in uspešno izvajala gibe. Ob 

spodbudah je dovolila, da vodilno vlogo prevzame sošolec. 

Jasmina se je trudila, da s svojim motoričnim nemirom ni motila skupine, uspešno je 

usmerjala pozornost, ponavljala gibe in prevzela tudi vodilno vlogo. Oblekla je obleko in 

spremljala sošolce med plesom. Pripevala je sošolcem in počakala na vrsto. Vztrajala je 

do konca pri vseh dejavnostih. 
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FAZA AGRESIVNOSTI IN SAMOOBRAMBE 

DATUM 5.5.2011 RAZRED: PPNIS 1., 2., 3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 13 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- posnemajo gib vodje ali si izmislijo svojega. Ob gibanju zapojejo pozdravno pesem. 

- izrazijo svoje ideje, ţelje, ki jih upoštevajo njihovi sošolci 

- se seznanijo z novo pesmijo »Srečali smo mravljo« in ob njej pripevajo. 

- pozorno poslušajo besedilo pesmi in se ustrezno odzivajo z dviganjem slik ali igranjem na 

instrumente 

- se ustrezno besedilu gibljejo ob pesmi 

- se fizično umirijo in tiho obleţijo na mestu. 

FAZA AGRESIVNOSTI IN SAMOOBRAMBE (cilji za socialno področje) 

- Izrazi svoje mnenje / interes in pri njem vztraja ob upoštevanju sošolca 

- Fizično se umiri 

PRIPOMOČKI: Orffovi instrumenti, kitara, slike ţivali, maser 

lasišča,  »Šetlandska ljudska, Balu beri« (Pesek, 2009) 
KLJUČNI POJMI: 

dramatizacija pesmi, 

umirjanje 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, x analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

x gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

- Petje in 

ustvarjalno gibanje 

- Socialna igra: 

Samoobramba 

- Kot vodja zapojem pesem »Dober dan, dober dan. Vsi lepo 

pozdravljeni« in zraven kaţem določen gib, ki ga učenci ponovijo 

za mano. Vajo ponovimo tako, da pride na vrsto vsak učenec. Vsak 

si izmisli svoj gib, zapoje samostojno, ostali učenci pa ponovijo za 

njim. 

- Učenci sklenejo tesen krog ter enega učenca spustijo v krog. 

Učenec v krogu poskuša priti ven iz tesno zaprtega kroga, ki mu to 

preprečuje. 

 

- Spoznavanje nove 

skladbe in gibanje 

ob petju (»Srečali 

smo mravljo« 

- Učenci se posedejo v krog in trije izmed njih dobijo v roke slike 

fotografij posameznih ţivali (mravlja, rak, kozel, polţ in volk), pet 

učencev pa predstavlja spremljevalni kvintet s kitaro, ki jo igra 

vodja. Učenci z ţivalmi spremljajo besedilo pesmi, ki v vsaki kitici 

opisuje eno izmed ţivali in dvignejo sliko ţivali o kateri govori 

besedilo. Učenci z glasbili upoštevajo, da ima vsaka ţival svoj 

predstavni instrument (mravlja ima palčke, rak ima činele, kozel 

cevasti les, polţ ragljo, volk boben). Pesem nato ponovimo in 

učenci si izmenjajo vloge. Ob pesmi pripevajo. 

- Pesem zapojemo tudi ob dramatizaciji. Učenci oblikujejo kolono, 

vodilni v koloni vzame v roke sliko ţivali ter se počepne na 

poljubnem mestu v razredu. Ostali učenci zapojejo pesem ter se 

sprehodijo mimo njega »ga srečajo« tako kot govori besedilo 

pesmi. 

- Umirjanje ob 

poslušanju in tipna 

stimulacija 

- Učenci vzamejo podloge in se razporedijo po razredu. Vsak si 

poišče svoj kotiček. Poslušajo in se umirijo ob uspavanki, vodja 

hodi okrog in jih masira po lasišču s pripravo za masaţo lasišča. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Pokaţe gib pri uvodni pesmi in samostojno začne s petjem. Poišče 

najlaţjo pot iz strnjenega kroga in vztraja dokler se ne prebije ven. Pri 

tem pazi, da ni agresiven. Umiri se na podlogi. 

Kristjan 

Izbere gib pri uvodni pesmi in samostojno začne s petjem. Poišče 

najlaţjo pot iz strnjenega kroga in vztraja dokler se ne prebije ven. Pri 

tem pazi, da ni agresiven. 

Tjaša 
Pokaţe gib in samostojno začne s petjem. Poišče najlaţjo pot iz 

strnjenega kroga, vztraja pri prebijanju, dokler ji ne uspe. 

Luka 

Izbere svoj gib in začne s petjem. Pri igri samoobramba sodeluje tako, da 

stopi v krog in poišče najlaţjo pot, kjer se prebije iz kroga. Vztraja, 

dokler ne pride ven. 

Sanja 
Pokaţe gib in samostojno zapoje. Poišče najlaţjo pot iz kroga in pri tem 

ni agresivna. 

Ana 
Pokaţe gib in samostojno začne s petjem. V krogu poišče pot, kjer se 

najlaţje prebije ven in pri tem ni agresivna. 

Jasmina 
Pokaţe gib in samostojno začne s petjem. V krogu poišče najlaţjo pot in 

vztraja pri prebijanju iz kroga.  

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI: 

Miha je ustrezno pokazal svoj gib in ob spodbudah samostojno začel peti uvodno pesem. 

Pri prebijanju iz kroga je bil uspešen. Poiskal je najlaţjo pot in bil pozoren na sošolce. 

Uspešno se je prebil iz kroga, pri umirjanju pa je tiho leţal na tleh. 

Kristjan je pokazal svoj gib in ob spodbudah začel peti uvodno pesem. Pri prebijanju iz 

kroga je iskal najlaţjo pot in se uspel prebiti iz kroga. Pri umirjanju je ob spodbudah tiho 

počakal na mestu. Taktilni draţljaj ga je vznemiril, ker je bil premočen, vendar je učencu 

predstavljal uspešno motivacijo, da je vztrajal do konca. 

Tjaša je pokazala svoj gib in ob spodbudah začela peti. V krogu je potrebovala veliko 

spodbud, da je poiskala najlaţji izhod in začela prebijati obroč. Iz obroča je prišla s 

pomočjo sošolcev in s spodbudami. Umirila se je uspešno, taktilni draţljaj je ni vznemiril. 

Luka je pokazal svoj gib, ob petju je potreboval spodbude. Pristopil je v obroč in iskal 

najlaţji izhod, vendar se ni prebijal. Ob stalnih spodbudah se je nato prebil iz kroga, tudi s 

pomočjo sošolcev. Umiril se je na tleh, taktilni draţljaj ga je vznemiril, zato sem ga pri 

njem zmanjšala. 

Sanja je pokazala svoj gib in samostojno zapela pesem. V krogu se je prebijala po najlaţji 

poti in bila pri tem pozorna tudi na sošolce. Pri umirjanju je tiho leţala na tleh, tudi 

taktilni draţljaj je ugodno vpliv na njeno umiritev. 

Ana je izbrala svoj gib, zapela pa je ob spodbudah. V krogu ni izbirala najlaţje poti, 

začela se je prerivati in ob tem postala agresivna. Tudi pri prebijanju sošolcev je ves čas 
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uporabljala agresivne vzorce, da jih je zadrţala. (brcanje, kričanje) Ob stalnih spodbudah 

in dobesednih usmeritvah je nato poiskala najlaţji izhod. Ob spodbudah se je umirila, 

masaţa lasišča jo je ustrezno motivirala, da je tiho zdrţala do konca dejavnosti. 

Jasmina je izbrala svoj gib, zapela je ob spodbudah. V krogu ni iskala najlaţje poti, 

prerivala se je med sošolci. Ob spodbudah je postala bolj pozorna na sošolce in se prebila 

iz kroga.  

Med umirjanjem je tiho leţala na tleh. Masiranje lasišča jo je motiviralo in spodbujalo, da 

je vztrajala do konca. 
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DATUM  19.5.2011 RAZRED: PPNIS 1., 2., 3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 14 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- si izberejo instrument in nanj zaigrajo 

- se ustvarjalno gibljejo ob glasbi in gibanje pospremijo tudi z igranjem na instrumente 

- si pri gibanju pomagajo s trakovi, ki podkrepijo njihov gib in dinamiko pesmi. 

- sledijo ritmični izreki izštevanke ter prigovarjajo 

- se vţivijo v lastnosti vloge in temu ustrezno izrazijo svoj interes 

- se umirijo v glasbeni hiški 

FAZA AGRESIVNOSTI IN SAMOOBRAMBE (cilji za socialno področje) 

- Izrazi svoje mnenje / interes in pri njem vztraja ob upoštevanju sošolca 

- Fizično se umiri 

PRIPOMOČKI: Orffovi instrumenti, trakovi iz krep papirja, ušesa iz pene 

ter trakovi za glavo, »Maček Čombe« (Novak, 1998), »Uspavanka za 

muce« (Novak, 1998), »Jaz sem mala miška« (po spominu Bitenc), 

izštevanka »Peter veter« (po spominu) 

KLJUČNI POJMI: 

Ustvarjalni ples ter 

igra mačk in miši 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna x ritmična izreka, x petje, x igranje na otroška glasbila, x gibalno/likovno 

izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom, x doţivljajsko poslušanje, 

x analitično poslušanje, □ estetsko oblikovanje glasbenih vsebin,  

□ ustvarjanje glasbenih vsebin, x gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob 

glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

- Petje z zvočnim 

ustvarjanjem 

(»Zaigraj in 

pozdravi 

sošolce«) 

 

- Z učenci oblikujemo krog in se posedemo na tla. Na sredi kroga je 

kovček z Orffovimi instrumenti. Vsak učenec dobi priloţnost, da 

vzame iz kovčka poljuben instrument in nanj zaigra, medtem ko mu 

ostali učenci zapojejo pozdravno pesem »Dober dan pri glasbi«. 

Učenec z igranjem začne samostojno, ostali se mu pridruţimo in 

upoštevamo njegov ritem ter dinamiko igranja. 

- Ritmična izreka 

besedila 

 

- Poslušanje z 

ustvarjalnim 

gibanjem 

 

- Z izštevanko Peter veter izštejem učence v dve skupini. Skupino mačk 

in skupino miši. Vsi oblikujemo krog. Izberem par, učenca v paru se 

odločita kateri bo mačka in kateri miš. Nadeneta si trakove z ušesi 

(mačja in mišja ušesa). Mačka nato lovi miško, tako, da se preriva v 

krog, izven kroga, ki ga tvorijo ostali sošolci. Preden se igra prične 

zapojemo pesem »Jaz sem mala miška« in zraven zaplešemo v krogu. 

- Pri ustvarjalnem plesu se skupini razdelita in stopita vsaka na svojo 

stran učilnice. Ena skupina igra na Orffove instrumente medtem, ko 

druga skupina ustvarjalno pleše ob glasbi. Pri plesu uporabljajo 

trakove. Za skupino mišk zapojem pesem »Jaz sem mala miška« in 

poudarim, da je miška hitra in tiha, zato naj pri plesu to upoštevajo. 

Prav tako skupina mačk, ki ob njihovem plesu igra na instrumente. 

- Za skupino mačk pa uporabim pesem »Maček Čombe«. Pesem je 

počasnejša in vezana. Tudi muca hodi počasi in vaţno, kar poudarim 

tudi učencem, ki to upoštevajo pri plesu. Skupina mišk nato zaigra 

mucam. 

- Didaktična igra 

- Umirjanje s 

poslušanjem 

- Učenci sedijo v krogu in enega izmed učencev določimo za muco, ki 

gre v krog. Ta muca potem gre od enega do drugega sošolca in se pri 

njem carklja. Sošolec do katerega muca pride se ne sme nasmejati. 

- Muce in miške so na koncu dneva zaspane zato se zatečejo v hiško in 

zaspijo ob uspavanki. 
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Izbere instrument in nanj začne igrati samostojno. Pri igri »mačke in 

miši« prevzame vlogo ene od ţivali in vztraja pri vlogi. Preriva se v krog 

ali izven njega. V glasbeni hiški se fizično umiri. 

Kristjan 

Izbere instrument in nanj začne igrati samostojno. Pri igri »mačke in 

miši« prevzame vlogo ene od ţivali in vztraja pri vlogi. Preriva se v krog 

ali izven njega. V glasbeni hiški tiho počaka do konca pesmi in se ne 

preriva. 

Tjaša 

Izbere instrument iz kovčka in samostojno zaigra nanj. Pri igri »mačke 

in miši« prevzame vlogo in vztraja pri njej tako, da se skriva ali lovi. V 

hiški se fizično umiri in se ne preriva. 

Luka 

Izbere instrument iz kovčka in nanj začne igrati samostojno. Pri igri 

»mačke in miši« prevzame vlogo ene od ţivali in vztraja pri njej, tako, 

da se skriva ali lovi. Fizično se umiri v glasbeni hiški. 

Sanja 

Izbere instrument iz kovčka in nanj zaigra samostojno. Pri igri »mačke 

in miši« prevzame vlogo in vztraja pri njej do konca. Pozorna je na 

sošolce, da jih ne poriva. V hiški tiho počaka do konca pesmi. 

Ana 

Izbere instrument in nanj samostojno začne igrati. Pri igri prevzame 

vlogo in je pozorna na sošolce. Pri vlogi vztraja do konca. V glasbeni 

hiški se ne preriva in tiho počaka do konca pesmi. 

Jasmina 

Izbere instrument in nanj zaigra samostojno. Pri igri »mačke in miši« 

prevzame vlogo in vztraja do konca. V hiški tiho počaka do konca pesmi 

in se fizično umiri. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI 

Miha je izbral instrument in nanj ustrezno zaigral. Začel je sam in obdrţal izbran ritem. 

Pri igri mačke in miši je prevzel obe vlogi enakovredno in se potrudil pri izvajanju 

naloge. Miško je lovil in iskal pot med sošolci, pred mačko pa je prav tako beţal in ji 

skušal uiti. V glasbeni hiški se je uspešno umiril. 

Kristjan je izbral instrument in nanj s spodbudami zaigral. Pri igri je prevzel obe vlogi 

enakovredno, od navdušenja je potreboval spodbude, da naj teče pred mačko, oziroma 

lovi miško. Umiril se je s spodbudami, zaradi intenzivne gibalne aktivnosti med 

prejšnjimi aktivnostmi. 

Tjaša je izbrala instrument in s spodbudami začela igrati nanj. Obdrţala je ritem igranja. 

Prevzela je vlogo mačke, vloga miške ji ni bila blizu. Tudi pri izvajanju naloge mačke je 

potrebovala spodbude, da naj lovi miš in se prerine skozi skupino sošolcev. Tekla je 

počasi in neodzivno, sošolci so ji pomagali z vzklikanjem in usmerjanjem po razredu. V 

hiški je bila pozorna na sošolce in se umirila. 

Luka je izbral instrument in ob spodbudah začel igrati nanj. Vlogo je prevzel, potreboval 

je spodbude in dodatna navodila kaj mora storiti, če je npr. mačka. Sošolci so mu 
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pomagali z usmerjanjem in vzklikanjem. V glasbeni hiški je umirjeno vztrajal do konca 

pesmi. 

Sanja je izbrala instrument in samostojno zaigrala nanj. Obdrţala je ritem med igranjem. 

Uspešno je prevzela obe vlogi pri igri in jih ustrezno izvedla. Poiskala je najbliţjo pot 

med sošolci in si izborila prehod, da je laţje ujela miš ali ušla mački. V glasbeni hiški je 

tiho počakala in ni motila sošolcev. 

Ana je izbrala instrument ob spodbudah, saj najprej ni ţelela sodelovati. Zaigrala je ob 

spodbudah. Ustrezno je prevzela vlogo mačke in sledila miški, kot miška pa ni hotela 

zbeţati pred mačko, ki jo je nato ujela. Ana je reagirala agresivno in sošolca, ki jo je ujel 

udarila. Prestrašena je začela kričati nanj. Ani smo nato dodatno razloţili pravila igre, jo 

umirili in nadaljevali igro z drugimi učenci. V hiški se ni umirila, prerivala se je in z 

govorjenjem motila umirjanje. Umaknila sem jo iz hiške, kjer sta se njena nejevolja in 

agresija nadaljevali. 

Jasmina je izbrala instrument in zaigrala nanj samostojno. Pri igri je izbrala vloge in jih 

ustrezno izvedla, prerivala se med sošolci, kjer je izbrala teţje poti, vendar je vztrajala in 

ujela miško, oziroma tekla pred mačko. V hiški se je umirila, ko se je umirila skupina. 
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DATUM  26.5.2011 RAZRED: PPNIS 1., 2., 3. ŠOLSKO LETO: 2010/2011 

PREDMET GVZ Delavnica št. 15 IZVAJALKA: Marija Zanjkovič 

CILJI URE (Učenci): 

- pripevajo pesmi in v ogledalu opazujejo svojo podobo 

- izberejo sošolca s katerim zaplešejo, gibljejo se po krogu ob pripevanju pesmi in pri hoji 

upoštevajo tempo pesmi 

- opazujejo vodjo in ponovijo gibe 

- se ustvarjalno gibljejo ob glasbi, z rutami podprejo svoje gibe 

- se fizično umirijo ob leţanju na tleh.  

FAZA AGRESIVNOSTI IN SAMOOBRAMBE (cilji za socialno področje) 

- Izrazi svoje mnenje / interes in pri njem vztraja ob upoštevanju sošolca 

- Fizično se umiri 

PRIPOMOČKI: Ogledalo, ţoga, svilene rute, podloge,, 

»Pararampampam« (Pesek, 1999, zvočni posnetek), »S kom bi 

plesala deklica« (Pesek, 1999, zvočni posnetek) 

KLJUČNI POJMI:  

Ustvarjalni ples, pozitivna 

samopodoba 

OBLIKE DELA: UČNE METODE: 

 frontalna □ ritmična izreka, x petje, □ igranje na otroška glasbila,  

x gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, □ delo z glasbenim zapisom,  

x doţivljajsko poslušanje, □ analitično poslušanje, □ estetsko 

oblikovanje glasbenih vsebin, □ ustvarjanje glasbenih vsebin,  

x gibalno/ likovno/ besedno ustvarjanje ob glasbi 

 individualna 

 delo v dvojicah 

x skupinska 

Glasbena dejavnost DEJAVNOSTI / AKTIVNOSTI 

- Didaktična igra s 

petjem in z 

opazovanjem 

(»Dober dan ti 

ţelim«) 

- Z učenci oblikujemo krog in se posedemo na tla. Vodja pristopi do 

vsakega učenca z ogledalom in ga spodbudi, da se pogleda v 

ogledalo in pomaha svoji podobi. Z ostalimi učenci v krogu 

vsakemu učencu zapojemo pozdravno pesem »Dober dan ti ţelim« 

- Didaktična igra s 

petjem in 

gibanjem (»S kom 

bi plesala 

deklica?«) 

- Vodeno in 

ustvarjalno gibanje 

- Z učenci oblikujemo krog in na sredo kroga postavimo izbranega 

učenca. Učenci v krogu se vrtijo v smeri urinega kazalca, učenec 

znotraj kroga pa v obratni smeri. Na ustreznem delu pesmi »S kom 

bi plesala deklica«, učenec znotraj kroga izbere sošolca v krogu in 

z njim na sredi zapleše. Učenci ob plesu ves čas pripevajo pesmi. 

- Ob poslušanju pesmi »pararampampam« učenci opazujejo vodjo, ki 

kaţe gibalne vzorec. Vsi imajo svilene rute s katerimi podkrepijo 

svoje gibanje. Učenci gibe ponavljajo za vodjo in sooblikujejo 

plesno koreografijo. Pesem poslušamo ponovno in vsak učenec 

dobi priloţnost, da stopi v krog in pokaţe plesni gib, ki ga nato 

ostali vključeni ponovimo. Iz predlogov učencev nato sestavimo 

novo plesno koreografijo. 

- Umirjanje s tipno 

stimulacijo 

(»Voščim si lep 

dan« 

- Učenci se uleţejo na tla, na podloge (obrnjeni z obrazi navzdol). 

Umirjeni poslušajo petje vodje, ki jim zapoje poslovilno pesem 

»Voščim si lep dan«. Ob tem jih »boţa« z rutami in jih na koncu z 

njimi tudi pokrije. Učenci ob tem tiho leţijo na tleh in se fizično 

umirijo.  
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UČENEC INDIVIDUALIZIRANI CILJI 

Miha 

Izbere si sošolca, ki ga povabi v krog in z njim zapleše. Izmisli si svoj 

plesni gib, ki ga pokaţe sošolcem. Med umirjanjem leţi na tleh in ne 

obrača glave. 

Kristjan 

Izbere si sošolca, ki ga povabi v krog in z njim zapleše. Izmisli si svoj 

plesni gib, ki ga pokaţe sošolcem. Med umirjanjem leţi na tleh in vztraja 

do konca dejavnosti. 

Tjaša 

Izbere si sošolca, ki ga povabi v krog in z njim zapleše. Izmisli si svoj 

plesni gib, ki ga pokaţe sošolcem. Med umirjanjem leţi na tleh in ne 

obrača glave. 

Luka 

Izbere si sošolca, ki ga povabi v krog in z njim zapleše. S spodbudami si 

izbere svoj plesni gib, ki ga pokaţe sošolcem. Med umirjanjem leţi na 

tleh. 

Sanja 

Izbere si sošolca, ki ga povabi v krog in z njim zapleše. Izmisli si svoj 

plesni gib, ki ga pokaţe sošolcem. Med umirjanjem leţi na tleh čisto pri 

miru in vztraja do konca dejavnosti. 

Ana 

Izbere si sošolca, ki ga povabi v krog in z njim zapleše. Med plesanjem 

je pozorna na sošolca. Izmisli si svoj plesni gib, ki ga pokaţe sošolcem. 

Med umirjanjem leţi na tleh in vztraja do konca dejavnosti. 

Jasmina 

Izbere si sošolca, ki ga povabi v krog in z njim zapleše. Izmisli si svoj 

plesni gib, ki ga pokaţe sošolcem. Med umirjanjem leţi na tleh in ne 

dviguje glave. 

 

EVALVACIJA NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V UČNI URI 

Miha je sodeloval pri plesu v krogu, si izbral sošolca in z njim ustrezno zaplesal. Izmislil 

si je svoj plesni gib in ga predstavil sošolcem. Med umirjanjem je nepremično leţal na 

tleh in vztrajal z leţanjem še po končani dejavnosti. 

Kristjan je uspešno sodeloval pri plesu v krogu, izbral si je sošolca in z njim zaplesal. 

Izmislil si je svoj plesni gib, ga predstavil skupini in vztrajal pri plesu do konca. Med 

umirjanjem je leţal na tleh in vztrajal do konca dejavnosti. 

Tjaša je plesala v krogu, si izbrala soplesalca in bila nanj pozorna. Izbrala je svoj plesni 

gib in ga pokazala sošolcem. Med umirjanjem se je fizično umirila in ni obračala glave, 

da bi videla kaj dela vodja. 

Luka je uspešno zaplesal s skupino in si izbral plesni par. S spodbudami si je izmislil 

plesni gib in ga pokazal sošolcem. Med umirjanjem je nemirno leţal na tleh.  

Sanja je uspešno plesala v krogu, si izbrala soplesalca in ob pesmi ves čas pripevala. 

Izbrala in pokazala je plesni gib in med plesanjem upoštevala sošolce. Med umirjanjem se 

je fizično umirila in vztrajala do konca dejavnosti. 

Ana je med plesanjem ves čas cukala sošolce za roke in jih vlekla, da naj plešejo hitreje, 

kljub temu, da je skupina spremljala ritem pesmi v ozadju. Kljub spodbudam Ana ni 
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prenehala in je motila plesanje celotne skupine. Soplesalca si je izbrala, vendar je nanj 

nepozorna, hitra ter asinhrona z njegovim gibanjem. Plesni gib si je izbrala s spodbudami 

in ga pokazala sošolcem. Pri dejavnosti je uspešno sodelovala. Med umirjanjem je bila 

zelo uspešna. Celotno dejavnost je umirjeno leţala na tleh in se ni premikala. 

Jasmina se je uspešno vključila v skupinski ples, si izbrala soplesalca in z njim umirjeno 

zaplesala. Izbrala si je plesni gib in ga pokazala skupini. Med umirjanjem je bila uspešna. 

Fizično se je umirila in vztrajala do konca dejavnosti. 

 

7. POVZETKI RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

V prvem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala kako in v kolikšni meri vpliva 

glasba na socialno vključenost učencev z motnjo v duševnem razvoju. Preden sem začela 

z raziskavo in delom z učenci, sem verjela, da se bom s pomočjo glasbe laţje pribliţala 

učencem in posredno razvijala njihov socialni in celostni razvoj. Na to sem sklepala na 

podlagi lastnih izkušenj in prebrane literature. Rezultati, ki sem jih z učenci dosegla 

potrjujejo moje razmišljanje. Prikaz rezultatov sem podala v tabelarni obliki za vsak 

posamezen cilj, ki sem mu sledila v petih fazah in interpretacijo posameznih faz. 

 

7.1. PRIKAZ NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V FAZI 

PREDSTAVLJANJA IN SPOZNAVANJA 

Št. 

delavnice 

 

Cilj 1: Pribliţati se in pridruţiti k 

dejavnosti 

 

Cilj 2: Znati se igrati, upoštevati 

dogovorjena pravila 

1 2 3 1 2 3 

Miha + + + - 0 + 

Kristjan - 0 + - - 0 

Tjaša + + + 0 0 + 

Luka + 0 + + + + 

Sanja + + + - - 0 

Ana 0 0 + - - 0 

Jasmina + + + - + + 

Legenda: + dosega, - ne dosega, 0 delno dosega 
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Rezultati spremljanja napredka za posamezen cilj, v prvi fazi, kaţejo na napredek pri vseh 

učencih. Večji individualni napredek je viden pri učencu Kristjanu in učenki Ani, kar se 

je pokazalo pri napredovanju skupine, saj je bilo učno okolje manj moteče in tako bolj 

spodbudno za vse prisotne. Oba cilja, zadana v prvi fazi so dosegli učenci Jasmina, Luka, 

Tjaša in Miha. Učenci Ana, Kristjan in Sanja dosegajo prvi cilj, drugi cilj pa le delno, ob 

dodatnih spodbudah. Cilja zadana v prvi fazi razvijanja skupine se bosta pojavljala tudi v 

prihodnjih delavnicah, kot vzporedna in temeljna cilja vseh aktivnosti. Na podlagi 

doseganja ciljev več kot polovice učencev sklepam tudi na napredek skupine kot razredne 

skupnosti. Učenci razumejo, da ima skupina pravila, ki jih je potrebno poslušati in 

upoštevati, saj s tem v skupini vlada določen red, ki učencem zagotavlja varnost. S 

sodelovanjem pri dejavnostih učenci vzpostavljajo stike med sabo in učiteljem, kar je 

temelj za doţivljanje lepih izkušenj in za sklepanje prijateljstev.  

 

7.2. PRIKAZ NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V FAZI KOMUNIKACIJE 

IN OBLIKOVANJA SKUPINE TER FAZI OPAZOVANJA IN PERCEPCIJE 

 Cilj 1: Nastopiti pred drugimi 

 

Cilj 2: Upoštevati in vključiti 

sošolca 

Št. delavnice 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Miha 0 + + + + + 0 - 0 0 + + 

Kristjan 0 + 0 + + + - - 0 0 0 + 

Tjaša 0 + 0 + +  + 0 + + +  

Luka 0 - 0 + + + 0 0 0 + + + 

Sanja + + + + + + 0 - - 0 + 0 

Ana - 0 0 + + + - - - 0 + 0 

Jasmina - 0 0 + + + 0 - 0 0 + + 

Legenda: + dosega, - ne dosega, 0 delno dosega 

 

Drugo in tretjo fazo sem zdruţila z namenom, da učenci dalj časa in bolj temeljito 

razvijejo cilje, ki so se med fazami prepletali in sem jih teţko (z delavnicami) ločevala 

med sabo. Komunikacija v skupini in oblikovanje le –te je namreč v prvi meri odvisna 

tudi od opazovanja in percepcije vključenih v dejavnosti. Cilji se prepletajo in so v 

medsebojni odvisnosti, kot taki so potrebni daljše obravnave. 
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V fazi komunikacije in oblikovanje skupine ter v fazi opazovanja in percepcije sem pri 

učencih spodbujala, da naj se med seboj poslušajo ter pozorno opazujejo, da bi tako, 

predvsem na ravni neverbalne komunikacije, bili sposobni oceniti razpoloţenje 

posameznika in celotne skupine.  

»Sposobnost ocenjevanje tega, kar se v skupini dogaja, prinaša s seboj občutek gotovosti. 

Člani se učijo opazovati spremembe v strukturi in odnosih v skupini, kontrolirati oblike 

komunikacij in jih spreminjati, če je to potrebno« (Virk – Rode, idr., 1990, str. 22) 

S vključevanjem in upoštevanjem sošolca so učenci pridobivali na občutku gotovosti v 

skupini, in obenem napredovali tudi pri cilju – nastopiti pred skupino. 

Vsi učenci so napredovali pri prvem cilju in uspešno nastopili pred skupino. Vključili so 

se v dejavnosti in se pred sošolci izpostavili, ter s tem vsakokrat izkusili, da zmorejo 

nastopiti pred drugimi. Okrepili so zaupanje vase, pridobili novo izkušnjo in dobili 

vpogled v vlogo vodje skupine. Med seboj so se posledično bolj upoštevali, sodelovali in 

sprejemali različne, individualne potrebe sošolcev. Na podlagi doseganja teh ciljev so 

napredovali tudi pri drugem zastavljenem cilju »upoštevanje in vključevanje sošolca) 

 

7.3. PRIKAZ NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V FAZI VŢIVLJANJA IN 

IDENTIFIKACIJE 

Št. 

delavnice 

 

Cilj 1: Vţiveti se v lastnosti vloge 

 

Cilj 2: Sodelovati v skupini 

1 2 3 1 2 3 

Miha + + + 0 + + 

Kristjan 0 0 + + + + 

Tjaša + + + 0 + 0 

Luka 0 + + 0 + + 

Sanja + + + + 0 + 

Ana + 0 + 0 - 0 

Jasmina 0 + + + + + 

Legenda: + dosega, - ne dosega, 0 delno dosega 

 

S ciljem »vţivljanje v lastnosti vloge« sem pri učencih ţelela razviti sposobnost 

»prenašanja« sebe v poloţaj nekoga drugega in v skladu s tem bolje razumeti njegov 
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poloţaj, se zavesti njegove situacije. Razumevanje nekoga na podlagi lastne izkušnje je 

namreč odličen temelj za boljše sodelovanje s tem posameznikom. Sodelovanje s skupino 

oziroma posameznikom je bil drugi cilj, ki sem mu sledila v tej fazi. Vsi vključeni učenci 

so dosegli cilj »vţiveti se v lastnosti vloge« ter s pomočjo tega bili uspešni tudi pri 

doseganju drugega cilja »sodelovati v skupini«. Drugi cilj je doseglo pet od sedmih 

učencev. Sklepam na napredek skupine. 

Učenci so napredovali v ciljih, ki sem jih razvijala v tej fazi, še večji napredek je viden v 

primerjavi z drugimi fazami. Učenci so skozi vse dejavnosti razvijali tudi cilje, ki so bili 

zastavljeni v preteklih delavnicah. Tako se je izboljšalo njihovo vključevanje v dejavnosti 

in upoštevanje sošolcev ter vodje. Napredek je viden na kognitivnem (usmerjanje 

pozornosti) in psihomotoričnem področju (ustvarjalno in vodeno gibanje, rokovanje z 

instrumenti). 

Viden napredek beleţim pri učencih Kristjanu, Mihu, Jasmini, Luku, Tjaši in Sanji. 

Učenci so bili ob vţivljanju v lastnosti vloge kreativni, dinamični, obenem pa niso 

pozabili na pravila in na upoštevanje svojega sošolca. Tudi Ana napreduje, vendar se pri 

učnih urah večkrat zrcalijo teţave zaradi učnih primanjkljajev, ki postajajo za učenko 

nepremostljive. Pojavljajo se čustvene teţave in nenadzorovana jeza, odklanjanje 

šolskega dela. Kljub obseţnim teţavam in čustvenim izbruhom v uri, sošolci Ano 

sprejemajo, jo vključujejo v igro ali jo pustijo, da se umiri.  

V četrti fazi sem opazila svoj napredek. S pomočjo dramatizacije sem laţje pristopila do 

otrok, poslušali so navodila in jih upoštevali. Vključila sem veliko gibanja, pripomočkov, 

oblek, lutk…vse to se je izkazalo za pomemben dejavnik pri pristopu k delu z učenci z 

motnjo v duševnem razvoju.  
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7.4. PRIKAZ NAPREDKA POSAMEZNEGA UČENCA V FAZI AGRESIVNOSTI IN 

SAMOOBRAMBE 

Št. 

delavnice 

 

Cilj 1: Izrazi svoje mnenje / interes in 

pri njem vztraja ob upoštevanju 

sošolca 

Cilj 2: Fizično se umiri 

1 2 3 1 2 3 

Miha + + + + + + 

Kristjan + 0 + 0 0 + 

Tjaša 0 0 + + + + 

Luka 0 0 + + + + 

Sanja + + + + + + 

Ana 0 0 0 0 - + 

Jasmina 0 + + + + + 

Legenda: + dosega, - ne dosega, 0 delno dosega 

 

V peti fazi oblikovanja skupine sem poudarila pomen hotenja in sposobnosti zastopati 

lastne interese ter jih zaščititi, kar pa je včasih v nasprotju z interesi drugih. Tako sem 

oblikovala cilj, pri katerem razvijam izraţanje mnenja in vztrajanje pri njem, ob 

upoštevanju najbolj optimalne poti za dosego tega cilja oziroma spoštovanju ter 

upoštevanju sošolca. Za laţjo dosego tega cilja se mi je zdelo pomembno, da so se učenci 

sposobni fizično in psihično umiriti, saj v umirjenem stanju laţje izraţajo in sprejemajo 

mnenja. Cilj »Fizično se umiri« sem razvijala ţe v vseh predhodnih fazah, vendar ga 

interpretiram v zadnji, saj so učenci za dosego tega cilja potrebovali največ časa in 

utrjevanja. Prvi cilj so dosegli vsi učenci, razen Ane, ki ga je dosegla s spodbudami. 

Izrazili so svoje ideje, mnenja, stališča ter ob tem upoštevali tudi sošolca. Drugi cilj so 

dosegli vsi učenci, individualni napredek je viden predvsem pri Kristjanu, Anini rezultati 

pa nihajo zaradi teţav pri sodelovanju in sprejemanju novih dejavnosti. Čustvene teţave 

se pri njej stopnjujejo vzporedno z učno neuspešnostjo pri ostalih predmetih. Tudi pri 

dejavnostih, ki jih zmore je zaradi nesodelovanja in notranjega nemira neuspešna in 

moteča za skupino.  

Skupina je glede na uspešno doseganje ciljev šestih učencev, napredovala uspešno.  
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Podajam teoretično izhodišče avtorice, ki potrjuje, to kar sem ugotovila s svojo raziskavo. 

Številna vzgojna področja poudarjajo pomembnost glasbene vzgoje v čustvenem in 

celostnem oblikovanju sistema čutil, koordinacije sluha, tipa in giba, v razvijanju 

ustvarjalnih potencialov ali s spodbujanjem kreativnih dispozicij. Glasbeni pouk 

pospešuje tudi ohranjanje psihofizičnega zdravja in izpolnjuje človekovo ţeljo po igri, 

komunikaciji ter utrjuje občutek samo - pomembnosti. (Peschl, 1999 po Sicherl – Kafol, 

2001) 

Učencem sem se pribliţala preko glasbenih vsebin in glasbenih dejavnosti ter z 

glasbenimi metodami poslušanja, izvajanja in ustvarjanja spodbujala njihovo odzivanje na 

čustveno - socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju razvoja.  

Cilji, ki sem jih spremljala so sledili razvoju socialnega področja, vendar so neposredno 

vplivali na razvoj kognitivnega in psihomotoričnega področja. Z doseganjem ciljev na 

socialnem področju so učenci obenem razvili usmerjanje in ohranjanje pozornosti, 

spoznali so nove glasbene pojme, zapomnili so si nova besedila… Ob igranju na Orffova 

glasbila so razvili koordinacijo malih gibov, oči in rok, ušes in rok ter ob gibanju ob 

glasbi veliko motoriko, mimiko, ob petju artikulacijo glasov ter ritmično izreko. 

Moje ugotovitve potrjujejo številne raziskave glasbenega področja in vpliva glasbe na 

celostni razvoj otroka. »Raziskava Denacove je dokazala pozitivne vplive intenzivne 

predšolske glasbene vzgoje na razvoj zanimanja, samozaupanja, sodelovanja, pozitivnih 

čustev, občutljivosti za estetsko interpretacijo, notranje motivacije, sposobnosti vokalne, 

instrumentalne in gibalne ustvarjalnosti, glasbenega pomnjenja, slušnih sposobnosti, 

ustvarjalnih sposobnosti, zbranega poslušanja, instrumentalno – tehničnih spretnosti, 

gibalnega in likovnega izraţanja glasbenih vsebin in socialnih odnosov.« (Sicherl – 

Kafol, 2001 str. 67) 

 

Otroci z motnjo v duševnem razvoju, zaradi specifike svojih motenj, predvsem na 

področju govornega razvoja, komunikacije in posledično socializacije, sprejemajo glasbo 

kot medij s pomočjo katerega laţje dosegajo uspehe, ki so jih resnično potrebni in veseli. 

Glasba kot oblika naravnega učenja je preprosta, predstavlja jim ugodje, s pomočjo 

glasbenih doţivetij in izkušenj razrešijo mnogo konfliktov, ki nastajajo v njih samih in 

posledično vplivajo na odnose v skupini.  

Dejavnik, ki prav tako močno vpliva na razvoj otrok z motnjo v duševnem razvoju je 

njihovo domače okolje, ki je pri petih učencih v raziskavi, manj spodbudno ali 

nespodbudno. Neugodno vpliva na njihovo vedenje, na čustveno zrelost, ter primarno 



 

 

103 

 

razvijanje sposobnosti na vseh področjih razvoja. Raziskave potrjujejo tudi pozitivno 

povezavo med glasbenimi vplivi druţinskega okolja in glasbenimi sposobnostmi otrok ter 

njihovo splošno glasbeno kulturo, kamor sodi tudi poslušanje glasbe. (prav tam) Zato 

lahko sklepam, da je veliko vedenjskih teţav učencev izviralo ne samo iz njihovih 

razvojnih primanjkljajev temveč tudi iz domačega okolja. Delno so torej odraz takega 

okolja, tudi slabši individualni rezultati pri nekaterih ciljih v raziskovalni nalogi.  

Največjo spodbudo za sodelovanje je učencem predstavljalo igranje na Orffova glasbila, 

gibalno ustvarjanje ob glasbi ter petje ob kitarski spremljavi. 

Instrumenti so bili učencem večinoma neznani in zato toliko bolj privlačni. Kot taki so 

delovali na učence zelo motivirajoče. Z igranjem na instrumente so učenci razvijali 

psihomotorično področje razvoja, posredno pa tudi sodelovali s sošolci in razvijali 

socializacijske veščine.  

K sodelovanj jih je privabilo gibanje ob glasbi, predvsem ustvarjalno in tudi vodeno, 

predvsem, ko so lahko prevzemali vodilne vloge in se s tem samo potrjevali, kar je 

razvijalo njihovo samopodobo.  

Petje in pripevanje predvsem znanih pesmi jim je dajalo občutek varnosti in zaupanja v 

svoje sposobnosti, obenem so razvijali pomnjenje, artikulacijo glasov, ritmizacijo.  

Pri vseh dejavnostih so bile prisotne glasbene vsebine, ki so s svojimi zgodbami učence 

privlačile, jim omogočale povezovanje lastnih izkušenj z novimi ter dejavnosti pribliţale 

učencem in jih motivirale za sodelovanje. 

 

V drugem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kakšen vpliv so imele glasbeno 

didaktične – igre, z vsemi svojimi elementi, na oblikovanje skupine oziroma »prijaznega 

razreda« ter razvijanje socialne energije med sodelujočimi.  

Šolski razred je socialna skupina, v kateri prihaja otrok v stik z vrstniki, ki so mu slučajno 

dodeljeni. Na ta izbor navadno nima vpliva, z njim si širi razpon socialnih izkušenj, navad 

ter veščin, ki so potrebne v tako razširjenem okolju. (Virk – Rode, idr., 1990) 

Avtorica knjige »Razred kot socialna skupina in socialne igre« ugotavlja, da je zanimiva 

tehnika, s pomočjo katere lahko spodbudimo več interakcij med učenci in učitelji v šoli, 

socialne igre. Te se lahko razvijejo v skladu s posameznimi fazami nastajanja skupine in 

kot ţe rečeno, z njihovo pomočjo razvijamo socialno energijo med člani skupine. 

Socialna energija je energija, ki nastaja med ljudmi, ki se med seboj poslušajo, spoštujejo, 

resno jemljejo drug drugega, upoštevajo potrebe, ţelje drug drugega in se ob teh zahtevah 

dalje razvijajo. 
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Glavni namen moje raziskovalne naloge je bil prav ta, da razvijem pri učencih zgoraj 

naštete sposobnosti, vendar s pomočjo glasbeno – didaktičnih iger. V glasbeno didaktične 

igre sem vpela socialne igre in jim dodala element glasbenega poslušanja, izvajanja in 

ustvarjanja. Glasbeni pouk sem dopolnjevala z ustvarjanjem, igro in terapevtskimi 

oblikami dela. Učencem sem posredovala veliko tipnih, vidnih in slušnih stimulacij, ki so 

jih nenehno spodbujale in vzdrţevale njihovo pozornost. V dejavnostih so se tako 

oblikovale socialne situacije, v katerih so učenci imeli priloţnost uriti socialne veščine. 

Opredelila sem cilje s področja razvijanja socialnih veščin in jim sledila s pomočjo 

glasbeno didaktičnih iger, posredno pa tudi z vsemi ostalimi vsebinami, dejavnostmi, 

vključenimi v delavnice. Glasbeno didaktične igre sem izbrala zaradi njihove privlačnosti, 

ki jo imajo kot igre. Poudarjala sem njihov pomemben element »pravila«. Igra s pravili od 

otroka zahteva prepoznavanje, sprejemanje in podrejanje vnaprej določenim, 

dogovorjenim in sprejetim pravilom. Take igre otroke navajajo na upoštevanje pravil ter 

tako pogosto zahtevajo sodelovanje med igralci. (Marjanovič - Umek, idr., 2004) Pri 

igrah s pravili, prihaja do socialne interakcije med vključenimi otroci in učenja socialnih 

veščin, delujejo pa tudi precej motivirajoče, saj spodbujajo pozitivno tekmovalnost med 

sodelujočimi. Učence sem večkrat motivirala za sodelovanje prav na ta način. Pozornost 

so ohranjali dlje, pri igri so vztrajali do konca in obenem sodelovali s sošolci, kar je 

pozitivno vlivalo na oblikovanje skupine. Učenci z motnjo v duševnem razvoju, vključeni 

v raziskavo so z izbrano metodo dela laţje in bolj zaupljivo pristopali k dejavnostim, s 

pomočjo igre, kot naravne oblike učenja, pa posredno in neposredno razvijali medsebojne 

odnose. Kot pravi Lavričeva se z igrami »[…] omogoči boljše sprejemanje drugih, 

spoštovanje in strpnost do mnenj, občutkov in vedenja drugih članov skupine. Pomembne 

so pri oblikovanju lastne identitete in za laţje sprejemanje sebe, saj oseba postane bolj 

samozavestna, ko se bolje spozna in se nauči kaj novega o sebi.« (Lavrič, 1995, str. 169 ) 

Po McGrath so igre idealni »učni poligon« za učenje socialnih veščin. Številne med njimi 

imajo tudi kognitivno komponento, ki učence dodatno opremi z razvojem kognitivnih 

sposobnosti in jih spodbuja pri zmoţnostih napovedovanja, načrtovanja in sklepanja. 

Avtorica poudarja, da morajo otroci spoznati in sprejeti dva bistvena cilja. »[…] Prvi je 

teţnja, da bi v igri zmagali, kajti to nam prinese prijetna občutja, krepi samozavest in nas 

uči, da je tudi tekmovanje del človekove stvarnosti. […] Ob tem pa je prav tako 

pomemben medosebni cilj, ki ga lahko opredelimo kot oblikovanje pozitivnih odnosov s 

sotekmovalci oziroma soigralci.« (McGrath, 1996, str. 33) 
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Glasbeno – didaktične igre so, s svojimi elementi in vključevanjem terapevtskih oblik 

dela, pozitivno vplivale na razvijanje socialnih veščin in socialne energije med otroci 

vključenimi v to skupino.  
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Do ber- dan že lim,- do ber- dan že lim,- se v zr ca- lo- na sme- jim.-

4
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Dober dan  želim

Marija ZanjkovičMarija Zanjkovič
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Se dež- na mo ji- de sni- stra ni- je prost. Ho čem,- da je Ti na- moj gost.
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Sedež na moji desni

Marija Zanjkovičneznan
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Do ber- dan, do ber- dan, da nes- ves sem na sme- jan.-

 

Po me- žik- nem,- se na sme- jem,- vo ščim- si lep dan.

3

4
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##

Voščim si lep dan

Marija ZanjkovičMarija Zanjkovič
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