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»Brez glasbe bi bilo življenje ena sama napaka.« 
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1. Povzetek 
 
Glasbena vzgoja  ima pomemben vpliv na celosten in uravnotežen razvoj učencev v 

osnovnih šolah s prilagojenim izobraževalnim programom in nižjim izobrazbenim 

standardom. Pomembno je, da se učitelji tega dejstva zavedajo in so za poučevanje 

glasbene vzgoje kompetentni. Pri poučevanju glasbene vzgoje mora specialni in 

rehabilitacijski pedagog, ki poučuje na osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim 

programom in z nižjim izobrazbenim standardom upoštevati tako načela specialno 

rehabilitacijske stroke kot tudi didaktična in stokovna načela s področja glasbene 

pedagogike.  Posebno mesto pri tem ima načelo individualizacije, ki učencem z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju zagotavlja individualiziran pristop poučevanja 

in obravnavo njihovih posebnih potreb ter močnih področij. Glasbena vzgoja pa naj ne 

bi zajemala zgolj formalnih, z učnim načrtom predpisanih, oblik in vsebin 

izobraževanja. Vse pogosteje govorimo o vključenosti glasbe in umetnosti v vse pore 

življenja v šoli. Specialni in rehabilitacijki pedagogi, ki poučujejo v prvi triadi osnvne 

šole s prilagojenim izobraževalnim programom in z nižjim izobrazbenim standardom, 

imajo na voljo veliko priložnosti za povezovanje glasbene vzgoje z drugimi šolskimi 

dejavnostmi. V diplomskem delu sem ob ključnih teoretičnih povdarkih glasbene in 

specialne pedagogike predstavil tudi primere posameznih dejavnosti ter predvsem s 

primeri vključevanja glasbenih dejavnosti v šolski vsakdan poudaril njrgovo 

pomembnost. Zbrano gradivo sem poimenoval Didaktična abeceda glasbene vzgoje 

za učitelje v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in z nižjim 

izobrazbenim standardom (v nadaljevanju zgolj Didaktična abeceda glasbene vzgoje). 

Mnenje o pripravljenih gradivih so v anketi podali tudi specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, ki poučujejo v praksi. Gradiva so ocenili kot primerna in uporabna. V 

empiričnem delu so anketiranci nakazali tudi pomanjkljivo kompetentnost specialnih 

in rehabilitacisjkih pedagogov za poučevanje glasbene vzgoje ter pripisovanje 

preskromnega vpliva glasbeni vzgoji, ko govorimo o celostnem razvoju učencev s 

posebnimi potrebami.  

1.1  Ključne besede 
 

Specialna glasbena didaktika, specialna pedagogika, glasbena vzgoja, osnovna šola s 

prilagojenim programom in z nižjim izobrazbenim standardom, celostni razvoj  
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2. Abstract 
 
Music education has an important influence on holistic and balanced development on 

students in special schools with lower educational standard. It is important that special 

educators are aware of this fact and that they are competent to teach music. While 

teaching music in special school with lower educational standard, special educators 

must take into consideration the basic principles of special education as well as 

professional and educational principles of music education.  The principle that is 

especially worth mentioning is the principle of individualization. It insurances that 

students with developmental and intellectual disabilities will obtain an individual 

approach regarding their special needs and their strong areas of interests.  The music 

education however should not take place just within formal curriculum. More and 

more often we talk about including music in every leek of students everyday live in 

school. Special educators who work in first triad of special school with lower 

educational standard have lots of opportunities to include music in other school 

activities. In addition to special and music educational highlights, in this diploma 

thesis I presented some examples of specific activities, especially those combining 

music education with everyday school life, what in my opinion is the most important. 

I named the prepared didactic material Didactic Alphabeth for Teachers who teach in 

the first triade of Special School with lower educationl standard. I asked special 

educators who responded to my survey, to access teaching material, that I prepared. In 

their opinion, the material is useful and appropriate. The survey also indicates lack of 

special educator’s competence when talking about teaching music. It also indicates 

that special educators do not attribute enought importance to music in the sense of 

holistic development of children with special needs. 

 

2.1 Key words 
 
Didactic of music, special pedagogic, music education, special school with lower 

educational standard, holistic development 
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3. Uvod 

 

Glasbena vzgoja predstavlja redni šolski predmet v osnovni šoli s prilagojenim 

izobraževalnim programom in nižjim izobrazbenim standardom, ki zajema v prvi 

triadi ter tudi še v četrtem razredu 70 ur letno, v višjih razredih pa 35 ur. Kljub 

omejenemu številu po predmetniku dodeljenih ur, pa glasbena vzgoja predstavlja 

enega ključnih dejavnikov v razvoju in oblikovanju osebnosti učenca s posebnimi 

potrebami. Izražanje oz.  komunikacija z okoljem je primarna gonilna sila otrokovega 

razvoja. Razvoj otrok s posebnimi potrebami, še posebej tistih z motnjami v 

duševnem razvoju, pogosto poteka upočasnjeno. Zato je pomembno, da jim 

omogočimo kakovostno in primerno komunikacijo z okoljem in na tem mestu igrata 

pomembno vlogo umetnost in znotraj nje glasba kot eden najbolj primarnih načinov 

izražanja; izražanja čustev, razpoloženj, občutij, strahov, naklonjenosti, itn. 

Zato je ključnega pomena, da se učitelji v svoji poučevalni praksi zavedajo pomena 

glasbene vzgoje za sam razvoj njihovih učencev, še posebej v prvih razredih osnovne 

šole.  

Glasbena vzgoja ima pomemben vpliv na celostni razvoj učencev.  Že Platon je v 

Antiki zapisal, da je »poučevanje glasbene vzgoje najmočnejši instrument, kjer si 

ritem in melodija utirata pot v notranje dele duše.«  Z glasbeno vzgojo lahko vplivamo 

na uravnotežen afektivni, socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj otrokove 

osebnosti (Denac, 2002).   

Vlogo glasbene vzgoje in vpliv glasbe na učence lepo opisuje primer študije, ki so jo 

v devetdesetih letih izvedli v Severni Karolini (ZDA) in jo v svoji knjigi povzema 

Peter Perret (Perret in Fox, 2006). Na osnovni šoli, ki so jo obiskovali večinoma 

učenci iz socialno šibkejšega okolja, so se spopadali s katastrofalnimi rezultati. Ob 

koncu leta 1995 je manj kot 40 %  tretješolcev  dosegalo standarde znanja, predvidene 

za njihovo stopnjo šolanja. V obupanem poskusu izboljšati kakovost šolanja so 

ustanovili pihalni kvintet, ki je izobraževalni program oplemenitil s petimi glasbeniki. 

Med leti 1995 in 2002  je pihalni kvintet v posamezen razred na šoli prihajal dva do 

trikrat tedensko po 30 min. Glasbeniki so s seboj v razred prinesli svoja glasbila in za 

uvod zaigrali skladbo s svojega repertoarja. Nato so učence učili pozornega 

poslušanja, prepoznavanja različnih tonskih višin, ritmičnih vzorcev, ipd. Prvi 
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rezultati so se pokazali že po enem letu. Ko so enake državne teste ponovili z 

generacijo trejtešolcev leta 1996, je standarde znanja dosegalo oz. presegalo kar 85 % 

tretješolcev, pri matematiki pa celo 89 %. Pozitivna rast se je nadaljevala tudi v 

naslednjih letih.  

Avtor zaključuje, da smo ljudje glasbena bitja in da je sposobnost natančnega 

poslušanja tista, ki pomaga pri učenju in boljšem razumevanju (Perret in Fox, 2006). 

Tudi mnoge druge raziskave potrjujejo vpliv glasbe na razvoj otrokovih sposobnosti, 

med njimi npr. raziskava o vplivu Mozartove sonate za dva klavirja v D-duru na 

prostorsko-časovno sklepanje (Habe, 2006), raziskava vpliva zgodnjega glasbenega 

treninga na kognitivni razvoj otrok (Bilhatz, Bruhn, Olson, 2000) ali razsikava vpliva 

glasbe na sposobnosti branja (Butzlaff, 2000). 

To diplomsko delo obravnava delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (v 

nadaljevanju bom uporabljal tudi bolj posplošen izraz »učitelji«), ki se pri svojem 

delu v osnovnih šolah s prilagojenim izobraževalnim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom srečujejo s poučevanjem glasbene vzgoje. Želi jim 

predstaviti pomembne poudarke, katere je dobro, da jih pri svojem delu upoštevajo, in 

v njih spodbuditi razmišljanje, kako elemente glasbene vzgoje vnesti v vsakodnevno 

šolsko prakso. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. 

Teoretični del opredeljuje predvsem populacijo ter glasbeno vzgojo kot tako ter se 

navezuje na splošne cilje zapisane v učnem načrtu. Praktični del diplomskega dela  je 

razdeljen na enote, ki se v učnem načrtu ponavljajo skozi celotno prvo triletje, dodan 

pa je še del, ki prikazuje primere glasbenih dejavnosti v sklopu šolskega vsakdana 

učencev s posebnimi potrebami, ki ni zajet v učnem načrtu. Celoten sklop praktičnega 

dela sem poimenoval Didaktična abeceda glasbene vzgoje za učitelje v prvi triadi 

osnovne šole s prilagojenim programom in z nižjim izobrazbenim standardom (v 

nadaljevanju zgoj Didaktična abeceda glasbene vzgoje). V sklop empiričnega dela 

diplomskega dela je vključena tudi raziskava, ki opredeljuje stališča učiteljev, ki že 

poučujejo v šolah s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom, o 

pomenu glasbene vzgoje in primernosti materialov, predstavljenih v Didaktični 

abecedi glasbene vzogje.  
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4. Motnje v duševnem razvoju 
 

Ko govorimo o problematiki dela v osnovni šoli s prilagojenim programom ne 

moremo mimo pojma motnje v duševnem razvoju.  

Najpogosteje se uporablja definicija motenj v duševnem razvoju, ki jo navaja 

American Association on Intellectual and Developmental Disabiliteis (AAIDD). Ta 

zajema tako pedagoški kot socialni in psihološki vidik motenj v duševnem razvoju. 

Motnja v duševnem razvoju odraža resnejše omejitve v delovanju posameznika, ki so 

nastale pred 18. letom starosti. Označuje jo pomembno znižanje intelektualnega 

delovanja in resnejše omejitve na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih: 

komunikaciji, skrbi za samega sebe, bivanju, socialnih spretnostih, vključevanju v 

širše okolje, samostojnosti, branju, pisanju in računanju, izkoriščanju prostega časa 

in dela (AAIDD, 2010).  

 

Motnje v duševnem razvoju nastanejo kot rezultat interakcije med okoljem in 

posameznikom. Razlogi za njihov nastanek so lahko različni. V grobem delimo 

faktorje tveganja za nastanek motenj v duševnem razvoju na dve skupini; faktorji 

dednosti (metabolne motnje, hormonske motnje, genske mutacije, itd.) in faktorji 

okolja (npr. kulturna prikrajšanost, pomanjkanje verbalne stimulacije, itd) 

Na podlagi inteligenčnega količnika na Wechslerjevi lestvici menimo, da so osebe z 

motnjami v duševnem razvoju tiste osebe, ki imajo inteligenčni količnik med 0 in 69. 

Na podlagi izmerjenega inteligenčnega količnika in stopnje adaptivnega vedenja 

delimo motnje v duševnem razvoju na štiri stopnje (Theunisen, 2005): 

- lažje motnje v duševnem razvoju (IQ 50-69), 

- zmerne motnje v duševnem razvoju (IQ 35-49), 

- težje motnje v duševnem razvoju (IQ 20-34), 

- težke motnje v duševnem razvoju (IQ 0-19). 

 

Glede na stopnjo motenj v duševnem razvoju se osebe s tovrstnimi motnjami na 

podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Uradni list RS 

št. 85/2011),  usmerja v različne programe vzgoje in izobraževanja. 
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V prilagojen izobraževalni program in z nižjim izobrazbenim standardom se usmerja 

učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. To so otroci, ki imajo znižane 

sposobnosti za šolsko učenje in je redni program vzgoje in izobraževanja zanje 

prezahteven. Kljub vsemu, pa se ob prilagojenih pogojih učenja lahko naučijo 

določenih uporabnih veščin, funkcionalnega branja in računanja ter prilagajanja 

družbenim normam. Ob ustrezni timski obravnavi se lahko usposobijo za enostavno 

poklicno delo in samostojno življenje. Pogosto imajo težave še na vedenjskem, 

čustvenem in socialnem področju (Suhrweier, 2009). 

 

Pri šolskem delu se pri učencih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju najpogosteje 

pojavljajo težave na  področju razumevanja kompleksnih in abstraktnih vsebin, 

transferja in generalizacije znanja, reševanja več-stopenjskih problemov in 

razumevanja daljših navodil. Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

potrebujejo izrazito individualizirano pedagoško delo, zato so tudi normativi števila 

učencev v razredu na osnovnih šolah s prilagojenim izobraževalnim programom in 

nižjim izobrazbenim standardom nižji od normativov v rednih osnovnih šolah 

(Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov 

za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in 

zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, Uradni list RS, 

št.59/2007). 

 
 
 

5. Splošni cilji, predvideni v učnem načrtu glasbene 
vzgoje za prilagojeni izobraževalni program z 
nižjim izobrazbenim standardom 

 

 

V učnem načrtu za prilaogjen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za področje glasbene vzgoje (2003) so navedeni naslednji splošni cilji. Da 

bi bili lažje razumljivi, sem jih podkrepil s primeri, ki lahko v vsakem učitelju 

glasbene vzgoje vzbudijo še dodaten razmislek. 
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… Vzbujati veselje in pozitivna čustva do glasbe 

 

Učitelj učencu predstavlja močan vzor in ima nad učenci močan vpliv, ki se ga 

mnogokrat niti ne zaveda. Veselje in pozitivna čustva do glasbe lahko učitelj vzbuja 

zgolj z lastnim zgledom (Šinkovec, 2000). Učiteljev odnos do poslušanja, izvajanja in 

vrednotenja različne glasbe predstavlja pozitiven, ali pa žal tudi negativen zgled, na 

podlagi katerega učenci oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti nasploh.  

 

… Vzbujati zanimanje za različne oblike glasbenega udejstvovanja 

 

Preko vsebin, predvidenih v učnem načrtu, naj učitelj pripravi različne glasbene 

aktivnosti, kot so npr. petje, skupinsko muziciranje, igranje na glasbila, poslušanje, 

ustvarjanje, izdelovanje preprostih glasbil ... To lahko doseže predvsem z uporabo 

različnih glasbeno didaktičnih metod poučevanja, kot so npr. metoda imitacije, 

metoda pripevanja, metoda slikovnega zapisa glasbenih vsebin, metoda doživljajskega 

in analitičnega poslušanja, metoda ustvarjanja ritmičnih ali melodičnih vsebin, metoda 

ustvarjanja instrumentalne spremljave, zvočne slike, metoda besedilnega, likovnega 

ali gibalnega ustvarjanja ob glasbi,… 

 

… Oblikovati pozitiven odnos do slovenske in svetovne glasbene kulture 

 

Učiteljeva naloga je, da učencem predstavi glasbeno umetnost kot del kulture vsakega 

naroda. Pomembno je, da se učenci zavedajo, da ima vsak narod svojo kulturo in kot 

njen del svojo značilno glasbo. Kakšen odnos bodo učenci razvili do svoje lastne 

kulture in do drugih kultur, pa je zopet odvisno od učiteljevega zgleda in njegovega 

odnosa do drugih kultur. V šolah s prilagojenim izobraževalnim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom je veliko učencev, ki prihajajo iz tujejezičnega okolja, zato 

je pomembno, da pri glasbeni vzgoji čas namenimo tudi spoznavanju njihove 

avtohtone glasbene kulture. Na ta način njihovo kulturo ovrednotimo in pripomoremo 

k destigmatizaciji učencev, katerih materni jezik ni slovenščina (Konkolič, 2007). 

Albinca Pesek (1997) poudarja tudi multikulturni pristop k poučevanju glasbene 

vzgoje, ki govori o tem, da si učenci s spoznavanjem različnih glasbenih kultur širijo  
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poznavanje zvokov, ritmov in melodičnih vzorcev, kar jih spodbuja k večji 

ustvarjalnosti in polimuzikalnosti.  

 

 

… Razvijati odgovornost in smisel za sodelovanje pri skupnem muziciranju 

 

Muziciranje kot skupinska dejavnost daje učitelju nešteto možnosti za razvoj socialnih 

veščin učencev, ki pri muziciranju sodelujejo. Ta oblika dela omogoča, da vsak 

posameznik najde svoj prostor v skupini in dobi občutek pomembnosti in 

nepogrešljivosti v skupini. Ker ima vsak učenec svojo nalogo, svoj instrument, je od 

igranja vsakega posameznika odvisno, ali bo glasbena izvedba uspešna ali ne. Učenci 

se tako na izkustven način zavejo odgovorne vloge, ki jim je dodeljena, in ob 

povečanem občutku samozavesti preko glasbe lažje vstopajo v interakcijo z drugimi 

učenci. Ob skupinskem ustvarjanju učenci krepijo tudi glasbeno zavest in občutek za 

harmonsko urejenost (Voglar, 1980). 

 

Na tem mestu gre omeniti različne preproste inštumentacije, kot so npr. ostinati in 

borduni, ki omogočajo uspešno skupinsko muziciranje. Poseben model skupinskega 

muziciranje je razvil tudi nemški skladatelj in pedagog Carl Orff. 

 

… Razvijati glasbene sposobnosti in izvajalske spretnosti 

 

Pomemben del programa glasbene vzgoje zajema tudi razvoj glasbenih sposobnosti in 

izvajalskih spretnosti. Poleg estetske vrednosti imajo tovrstne sposobnosti in 

spretnosti, v kolikor jih učenec usvoji, tudi močan vpliv na učenčevo samopodobo in 

samospoštovanje. Vendar je pri razvoju teh sposobnosti potrebno upoštevati, da 

učenci z motnjami v duševnem razvoju zaostajajo za svojimi sovrstniki tako v 

kognitivnem kot tudi motoričnem razvoju, zato je te razvojne zaostanke potrebno 

upoštevati in učence postaviti pred izzive, ki so zanje dosegljivi.  Poudarjati je 

potrebno tudi pozitiven odnos do njihovih lastnih glasbenih sposobnosti in glasbil, s 

katerimi rokujejo ter njihovo pravilno uporabo.  
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… Peti in igrati ter poustvarjati glasbene vsebine 

 

Petje in igranje na različne instrumente ima pomembno vlogo pri učenju izražanja 

učencev. Preko glasbe se učenci lahko učijo izražanja svojih misli, čustev, 

razpoloženj, itn., poleg tega pa preko poustvarjanja glasbenih vsebin spoznavajo 

različne glasbene vsebine, pesmi, skladbe in jih ponotranjajo. Na ta način si širijo tako 

glasbeno kot splošno poučenost in razgledanost (Campbell, 2004). 

Na ta način se učenci spoznavajo z različnimi novimi ritmičnimi in melodičnimi 

vzorci. Ritmične vzorce lahko učenci usvajajo tudi preko gibov, kar predstavlja hkrati 

vzpodbudo za njihov psihomotorični razvoj. Ob petju, igranju ter poustvarjanju 

glasbenih vsebin si lahko učenci širijo besednjak, spodbujajo razvoj spominskih 

kapacitet in krepijo pozornost ter zbranost. 

 

 

… Aktivno poslušati glasbo, jo doživeti in prepoznati njene značilnosti 

 

Učence moramo navajati, da glasba ne sme postati zgolj zvočna kulisa. Z glasbeno 

pedagoškega vidika ni sprejemljivo, da je radio v učilnici prižgan ves dan. Učitelj 

mora presoditi, kdaj je primeren čas za poslušanje glasbe in učence ob tem spodbujati, 

naj glasbo pozorno poslušajo. Zgolj na ta način se bodo učenci naučili opazovati 

glasbo, ji prisluhniti in v končni fazi bodo začeli razvijati tudi kritičen odnos do nje. 

 

 

… Navajati na izbiro glasbe glede na različne življenjske okoliščine 

 

Učitelj naj učencem že v samem začetku predvaja glasbo, ki je za določen čas 

primerna. Bodisi da gre za letni čas, posamezno priložnost (npr. rojstni dan), del 

dneva, ali pa ob obravnavi določene teme pri drugih predmetih. Na ta način bodo 

učenci razvili občutek, da obstajajo različne vrste glasbe, ki imajo različen pomen in 

dajejo posameznim dogodkom oz. obdobjem dodatno težo. S tem spoznanjem bodo 

tudi lažje razvili kritično presojo o glasbi.  
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… Ustvarjati glasbo, sproščati lastne zvočne zamisli in domišljijo ter preizkušati 

procese glasbenega oblikovanja 

 

Umetnost in glasbena vzgoja kot del nje ima pomembno vlogo tudi pri razvoju 

otrokove domišljije. Vemo, da otrok razvija domišljijo z likovnim ustvarjanjem, 

branjem pravljic, ipd. pogosto pa pozabljamo, da ima lahko glasba prav tako močan 

vpliv na razvoj domišljije kot prej omenjene dejavnosti. Mira Voglar (1980) poudarja, 

da je otrokovo prvo ustvarjanje ustvarjanje z glasom. Poleg tega ima ustvarjanje 

glasbe tudi vlogo izražanja in samovrednotenja  učencev (Radi, 2007). 

 

… Izražati glasbena doživetja in predstave gibalno, likovno, plesno in besedno 

 

Učitelj naj učencu pokaže, da glasba ni izolirano področje, ampak prežema vse pore 

našega življenja. Zato je poudarjanje medpredmetnih povezav zelo na mestu. Prav 

tako pri učencih s posebnimi potrebami poudarjamo multisenzornost učenja. Tudi pri 

poučevanju glasbe na to komponento ne pozabimo in v učne ure vključimo tudi druge 

senzorne kanale, ne zgolj slušnega. 

 

… Spoznavati povezavo glasbe z materinščino, tujimi jeziki in drugimi 

umetnostmi 

 

Glasbe ne smemo obravnavati izolirano. Učitelj mora kot sestavni del glasbene 

umetnosti poudarjati tudi besedno umetnost. Glasba oz. besedila kot sestavni del 

pesmi so lahko priložnost za učenje določenih novih besed, besednih zvez, celo tujih 

jezikov.  Glasbo pa moramo na konkretni ravni povezovati tudi z drugimi 

umetnostmi, npr. likovno, filmsko, plesno, dramsko, itn.  

 

… Vzgajati za zdravo zvočno življenje 

 

Učence je potrebno naučiti ločiti med glasbo in hrupom. Vsakodnevno nas v življenju 

obdaja množica zvokov, ki nam lahko predstavljajo stres, ali pa smo nanje že povsem 

imuni, vendar na nezavedni ravni kljub vsemu vplivajo na nas. Zato je učence 

potrebno navajati, da ozaveščajo hrup v vsakdanjem življenju in se mu poskušajo 

izogibati. Pri vzgajanju za zdravo zvočno okolje naj učitelj uporablja čim bolj nazorna 
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sredstva in didaktične pripomočke, saj gre za precej abstraktno temo, ki jo učenci z 

motnjami v duševnem razvoju težje razumejo. Učitelj jim mora biti pri tem zgled in 

tudi sam poskrbeti za primerno jakost predvajanja multimedijskih vsebin v razredu.  

 

… Odkrivati zakladnico glasbene literature, njene ustvarjalce in poustvarjalce 

 

Ob učenju pesmi, izvajanju ali poslušanju glasbe je pomembno, da učence 

seznanjamo tudi z imeni ustvarjalcev, avtorjev skladb.  Za učence je pomembno, da se 

zavejo, da so ljudje tisti, ki ustvarjajo glasbo, da so posamezniki tisti, ki so zaslužni za 

obstoj določene glasbe. Pri poznavanju glasbene literature, ustvarjalcev in 

poustvarjalcev gre za splošno razgledanost in glasbeno znanje učencev, kar jim daje 

moč in oporo v vsakodnevnih interakcijah s sovrstniki in drugimi ljudmi, s katerimi 

pridejo v stik. Učitelj mora dati poudarek tudi na oblikovanje določenega pesemskega 

repertoarja učencev. Prav je, da učenci poznajo določeno število pesmi in jih znajo 

tudi zapeti. 

 

… Razumeti in uporabljati glasbeni besednjak 

 

Vsaka veda uporablja svoj besednjak, tako je tudi v glasbi. Pri učenju glasbenih 

pojmov, ki so večinoma abstraktni, je pomembno, da učitelj vedno izhaja iz konkretne 

situacije. Učencem naj glasbeni pojem predstavi v kar se le da konkretni obliki in ga 

šele nato povzdigne na abstraktni nivo, seveda v skladu z razvojnimi sposobnostmi 

učencev (Galeša, 1995). 

 

… Poznati temeljne značilnosti glasbenih zapisov in temeljno orientacijo v njih 

 

Učitelj učence že v prvem triletju navaja na razločevanje višjih in nižjih tonov. 

Kasneje, v višjih razredih, s tega konkretnega nivoja preide na notne zapise (Oblak, 

1983). Pomembna je povezava med konkretnostjo glasu in abstraktnostjo zapisa. To 

povezavo naj učitelj vzpostavlja postopno in skladno z razvojnimi sposobnostmi 

učencev. V prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim 

standardom je aktualna metoda slikovnega zapisa.  
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… Poznati aktualne informacije o glasbenih dogodkih 

 

Učiteljeva vloga je, da učencem glasbeno vzgojo približa in jo naredi življenjsko. To 

vključuje aktualizacijo posameznih glasbenih vsebin na podlagi dogodkov, ki se v 

danem okolju dogajajo. Učitelj naj učence spodbuja k udeleževanju na glasbenih 

dogodkih in prireditvah, ki se odvijajo v njihovem okolju. Učenci namreč lažje 

usvojijo snov, v kolikor je ta vezana na njihov vsakdan in dogodke iz njihovega 

življenja.  

 
 

6. Nekateri ključni momenti poučevanja glasbene 
vzgoje na osnovni šoli s prilagojenim programom 

 

Pri vsakdanjem šolskem delu imajo učenci z motnjami v duševnem razvoju 

najpogosteje težave na naslednjih področjih: 

- razumevanje kompleksnih in abstraktnih vsebin, 

- transfer in generalizacija znanja, 

- reševanje več-stopenjskih problemov, 

- razumevanje daljših in kompleksnejših navodil, 

- pomnjenje in priklic dejstev, 

- jezikovne in govorne sposobnosti, 

- metakognicija, 

- motivacija. 

 

Pri poučevanju glasbene vzgoje v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom je pomembno, da učitelj upošteva naslednje predpostavke: 

 

 

- od konkretnega k abstraktnemu 

Pri poučevanju glasbene vzgoje v osnovnih šolah s prilagojenim programom in z 

nižjim izobrazbenim standardom je potrebno upoštevati, da imajo učenci, ki jih učitelj 

poučuje, bistveno slabše sposobnosti abstrakcije kot učenci v rednih osnovnih šolah. 

Zato je ključnega pomena, da jim učitelj nove pojme, neznane termine oz. kakršno 
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koli novo snov najprej predstavi na konkretnem primeru. Nato nadaljuje na manj 

konkretnem in šele nato postopoma preide na abstraktni nivo (Galeša, 1995). Tako na 

primer pri spoznavanju novega instrumenta učitelj, če je le mogoče, prinese glasbilo v 

razred, nanj zaigra in pusti učencem, da se z njim seznanijo. V prihodnji uri učitelj 

pokaže zgolj fotografijo instrumenta, nato morda skico in šele nato lahko začne učitelj 

uporabljati abstrakten termin kot je npr. harmonika in ob enem pričakuje, da ga učenci 

razumejo. V tem sklopu gre omeniti princip sistematičnosti in postopnosti 

(Komensky, 1995), ki govori še o poučevanju od znanega k neznanemu, od  bližnjega 

k oddaljenemu, od lažjega k težjemu in od preprostega k zapletenemu.  

 

- upoštevanje učnega stila 

Učenci se med seboj razlikujejo glede na učni stil. Ločimo tri učne stile: slušni, vidni 

in tipno-gibalni učni stil. To pomeni, da se informacije pridobljene prek njihovega 

primarnega senzornega kanala hitreje procesirajo in shranjujejo (Carbo po Medvešek, 

2010). Učiteljeva naloga je ugotoviti, kakšen učni stil ima kateri izmed  njegovih 

učencev in ta dognanja upoštevati pri pripravi učne ure. 

 

- trdna struktura  

Struktura ure je za učence s posebnimi potrebami ključnega pomena. Učna snov mora 

biti podana organizirano, smiselno in v vrstnem redu, ki omogoča učencem tako 

obuditev predznanja, usvajanje nove snovi in njeno ponovitev. Učitelj naj strukturo 

izbere poljubno, glede na svoje izkušnje in učence, ki jih poučuje.  

Kot model strukture učne ure naj predstavim konstruktivistični model poučevanja 

(Merhar, Čepič, Planinčič, 2008).  

Učna ura naj bi sledila naslednjim korakom: 

- motivacijski uvod, 

- razkrivanje, aktiviranja že obstoječih predstav, predznanja, 

- prestrukturiranje otrokovih idej, 

- uporaba predstav, 

- pregled sprememb v predstavah. 

 

Poleg organizacijske strukture je za učence s posebnimi potrebami morda še bolj 

pomembna vsebinska oz. dejavnostna struktura. Gre za to, da učna ura vedno sledi 

enakemu, ali podobnemu zaporedju dejavnosti. Tako naj se npr. učna ura glasbene 
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vzgoje vedno začne s pesmijo, nadaljuje z drugimi dejavnostmi, ki jih izvajamo v 

krogu, in zaključi z igranjem na orffova glasbila, ali s poslovilno pesmijo. Trdna 

dejavnostna struktura daje učencem občutek varnosti in posledično vzpodbuja bolj 

aktivno in kvalitetno sodelovanje učencev pri pouku. 

 

- medpredmetno povezovanje 

Pomembno je, da snov, ki jo obravnavamo pri pouku glasbene vzgoje, povežemo z 

drugimi šolskimi predmeti. Na ta način učenci razvijajo sposobnosti povezovanja in 

sklepanja ter utrjujejo snov z več različnih vidikov, kar glasbeno vzgojo naredi bolj 

življenjsko. 

 

- sodelovanje s starši 

Učitelj mora ohraniti zavest, da lahko bistveno pripomore k razvoju učenca zgolj ob 

pomoči njegovih staršev oz. skrbnikov. S starši je potrebno navezati partnerski odnos, 

v katerem se vsi zavedajo, da delujejo v skupnem interesu otroka (Kalin et al., 2009). 

Primarno glasbeno okolje otroka je njegova družina. Zato je v nižjih razredih osnovne 

šole še prav posebej pomembno, da učitelj starše ozavešča o pomenu glasbene vzgoje 

za otrokov razvoj in jih spodbuja, da v preživljanje otrokovega prostega časa 

vključujejo čim več glasbenih elementov in kakovostne glasbe.  

 

- motivacija 

Učiteljeva primarna vloga v razredu je, da učence motivira in jih spodbuja, da sami 

razvijejo željo po znanju. Učenci z motnjami v duševnem razvoju pogosto težje 

izoblikujejo to težnjo, zato je učiteljeva vloga tu še toliko večja. Učitelj naj bo s 

svojim odnosom do glasbenih dejavnosti učencem zgled, da bodo radi muzicirali in ob 

tem razvijali prva glasbena znanja. V prvi vrsti pride v poštev zunanja motivacija, 

učitelj pa mora stremeti k vzpostavitvi notranje motivacije (Razdevšek-Pučko, 1996). 

 

- upoštevanje otrokovih močnih področij 

Vsak izmed nas ima svoja močna področja in področja, ki predstavljajo naše šibkosti. 

Učitelj, ki poučuje v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom, ima v razredu manj učencev kot učitelji v rednih osnovnih 

šolah, zato ima bistveno več možnosti poglobljeno spoznati vsakega učenca. To 

pomeni, da pozna posebne potrebe vsakega posameznega učenca, kot tudi to, da ve, 
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katera so njegova močna področja, katera so področja njegovega interesa in 

zanimanja. Tem področjem naj učitelj prilagodi način podajanja učne snovi, tempo, 

učne metode, itd. Če nekdo kaže močan interes za avtomobile, lahko učitelj glasbene 

vzgoje v pouk vključi pesem o avtomobilu. 

 

- postavljanje optimalnih ciljev 

Ko pripravlja učno uro, si vsak učitelj zastavi cilj, kaj naj bi učenci ob koncu učne ure 

znali. Ker učni načrt za osnovno šolo s prilagojenim izobraževalnim programom in 

nižjim izobrazbenim standardom predvideva zgolj temeljne in minimalne standarde 

znanja, lahko učitelj pogosto preceni svoje učence in postavi cilje, ki so prezahtevni. 

Nasprotno ni učinkovita niti druga skrajnost, v primeru, da učitelj učence podcenjuje. 

Če so naloge za učenca prezahtevne, lahko v učencu spodbudijo nastanek hudih 

frustracij. Ob stalnem doživljanju neuspeha se pri učencu lahko razvije slaba 

samopodoba, občutki nesposobnosti, pride do upada motivacije, vse skupaj pa se 

lahko odraža tudi v vedenjskih težavah. Če nasprotno učencu ponudimo prelahke 

izzive, učenec prav tako izgubi motivacijo za delo in posledično pri delu ni 

nikakršnega napredka. Zato je moment individualizacije pouka tu ključnega pomena. 

Šola bi morala učence vzgajati v samozavestne osebe, v posameznike, ki spoštuejo 

sebe in druge, prav to pa je učencem, ki se neprestano srečujejo s šolskim neuspehom, 

zelo težko doseči. Neredko se zgodi, da so učenci zaradi slabega uspeha izrinjeni iz 

kroga vrstnikov, kar še dodatno vpliva na njihovo slabo samopodobo (Planjšek, 

2004). Glasbene dejavnosti je potrebno prilagoditi vsakemu posamezniku. Naloga 

učitelja je, da pouk individualizira do te mere, da vsak učenec izvaja dejavnosti, ki so 

mu v okviru učnega načrta prilagojene in zanj tudi primerno zahtevne.  

 

- razvojno-procesna naravnanost dejavnosti 

Ločimo dve vrsti doseganja učne snovi. Učno–ciljna naravnanost poudarja predvsem 

znanje in je osredotočena na poznavanje dejstev in zakonitosti. Na drugi strani pa 

poznamo razvojno–procesno naravnanost dejavnosti, ki pa poudarja bolj aktivno 

vlogo učencev v učnem procesu (Rutar-Ilc, 2003). Učitelj naj učence spodbuja, da 

sami pridejo do razlag z lastnim odkrivanjem in kritičnim mišljenjem. Učiteljeva 

vloga je v tem primeru bolj mentorska. Kljub temu da imajo učenci z motnjami v 

duševnem razvoju pogosto težave s predvidevanjem, opisovanjem, kritičnim 

mišljenjem, je metoda odkrivanja dejstev z lastnimi izkušnjami zanje izredno 
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pomembna, saj so na drugi strani težave s pomnjenjem samih dejstev pogosto še 

veliko večje. V tem kontekstu lahko omenimo tudi izkustveno učenje. Izkustvo Peter 

Jarvis opisuje kot »nekaj, kar se dogodi osebi, pri čemer je oseba vključena kot 

zavestno bitje in izzove določene spremembe v mišljenju.« (Jarvis, 1987) 

 

- Upoštevanje individualnosti učenca 

Vsak učenec je individuum in ima svoje značilnosti, močna področja in posebne 

potrebe, ki ga razlikujejo od ostalih učencev v razredu. Učitelj mora pouk prilagoditi 

učencu na področjih, kjer učenec potrebuje prilagoditve. Prilagoditve so opredeljene v 

individualiziranem programu posameznega učenca (36. člen ZUOPP-1 iz leta 2011, 

Uradni list RS št. 85/2011). 

 

- upoštevanje učnega načrta 

Učni načrt je temelj učiteljevega dela v razredu. Znotraj predpisanih tem in dejavnosti 

pa ima učitelj avtonomijo, da izvaja pouk na način, prilagojen učencem, ki jih 

poučuje. 

 

- multisenzornost 

Učenci sprejemajo informacije skozi različne senzorne kanale. Informacije iz okolja 

sprejemajo preko vidnih dražljajev, slušnih ali tipnih dražljajev.  

V kolikor učenec prejme informacijo zgolj preko enega senzornega kanala, se bo ta 

vtisnila v spomin mnogo slabše, kot če bi učitelj informacijo podal preko več 

senzornih kanalov hkrati oz. zaporedoma (Shams in Seitz, 2008). Zato je pomembno, 

da ključne informacije učitelj poda na način, ki zajema več senzornih kanalov, torej 

multisenzorno. 

 

- prilagajanje stimulacij iz okolja 

Učenci z motnjami v duševnem razvoju so pogosto preveč ali premalo občutljivi na 

dražljaje iz okolja.  Govorimo o hiper- oz. hiposenzibilnosti  čutil. Tako imajo lahko 

nekateri učenci izredno visok prag vzdražnosti posameznih čutil, ali pa izrazito 

nizkega (Viola in Noddings, 2006). Ko govorimo o pouku glasbene vzgoje, je čutilo, 

ki je najbolj na udaru, prav gotovo sluh. Zato mora biti učitelj pozoren na učence, ki 

so morebiti senzorno preveč ali premalo občutljivi in temu primerno prilagoditi pouk 

in dejavnosti znotraj njega.  
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- multikulturalnost  

Ponuditi učencu multikulturno glasbeno vzgojo, pomeni razširjati mu obzorja. Učenci 

lahko preko glasbe spoznajo posamezne kulturne razlike med ljudstvi, zavedajo se 

različnih načinov življenja in posledično razvijajo tudi strpnost do drugačnih ljudi. Z 

glasbenega vidika je multikulturni pristop pomemben  s stališča širjenja palete zvokov 

in razumevanja, da obstaja veliko različnih glasb, ki so si med seboj enakovredne, kar 

v učencih spodbuja tudi nove možnosti razvoja ustvarjalnosti in polimuzikalnosti 

(Pesek, 1997). Glasba govori univerzalni jezik in tako sporoča učencem, da smo ne 

glede na naše poreklo vsi ljudje enakovredni in je raznolikost vrednota, ki jo moramo 

ohranjati.  

 

7. Priprava na pouk glasbene vzgoje 
 
 
 
Priprava učitelja na izvedbo učne ure ima velik vpliv na doseganje učno-vzgojnih 

ciljev, zato je pomembno, da se učitelj na učno uro dobro pripravi. Sestavine 

načrtovanja pouka so naslednje (Šečerov in Mihalič, 2001): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ANALIZA STANJA 

2. OPREDELJEVANJE 
UČNIH CILJEV 

4. IZBIRA METOD 
DELA IN TEHNIK 
POUČEVANJA 

5. VREDNOTENJE 
UČNEGA PROCESA 

3. IZBIRA IN 
ORGANIZACIJA 
UČNIH VSEBIN 
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Ko se učitelji prvič srečujemo s poučevanjem glasbene vzgoje v osnovnih šolah s 

prilagojenim izobraževalnim programom in nižjim izobrazbenim standardom, pogosto 

ne vemo, kako se lotiti priprave učne ure. V pomoč navajam nekaj nasvetov, kako se 

spopasti s tem problemom: 

� Na začetku vsake učne ure glasbe naj učitelj zaigra na isti instrument (npr. 

ksilofon, zvončke, boben,…). Na ta način da učencem znak, da je na vrsti 

glasbena vzgoja, 

� Vsako učno uro glasbene vzgoje začnemo s pozdravno pesmijo, 

� Učence najbolj pritegnemo k poslušanju, če sedimo skupaj v krogu, 

� Učitelj naj vedno izhaja iz konkretnih situacij in znanja, ki so ga učenci že 

usvojili, 

� Vse učne ure glasbene vzgoje naj imajo enako ali vsaj podobno strukturo, 

� Učenci naj bodo med učno uro ves čas aktivni, 

� Učenci naj imajo med učno uro večkrat možnost izbire, 

� Aktivnosti med učno uro naj vsebujejo ustvarjanje, poslušanje in tudi izvajanje 

glasbe, 

� V učno uro vključimo tudi glasbeno didaktične igre, 

� Vsaka učna ura naj se konča s poslovilno pesmijo, 

� Glasbeno vzgojo poskušamo vključevati tudi med drugo učno snov in obratno. 

 

 

 

Ko učitelj pripravi učno uro glasbene vzgoje, so mu v oporo lahko tudi odgovori, 

pridobljeni z naslednjim vprašalnikom (glej vprašalnik št.1). Izpolni ga pred izvedbo 

učne ure in preveri, ali ni morda pozabil kakšnega ključnega elementa. Po izvedbi 

lahko učitelj vprašalnik  ponovno izpolni in preveri, v kolikšni meri so bile njegove 

predstave o uspešnosti načrtovanja primerne.  
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VPRAŠALNIK: Ali sem se dobro pripravil na pouk glasbene vzgoje? 

 

 

 

 

V kolikor ste na večino vprašanj odgovorili pritrdilno, je vaša priprava na učno uro 

glasbene vzgoje z učenci z motnjami v duševnem razvoju uspešno zaključena. 

 Pred učno 

uro 

Po učni 

uri 

opombe 

Ali poznam vsakega učenca, njegove sposobnosti in posebne 
potrebe? 

da ne da ne  

Ali imam natančno zamišljen potek učne ure? 
 

da ne da ne  

Ali zaporedje učne ure stremi od preprostejšega k težjemu, od 
konkretnega k abstraktnemu, od znanega k neznanemu? 

da ne da ne  

Ali imam oblikovane učno vzgoje cilje za vsakega učenca 
posebej in so zanj optimalno zastavljeni? 

da ne da ne  

Ali učna ura vključuje petje? 
 

da ne da ne  

Ali učna ura  vključuje  ustvarjanje? 
 

da ne da ne  

Ali imam v učni uri predvideno igranje na instrumente? 
 

da ne da ne  

Ali sem pri pripravi upošteval-a vse prilagoditve, ki jih 
posamezni učenec potrebuje? 

da ne da ne  

Ali bo podajanje učne snovi potekalo multisenzorno? 
 

da ne da ne  

Ali so pesmi, ki jih bomo izvajali, primerne za moje učence? da ne da ne  
 

Ali je snov učne ure povezana s snovjo, ki jo učenci 
obravnavajo pri drugih predmetih? 

da ne da ne  

Ali učna ura  vključuje  gibalne dejavnosti? 
 

da ne da ne  

Ali učna ura  vključuje  za vsakega učenca vsaj eno dejavnost, 
pri kateri bo uspešen? 

da ne da ne  

Ali so učenci med učno uro ves čas aktivni? da ne da ne  
 

Ali je struktura učne ure podobna prejšnjim učnim uram? da ne da ne  
 

Ali sem uporabil raznolik didaktični material? da ne da ne  
 

Ali imajo učenci med učno uro možnost izbire? da ne da ne  
 

Ali sem v učno uro vključil  poslušanje glasbe? da ne da ne  
 

Vprašalnik št. 1: Ali sem se dobro pripravil na pouk glasbene vzgoje? 
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8. Individualizirani cilji 
 
 
Učenci v razredih šole s prilagojenim izobraževalnim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom so si navadno po sposobnostih zelo različni. Zato je 

ključnega pomena, da učitelj dobro pozna svoje učence in ve, katere so njegove 

posebne potrebe ter katera so  njegova močna področja ter jih zna izkoristiti učno-

vzgojnim situacijam v prid. Načelo individualiziranega pristopa opredeljuje tudi  4. 

člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  (Uradni list RS št. 85/2011). 

»Individualizacija je didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, 

spoštujeta in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer 

skupno poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in personificirati, se pravi 

prilagoditi individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam in 

nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno učno delo.« 

(www.zrss.si) Če hoče učitelj torej v razredu poučevati po načelih individualizacije, 

mora to upoštevati že pri pripravi na učno uro ter določanju  ciljev, ki naj bodo 

prilagojeni vsakemu učencu posebej. Za lažjo predstavo naj prikažem primer. 

 
Primer individualiziranih ciljev: 
 
 
Učna vsebina: Spoznavamo orffova glasbila 
 
Vzgojno–izobraževalni cilji: 
 

1. Učenci razvijejo primeren odnos do glasbil 
2. Učenci pravilno poimenujejo instrumente 
3. Učenci uporabljajo pravilno držo paličic in udarjalk  
4. Učenci s pravilnimi ritmičnimi vzorci spremljajo ljudsko pesem Majhna 

sem bila (Voglar in Nograšek, 2010). 
 
 

Učenci, ki jih poučujemo in imajo poleg lažjih motenj v duševnem razvoju še 

dodatne oviranosti: 

Matej – učenec z motnjami avtističnega spektra, 

Marko – učenec, ki je gibalno oviran in ima slabo razvito motoriko, 

Mojca – učenka z ADHD, 

Maja – učenka s težavami v govornem razvoju. 
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1. Učenci razvijejo primeren odnos do glasbil 

a. Matej se glasbilom približa in se z njimi pobližje spozna. 
b. Marko se ob pomoči učitelja dotakne vseh glasbil. 
c. Mojca glasbil ne meče okrog. 
d. Maja samostojno pristopi h glasbilu  in ga preizkusi. 

 
 

2. Učenci pravilno poimenujejo glasbila 
a. Matej in Maja poimenujeta glasbila s pomočjo simbolov. 
b. Marko in Mojca samostojno verbalno poimenujeta glasbila. 

 
 

3. Učenci uporabljajo pravilno držo paličic in udarjalk  
a. Matej in Maja pravilno držita paličice in udarjalke. 
b. Mojca vsaj 1 minuto pravilno drži udarjalke in paličice. 
c. Marko drži prilagojene udarjalke in paličice z odebeljenim 

držalom, ne da bi mu padle na tla vsaj 5 minut. 
 
 

4. Učenci s pravilnimi ritmičnimi vzorci spremljajo ljudsko pesem 
Majhna sem bila 

a. Maja usvoji ritmični vzorec, po metodi imitacije, in spremlja 
pesem. 

b. Matej usvoji enakomeren ritmični vzorec (npr. samo četrtinke) in 
spremlja pesem. 

c. Marko spremlja pesem z enakomernim ritmičnimi vzorci ob 
pomoči učitelja, 

d. Mojca usvoji ritmični vzorec in ga ponavlja vsaj 1 minuto. 
 
 
 

9. Izhodišča za načrtovanje pouka glasbene vzgoje 
 
Ko govorimo o izhodiščih za načrtovanje pouka glasbene vzgoje, moramo posebej 

poudariti tri najpomembnejša izhodišča; razvojne značilnosti učencev, 

glasbenostrokovne osnove in glasbene vsebine (Pesek, 1997).  

Pri razvojnih značilnostih moramo upoštevati učenčev telesni in motorični razvoj,  

njegove socialne in čustvene veščine, kognitivni ter glasbeni razvoj. Program, ki ga 

pripravljamo, mora upoštevati vse njihove značilnosti in sposobnosti in jim biti 

prilagojen. Pri glasbenostrokovnih osnovah govorimo o glasbenih elementih, ki so 

osnova za doživljanje, spoznavanje in uporabo glasbenih zakonitosti (Pesek, 1997). Ti 

elementi so ritem, melodija, tonska barva, tonska struktura, forma, izrazne kvalitete in 

slog.  
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Kot tretje izhodišče pa velja omeniti še vsebino glasbenega programa. Vsebine so 

načeloma opredeljene z učnim načrtom, posamezne skladbe, poslušalske primere in 

pesmi pa lahko učitelj izbira sam. Pri tem naj mu bo vodilo zgodovinska in geografksa 

raznolikost, dolžina odlomkov in skladb ter jasno izražena značilnost, ki jo želimo s 

primerom poudariti (Pesek, 1997). 

 

V pomoč so učiteljem lahko tudi naslednji primeri, ki so razdeljeni po tematskih 

sklopih, ki se v učnem načrtu za prvo triado pogosto pojavljajo. Primeri so izbrani 

naključno in želijo zgolj prikazati raznolike možnosti glasbeno pedagoškega dela ter 

učiteljem, ki poučujejo glasbeno vzgojo v osnovnih šolah s prilagojenim programom 

in nižjim izobrazbenim standardom, priklicati v zavest nove ideje in razmišljanja o 

bolj dinamičnem in bolj v učenca usmerjenem specialno glasbeno pedagoškem delu.  
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10. Didaktična abeceda glasbene vzgoje za učitelje v 
prvi triadi osnovne šole s prilagojenim 
programom in z nižjim izobrazbenim standardom 

 
 
 

10.1 Poslušamo 
 
V teoriji ... 
 
 
V današnjem svetu se učenci z glasbo srečujejo na vsakem koraku. Razvoj tehnike in 

medijev je napredoval do te mere, da je glasba prisotna v vseh segmentih našega 

življenja, doma, v avtu, delovnem mestu, šoli. Kljub vsemu pa tehnična sredstva 

nimajo moči, da bi ustvarjala aktivne poslušalce, zato ob poplavi njihove 

nekontrolirane uporabe povzročajo pasivnost, zaradi katere ostaja glasba velikokrat 

zgolj in samo zvočna kulisa (Oblak, 1983). 

Učenci, še posebno učenci z motnjami v duševnem razvoju, so  izredno sugestibilni in 

tako preko glasbe ter moderne glasbene industrije pogosto sprejemajo in ponotranjajo 

sporočila, ki jih tovrstna glasba ponuja in niso vedno samo pozitivna. Zato je naloga 

šole, da učence vzgaja v kritične in aktivne poslušalce, ki se bodo znali odločno in 

zavestno odločati za poslušanje glasbe po lastnem okusu.  

Cilj poslušanja glasbe je torej razviti osveščenega poslušalca, ki bo znal glede na 

svoje kulturne potrebe izbirati glasbene sporede in odkrivati sporočilne in estetske 

vrednosti glasbenih vsebin (Oblak, 1983). 

Rotar Pance (2011) opisuje poslušanje glasbe kot eno za učence najzahtevnejših 

glasbenih dejavnosti, saj učenci zaradi zvočne prenasičenosti v okolju ne znajo 

usmeriti svoje pozornosti zgolj na auditivno zaznavno področje. Kljub temu da v 

splošnem stremimo k multisenzornemu pristopu, je pomembno, da znajo učenci svojo 

pozornost usmeriti zgolj na posamezno senzorno stimulacijo. Z vidika glasbene 

vzgoje je tako pomembno, da učence vzgajamo v smislu poslušanja glasbe zgolj preko 

slušnega senzornega kanala (Rotar Pance, 2011). 
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Poslušanje glasbe predstavlja jedro vseh glasbenih dejavnosti. Pri razvijanju otrokovih 

glasbenih sposobnosti je ključnega pomena dejstvo, da mora biti poučevanje glasbene 

vzgoje v prvi vrsti usmerjeno v razvijanje pozornega in občutljivega poslušanja 

(Glover in Ward, 2004). 

 

Pri pripravi poslušalske dejavnosti moramo biti pozorni na več dejavnikov, ki jih 

moramo vključiti v poslušanje. Med njimi so najpomembnejši zbranost poslušalcev, 

doživljanje glasbenih vsebin (Kako jaz doživljam glasbo, kako jo bodo učenci?), 

doživljanje programskih vsebin, razlaga naslovov skladb, ter opazovanje izvajalskih 

in izraznih sredstev.  

Poslušanje glasbe naj ne bo zgolj poslušanje zaradi poslušanja, ampak mora učitelj 

učence motivirati tudi za analizo poslušanega. Pred ali po poslušanju naj se učitelj z 

učenci pogovori npr. o hitrosti poslušanja skladbe, o tem, kateri instrumenti izvajajo 

skladbo, kdo je avtor skladbe in še čem.  

 

Mira Voglar (1980)  navaja naslednji postopek poslušanja glasbe:  

� Priprava poslušalskega okolja 

Okolje mora biti prijetno, sproščujoče, brez motečih distraktorjev iz okolja. 

Tehnična sredstva za predvajanje poslušalskih primerov morajo biti vnaprej 

pripravljena.  

� Motivacija in slušna naloga 

Učence pri poslušanju navadno motiviramo s poslušalsko nalogo. Učencem 

zastavimo vprašanje, na katerega bodo lahko uspešno dogovorili, v kolikor 

bodo pozorno poslušali. Če ima učitelj pred seboj učenca, ki je sposoben večje 

koncentracije kot ostali učenci, mu lahko zastavi tudi več nalog. 

� Zbrano poslušanje glasbenega dela 

Učitelj med poslušanjem ne sme motiti učencev s prekinjanjem posnetka, ali 

vmesnim razlaganjem. Na željo učencev lahko poslušanje tudi ponovimo.  

� Izraz glasbenih vsebin, naslov skladbe 

Učenci rešijo poslušalsko nalogo in spregovorijo o občutjih ob poslušanju 

skladbe. Na koncu se z učiteljem pogovorijo še o naslovu skladbe. Svoja 

občutja lahko izrazijo verbalno, lahko pa tudi neverbalno, z likovnimi 

pripomočki, ali na način, ki jim je blizu. 
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� Ugotavljanje izvajalskih in izraznih značilnosti 

Učitelj po poslušanju vpraša učence tudi o značilnostih skladbe. Pogovorijo se 

o izvajalski zasedbi, glasbilih, ki jih prepoznajo, tempu skladbe, odvisno od 

opazovalskih sposobnosti učencev.  

 

Pomembno je, da učitelj pri učencih razvija ljubezen do kritičnega poslušanja in 

sprejemanja glasbenih vsebin ter ozavešča učence o glasbenih vplivih na njihova 

dejanja in življenje.  

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto tudi motnje 

koncentracije in pozornosti, zato mora učitelj počasi stopnjevati zahtevnost in dolžino 

poslušalskih primerov. Boljšo pozornost lahko učitelj doseže tudi s poslušanjem 

glasbe v živo. Učitelj lahko učencem zaigra sam, povabi gosta, glasbenika, ali pa pelje 

učence na koncert. 

 
 
V praksi ... 
 
 

Predloge poslušalskih primerov lahko učitelj najde tudi v učnem načrtu. Kljub vsemu 

pa je njegova naloga, da presodi o primernosti poslušalskih primerov, glede na 

sposobnosti svojih učencev, in izbere take, ki jim bodo učenci lahko sledili ter jih vsaj 

delno analizirali. Navedel bom nekaj primerov poslušalskih nalog, ki jih lahko učitelj 

prilagodi glede na potrebe svojih učencev: 

 
Primer 1 

 

Učitelj pripravi učencem dva posnetka Uspavanke, Franza Schuberta. Na prvem 

posnetku je npr. priredba zgolj za violino, na drugem pa za klavir.  

Poslušalska naloga: 

- Ali na obeh posnetkih slišimo isti instrument? 

- V čem se posnetka razlikujeta? 

- Poimenuj instrumente, ki jih slišiš na posnetku. 
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Primer 2 

 

Poslušalski primer: M. Musorgski: Ples piščančkov v jajčnih lupinah 

Poslušalska naloga: Učenci naj izmed treh, štirih ali petih simbolov, ki opisujejo 

razpoloženje, izberejo tistega, ki opisuje njihovo doživljanje poslušalskega primera.  

Učitelj se nato z učenci pomeni o naslovu skladbe. Spodbudi jih, naj najprej sami 

razmišljajo o vsebini poslušalskega primera in si izmislijo primeren naslov. Na koncu 

učitelj pove učencem še originalni naslov, učenci pa lahko ilustrirajo svoje 

doživljanje, izmišljene naslove, ali pa ples piščančkov v jajčnih lupinah. 

 

 

Primer 3 

 

Poslušalski primer: C. Debussy: Otroški kotiček 

Poslušalska naloga:  

- Kateri instrument slišiš? 

- Ali slišiš na posnetku koga, ki poje? 

- Naslov skladbe je Otroški kotiček. Zapri oči, prisluhni skladbi in si 

predstavljaj, da se igraš v igralnem kotičku.  S čim se igraš? S čim se igrajo 

otroci okrog tebe? 

 
 
 
 
Primer 4 
 

Poslušalski primer: G. Rossini: Mačji duet 

Poslušalska naloga: 

- Ali prepoznaš živali, ki nastopajo v skladbi? 

 

Iz poslušalske naloge lahko učitelj razvije tudi pogovor o operi, koncertih, bontonu na 

koncertu, ali pa učno uro obrne v smer oponašanja živali, pri čemer lahko npr. uporabi 

pesem Mire Voglar Mucina pesem (Voglar in Nograšek, 2010), kjer učenci oponašajo 

oglašanje mačk.  
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Kaj lahko prilagodimo? 
 
 

 Pri dejavnostih poslušanja lahko prilagajamo predvsem dve komponenti – 

poslušalske primere in poslušalske naloge. 

Pri poslušalskih primerih moramo biti v prvi vrsti pozorni na dolžino poslušalskega 

primera. Prilagoditi jo moramo pozornosti, ki so je sposobni naši učenci. Prilagajamo 

lahko tudi zahtevnost samega poslušalskega primera. Manj zahtevni primeri so taki, 

kjer se pojavlja zgolj en instrument, brez polfonij in z lepo izraženo glavno melodijo 

ter jasno temo. Če ima skladba besedilo, je za učenca lažje, kot če je zgolj 

insturmentalna. Zahtevnejše so skladbe z veliko zasedbo instrumentov, prepletajočimi 

se melodijami, atonalne skladbe ter skladbe z zapletenimi harmonijami.  

Prilagodimo pa lahko tudi poslušalske naloge. Izbiramo preprostejša vprašanja in 

naloge, ki jih učenci razumejo. Navodila naj bodo kratka in preprosta. Naloge naj ne 

zahtevajo prevelike stopnje imaginacije, ampak naj bodo prilagojena vsakemu učencu 

posebej. Ni potrebno, da imajo vsi učenci v razredu enake poslušalske naloge.  

 

 

Medpredmetne povezave 
 

 

Predvsem na nivoju programskih vsebin poslušalskih primerov obstaja veliko 

možnosti za povezavo z drugimi predmeti. Ob spoznavanju avtorjev skladb se učitelju 

ponuja neizmerna zakladnica izhodišč od spoznavanja zgodovinskih obdobij, 

preteklosti, različnih držav, do razvijanja spoštovanja do različnih narodnosti, 

spoznavanja poklicev, življenjskih slogov itn. Ob naslovih in vsebinah se učitelj ne 

more izogniti navezavi na druge šolske predmete (npr. kako se izvalijo piščančki – 

povezava s spoznavanjem okolja).  
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10.2 Radi pojemo 

 
V teoriji ... 
 
 

Ko govorimo o petju in učenju pesmi, se je potrebno v prvi vrsti zavedati otrokovih 

razvojnih zmožnosti in sposobnosti. Učenci potrebujejo individualiziran učni pristop, 

zato mora učitelj glasbene vzgoje v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim 

programom in nižjim izobrazbenim standardom poznati zmožnosti glede na razvojno 

stopnjo vsakega učenca posebej. Pri tem mora biti pozoren predvsem na: 

- glasovni obseg učenca, 

- govorno motorične sposobnosti učenca, 

- kognitivne sposobnosti učenca. 

 

Tem ugotovitvam nato učitelj prilagodi izbor pesmi. Rotar Pance (2011) med drugimi 

navaja tudi naslednje kriterije za izbor pesmi: 

 

- Ambitus  

Glasovni obseg se pri otrocih brez motenj v duševnem razvoju, starih med 6 in 

8 let, povečuje od oktave (c1-c2) do decime (c1-e2), zato Rotar Pance (2011) 

navaja, naj se večina pesmi giblje v obsegu med c1 in d2.  

Kljub vsemu je potrebo poudariti, da se dejanski ambitus lahko razlikuje od 

učenca do učenca, zato je v luči individualizacije potrebno izbor  pesmi 

prilagoditi posamezniku, še posebno, ker imamo opravka z učenci z motnjami 

v razvoju, katerih razvoj je specifičen.  

 

- Vsebina pesmi 

Vsebina izbrane pesmi naj bo primerna otrokovi starosti in zrelosti. Dobro je, 

če se vsebina pesmi navezuje na otroku znane teme, ki so mu ljube. Primerno 

je tudi, če se vsebina navezuje na snov pri drugih predmetih. V tem primeru 

lahko v smislu medpredmetnega povezovanja pesem uporabimo kot utrjevanje 
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določene snovi, napoved nove učne teme, ali pa zgolj kot obogatitev učno-

vzgojnega procesa.  

 

- Ritem in melodija pesmi 

Pri izboru pesmi moramo biti pozorni, da te ne vsebujejo prezahtevnih 

ritmičnih in melodičnih vzorcev. Pri učenju ritmov ima pomembno vlogo tudi 

gib. Tako se lahko npr. učenci učijo določenih ritmov s pomočjo korakanja. 

Na začetku učence najprej učimo pesmi v dvodelni meri (npr. 2/4, 4/4) in šele 

ko to osvojijo, nadaljujemo s tridelnimi merami  (3/4, 3/8,…). V prvem triletju 

osnovne šole s prilagojenim programom bodo otroci le izjemoma lahko 

usvojili tudi pesmi, v katerih se mera menja. Ritmična struktura naj bo 

enostavna in naj ne vključuje zahtevnejših trajanj, poddelitev in posebnosti. 

Na enak način moramo biti pozorni na melodični potek pesmi, ki naj ne 

vsebuje prepogostih in velikih intervalnih skokov ter poltonskih zaporedij 

(Oblak, 1983). 

 

Učenje nove pesmi 

 

Pri učenju pesmi je v prvi vrsti pomembna razlaga vsebine pesmi. Pomembno je, da 

učenci razumejo vsebino in se vanjo tudi vživijo. Za predstavitev lahko uporabimo 

najrazličnejše načine: dramatizacijo vsebine, likovno ustvarjanje na temo, ki jo 

povzema vsebina, vključevanje vsebine v širši kontekst, predstavitev vsebine z 

lutkami, tudi ogled filma s podobno tematiko. Učitelj naj sam izbere, kateri način mu 

je najbližji in je hkrati tudi najbolj primeren za njegove učence.  

Breda Oblak piše, da uglasbena pesem vsebuje dvoje umetniških vsebin, to je 

glasbeno in besedno. Otrok ju sprva doživlja in sprejema celostno, postopoma pa ga 

uvajamo v vsako posebej, da bi tako dojel njun samodejni izraz in njuno medsebojno 

skladnost (Oblak, 1983). 

Učenje novih pesmi temelji v prvem triletju osnovne šole s prilagojenim programom 

predvsem na dveh metodah; najprej na metodi pripevanja, nato pa na metodi imitacije.  

 

Metoda pripevanja se izvaja tako, da učitelj sam izvaja določeno pesem. Ob večkratni 

ponovitvi pesmi, mu učenci začnejo pripevati posamezne dele pesmi. Sčasoma 

usvojijo celotno pesem.  
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Metoda imitacije pa sloni na sistemu, da učitelj učencem predstavi zgolj smiselno 

izvzet posamezni del pesmi (npr. melodično enoto – frazo,  vsebinsko enoto – stavek), 

ki jo učenci nato za njim ponovijo.  Nato skupaj posamezne naučene dele sestavijo v 

celoto.  Metodo imitacije pogosto povezujemo tudi z raznimi didaktičnimi igrami,  

npr. Ti si moj odmev (Volgar, 1976). 

 

 

V praksi ...  
 
 
Za primer si lahko ogledamo predlog učne  ure, katere cilj je naučiti se novo pesem. 

Učna ura ima naslednjo strukturo: uvajanje, usvajanje novih vsebin, urjenje, 

ponavljanje in preverjanje. K vsakemu delu učne ure je predpostavljena dejavnost, 

ki jo lahko učitelj nadalje razvija in individualizira. 

 
 
Uvajanje 

Učitelj lahko v smislu uvodne motivacije učencev pripravi krajšo lutkovno predstavo, 

ki govori o dečku, ki je zaspal, preslišal budilko ter zamudil v šolo. Bil je žalosten, ker 

ni mogel v šolo, zato se je prihodnji dan bolj potrudil in pravočasno ujel šolski 

zvonec. 

 

 

 

Osvajanje novih vsebin 

Učenci se po metodi pripevanja naučijo pesem Emila Adamiča, Šolski zvonec (Oblak, 

1985).  

 

 

 

Urjenje 

Učitelj pesem ponavlja toliko časa, da jo učenci dodobra spoznajo. Pri tem učence 

opozarja na dinamiko in tempo pesmi in tako počasi razvija pri učencih zavest za 

različne glasbene prvine. 
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Ponavljanje  

Učitelj pesmi doda še glasbila in gibanje. Ko pesem govori o hitenju, učenci topotajo 

z nogami po tleh, kasneje pa lahko besedilo »bim, bim, bim, bim, bim!« zamenjajo z 

igranjem na trikot. 

 

 

 

Preverjanje 

Učitelj poskuša aktualizirati vsebino pesmi in jo približati učencem. Razvije pogovor 

o tem, zakaj je potrebno v šolo prihajati točno in kako bi bilo, če bi vsak prišel, kadar 

bi ga bila volja.  

 
 
 
 

Kaj lahko prilagodimo? 

 

Proces učenja pesmi učitelj prilagodi učencem v razredu. Prilagaja lahko trajanje 

učenja pesmi, število ponovitev, prostor, kjer se učenci učijo, časovno razporeditev 

učenja, saj ni potrebno, da se učenci pesem naučijo v eni šolski uri. Prilagaja lahko 

tudi metode poučevanja in organizacijo dela glede na potrebe posameznih učencev. 

Zavedati se mora, da je otrok pomembnejši od programa in da šola obstaja zaradi 

otrok in ne zaradi programov (Galeša, 1995). 

  
 

Medpredmetne povezave 
 
 
 
Učenci z motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto tudi težave s časovno 

orientacijo (Suhrweier, 2009). Pesem Šolski zvonec lahko v prvem triletju uporabimo 

za navajanje učencev na točnost, pomen šolskega zvonca kot časovne orientacije in 

spodbujanje zavedanja časa. V pesem lahko vključimo tudi gibanje in spremljavo z 
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različnimi majhnimi instrumenti ter s tem spodbujamo razvoj grobe in fine motorike, 

ustvarjamo pa tudi podlago za ustrezen grafomotorični razvoj.  

 
 

 
Notna priloga:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primerne vsebine pesmi lahko učitelj izbere na podlagi prej navedenih kriterijev za 
izbiro pesmi, nekaj predlogov pa je zapisanih tudi v učnem načrtu. 
 
 
 
 
 
 

Notna priloga št. 1: Emil Adamič,  Šolski zvonec 
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10.3 Radi igramo 

 
 
V teoriji... 
 
 

Breda Oblak (1983) navaja trojno razdelitev glasbil, ki v osnovni šoli omogočajo 

skupinsko muziciranje. To so: 

- zvočna sredstva (ploskanje, tleskanje, topotanje, trkanje,…); 

- improvizirana glasbila; 

Izdelamo jih po skupni zamisli. Pri tem se lahko zgledujemo po znanih 

ljudskih instrumentih, tolkalih, ipd. Učencem pustima možnost uporabe lastne 

domišljije. 

- orffov inštrumentarij; 

Imenuje se po nemškem skladatelju Carlu Orffu. Glasbila je zasnoval prav za 

potrebe glasbenega pouka v osnovnih šolah in so zato zelo primerni za 

uporabo v razredu. Med orffovimi inštrumenti lahko med drugim najdemo 

ksilofon, zvončke, metalofon, melodične resonatorje, tamburin, razne bobne in 

druge ritmične instrumente.  

 

Pri učenju spremljanja določene pesmi navadno začnemo s prvo skupino lastnih 

zvočnih sredstev. Tako na primer s ploskanjem učenci osvojijo ritem, ki ga nato 

prenesejo na druge instrumente. Otrok občuti ritem šele takrat, ko ga zmore telesno 

zaznati in interpretirati (Pesek, 1997). 

Spremljavo pripravimo tako, da vsebuje stalne ponavljajoče se ritmične vzorce - 

ostinate, ki jih za lažje pomnjenje  podkrepimo tudi z besednimi oporami. Ostinato 

predstavlja osnovno izhodišče glasbene spremljave, saj otroci v ponavljanju najdejo 

svojo gotovost (Pesek, 1997). 

 

Pri uporabi glasbil pa moramo upoštevati tudi estetski vidik igranja nanje. Poskrbimo: 

- za primeren izbor glasbil glede na vsebino pesmi, melodijo in namen pesmi 

(npr. za spremljavo uspavanke ne bomo izbrali glasnih bobnov), 
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- da učenci izvajajo ustrezno dinamiko glede na število pevcev in glasnost 

izvajanja pesmi, 

- za pravilno držo in uporabo glasbil, s čemer dosežemo tudi optimalni zvok. 

 

Nekatera preprosta ljudska glsbila in zvočila lahko učenci izdelajo tudio sami (Rotar 

Pance, 2011).  Izdelavo  ljudskih glasbil in zvočil učitelj poveže s področji predmeta 

spoznavanje okolja. Pri obravnavi novih intrumentov mora učitelj vedno izhajati iz 

zvočnih zaznav in demostracij (Rotar Pance, 2011). 

 

Motnje v duševnem razvoju so pogosto kombinirane tudi z drugimi motnjami. Tako 

se bo pogosto zgodilo, da bomo imeli v razredu tudi učence, ki so gibalno ovirani. 

Pomembno je, da se zavedamo, da morajo imeti tudi učenci s težavami na motoričnem 

področju možnost igranja na glasbila. V ta namen izbiramo glasbila, ki so prilagojena 

njihovim potrebam in zmožnostim. Izbiramo glasbila, ki ne zahtevajo velike 

motorične spretnosti. To so lahko npr. ropotulje, ki jih z vrvico pritrdimo na zapestje, 

udarjalke z odebeljenimi držali, večji instrumenti, ki ne zahtevajo velike natančnosti 

in tako dalje. V tem smislu so učitelji v veliki meri prepuščeni samo svoji domišljiji, 

saj v šolah navadno nimajo posebnih prilagojenih glasbil.  

 
Razvoj pozitivne samopodobe 

Če učenec dobro izvede svoj del naloge, tj. uspešno zaigra na glasbilo, to predstavlja 

tudi velik prispevek h krepitvi njegove samopodobe in samozavesti. Glasba k temu 

lahko bistveno pripomore. Vendar mora biti učitelj pozoren, da učencu postavi 

nalogo, pri kateri bo lahko uspešen. V nasprotnem primeru utegne imeti glasbena 

dejavnost ravno nasprotne učinke od želenih.  

Poleg razvoja pozitivne samopodobe omenja Finkl (1976) še druge pozitivne učinke 

muziciranja oseb z motnjami v duševnem razvoju med drugim tudi spodbujanje 

sposobnosti odločanja, kar predstavlja eno ključnih komponent pri razvoju smostoje 

osebnosti učencev s posebnimi potrebami.  
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V praksi... 
 
 
 
Uvajanje 

V smislu motivacijskega uvoda učitelj skupaj z učenci ponovi pesem, ki so se jo 

predhodno že dobro naučili. Predstavi jo lahko na drugačen način, kot so jo učenci 

vajeni, npr. ob spremljavi nekega instrumenta, ki je učencem zanimiv, recimo 

harmonike. 

 
 
Usvajanje novih vsebin 

Nato učitelj predstavi spremljavo pesmi najprej s ploskanjem. Po metodi 

demonstracije učencem pokaže ritem in ga uporabi kot spremljavo k petju pesmi (glej 

notno prilogo št. 2). Ko učenci usvojijo ritem s ploskanjem, skupaj prenesejo ritem na 

instrument. Učitelj poskrbi, da so vsi učenci aktivni in sodelujejo. Če je v razredu 

motorično šibkejši učenec, mu učitelj priskrbi udarjalke, ki imajo odebeljeno držalo, 

ali pa mu sam pomaga pri izvajanju naloge.  

 

 
 
Urjenje 
Na podoben način se lahko lotijo tudi ostinata, ki ima za oporo besedilo. Najprej 

učenci samo ponavljajo besedilo v ritmu, kot je zapisan v pesmi. Nato pa ritem 

prenesejo na instrument – paličice (glej notno prilogo št. 2). 

 
 
Ponavljanje  

Učenci med seboj zamenjajo instrumente, tako na koncu vsi poizkusijo vse. 
 
 

Preverjanje 

Učitelj lahko učence posname s kamero ali snemalnikom, jim nato predvaja posnetek, 

da učenci ocenijo svoje delo in se navajajo na konstruktivno kritiko. Prav tako jim 

vidni rezultat svojega dela vliva samozavest in spodbuja k nadaljnjemu ustvarjanju.  
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Kaj lahko prilagodimo? 
 
 

Pri igranju na instrumente imamo veliko možnosti tako vsebinskega kot 

organizacijskega prilagajanja potrebam posameznih učencev v razredu. Najbolj očitno 

je prilagajanje izbora glasbil in dejavnosti učencem, ki so gibalno ovirani, ali imajo 

koordinacijske težave. V ta namen lahko učitelj izbira glasbila, ki so večja in ne 

zahtevajo velikih motoričnih spretnosti. Posebno pozornost mora učitelj nameniti 

izbiri glasbil glede na senzorno občutljivost učencev v razredu. Učitelj ima tudi 

možnost prilagajanja časovnih okvirov in razporeditve dejavnosti, prilagajanja 

prostora, učnih metod in oblik dela. Rotar Pance (2011) navaja, naj bodo poslušalski 

primeri v prvi triadi redne osnovne šole dolgi med 30 in 60 sekundami.  

 
 
Notna priloga 
 
 
 

 
Notna priloga št. 2: Albin Weingerl, Miška (Voglar in Nograšek, 2010) 
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Za izvedbo ustvarjalne aktivnosti lahko učitelj v razredu porabi kar veliko časa, zato 

je pomembno, da je dobro pripravljen in zna otroke pritegniti ter motivirati za 

ustvarjanje. Pojavijo se lahko tudi težave pri prenosu naučenega z lastnih glasbil na 

improvizirana oz. orffova glasbila.  Učitelj lahko ta prehod učencem olajša tako, da 

glasbilo postavi v čim bolj podobno pozicijo prejšnji, da se učenčevi gibi pri izvajanju 

ne spremenijo pretirano.  

 
 
 
 
Medpredmetne povezave 
 
Likovna vzgoja 
 
Kot nadgradnjo opisanega procesa lahko učenci izdelajo svoje lastne improvizirane 

instrumente. To so lahko razne ropotulje, tolkala in drugi podobni instrumenti, ki so 

preprosti za izdelavo. Pomembno je, da učitelj pripravi materiale do te mere, da lahko 

učenci nato sorazmerno samostojno izoblikujejo glasbilo. Tako bodo razvili globlji 

odnos do improviziranega glasbila in ga tudi bolje uporabljali.  

Navodila za izdelavo glasbila naj bodo jasna, sestavljena iz več manjših podenot in 

učencem postopno posredovana.  

 

Motorični razvoj – športna vzgoja  

Učitelj v šoli s prilagojenim programom bi moral v uporabi glasbil videti tudi 

neskončno zakladnico možnosti na področju senzorne integracije in motorike, tako 

fine kot tudi grobe. Glasbila učencem sama po sebi predstavljajo precej veliko 

motivacijo, ki jo mora učitelj znati izkoristiti v prid pedagoškemu delu.  

S pomočjo uporabe glasbil lahko učenec razvija koordinacijo oko-roka, vidno-slušno 

integracijo, slušno-gibalno integracijo. Na motoričnem področju pa uporaba glasbil 

lahko pripomore k boljšemu prijemu, bolj usklajenemu gibanju, razvoju fine 

motorike, celo k razvoju grafomotorike in pincetnega prijema.  Vseh teh možnosti se 

mora učitelj zavedati in jih po potrebi, ko vidi, da ima v razredu učenca s tovrstnimi 

težavami, tudi uporabiti in izkoristiti.  
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Spoznavanje okolja 

Učitelj lahko učno uro glasbene vzgoje poveže tudi s spoznavanjem živali, konkretno 

miši, pesem Miška pa lahko uporabi tudi ob učenju o vremenu in vremenskih pojavih.  

 
 

10.4 Ob glasbi se gibamo in rajamo 
 
 
 
V teoriji ... 
 
Gibanje ob glasbi je vsekakor najbolj raznolika glasbena dejavnost. Še posebej v 

mlajših letih so otroci najbolj dovzetni za razne plesno rajalne igre. Zato mora učitelj 

prav v prvih razredih devetletke dati velik poudarek tudi na povezavo med glasbo in 

gibanjem. Pri učencih z motnjami v duševnem razvoju se pogosto srečujemo tudi z 

motoričnimi oz. fizičnimi omejitvami. Učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim 

programom in z nižjim izobrazbenim standardom se nemalokdaj srečujejo z učenci s 

cerebralno paralizo, povečanim ali zmanjšanim mišičnim tonusom, ali drugimi 

primanjkljaji, ki otežujejo gibalno aktivnost. Kljub vsemu je pomembno, da v gibalne 

aktivnosti vključimo vse učence v razredu, seveda skladno s priporočili zdravstvenega 

osebja.  

 

Upoštevati moramo, da je gibanje v bistvu otrokovo komunikacijsko sredstvo. Tako 

kot govor tudi gibanje omogoča komunikacijo na neverbalnem nivoju, zato jo je 

potrebno gojiti že v zgodnjem otroškem obdobju.  

 

Kot pogoj za poslušanje glasbe in ritmično gibanje ob njej Albinca Pesek navaja tri 

glavne sposobnosti: 

- sposobnost poslušanja in usmerjanja pozornosti na glasbo, 

- občutenje izraza in razpoloženja glasbe, 

- sposobnost gibanja telesa v koordinaciji z glasbo (Pesek, 1997). 
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Za mnoge učence z motnjami v duševnem razvoju predstavlja tovrstna koordinacija 

precej velik zalogaj, ki mu niso vedno kos. Zato je pomembno, da učitelj v razredu 

spodbuja tovrstno koordinacijo skozi igro, vodi učence k različnim kombinacijam 

gibanja in jih usmerja v uporabo ter uspešno manipulacijo s prostorom, ki jim je na 

voljo.  

Gibanje predstavlja tudi možnost za čustveno izražanje. Učitelj naj učence spodbuja k 

občutenju glasbe, prepoznavanju občutij, ki se v njih razvijajo ob poslušanju glasbe, 

ter opisovanju in izražanju teh občutij s gibanjem. Učenci namreč tovrstne vsebine 

pogosto lažje izražajo z gibom kot z že tako večinoma skromnim besednjakom. 

Borota (2006) navaja tudi dejstvo, da otrok skozi gib lažje dojema dimenziji prostora 

in časa, ki se kasneje nadgradita v glasbena elementa melodijo in ritem.  

 

Pikel (2009) povdarja, da gre pri rajalnih igrah, za razliko od plesa, za skupinsko 

ustvarjanje ali poustvarjanje rajalnih motivov. Povdarek rajalnih iger je na ritmičnem 

motivu, kateremu nato sledi gibalmi motiv. Pri tem moramo biti pozorni na ohranjanje 

prave prostorske formacije, kot sta krog in vijuga. 

 

Gibanje delimo na (Gates v Zagorc, 1997): 

- namerno (zavestno, kontrolirano, vodeno), 

nenamerno (gibanje organskega delovanja, izrazne kretnje), 

 

- funkcionalne akcije, 

izrazne akcije ( geste, stilizirani gibi), 

 

- naravna telesna gibanja 

»izumljena« gibanja (ljudski plesi, balet) 

 

- gibanje celega telesa, 

periferno gibanje (s posameznimi deli telesa), 

 

- lokomotorna gibanja (gibanja skozi prostor), 

nelokomotorna gibanja (gibanja okoli telesnih osi) (Zagorc, 1997). 
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Tudi z glasbeno–pedagoškega  vidika je poslušanje in ritmično gibanje osnova za 

glasbeno rast (Pesek, 1997). 

Glasbena vzgoja naj bi vedno vsebovala tudi elemente gibalne vzgoje. Z gibanjem ob 

glasbi učenci spobujajo lastno izražanje in sposobnost navezovanja socialnih stikov. 

Večina otroških pesmi zato vsebuje tudi dele, kjer učenci zraven poskajo, 

poskakujejo, ali pa uporabljajo mimiko oz. druga gibanja (Konrad, 1967). 

Učitelj ima pri izbiri gibanja proste roke, pomembna je uporaba domišljije, da 

oblikuje igro, kjer bosta združeni tako glasba kot tudi gibanje.  

 
 
V praksi ... 
 
 

Sledeči primer opisuje posamezne segmente učnih ur in niso povezani v celoto ene 

učne ure. S tem želim pokazati, kako lahko glasbeno gibalne aktivnosti vključujemo 

tudi med druge šolske predmete.  

 
 
Uvajanje – učna ura matematike 

Učitelj lahko kot uvodno motivacijo v pogovor o merjenju časa uporabi tudi ritmično–

gibalno aktivnost. Učencem da navodilo, naj poslušajo tiktakanje ure in poskusijo z 

udarjanjem z roko po stegnu ujeti njen ritem. Na ta način ugotovijo, da ura meri čas 

enakomerno, s stalnim tempom. 

 
 
Usvajanje novih vsebin – učenje delov telesa, razvoj socialnih veščin 

Učenci se naučijo pesem Ples (W. Schmitz v Bužan, 2002). Razdelijo se v pare in ob 

pesmi udarjajo z nogo v tla, ploskajo ter zaplešejo v paru. 

 
 
Urjenje – urjenje delov telesa 

Učenci ob pesmi, ki opisuje dele telesa, kažejo na posamezne dele, najprej na sebi, 

nato na drugem (I. Stergar: Moje telo, v Bužan, 2002). 
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Ponavljanje – matematika, ponavljanje števila  7 

Učitelj pripravi primerno glasbeno podlago (npr. E. Grieg, Peer Gynt - V dvorani 

gorskega kralja ) in spodbudi učence, naj v ritmu ob glasbi ponovijo števila do sedem. 

.   

 
 
 
 
Preverjanje – priprava na učni sprehod 

Z gibanjem ob primerni glasbi (npr. Johann Strauss, Radetzky marš)  učitelj preveri, 

ali učenci znajo hoditi v vrsti po dva in dva in lahko gredo na učni sprehod. Da 

poslušalski primer ni predolg, lahko učitelj predvaja samo odlomek. 

 
 
 
Kaj lahko prilagodimo? 
 
 
Kljub morebitnim oviranostim učencev pri izvajanju glasbeno gibalnih dejavnosti je 

pomembno, da učitelj k dejavnosti pritegne vse učence. Pri izvajanju določenih gibov 

lahko učitelj dejavnost diferencira na različne načine. Posamezen gib lahko prilagaja 

glede na: 

- intenziteto (učenec pokrči roko samo do določene mere), 

- specifičnost (učenec namesto posameznega prsta pokrči celo dlan), 

- hitrost (posamezen učenec potrebuje več časa za izvedbo določene gibalne 

dejavnosti), 

- trajanje (učenec namesto 20 naredi le 10 poskokov), 

- samostojnost (če učenec dejavnosti ne zmore opraviti sam, lahko to stori ob 

pomoči učitelja). 

 

V kolikor učitelj presodi, da učenec posamezne gibalne dejavnosti ne bo zmogel, naj 

dejavnost zamenja s takšno, pri kateri bo učenec lahko uspešen.   
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Notna priloga 
 
 

Notna priloga št. 3: I. Stergar, Moje telo 
 

Notna priloga št. 4: W. Schmitz, Ples 
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Medpredmetne povezave 
 
Glasbeno gibalne dejavnosti lahko učitelj vključi v kateri koli del katere koli šolske 

ure. Nekaj predlogov sem navedel že v prejšnjem poglavju. Kot na dlani pa se učitelju 

ponuja tudi povezava glasbenih dejavnosti s športnimi. V učnem načrtu športne 

vzgoje so predvidene tudi plesne igre, kar učitelju omogoča izgradnjo trdnih povezav 

med glasbeno in športno vzgojo.  

 
 
 
 
V osnovnih šolah s prilagojenim programom in z nižjim izobrazbenim standardom se 
učitelji pogosto srečamo tudi z učenci s težavami na področju koncentracije in 
pozornosti. Gibanje je ključnega pomena pri obvladovanju teh težav. Učenci z 
motnjami pozornosti in koncentracije potrebujejo še bistveno več gibanja kot ostali 
učenci. Zato je dobrodošla vsakršna dejavnost, ki vključuje gibanje, teh možnosti pa 
se veliko nakazuje tudi pri pouku glasbene vzgoje.  

 
 
 

 

10.5 Glasbene izmišljarije  

 
 
V teoriji ... 
 
 
Ena od pomembnih vlog, ki jo igra glasbena vzgoja, je tudi spodbujanje domišljije in 

kreativnosti učencev. Z razvijanjem kreativnosti se izoblikujejo pomembni temelji za 

kasnejše učenje fleksibilnosti, načrtovanja in reševanja problemov tudi na drugih 

šolskih in življenjskih področjih.  

Glasbeno ustvarjanje je po besedah Albince Pesek (1997) sestavljen proces, ki 

vključuje vživljanje, razumevanje, poslušanje, ritmično gibanje, petje in igranje 

instrumentov.  
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Na področju kreativnosti je najpomembneje, da učitelj učence spodbuja, a jih hkrati 

ne omejuje, da lahko samostojno razmišljajo in ustvarjajo. Spodbude, ki jih lahko daje 

učitelj, so različne: poda besedilo, učenci si izmislijo melodijo, ali obratno, drug 

drugemu zastavljajo glasbene uganke, proizvajajo različne zvoke, eksperimentirajo z 

njimi. Učitelj naj ustvari primerno okolje, nato pa pusti učencem prosto pot. 

Pomembno je, da jim da vedeti, da ne morejo narediti nič narobe, in jih pohvali za 

vsakršen dosežek na ustvarjalnem področju.  

Kljub vsej prostosti in odprtosti pa mora učitelj učencem dati jasna navodila. Ta naj 

bodo kratka, jasna in opremljena s primeri, vendar ne na način, da učencem omejijo 

domišljijo.  

 
 
V praksi ... 
 
 

Uvajanje 

Učencem učitelj razdeli orffova glasbila, ali kakšna druga improvizirana glasbila. 

Nato z udarjanjem na boben vzpostavi osnovni ritem in spodbudi učence, da znotraj 

tega ritma improvizirajo in poskušajo ustvariti ujemajoč se ritem. 

 
 

Usvajanje novih vsebin 

Učitelj učencem predstavi izštevanko, ki jo vsi poznajo. Nato učence spodbudi, da si 

na to znano besedilo izmislijo svojo melodijo. Delo lahko poteka individualno, v 

parih, ali tudi skupinsko (notni primer št. 5). 

 
 

Urjenje 

Učitelj želi pri učni uri glasbene vzgoje uriti tudi snov, ki so jo učenci predhodno uro 

spoznavali pri predmetu spoznavanje okolja – npr. živali pozimi. Snov lahko vključi 

pri učni uri glasbene vzgoje in ga poveže z glasbenimi izmišljarijami (notni primer št. 

6). 
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Ponavljanje  

Če učitelj želi z otroki preveriti, kateri dan je danes, lahko prav tako vključi v pouk 

glasbeno izmišljarijo. Učencem zapoje vprašanje: »Kateri dan je danes?« in jih 

spodbudi, naj mu odgovor zapojejo nazaj (glej notni primer št. 7).  

 

 

Preverjanje 

Učitelj želi preveriti, ali učenci vedo, kakšno vreme je zunaj, zato da učencem 

navodilo naj zapojejo pesmico, ki opisuje trenutno vreme. Učenci lahko zapojejo eno 

od znanih pesmi, npr. ljudsko Sijaj, sijaj sončece, ali pa Bitenčevo Dežek (Voglar in 

Nograšek, 2010). Če ima učitelj pred seboj učence z bogato domišljijo, jim lahko da 

navodilo, naj si pesem izmislijo tudi sami.  

 
 
 
Kaj lahko prilagodimo? 
 
Mnogim učencem, s katerimi se srečujemo učitelji v osnovnih šolah s prilagojenim 

programom ter nižjim izobrazbenim standardom, predstavlja področje imaginacije in 

domišljije kar precejšen napor. Zato je pomembno, da učitelj prilagodi dejavnosti 

učenčevim sposobnostim. Prilagajamo lahko predvsem zahtevnost dejavnosti, oz. 

stopnjo imaginarnosti zahtevane dejavnosti. V kolikor ima učenec težave, ga lahko 

učitelj tudi vodi, vendar naj bo pri tem pozoren, da pusti učencu kljub vsemu dovolj 

maneverskega prostora za uporabo lastne domišljije.  

 
 
Notna priloga 
 

 
Notna priloga št. 5: ljudska, Izštevanka 
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Medpredmetne povezave 
 
 
Glasba  lahko spodbuja ustvarjalnost tudi na drugih področjih, npr. gibalnem ali 

likovnem področju. Pomembno je, da učitelj v prvem triletju upošteva in uporabi tudi 

te povezave. Ustvarjalno gibanje je zelo pomembno za razvoj prostorske orientacije,  

koordinacije in motorike. Z glasbo pa lahko spodbudimo tudi nastanek umetniških 

izdelkov, risb, skulptur in drugih likovnih prvin.  

 
 

10.6 Z glasbo se igramo 
 
 
V teoriji ... 
 

 

Pouk glasbene vzgoje naj v nižjih razredih osnovne šole s prilagojenim 

izobraževalnim programom in nižjim izobrazbenim standardom poteka večinoma 

skozi igro. Glasbena zakladnica omogoča številne glasbene igre, uganke, izštevanke 

in druge oblike zabave.  

ali ali 

odgovorijo 

Notna priloga št. 6: Dopolnjevanje  
 

Notna priloga št. 7: Vprašanje - Odgovor 
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Za otroke je igra pomembna, ne glede na stopnjo intelektualne sposobnosti. Z 

odraščanjem se vrste otroške igre spreminjajo (Vute, 1999). 

Učitelj naj učencev nikoli ne sili v izvajanje določenih glasbenih dejavnosti, pa naj bo 

to petje, igranje na instrumente, gibanje ob glasbi, ali katera koli druga aktivnost 

povezana z glasbo.  V obdobju, ko učenci še razvijajo in spoznavajo svoje interese, je 

ključnega pomena, da se učitelj trudi učencem približati glasbo in vse njene 

razsežnosti. Če postane glasbena vzgoja nekaj prisiljenega, bodo učenci do nje začutili 

odpor, ki jih lahko spremlja vse nadaljnje življenje. Če učenec ne želi sodelovati, ima 

za to navadno razlog, ki ga lahko učitelj opazi in učencu pomaga, da s skupnimi 

močmi ta razlog odpravita (učenec ima lahko strah pred nastopanjem, izpostavljanjem 

pred drugimi). 

Glasba in igra sta povezani že od otrokovega rojstva. Nekje po šestem mesecu starosti 

otrok začne glasovno reagirati, kar predstavlja spontano reakcijo na njegovo stanje in 

počutje (Borota, 2006).  Otrok se igra z razvijanjem svojega glasu, ustvarjanjem 

najrazličnejših zvokov in drugih zvočnih dražljajev, zato so mu glasbene igre, tudi ko 

nekoliko odraste, blizu.  

Večino glasbenih aktivnosti lahko učitelj predstavi kot igro. Geslo glasbenih 

aktivnosti v prvem triletju je Od igre in glasbenih doživetij h glasbenim izkušnjam  

(Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižnjim izobrazbenim standardom, 

2003 ). Tega načela, zapisanega v učnem načrtu, bi se moral zavedati vsak učitelj 

glasbene vzgoje.  

Učitelju so lahko v pomoč številne glasbene igre dostopne v tovrstni literaturi.  

 
V praksi ... 
 
 

Primeri glasbenih iger: 

 

1. Učenci zaprejo oči, učitelj pa v tem času nekje v razredu skrije predmet, ki 

oddaja določen zvok - to je lahko radio, plišasta igračka, ki poje, glasbena 

skrinjica, ipd. Nato da učencem navodilo, naj poiščejo izvor zvoka. Ko učenci 

odkrijejo izvor zvoka, se skupaj z učiteljem pogovorijo o tem, kaj ta zvok 

predstavlja. V smislu medpredmetnega povezovanja lahko učitelj kot skriti 

zvok pripravi tudi glasove živali, zvoke iz mesta, idp. 
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2. Učitelj pripravi za učence kviz poznavanja instrumentov. Na tablo nariše 

številčnico, učenci pa si izbirajo zvok, ki se skriva za posamezno številko. K 

vsaki številki ima učitelj pripravljen zvok instrumenta, katerega morajo učenci 

prepoznati. Če je za posamezne učence naloga pretežka, lahko razred 

razdelimo tudi na dva dela in  igra poteka v skupinskem duhu. Učencem so 

lahko v pomoč tudi slike instrumentov. 

 

 

 

3. Učitelj predvaja učencem posnetke glasbe, ki odraža gibanje posameznih 

živali, npr. MUHA -  B. Bartok: Iz dnevnika neke muhe, MAČEK – M. 

Voglar: Mucina pesem, MIŠKA – M. Voglar: Teka miška.  

Učence spodbudi, naj se, ko zaslišijo posamezno glasbo gibljejo v ritmu in 

oponašajo gibanje določene živali. Pri tem učitelj lahko uporablja bogato 

zbirko pesmi o živalih, ki jo lahko najdemo na zgoščenkah Mire Voglar.  

 
 

4. Učitelj otroku recitira, ali zapoje nesmiselna verza: 

 

Oso mata muro zuzu 

frapu fifi neno papu. 

 

Učitelj verza vsakokrat izreče na drugačen način:  navdušeno, veselo, žalostno, ali 

zaskrbljeno. Učenci nato povedo, kaj je po njihovem mnenju učitelj občutil, ko je 

izgovarjal te besede. Nato se vloge obrnejo in lahko tudi učenci med seboj ali učitelju 

zastavljajo podobno nalogo (Campbell, 2004). 

 

 

Omenjena vaja je koristna za razvoj prepoznavanja čustvene vsebine zvoka. S takimi 

preprostimi vajami se učenci urijo v prepoznavanju čustvene naravnanosti tudi v bolj 

kompleksnih glasbenih delih. Poleg tega pa je glasbena igra primerna tudi za 
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spodbujanje izražanja in prepoznavanja čustev pri učencih z motnjami v duševnem 

razvoju, ki imajo na tem področju pogosto težave.  

 
 
Kaj lahko prilagodimo? 
 

 

 

Učenci s katerimi se učitelji vsakodnevno srečujejo v osnovnih šolah s prilagojenim, 

programom in nižjim izobrazbenim standardom, so si po sposobnostih različni. Zato 

je pomembno, da igre prilagajamo stanju posameznikov in ne njihovi starosti (Vute, 

1999). 

Ko govorimo o glasbenih igrah, so možnosti za prilagajanje iger potrebam 

posameznih učencev praktično neizčrpne. Prilagajamo izbiro iger, njihovo dinamiko, 

način izvajanja, prilagodimo lahko tudi pravila iger ter njihovo obliko. V bistvu ni 

pomembna igra kot taka, pomemben je cilj, ki ga želimo z igro doseči. V luči cilja pa 

lahko glasbeno igro povsem prilagodimo sposobnostim in interesom posameznega 

učenca.   

 
 
Medpredmetne povezave 
  
Pomembno je, da učitelj glasbene igre učencem ponudi z določenim vnaprej 

zastavljenim ciljem. Ta cilj je navadno povezan z glasbeno vzgojo, kar pa ne pomeni, 

da učitelj ne sme zhkrati vključevati tudi ciljev s področja drugih učno vzgojnih 

predmetov. Tako lahko v sklopu navajanja učencev na pozorno poslušanje, učitelj 

ponavlja imena živali, ali pa razvija učenčeve sposobnosti razpoznavanja in izražanja 

človekovih čustev.  
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10.7 Glasba v šolskem vsakdanjiku 
 
Glasba ima pomembno vlogo pri razvoju otroka. Številne raziskave potrjujejo 

povezanost med glasbo in razvojem različnih spretnosti, potrebnih za razvoj otroka na 

posameznih področjih. Glasba in druge oblike umetnosti predstavljajo torej 

učinkovito pomoč pri vzgoji in izobraževanju (Božič, Habe, Jerman,  2007). 

Že ameriški psiholog Abraham Maslow je zapisal, da vidi v umetnosti osnovne 

vzgojno-izobraževalne izkušnje in bi kot take morale biti likovna, plesna in 

nenazadnje glasbena vzgoja temelj vseh učnih načrtov (Maslow v Pesek, 1997). 

Nedavna raziskava povezanosti glasbenih sposobnosti s fonološkim zavedanjem 

predšolskih otrok, ki so jo izvedli Božič, Habe in Jerman, potrjuje, da obstaja 

povezava med fonološkim zavedanjem in glasbenimi sposobnostmi, ter napoveduje, 

da lahko s treningom ene veščine povratno vplivamo tudi na druge sposobnosti 

(Božič, Habe, Jerman, 2007). 

Glasba predstavlja torej neizmerno zakladnico možnosti za razvijanje prenekaterih 

sposobnosti učencev v naših šolah. V šolah s prilagojenim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom je medpredmetno povezovanje in prepletanje učno vzgojnih 

vsebin znotraj sicer strukturiranega programa še posebej poudarjeno, zato bi morali 

učitelji v šolski vsakdan pogosteje vnašati elemente glasbene in tudi drugih umetnosti.  

Za ilustracijo je v nadaljevanju predstavljenih nekaj idej, ki so učiteljem lahko v 

pomoč pri  pripravi lastnih umetniško didaktičnih sredstev – pesmi, zgodb, melodij, 

ritmov, ki jih bodo nato s pridom uporabljali v svoji poučevalni praksi.  
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Pomembna dejstva utrdimo z melodijo 

Pomembna dejstva, ki si jih učenci navadno težje zapomnijo, lahko utrdimo s 

pomočjo  melodije. Nekateri učenci si v spomin lažje prikličejo melodijo in nato z njo 

povežejo besedilo, spet drugim pa je to le dodatna opora oz. asociacija, ki omogoča 

lažje shranjevanje informacij v dolgotrajni spomin in tudi olajšuje njihov priklic ter 

omogoča kasnejše navezovanje novih informacij na že usvojena dejstva.  

 

Primer:  

Učenje letnih časov 

 

 

Štetje 

 

 

 

 

Glasbene prvine lahko uporabljamo tudi v sklopu opismenjevanja učencev s 

fonomimično metodo, kjer lahko vključimo glasbo kot dodaten element motiviranja in 

kot oporo za boljšo zapomnitev obravnave posamezne črke.  

 

Glasbo lahko učitelj vključi tudi v bolj neformalno šolsko dejavnost, kjer glasba 

pripomore k boljšemu vzdušju v razredu, bolj doslednemu upoštevanju pravil, boljši 

komunikaciji v razredu in odnosom med učenci. Učitelj lahko učence vsakodnevno 

pozdravi z glasbo, s pesmijo jih lahko povabi k učenju, s pesmijo pritegne njihovo 

pozornost, jih pripravi na pouk, napove menjavo učne teme, se od učencev poslovi, 

nenazadnje pa je lahko pesem tudi oblika nagrade za pridne učence. Vključevanje 

glasbenih elementov v šolski vsakdan lahko bistveno pripomore k prijaznejšim in 

uspešnejšim učno vzgojnim izkušnjam. V nadaljevanju si oglejmo nekaj primerov. 

Notna priloga št. 8: Letni časi 
 

Notna priloga št. 9: Štetje 
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Jutranji krog 

 

Izvedba 

 

Ko se učenci vsako jutro zberejo v jutranjem krogu, pesem Pozdrav (glej notno 

prilogo št. 10)  predstavlja uvod v nov šolski dan. Učitelj in učenci dan začnejo s 

pesmijo, ob tem pa tudi izvedo, kako so preživeli čas, odkar so se nazadnje razšli. 

Učitelj zapoje prva dva takta, nato pa učenci odgovorijo. V nadaljevanju pesmi učitelj 

vpraša vsakega učenca, kako je spal, kako se počuti in vsak učenec v razredu ima 

možnost, da izrazi svoje počutje. Na koncu jih učitelj še enkrat pozdravi in napove, da 

je čas za učenje. 

 

 

Notna priloga 

Notna priloga št. 10: J. Štrbenk, Pozdrav 
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Kadar so učenci nemirni ... 

 

Izvedba 

 

Pogosto se zgodi, da učencem med poukom misli odtavajo, kdo ve kam. Motnje 

pozornosti in koncentracije so pri učencih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

pogoste. Ko učenci postanejo nemirni in težko sledijo pouku, je čas, da učitelj naredi 

odmor, izvede morda nekaj kratkih gibalnih vaj, nato pa z naslednjo pesmijo učence 

zopet umiri in jih pripravi k nadaljnjemu sodelovanju. Učenci pesem pojejo z 

učiteljem in zraven upoštevajo besedilo pesmi. Za doslednejše upoštevanje navodil 

lahko učenci s kretnjami ponazorijo vsebino pesmi (pokažejo z rokami na oči, 

položijo roke na mizo, pokažejo na ušesa ter dajo prst na usta). To metodo učitelj 

uporabi, ko presodi, da dejavnost učencev ne bo preveč ovirala.  

 

 

Notna priloga 

 

 
 Notna priloga št. 11: C. Bollinger, Priprava na pouk 
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Ko učitelj želi, da ga učenec gleda v oči ... 

 

Izvedba 

 

Učenci z motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto težave z vzpostavljanjem 

očesnega kontakta. Ko se učitelj sreča s takimi učenci, jim v vzpodbudo večkrat 

zapoje naslednjo pesem. Z njo da učencu vedeti, da je očesni kontakt pri 

vzpostavljanju socialnih stikov izrednega pomena. Učenje socialnih veščin zahteva od 

učitelja navadno veliko pozornosti, od učencev pa veliko napora. Z uporabo različnih 

pesmi za učenje in krepljenje socialnih veščin  postaja učenje  bolj prijazno in tudi 

plodnejše. 

 

 

Notna priloga 

Notna priloga št. 12: L. Conrad, Vem, da poslušaš 
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Kadar je učenec žalosten ... 

 

Izvedba 

 

Področje čustvovanja predstavlja učencem z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

pogosto trd oreh. Učenje prepoznavanja in izražanja čustev ima zato za učence velik 

pomen. Učitelj se mora znati primerno odzivati na čustvene stiske učencev. 

Pomembno je, da učence naučimo, da čustev ne delimo na dobra in slaba čustva in ni 

nič narobe, če se počutijo slabo, ali so morda jezni. Z naslednjo pesmijo se lahko 

učitelj odzove na stisko učenca, ko opazi, da je slabe volje in ne ve, kako bi to izrazil, 

ali pa svoja občutja izraža na neprimeren, agresiven način.  

 

 

Notna priloga 

Notna priloga št. 13: Twin sister production, Občutki 
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Ob koncu odmora ... 

 

Izvedba 

 

Čas ob koncu odmora je med učenci navadno zelo nepriljubljen. Učitelj jih lahko 

namesto s povzdigovanjem glasu v šolske klopi ponovno pritegne s pesmijo. Pesem 

bo najbolj učinkovita, če bodo učenci navajeni, da z učiteljem pesem zapojejo skupaj. 

Pesem zajema tudi napoved novega učnega sklopa. S tem, ko učitelj učence vpraša, 

»Učenci, kdo ve, kaj na urniku je sedaj?«, jih spomni na dnevni red, njihov šolski 

urnik, ki se ga je potrebno držati. Tako da učitelj učencem možnost, da sami 

ugotovijo, kaj sledi, s čimer jih dodatno motivira, učenci pa vedo, kaj morajo 

pripraviti na mize.  

 

 

Notna priloga 

Notna priloga št. 14: J. Štrbenk, Kaj je na urniku? 
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Kadar učitelj želi odgovor ... 

 

Izvedba 

 

V razredu se pogosto zgodi, da na zastavljeno vprašanje učitelj ne dobi odgovora. 

Zato lahko s preprosto izštevanko določi učenca, od katerega pričakuje odgovor. Na ta 

način nihče izmed učencev ne čuti, da ga ima učitelj pod drobnogledom, saj je izbira 

na videz naključna, z malo preračunljivosti pa lahko učitelj kljub vsemu določi učenca 

po lastnem izboru. Učitelj učence spodbuja, da izštevajo skupaj. Ob izštevanju lahko 

učitelj uporabi tudi lutko – Mic Felica. Ker učence izbira lutka, so za odgovarjanje še 

dodatno motivirani. 

 

 

Priloga 

 

 

Mic Felic 

 

Mic Felic ima kriv nos, 

in včasih je za štos. 

Nosi strgane rokave, 

oči ima kot morje plave. 

Rad na vrtu se igra,  

celo klet igrač ima, 

a še raje poizveduje, 

za odgovor te sprašuje! 
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Kadar učitelj želi učenca pohvaliti ... 

 

Izvedba 

 

Kadar učenec pokaže še posebno prizadevnost, je učiteljeva naloga, da ga pohvali. S 

pohvalo želimo utrditi pozitivno vedenje učenca. Pohvale imajo močan vpliv tudi na 

razvoj otrokove samopodobe, samozavesti in samospoštovanja. Kadar si učenec to 

zasluži, je prav, da ga učitelj pohvali in za to nagradi. Vrste nagrad so lahko različne. 

Nekateri učitelji se uporabljajo »žetoniranje«, spet drugi morda sladke nagrade ali 

sličice. Alternativa vsem navedenim možnostim pa je, da učencu za nagrado 

ponudimo pesem. Učitelj učencu zapoje spodaj navedeno pesem in k petju pritegne 

tudi ostale učence v razredu. Nato si nagrajeni učenec lahko izbere pesem po lastni 

želji, ki jo nato skupaj zapojejo vsi učenci. Na ta način učenca postavimo za zgled in s 

tem pokažemo tudi ostalim učencem, kaj od njih pričakujemo. Posebno pozornost pa 

moramo nameniti učencem, ki imajo izrazito slabo samopodobo, ali so zelo 

sramežljivi. Takim učencem je lahko izpostavljanje pred celim razredom zelo 

neprijetno in moramo zato izbrati drugačen način nagrajevanja.  

 

Notna priloga 

 

 
Notna priloga št. 15: J. Štrbenk, Za nagrado – pesem! 
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10.8 Nadomestna komunikacija 
 
 

Pri delu z osebami z lažjimi motnjami v duševnem razvoju se učitelji pogosto 

srečujemo z učenci, ki imajo težave s priklicem in zapomnitvijo besed, ali pa je njihov 

govorni aparat slabše razvit in je torej njihovo govorno izražanje oteženo. Kljub temu 

mora učitelj učencu omogočiti aktivno udejstvovanje pri pouku glasbene vzgoje. V 

takih primerih učitelj lahko uporabi nadomestno komunikacijo.  To je vsakršna oblika 

komunikacije, ki nadomešča govorno-jezikovno komunikacijo (Kuder, 2009). V 

Sloveniji je najbolj razširjen  Picture Exchange Communication System (PECS), ki je 

sestavljen iz enostavnih risb, opremljenih z napisom. Za potrebe pouka glasbene 

vzgoje lahko učitelj sam prilagodi sličice glede na potrebe in sposobnosti učencev. Na 

ta način omogočimo tudi učencem z govorno-jezikovnimi motnjami aktivno 

sodelovanje v pedagoškem procesu. Pomembno je, da ima učitelj pripravljene sličice, 

ki se navezujejo na posamezni učni sklop. Sličice naj učitelj pripravi v sodelovanju s 

specialnim pedagogom – logopedom, ki ima učenca v obravnavi. Računalniški 

programi za pripravo sličic so lahko zelo dragi, zato šole navadno nimajo denarja za 

njihov nakup. Učitelji pa lahko sličice ustvarijo tudi sami. Za primer naj prikažem le 

nekaj sličic, ki se navezujejo na pouk glasbene vzgoje (glej slike št. 1 in 2) 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

GLASBENA VZGOJA 
IGRANJE NA 

GLASBILA 

Slika  št. 1: Simbol za glasbeno vzgojo. 
Avtorica: Lucija Košir 
 

Slika  št. 2: Simbol za igranje na glasbila. 
Avtorica: Lucija Košir 
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10.9 Slikovni zapisi glasbenih vsebin 
 
Učni načrt predvideva, da naj bi se učenci v tretjem razredu osnovne šole s 

prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom začeli seznanjati s 

slikovnimi zapisi glasbenih vsebin. Na tej stopnji še ne gre za notne zapise, ampak 

zgolj za poenostavljeno grafično predstavitev glasbene vsebine. Slikovni zapis od 

učencev z motnjami v razvoju zahteva 

visok nivo abstrakcije, kar se kasneje 

v višjih razredih samo še stopnjuje z 

uvedbo notnih zapisov. Vsaka opora, 

ki jim jo lahko ponudimo, je torej 

dobrodošla. Kot primer notnega 

opismenjevanja bom navedel oporo notnemu zapisu z barvami, ki sta ga za potrebe 

Jostiband orkestra razvila nizozemska glasbenika Lyan Verburg in Wim Brusen. Gre 

za orkester, v katerem igrajo izključno osebe s posebnimi potrebami. Sistem temelji 

na dejstvu, da je vsakemu tonu C-durove lestvice določena barva. Barvno oporo 

narišemo pod notno črtovje v obliki barvnega kroga, v katerem je zapisan tudi simbol 

tona. Na ta način učenec s treh vidikov prepozna določen ton (Brussen, Verbung, 

2004) (Glej slikovni primer št. 3). Na podoben način je z barvami opremljena tudi 

Ulwilla zbirka glasbenih instrumentov. Kot rečeno, v prvih razredih devetletke 

uporabljamo samo slikovne zapise glasbenih vsebin, kljub vsemu pa lahko v te 

slikovne zapise vključujemo tudi barve.  

Ko govrimo o slikovnih zapisih 

(primer je na sliki št. 4), gre za 

vizualizacijo glasbene vsebine s 

simboli, ki navadno izhajajo iz 

vsebine pesmi in so blizu 

otrokvemu likovnemu 

doživljanju. Slikovni zapis 

lahko nakazuje pribležen potek 

melodije, tonske višine, 

trajanje, glasnost, oblikovne 

dele in morebitno spremljavo        

(Oblak, 2001).  

Slika št. 3: Slikovna opora glasbenemu opismenjevanju 
 

Slika  št. 4: Del slikovnega zapisa pesmi C. Preglja, 
Zvonovi  (Nograšek, Virant, 2007) 
 



Poučevanje glasbene vzgoje v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom              64 
 

 
 

11. Empirična raziskava 

 

11.1 Opredelitev problema  

 

Glasbena vzgoja predstavlja pomemben del šolskega kurikula v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom. V teh šolah praviloma 

poučujejo profesorji specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki so tekom svojega 

študija pridobili le omejeno količino znanj s pogročja glasbene pedagogike. Kljub 

temu so postavljeni pred izziv: poučevati glasbeno vzgojo v vseh devetih razredih 

osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi se lahko pri tem opirajo le na učni načrt,  pri 

reševanju didaktičnih in glasbeno-strokovnih dilem pa so večinoma prepuščeni sami 

sebi. Številne raziskave (Deasy, 2002) potrjujejo in povdarjajo vpliv glasbe na razvoj 

različnih sposobnosti in spretnosti otrok. Glasba lahko posredno, ali pa neposredno, 

vpliva na čustveni, socialni, motorični in tudi na kognitivni razvoj učencev (Bužan, 

2002). Da pa bi lahko glasbeni vzgoji zagotovili ustrezno funkcijo pri celostnem in 

uravnoteženem razvoju otrokove osebnosti ter ustrezno mesto v celostnem vzgojno 

izoraževalnem seistemu, je potrebno sistematično pristopiti k načrtovanju, izvajanju in 

vrednotenju vzgojno-izobraževalnega sistema glasbene vzgoje (Denac, 2002).  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v prvi triadi osnovnih šol s 

prilagiojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom bi se morali zavedati 

pomena glasbe, ki so jo že antični filozofi uvrščali med temeljne vsebine, ki bi se jih 

ljudje morali učiti. Pri tem pa imajo pomembno vlogo kompetence posameznega 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za poučevanje glasbene vzgoje ter tudi 

njegov osebni odnos do poučevanja tega predmeta.  

11.2 Cilji raziskave 

V raziskavi želimo: 

1. Spoznati mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki poučujejo v prvi 

triadi osnovne šole s prilagijenim programom in nižjim izobrazbenim 

standardom, o njihovih kompetencah poučevanja glasbene vzgoje. 
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2. Ugotoviti, ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v osnovnih 

šolah s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom ter imajo 

več delovnih izkušenj lažje spopadajo s poučevanjem glasbene vzgoje, kot 

njihovi manj izkušeni sodelavci.  

3. Ugotoviti, ali dodatna glasbena znanja pozitivno vplivajo na poučevalno 

prakso specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

4. Spoznati odnos specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki poučujejo v prvi 

triadi osnovne šole s prilagojenom programom in nižjim izobrazbenim 

standardom, do vpliva glasbe na njihove učence. 

5. Dobiti povratno informacijo s strani specialnih in rehabilitacijkih pedagogov o 

gradivu Didaktična abeceda glasbene vzgoje. 

 

11.3 Raziskovalna vprašanja 

 

1) V kolikšni meri se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v prvi 

triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim 

standardom čutijo kompetentne za poučevanju glasbene vzgoje? 
 

2) Ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom ter imajo več 

delovnih izkušenj, lažje spopadajo s poučevanjem glasbene vzgoje kot njihovi 

manj izkušeni sodelavci? 
 

3) Kako dodatna glasbena znanja (npr. glasbena šola) vplivajo na poučevanje 

glasbene vzgoje? 
 

4) Kakšen pomen pripisujejo glasbeni vzgoji specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, ki poučujejo v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in 

nižjim izobrazbenim standardom v smislu celostnega razvoja njihovih 

učencev? 
 

5) Kako anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo gradivo 

Didaktična abeceda glasbene vzgoje? 
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11.4 Metode dela 

 

Raziskovalni vzorec 

V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 21 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 

ki poučujejo v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom na 4 različnih šolah v Sloveniji, od tega 18 žensk in 3 

moški. Štirje specialni in rehabilitacijski pedagogi imajo manj kot dve leti delovnih 

izkušenj, pet anketirancev ima 2 do 5 let delovnih izkušenj, po šest anketirancev pa 

ima 5 do 10 let oz. več kot 10 let delovnih izkušenj.  Anketiranci se razlikujejo tudi 

glede dodatnega glasbenega zanja. Šest anketiranih ima končano nižno glasbeno šolo, 

eden pa srednjo. Trije se z glasbo ukvarjajo ljubiteljsko, štirje  anketiranci pa so se 

udeležili strokovnih seminarjev s področja glasbene vzgoje. Deset anketirancev je 

odgovorilo, da nimajo nikakršne glasbene izobrazbe.  

 

Merski instrument 

Za zbiranje podatkov sem uporabil anketni vprašalnik, ki sem ga oblikoval v namen 

raziskave. Vprašalnik vsebuje 18 vprašanj, s pomočjo katerih sem želel razumeti 

odnos specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do poučevanja glasbene vzgoje, 

spoznati introspekcijsko mnenje o njihovih kompetencah poučevanja glasbene vzgoje 

ter dobiti povratno informacijo o primernosti v diplomskem delu predstavljenih 

gradiv.  Dve vprašanji sta bili odprtega, ostala pa zaprtega tipa. Anketirani specialni in 

rehabilitacijski pedagogi so imeli pri odgovarjanju na eno vprašanje zaprtega tipa 

možnost izbire kategorialnega odgovora, pri ostalih pa je šlo za rangirane odgovore, 

rezporejene na pet-stopenjski lestvici. Lestvice so bile treh tipov:  1- se zelo strinjam, 

2- se strinjam, 3- ne vem, 4- se ne strinjam, 5- se sploh ne strinjam, oz. 1- vsak dan, 2- 

skoraj vsak dan, 3- občasno, 4- redko, bolj izjemoma, 5- nikoli, oz. 1- zelo 

pomanjkljivo, 2- pomanjkljivo, 3- povprečno,4-  dobro, 5- zelo dobro.  

 

 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Vprašalnik je bil po pošti poslan specialnim in rehabilitacijskim pedagogom na  šole, 

ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, s 

prošnjo, da na vprašalnik odgovorijo in ga vrnejo osebno, na elektronski naslov, ali v 
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priloženi pisemski ovojnici. Odgovarjanje je bilo anonimno. Vrnjenih je bilo 21 

anketnih vprašalnikov, vsi so bili v celoti izpolnjeni. Dobljeni podatki so bili 

kvalitativno analzirani ter predstavljeni deskriptivno, grafično ter tabelarno. 

 

12. Razultati in interpretacija  

Na podlagi odgovorov anketiranih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov so 
povzeti naslednji rezultati in njihova interpretacija.  
 

12.1 V kolikšni meri se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki 
poučujejo v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom 
in nižjim izobrazbenim standardom, čutijo kompetentne za 
poučevanju glasbene vzgoje? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Graf št. 1: Introspekcijska ocena znanja specialno 
glasbene didaktike. 

Graf št. 2: Pogostost občutenja nelagodja pred 
poučevanjem glasbene vzgoje. 

Na lestvici od 1-5 ocenite svoje znanje specialno–glasbene didaktike 

Ali se pred pričetkom pouka glasbene vzgoje kdaj počutite nelagodno, ker ne veste, če ste dobro pripravljeni? 

Na katerem področju poučevanja glasbene vzgoje se čutite manj močni in usposobljeni? 
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Na vprašanje »Na lestvici  1 – 5 ocenite svoje znanje specialno-glasbene didaktike«, 

pri čemer 1 predstavlja zelo pomanjkljivo znanje,  5 pa zelo dobro, sta se samo dva 

anketiranca ocenila z oceno 5. Trije anketiranci so si prisodili oceno 4, sedem jih 

meni, da je njihovo specialno–glasbeno znanje vredno ocene 3, kar devet  

anketirancev pa je svoje znanje ocenilo z oceno 1 ali 2 (graf št. 1). Štirje specialni in 

rehabilitacijski pedagogi so odgovorili, da se vedno, ali pogosto pred poučevanjem 

glasbene vzgoje čutijo nelagodje, saj niso prepričani, da so dobro pripravljeni na pouk 

glasbene vzgoje, štirje pa nelagodje občutijo zgolj občasno (graf št. 2). Šest 

anketirancev se počuti manj močnih in manj usposobljenih na področju glasbene 

didaktike, sedem na področju poznavanja glasbeno teoretičnih vsebin, trije anketiranci 

pa so mnenja, da nimajo glasbenega talenta (graf št. 3).  

Kljub dejstvu, da 57 % vprašanih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov meni, da 

imajo dobro, zelo dobro, ali celo odlično znanje specialne glasbene didaktike, je 

zaskrbljujoče dejstvo, da se jih 29 % počuti nemočnih na področju poznavanja 

glasbenih vsebin in kar 33 % na področju specialno glasbene didaktike. 43 % 

anketiranih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov meni, da je njihovo znanje 

pomanjkljivo oz. zelo pomanjkljivo (graf št. 1). Razmeroma slabe intraspekcijske 

ocene s področja poznavanja glasbeno-didaktičnih vsebin lahko v prvi vrsti razumemo 

kot posledico premajhnega poudarka na področju didaktike glasbene vzgoje tekom 

univerzitetnega izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Kljub temu 

da je z bolonjsko prenovo študijskega programa več vsebin namenjenih metodičnim in 

didaktičnim vidikom poučevanja glasbene vzgoje,  se je število ur glasbenega pouka v 

univerzitetnem študijskem programu specialna in rehabilitacijska pedagogika žal še 

Graf št. 3: Ocena področij na katerih se specialni in rehabilitacijski pedagogi počutijo manj močne in usposobljene? 
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zmanjšalo s prejšnjih 60 na zdajšnjih zgolj 45, od katerih je 30 ur predavanj in samo 

15 ur vaj (učni načrt predmeta Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: 

Glasbena vzgoja). Stronge (2007) trdi, da učitelji, ki poučujejo predmete, za katere 

niso dovolj strokovno usposobljeni, dosegajo na področju poučevanja bistveno slabše 

rezultate od učiteljev, ki so bili deležni kvalitetnega usposabljanja.  

 

12.2 Ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v 
osnovnih šolah s prilagojenim programom in z nižjim 
izobrazbenim standardom ter imajo več delovnih izkušenj lažje 
spopadajo s poučevanjem glasbene vzgoje kot njihovi manj 
izkušeni sodelavci? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Na grafu št. 4 so predstavljeni odgovori anketiranih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov na vprašanje, kako pogosto pred poučevanjem glasbene vzgoje občutijo 

nelagodje zaradi občutka nepripravljenosti na pouk. Podatki so predstavljeni v 

povezavi s številom let delovnih izkušenj. Iz grafa št. 4 je razvidno, da 40 % 

specialnih in rehabilitacjskih pedagogov, ki poučujejo manj kot pet let, občuti 

Graf št. 4: Pojav nelagodja pred poučevanjem glasbene vzoje. 
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Graf št. 5: Vpliv dodatnih glasbenih znanj na odnos do poučevanja glasbene vzgoje. 
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nelagodnje pred poučevanjem glasbene vzgoje vsaj občasno, ali pa kar vsak dan. Na 

drugi strani lahko iz grafa št. 4 izračunamo, da 67 % anektiranih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov nikoli ne občuti nelagodja pred poučevanjem glasbene 

vzgoje. Kljub majhnim razlikam lahko ugotovimo, da število let delovnih izkušenj 

vpliva na pogostost pojavljanja nelagodja pred poučevanjem glasbene vzgoje zaradi 

občutka nepripravljenosti na pouk. Tehrat (v Valenčič-Zuljan, Vogrinc, Bizjak 

Krištov, Kalin, 2007) sicer opozarja, da je pomembno razlikovati med leti delovne 

dobe ter izkušnjami. Kaj lahko se namreč zgodi, da učitelj leta in leta strokovno ne 

napreduje. 

 
 

12.3 Kako dodatna glasbena znanja (npr. glasbena šola) vpliva na 
poučevanje glasbene vzgoje? 
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Graf št. 6 Vpliv dodatnih glasbenih znanj na odnos do poučevanja glasbene vzgoje. 
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Tabela št. 1:  Ocena glasbeno didaktične usposobljenosti glede na stopnjo glasbene izobrazbe. 
 

 

 

 

 

Na grafih št. 5 in 6 ter v tabeli št.1 so predstavljeni odgovori anketiranih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov na vprašanja o naklonjenosti poučevanju glasbene vzgoje 

ter osceni glasbeno didaktične usposobljenosti v povezavi s količino dodatnih nanj s 

področja glasbene vzgoje in galsbene pedagogike. Na grafu št. 5 je prikazano, da kar 

štiri petine anketirancev, ki nimaji nikakršnih dodatnih glasbenih znanj, raje poučuje 

slovenski jezik kot glasbeno vzgojo. Le ena petina se z navedbo ne strinja in pravijo, 

da raje poučujejo glasbeno vzgojo. Med tistimi, ki se z glasbo ukvarjajo zgolj 

ljubiteljsko, je eden odgovoril, da raje poučuje slovenski jezik, dva pa sta ostala 

neopredeljena. Med specialnimi in rehabilitacijkimi pedagogi s končano glasbeno šolo 

pa jih tretjina raje poučuje slovenski jezik, polovica glasbeno vzgojo, en anketireanec 

pa je ostal neopredeljen. Na vprašanje „Ali se veselite poučevanja glasbene vzoje?“ je 

60 % anketiranih odgovorilo pritrdilno, 20 % jeh je trditev zanikalo in prav toliko je 

ostalo tudi neopredeljenih (graf št. 6). Polovica specialnih in reahbilitacijskih 

pedagogov, ki imajo končano glasbeno šolo, se strinja s trditvijo, da se veselijo 

poučevanja glasbeno vzgojo, polovica pa jih je pri tem vprašanju ostala 

neopredeljenih. Pouka glabene vzgoje se veselijo tudi vsi anketrianci, ki so se 

udeležili dodatnih izobraževanj s področja glasbene vzgoje ter dve tretjini tistih, ki se 

z glasbo ukvarjajo ljubiteljsko (graf št. 6). Iz tabele št.1 lahko vidimo, da so vsi 

anketiranci, ki imajo končano glasbeno šolo, ali pa so dokončali glasbeno šolo, svoje 

znanje specialno glasbene didaktike ocenili vsaj kot povprečno, medtem ko je 70 % 

anketiranih, ki nimajo dodatne glasbene izobrazbe, svoje znanje specialno glasbene 

didaktike in dve tretjini tistih, ki se z glasbo ukvarjajo ljubiteljsko, ocenilo kot 

pomanjkljivo, ali zelo pomanjkljivo.  

Ocena glasbeno-didaktične 
usposobljenosti  na 5-stopenjski 

lestvici 

Zelo 
pomanjkljivo 

 
Pomanjkljivo 

 
Povprečno 

 
Dobro 

 
Zelo dobro 

Glasbena izobrazba 

Končana glasbena šola   3 2 1 
Udeležba na seminarjih s področja 
glasbene vzgoje 

  2   

Ljubiteljsko ukvarjanje z glasbo  2 1   
Brez dodatne glasbene izobrazbe 3 4 1 1 1 
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Graf št. 8:  Vključevanje glasbenih elementov v šolski vsakdan. 
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Občutek usposobljenosti za opravljanje svojega dela lahko povezujemo tudi s 

profesionalnim razvojem. Po mnenju Valenčič Zuljanove (2001) je učiteljv 

profesionalni razvoj namreč »proces pomembnega in vseživljenjskega učenja, pri 

katerem učitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo poučevalno 

prakso.« Na tem mestu je izpostavljen pomen izobraževanja učiteljev. Bodisi gre za 

izkušnje, ki so jih specialni in rehabilitacijski pedagogi dobili pred začetkom 

opravljanja svojega poklica (npr. glasbena šola) bodisi za znanja, pridobljena v 

kasnejšem obdobju (npr. seminarji, strokovna izobraževanja s področja glasbene 

vzgoje), oboje pa ima velik vpliv na njihovo poučevalno prakso in tudi na njihov 

odnos do poučevanja glasbene vzgoje, kar je razvidno tudi iz grafa št. 5 in tabele št. 2. 

 

12.4 Kakšen pomen pripisujejo glasbeni vzgoji specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v prvi triadi osnovne šole 
s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom,  
v smislu celostnega razvoja njihovih učencev? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Graf št. 7: Vključevanje glasbenih dejavnosti v sklope drugih učnih ur. 
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Na vprašanje “Ali po vašem mnenju glasba lahko pomembno vpliva na razvoj 

učencev, ki jih poučujete?”  je  večina anketirancev (17) odgovorila pritrdilno. 

Njihove odgovore predstavljam v grafu št. 6. Zgolj eden od vprašanih je trditvi 

izrecno nasprotoval. Malo drugačno sliko pa dobimo, ko specialne in rehabilitacijske 

pedagoge vprašamo po tem, ali glasbo in glasbene vsebine tudi dejansko vključujejo 

šolski vsakdan in med druge učne ure. Glede na odgovore se zdi, da so glasbene 

dejavnosti vse prepogosto zgolj del pouka glasbene vzgoje, izven teh okvirov pa žal 

ne zaživijo. Iz grafov št. 6 in 7 lahko vidimo, da samo pribljižno tretjina (29 %) 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogv redno vključije glasbene elemente v šolski 

Graf št. 9: Mnenje o vplivu glasbe na razvoj učencev.  
 

Graf št. 10: Področja otrokovega razvoja, na katera ima glasba po mnenju anketiranih  največji vpliv. 
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vsakdan in samo 39 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov redno vključuje 

glasbene dejavnosti tudi v sklope drugih učnih ur. Specialni in rehabilitacijski 

pedagogi se sicer na deklerativnem nivoju zavedajo vpliva glasbe na razvoj njihovih 

učencev, vendar pa jim tovrstne vplive omogoča zgolj približno tretjina.  

Na vprašanje “Na katero področje otrokovega razvoja ima po Vašem mnenju glasba 

največji vpliv?”,  je 62 % vprašanih odgovorila z razvoj socialnih veščin. 33 % 

vprašanih meni, da glasba najbolj vpliva na čustveni razvoj, 5 % pa meni, da ima 

glasba največji vpliv na razvoj prihomotorike. Na voljo so bili še odgovori kognitivni 

razvoj, govorni razvoj in drugo, za katere se ni odločil nihče od anketiranih. 

Odgovori kažejo na dejstvo, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi premalo 

zavedajo vpliva glasbene vzgoje na razvoj njihovih učencev. Olga Denac (2002) 

omenja štiri področja, na katera imajo glasbene dejavnosti neposreden vpliv. Področje 

moralne vzgoje, ki zajema oblikovanje otroškega kolektiva, karakternih lastnosti, 

odnosa do skupne lastnine, razvijanje življenjskega optimizma; področje telesne 

vzgoje, kjer glasba lahko vpliva na značaj, hitrost in natančnost gibanja, pravilno držo 

telesa, kvaliteto hoje, teka in psihofizično koordinacijo. Na področju estetske vzgoje 

lahko z glasbenimi dejavnostmi vplivamo na razvoj sposobnosti zaznavanja, 

doživljanja in vrednostenja estetskih razsežnosti glasbe, razvijamo otrokovo 

ustvarjalnost ter estetski čut in smisel za lepo. Za šolsko področje pa je še posebaj 

pomembna intelektualna vzgoja. Z izvajanjem glasbenih dejavnosti lahko učitelj 

pripomore k razvoju slušne občutljivosti, zaznav in predstav ter usmerjene pozornosti. 

Butzlaff (2000) povdarja vpliv glasbe na razvoj bralnih sposobnosti, Hetland (2000) v 

svoji raziskavi opiuje vpliv galsbe na časovno prostorsko zaznavanje, Kariuki in 

Honeycutt (1998) v svoji raziskavi ugotvaljata pozitivne učinke glasbe na pisanje 

učencev s čustvenimi motnjami. Z glasbo lahko vplivamo tudi na razvoj pomnjenja, 

mišljenja, ustvarjalne domišljije ter govora. Glasbene dejavnosti pa lahko pozitivno 

vplivajo tudi na odpravo vedenjskih in čustvenih motenj.  Učenci z lažjimi motnjami 

v duševnem razvoju potrebujejo vso podporo, ki jim jo specialni pedagog lahko nudi, 

da bi v čim večji meri lahko razvili svoje potenciale, zato je res pomembno, da se 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v osnovnih šolah s prilagojenim 

programom in nižjim izobrazbenim standardom zavedajo, da lahko tudi glasbena 

vzgoja in glasba kot taka pomembno doprineseta k razvoju njihovih učencev.  
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Graf št. 12: Mnenje o uporabnosti pripravljenih gradiv za specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki se prvič srečujejo s 
poučevanjem glasbene vzgoje. 
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Menim, da je gradivo lahko v pomoč učiteljem, ki se prvič srečujejo s poučevanjem glasbene vzgoje. 

12.5 Kako anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi 
ocenjujejo gradivo Didaktična abeceda glasbene vzgoje, ki sem ga 
pripravil v okviru diplomskega dela? 
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Graf št. 11: Mnenje o uporabnosti pripravljenih gradiv za načrtovanje pouka glasbene vzgoje. 
 

Tabela št. 2: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kaj sem v predstavljenih gradivih novega izvedel?« 
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Na trditev »Predstavljene ideje in gradiva mi bodo v pomoč pri načrtovanju pouka 

glasbene vzgoje« je več kot polovica – 52 % anketiranih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov odgovorilo pritrdilno. Nadaljnih 38 % vprašanih je obkrožilo odgovor »se 

zelo strinjam«. 10 % anketirancev ne ve, ali si bodo z gradivi lahko kako pomagali pri 

njihovi pripravi na pouk glasbene vzgoje (graf št. 10).  Iz grafa št. 11 je razvidno, da 

je na vprašanje o uporabnosti gradiv za specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki se 

prvič srečujejo s poučevanjem glasbene vzgoje, večina anketiranih podala pozitivno 

mnenje. 52 % vprašanih je svoje mnenje izrazilo z odgovorom »Se zelo strinjam«, še 

nadalnjih 43 % pa z odgovorom »Se strinjam«. Eden od vprašanih se je opredelil z 

odgovorm ne vem, nihče pa ni izrazil menja, da gradivo ne bo v nikakršno pomoč ne 

njim, ne sodelavncem, ki se prvič srečujejo s poučevanjem glasbene vzgoje. Ko sem 

specialne in rehabilitacijske pedagoge vprašal, kaj so v gradivu novega izvedeli, oz.  

kaj so se novega naučili, so bili odgovori naslednji: nove ideje, uporabni didaktični 

nasveti, dejstva o obsegu otroškega glasu, novi pristopi k poučevanju glasbene vzgoje, 

model z glasbili, temelječimi na barvah, pesmi in ideje za lastno ustvarjanje podobnih 

pesmi, vključevati glasbo v vsakodnevne dejavnosti (tabela št. 3). Vprašanje je bilo 

odprtega tipa, tako da so lahko anketiranci samostojno zapisali svoja nova spoznanja 

in ugotovitve. Poleg omenjenega je iz anketnih vprašalnikov razvidno, da učitelji pri 

pripravi na pouk glasbene vzgoje najpogosteje uporabljajo zvezke ter učbenike, 

literaturo, dostopno v knjižnicah, ter internet.  

 

 

13. Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

1) V kolikšni meri se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v prvi 

triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim 

standardom čutijo kompetentne za poučevanju glasbene vzgoje? 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi se čutijo premalo kompetentne za poučevanje 

glasbene vzgoje v osnovnih šolah s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim 

standardom. Najbolj nemočni se počutijo na področjih poznavanja glasbeno-

teoretičnih vsebin ter glasbene didaktike.  
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2) Ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom ter imajo več 

delovnih izkušenj, lažje spopadajo s poučevanjem glasbene vzgoje, kot njihovi 

manj izkušeni sodelavci? 

 

Pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki poučujejo v prvi triadi na osnovnih 

šolah s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom ter imajo več 

delovnih izkušenj, je strah pred poučevanjem glasbene vzgoje prisoten v manjši meri 

kot pri njihovih sodelavcih z manj poučevalne prakse. 

 

3) Kako dodatna glasbena znanja (npr. glasbena šola) vplivajo na poučevanje 

glasbene vzgoje? 

 

Rezultati ankete so pokazali, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo več 

dodatnih glasbenih znanj, bolje znajdejo pri poučevanju glasbene vzgoje od svojih 

sodelavcev, ki teh znanj ne posedujejo. 

 

4) Kakšen pomen pripisujejo glasbeni vzgoji specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, ki poučujejo v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in 

nižjim izobrazbenim standardom,  v smislu celostnega razvoja njihovih 

učencev? 

 

Anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi se zavedajo vpliva glasbe na njihove 

učence, kjub temu pa ni pravilo, da glasbene elemente vključujejo tudi med druge 

šolske predmete in šolske dejavnosti.  

 

5) Kako anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo gradivo 

Didaktična abeceda glasbene vzgoje, ki sem ga pripravil v okviru diplomskega 

dela? 

 

Da, anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo, da je predstavljeno 

didaktično gradivo primerno ter koristno pri pripravi na pouk glasbene vzgoje. 

Ocenjujejo tudi, da je gradivo lahko v pomoč specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom, ki se prvič srečujejo s poučevanjem glasbene vzgoje.  
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14. Sklepne misli in predlogi 
 
 
Filozof Platon se je že v 4. stol pr. n. š. v svojem slovitem delu Država razpisal o 

pomenu glasbene vzgoje na celosten razvoj človeka (Plato, 1995). Platon pravi, da 

glasba daje dušo vesolju, krila mislim, polet domišljiji ter čar in veselje življenju in 

vsemu. S tem stavkom je izpostavil nekatera ključna področja, na katera ima glasbena 

vzgoja pomemben vpliv; kognicijo, čustva ter socializacijo. Kasnejši avtorji tem trem 

področjem dodajajo še motoriko (Bužan 2002, Denac 2002) ter estetiko (Denac, 

2002). Tega vpliva se specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v prvi triadi 

osnovnih šol s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom pogosto 

premalo zavedajo. Glasbena vzgoja in glasba kot taka lahko odigrata ključno vlogo pri 

celostnem razvoju učencev s posebnimi potrebami. Tisti specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, ki si sami niso pridobili dodatnih glasbeno-pedagoških kompetenc, se 

pogosto spopadajo s pomanjkanjem glasbeno didaktičnega znanja in pomanjkljivim 

poznavanjem glasbeno-strokovnih vsebin. Vodstva šol, ki izvajajo prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, bi morala več pozornosti in 

spodbude nameniti dodatnemu izobraževanju specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov s področja glasbeno-pedagoških vsebin. Prav tako bi veljalo večji 

poudarek nameniti medpredmetnemu povezovanju glasbene vzgoje z drugimi 

šolskimi predmeti, vključevanju glasbenih elementov in dejavnosti v druge šolske in 

obšolske dejavnosti ter vsakodnevno življenje in rutine učencev na osnovni šoli. 

Rezultati empirične raziskave kažejo, da samo 10 % specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov redno vključuje glasbene vsebine v sklope drugih učnih ur, učitelji pa se 

vse prepogosto ne čutijo kompetentene za poučevanje glasbene vzgoje in le to 

doživljajo kot velik stres. Sorazmerno s količino delovnih izkušenj ter stopnjo dodatne 

glasbene izobrazbe se nelagodje zmanjšuje. Rezultati empirične raziskave tudi kažejo, 

da anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo gradiva, ki sem jih 

pripravil v okviru diplomske naloge in s katerimi sem želel predstaviti primere in 

zglede vključevanja glasbenih dejavnosti v vsakodnevno šolsko življenje, kot 

primerna in uporabna pri njihovem prihodnjem načrtovanju pouka glasbene vzgoje.  
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Kljub temu da gre pri pouku glasbene vzgoje v prvi vrsti za učenje glasbenih vsebin in 

je njen prvotni cilj glasbeni razvoj učencev, mora specialni in rehabilitacijski pedagog 

ob doseganju tega prvotnega cilja imeti v mislih tudi drugotni, za učence z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju pogosto lahko celo pomembnejši cilj, to je njihov 

celosten in uravnotežen razvoj. Specialni pedagogi bi torej morali biti usposobljeni ne 

zgolj podajati glasbene vsebine na strokovno neoporečen način, temveč v prid drugih 

vzgojno pedagoških ciljev znati tudi  izkoristiti moč, ki jo ima glasba nad njihovimi 

učenci.  
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ANKETA 
 
 
 
 

Poučevanje glasbene vzgoje na osnovnih šolah s prilagojenim programom in 
nižjim izobrazbenim standardom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoštovani! 
 
Moje ime je Jurij Štrbenk in sem študent specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru svojega diplomskega dela se želim nekoliko bolj 
seznaniti s pogledi učiteljev – specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na poučevanje glasbene 
vzgoje v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim 
standardom. V ta namen so pred Vami anketna vprašanja, na katera upam, da mi boste z 
veseljem in iskreno odgovorili. Preden se posvetite odgovarjanju na anketna vprašanja, se 
prosim seznanite s priloženim gradivom, ki je plod mojega diplomskega dela. Anketa je 
anonimna. Za vaše sodelovanje se Vam že v naprej najlepše zahvaljujem. Za vsa vprašanja in 
dodatna pojasnila sem Vam na voljo tudi na elektronskem naslovu 
jurijstrbenk678@hotmail.com  
Izpolnjene ankete mi prosim vrnite po pošti, v priloženi ovojnici, ali na zgoraj navedeni 
elektronski naslov.  
 
 

 spol:  M    /     Ž 
  
 osnovna šola:_____________________________ 
 
smer poklicne  izobrazbe:__________________ 
 
 glasbena izobrazba: (Obkrožite 1 ali več trditev) 

 
1) končana  nižja glasbena šola 
2) končana srednja glasbena šola 
3) ljubiteljsko ukvarjanje z glasbo 
4) posamezni izobraževalni  seminarji o delu 
5) nimam glasbene izobrazbe 
 
 
 
 
 datum: ___________ 
 

 

Priloga št.2:  Anketni vprašalnik 
 

Pripravil: Jurij Štrbenk 
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1)  Koliko let že poučujete v osnovni šoli s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim 
standardom? (obkrožite odgovor, ki ustreza 

 
a) Manj kot dve leti 
b) 2 do 5 let 
c) 5 do 10 let 
d) Več kot 10 let 

 
 
2)  Ali po vašem mnenju glasba lahko pomembno vpliva na razvoj učencev, ki jih poučujete.   
(obkrožite odgovor, ki ustreza)       
 
a)  Se zelo strinjam           b) se strinjam       c) ne vem          d) se ne strinjam      e) se sploh ne strinjam  
 
3)  Ali pri svojem delu vključujete glasbene dejavnosti tudi v času drugih učnih ur? (obkrožite 
odgovor, ki ustreza)      
  
a)  Da, vsak dan      b) Da, skoraj vsak dan      c)  Občasno      d)  Redko, bolj izjemoma      e) Ne, nikoli 
 
4)  Ali pri poučevanju glasbene vzgoje uporabljate prilagojene glasbene instrumente (npr. 
udrajalke z odebeljenimi ročaji, instrumente sistemov temelječih na barvah, npr. Ulwilla, itn.)? 
(obkrožite odgovor, ki ustreza)   
     
a)  Da, vsak dan      b) Da, skoraj vsak dan      c)  Občasno      d)  Redko, bolj izjemoma      e) Ne, nikoli 
   
5)  Ali se pred pričetkom pouka glasbene vzgoje kdaj počutite nelagodno, ker ne veste, če ste 
dobro pripravljeni? (obkrožite odgovor, ki ustreza)   
     
a)  Da, vsak dan      b) Da, skoraj vsak dan      c)  Občasno      d)  Redko, bolj izjemoma      e) Ne, nikoli 
   
6)  Na lestvici od 1 – 5 ocenite svoje znanje specialno-glasbene didaktike?  
( 1 zelo pomanjkljivo  – 5 zelo dobro ) 
       
a)  zelo pomanjkljivo          b) pomanjkljivo           c) povprečno           d) dobro           e) zelo dobro  
 
7)  Ali imate dostop do dovolj literature in gradiv za poučevanje glasbene vzgoje otrok s 
posebnimi potrebami? (obkrožite odgovor, ki ustreza)     
   
a)  Se zelo strinjam           b) se strinjam       c) ne vem          d) se ne strinjam      e) se sploh ne strinjam  
   
8)  Ali uporabljate glasbene elemente (npr. ritem, melodija, tempo, dinamika, idr.) tudi na drugih 
področjih šolskega vsakdana? (obkrožite odgovor, ki ustreza)  
      
a)  Da, vsak dan      b) Da, skoraj vsak dan      c)  Občasno      d)  Redko, bolj izjemoma      e) Ne, nikoli 
 
če A,B ali C, katere? 
_____________________________________________________________ 
 
9)  Raje poučujem slovenski jezik kot glabeno vzgojo. (obkrožite odgovor, ki ustreza)    
    
a)  Se zelo strinjam           b) se strinjam       c) ne vem          d) se ne strinjam      e) se sploh ne strinjam  
   
10)  Delodajalec mi omogoča izobraževanje s področja poučevanja glasbene vzgoje otrok s 
posebnimi potrebami? (obkrožite odgovor, ki ustreza)       
 
a)  Se zelo strinjam           b) se strinjam       c) ne vem          d) se ne strinjam      e) se sploh ne strinjam  
 
11)  Pri svojih učencih opažam večinoma negativen odziv na glasbene dejavnsoti. (obkrožite odgovor, 
ki ustreza)       
 
a)  Se zelo strinjam           b) se strinjam       c) ne vem          d) se ne strinjam      e) se sploh ne strinjam  
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12)  Poučevanja glasbene vzgoje se zelo veselim.   (obkrožite odgovor, ki ustreza)     
   
a)  Se zelo strinjam           b) se strinjam       c) ne vem          d) se ne strinjam      e) se sploh ne strinjam  
   
13)  Predstavljene ideje in gradiva mi bodo v pomoč pri načrtovanju pouka glasbene vzgoje. 
(obkrožite odgovor, ki ustreza)       
 
a)  Se zelo strinjam           b) se strinjam       c) ne vem          d) se ne strinjam      e) se sploh ne strinjam  
    
14)  Menim, da je gradivo lahko v pomoč učiteljem, ki se prvič srečujejo s poučevanjem glasbene 
vzgoje. (obkrožite odgovor, ki ustreza)       
 
a)  Se zelo strinjam           b) se strinjam       c) ne vem          d) se ne strinjam      e) se sploh ne strinjam  
 
15)  Kaj ste novega izvedeli pri pregledovanju priloženega gradiva? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
16)   Na katera področja otrokovega razvoja ima po Vašem mnenju glasba največji vpliv? 
(obkrožite odgovor, ki ustreza)       
 

a) kognitivini razvoj 
b) čustveni razvoj 
c) razvj socialnih veščin 
d) psihomotorični razvoj 
e) govorni razvoj 
f) drugo:_____________________ 

 
17)  Iz katerih virov črpate gradiva in ideje za poučevanje glasbene vzgoje? 
 
_____________________________________________________________ 
 
18)  Na katerih področjih poučevanja glasbene vzgoje se počutite manj močni in usposobljeni? 
(obkrožite odgovor, ki ustreza)            
  

a) didaktika   
b) talent   
c) poznavanje glasbeno teoretičnih vsebin   
d) priprava gradiv   
e) zbiranje idej  
f) nikjer 
g) drugo:____________________ 
 


