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POVZETEK 

 
Namen diplomskega dela je ugotoviti odnos vzgojiteljev do vključevanja glasbil v usmerjene 

glasbene dejavnosti v belokranjskih vrtcih. V teoretičnem delu so predstavljene glasbene 

dejavnosti: poslušanje, ustvarjanje in izvajanje (igranje na glasbila, ritmična izreka in petje). 

Opisani so tudi glasbeni razvoj pri otroku in priporočene dejavnosti, ki nanj vplivajo, ter 

pozitivni učinki glasbe na celosten razvoj otroka. Teoretični del vsebuje tudi dozdajšnje 

izsledke raziskav različnih avtorjev na področju izvajanja glasbenih dejavnosti in vključevanja 

glasbil, ki so pokazale, da se vzgojitelji premalokrat odločijo za vključevanje glasbil. 

Najpogostejša razloga po njihovem mnenju sta nezadostno glasbeno znanje in nizka 

samozavest. S predstavitvijo belokranjskih vrtcev je sklenjen teoretični del diplomskega dela. 

V empiričnem delu pa so predstavljeni izsledki kvantitativne raziskave. Izdelala sem anketni 

vprašalnik, ki sem ga razdelila vsem zaposlenim vzgojiteljem v belokranjskih vrtcih. Dobila 

sem odgovore 44 vzgojiteljev iz vseh belokranjskih vrtcev. Izsledki raziskave so pokazali, da 

imajo vzgojitelji pozitiven odnos do vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. 

Kljub vsemu pa na pogostost vključevanja glasbil vplivajo: glasbeno znanje in sposobnosti 

vzgojiteljev, razpoložljiv čas, razpoložljiva glasbila, samozavest, volja do glasbe, zanimanje 

otrok, izobrazba vzgojiteljev in udeležba vzgojiteljev na različnih dodatnih izobraževanjih na 

tem področju. 

 

KLJUČNE BESEDE: usmerjene glasbene dejavnosti, glasbila, predšolski otrok, glasbeni 

razvoj, odnos vzgojiteljev do glasbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 
The purpose of this thesis is to ascertain kindergarten teachers’ attitude to including musical 

instruments into guided musical activities in kindergartens in Bela Krajina. The theoretical 

section presents said musical activities: listening, creating, and preforming (playing 

instruments, rhythmical articulation, and singing). This is followed by a description of a child’s 

musical development, impactful recommended activities, as well as the positive effect music 

has on a child’s comprehensive development. The theoretical part also contains current state-

of-the-art studies by different authors on carrying our musical activities and including musical 

instruments, which have indicated that kindergarten teachers seldom opt to include musical 

instruments. The most common reasons for this are said to be their insufficient knowledge of 

music and low self-esteem. An overview of the kindergartens in Bela Krajina rounds out the 

theoretical part of this thesis. The empirical section presents the results of the quantitative 

research. I designed a survey questionnaire and distributed it among the kindergarten teachers 

employed in kindergartens across Bela Krajina. I received 44 filled out questionnaires. The 

research results showed that kindergarten teachers have a positive stance on including musical 

instruments into guided musical activities. Nevertheless, the frequency of musical instruments 

being included in activities is determined by: the kindergarten teachers’ musical knowledge and 

capabilities, the available time and musical instruments, confidence, an inclination for music, 

the children’s level of interest, the teachers’ education and participation in additional training 

in this field. 

 

KEY WORDS: guided musical activities, musical instruments, preschool child, musical 

development, kindergarten teachers’ attitude to music 
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UVOD 

 
Vzgojitelji1 imajo pomembno vlogo v življenju vsakega otroka. Zavedati se morajo, da so oni 

tisti, ki oblikujejo in načrtujejo pedagoški proces v vrtcu ter da morajo dejavnosti načrtovati 

strokovno in otrokom primerno, tako da bodo te zanje še vedno predstavljale izziv ter da bodo 

z njihovo pomočjo pridobili nove izkušnje in različno znanje. Glasbene dejavnosti sodijo pod 

področje umetnosti in vključujejo: izvajanje, poslušanje in ustvarjanje. Vzgojitelj mora imeti 

razvite glasbene kompetence, da lahko načrtuje ustrezne glasbene dejavnosti in jih navsezadnje 

tudi strokovno izvede. 

 

Namen diplomskega dela je pridobiti vpogled v uresničevanje usmerjenih glasbenih dejavnosti 

na področju inštrumentalne igre ter odnos vzgojiteljev do vključevanja glasbil v usmerjene 

glasbene dejavnosti v belokranjskih vrtcih. Rezultati bodo pripomogli k temu, da bodo 

vzgojitelji dobili vpogled v to, v kolikšni meri in kako pogosto se uresničuje izvajanje 

usmerjenih glasbenih dejavnosti in vključevanje glasbil v te dejavnosti. S tem bodo pridobili 

tudi usmeritve za nadaljnje delo na tem področju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Poimenovanje vzgojitelj velja za oba spola. 
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TEORETIČNI DEL 

1 PODROČJE UMETNOSTI V KURIKULUMU ZA VRTCE  

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja, da umetnost otroku omogoča, da je ustvarjalen, krepi 

samozavest ter mu daje motivacijo in inspiracijo, ki jo lahko uporabi tudi zunaj področja 

umetnosti. Prek umetnosti se lahko otrok svobodno izraža. Izkušnje, ki jih pridobi pri različnih 

umetniških dejavnostih, mu omogočajo celovit in uravnotežen razvoj, ki pripomore tudi k 

duševnemu zdravju. Otrok z umetnostjo estetsko doživlja in se pri tem izraža s pojmi lepo, 

smešno, grdo itn. Ločimo otrokov prirojeni čut za umetniški red v nasprotju s privzgojenim 

čutom za lepo. Ta se ustvari pod vplivom socialnega in kulturnega okolja (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev na področju 

umetnosti zelo pomembno vlogo pri razvoju sposobnosti in znanja pri otroku, saj sodelujejo in 

navsezadnje načrtujejo celoten pedagoški proces, pri čemer morajo upoštevati razvojne 

zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih področjih. Dejavnosti na področju umetnosti 

naj otroku omogočajo, da sam poskuša raziskovati, iskati mogoče rešitve. Pri tem pa so zelo 

pomembni odzivi odraslega na ideje otrok. Naloga vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja je, da 

otroke pri umetniških dejavnostih spodbuja, jih usmerja in jim pripravi različne dejavnosti na 

umetniškem področju pa tudi na drugih področjih, pri tem pa jim nudi čim več različnih in 

raznovrstnih materialov. Poleg tega je pomembno tudi prijazno vzdušje v skupini, v kateri 

otroci zaupajo odraslemu in se lahko svobodno izražajo brez strahu, da bi jih kdo obsojal. Otrok 

namreč v umetnosti izraža svoj intimni svet, pri tem pa je spontan. Vzgojitelj je dolžen otroku 

nuditi izkušnje v vseh umetniških zvrsteh, v katerih otrok menja vlogo ustvarjalca, poslušalca 

in gledalca. Umetnostne dejavnosti (likovne, plesne, dramske, avdiovizualne in glasbene) bodo 

pozitivno vplivale na izkušnje z drugih področij, saj se z njimi tudi povezujejo (prav tam). 

 

Pri likovnih dejavnostih otrok spoznava različne materiale (igrače, fotografije, slike, knjige), se 

z njimi igra, jih tipa in opazuje. Pri ustvarjanju lahko uporablja svinčnik, kredo, oglje, prste, 

čopič. Na tem področju je pomembno, da ima otrok možnost, da lahko gnete in modelira testo, 

plastelin, mivko itn. Vzgojitelj predstavlja otrokom zgled, saj ga pri njegovem delu ves čas 

opazujejo otroci. Načrtovati mora take dejavnosti, ki bodo otrokom predstavljale izziv, pri njih 

pa bodo spoznavali nove materiale in tehnike rokovanja z njimi (prav tam). 
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Pri plesnih dejavnostih se lahko otrok svobodno izraža, komunicira, ustvarja, si izmišlja gibe 

in gibalna zaporedja. Pri plesu uporablja celotno telo ter pri tem preizkuša razliko med hitrimi 

in počasnimi gibi ter med gibanjem in mirovanjem. Dejavnosti morajo biti načrtovane tako, da 

bo otrok preizkušal tudi gibanje v različnih smereh (dviganje, spuščanje). Navsezadnje pa je 

pomembno, da pri plesnih dejavnostih otrok doživlja ples. S plesnimi dejavnostmi otrok razvija 

ravnotežje in koordinacijo (prav tam). 

 

Pri dramskih dejavnostih otrok velikokrat posnema neko žival ali osebo in se pri tem uči 

oponašanja nekoga drugega. Otrok se postopoma uči animiranja igrač, lutk in različnih 

predmetov. Vzgojitelj mora otroke spodbujati k sodelovanju na nastopih. Otroci se seznanijo 

tudi s scenskimi prvinami in prvinami kostuma. Starejši otroci so si že sposobni ob sliki 

izmišljevati zgodbo in igrati v predstavi, v kateri je prisotnih več igralcev (prav tam). 

 

Pri avdiovizualnih dejavnostih ima pomembno vlogo vzgojitelj, saj je od njega odvisno, kako 

jih bo predstavil otrokom in kaj bodo oni prek teh dejavnosti usvojili. Namen takšnih dejavnosti 

je v tem, da otrok komentira izbrane fotografije, filme, oddaje ter je sposoben prek risbe izraziti 

svoje razmišljanje in doživljanje. Dejavnosti so lahko načrtovane tako, da otroci aktivno 

sodelujejo pri fotografiranju in snemanju ter pri tem pridobivajo novo znanje. Pri starejših 

otrocih pričakujemo podroben opis določenih fotografij ter hkrati podroben pogovor o vsebini 

filma, glavnih junakih, zapletu in o razpletu zgodbe (prav tam).  

 

Pri glasbenih dejavnostih otrok glasbo izvaja, ustvarja, posluša ter se z njo izraža in komunicira. 

Otrok prek glasbenih dejavnosti pridobiva in razvija novo znanje in sposobnosti na glasbenem 

področju. Vzgojitelj mora otroku ponuditi raznovrsten material ter mu pri dejavnostih nuditi 

vzgled in spodbudo. Glasbene dejavnosti delimo na poslušanje, izvajanje in na ustvarjanje (prav 

tam). 

 

2 NAČELA PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE 

Načela, ki so navedena v Kurikulumu za vrtce, predstavljajo osnovo za načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, hkrati pa so v pomoč pri izvajanju in vrednotenju pedagoškega dela. 

Ločimo štiri načela predšolske glasbene vzgoje: načelo uravnoteženosti, načelo strokovne 

utemeljenosti kurikuluma, načelo horizontalne povezanosti kurikuluma in načelo razvojno-

procesnega pristopa (Denac, 2007). Načela so v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljena. 
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Kurikulum za vrtce (1999) pod načela predšolske glasbene vzgoje šteje: načelo interesa (zelo 

pomembno načelo, ki se ga mora vzgojitelj držati in pri dejavnosti truditi, da ta pri otroku ne 

usahne); načelo aktivnosti (vsi otroci naj bi ves čas aktivno sodelovali); načelo nazornosti (to 

načelo je treba upoštevati predvsem pri uporabi majhnih glasbil, pri katerih mora vzgojitelj 

nazorno pokazati vsako glasbilo in način igranja nanj); načelo ponavljanja (velja za temeljno 

obliko dela, saj običajno z otroki ponavljamo pesmi, motive, instrumentalne spremljave, 

didaktične igre. Brez ponavljanja glasbe ne bi mogli ustrezno doživeti. Pomembno je, da 

vzgojitelj ponavljanje predstavi tako, da bo otrok užival v izvedbi in da pri tem ne bo izgubil 

zanimanja); načelo postopnosti (pri celotni glasbeni vzgoji je treba delo z otroki organizirati 

postopno, za kar mora vzgojitelj poznati otrokove posebnosti, značilnosti in razvojne 

sposobnosti); načelo individualizacije (v vsakem otroku je treba razviti dispozicije za glasbo do 

mere, ki jo sam zmore); načelo umetniške vrednosti (otroke seznanimo samo s kakovostnimi 

deli, ki imajo umetniško vrednost); načelo doživljanja (pri otroku želimo vzbuditi doživljanje 

in podoživljanje). 

 

2.1 Načelo uravnoteženosti 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da načelo uravnoteženosti teži k temu, da mora vzgojitelj 

načrtovati dejavnosti z vseh področij in hkrati spodbujati vse vidike otrokovega razvoja. S 

takšnim načinom dela otrokom damo pravico do izbire in drugačnosti ter morebiten povečan 

odnos do posameznega področja. Pri načrtovanju glasbenih dejavnosti mora biti vzgojitelj 

pozoren na to, da je dejavnost celostno uravnotežena, kar pomeni, da ne sme spodbujati 

otrokovega razvoja samo na enem področju (npr. samo na spoznavnem, gibalnem ali čustvenem 

razvoju). To je pomembno, saj so čustveni procesi povezani s spoznavnim in z gibalnim 

področjem. Glasbeni razvoj pa je zaokrožena celota čustvenega, gibalnega in spoznavnega 

razvoja (Denac, 2010). 

 

2.2 Načelo strokovne utemeljenosti kurikuluma 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da je pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti treba upoštevati 

razvojne značilnosti otrok in njihove zmožnosti. Z dobrim poznavanjem otrokovih razvojnih 

zakonitosti lahko vzgojitelj načrtuje ustrezne in strokovno utemeljene dejavnosti za delo v 

vrtcu. Pri glasbenem razvoju mora vzgojitelj otroke obravnavati individualno, saj se lahko 
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določena glasbena sposobnost pri nekaterih otrocih razvije prej, pri drugih pa pozneje (Denac, 

2010). 

 

2.3 Načelo horizontalne povezanosti kurikuluma 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da je povezovanje različnih področij (matematika, družba, 

narava, gibanje, umetnost) pri dejavnostih zelo pomembno, saj medpredmetno povezovanje 

pozitivno vpliva na celosten razvoj otroka. Vzgojitelj se mora pri načrtovanju vzgojno-

izobraževalnega dela zavedati integracije posameznih področij otrokovega razvoja. Pomembno 

je, da določena področja še naprej ostanejo avtonomna (Denac, 2010). 

 

2.4 Načelo razvojno-procesnega pristopa 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da je cilj predšolske vzgoje vsesplošni otrokov razvoj, ki 

vključuje duševni in tudi telesni razvoj. Cilj posamezne vede pri predšolskem otroku je 

pridobivanje izkušenj na različnih področjih. Cilj učenja v predšolskem obdobju je proces 

učenja, pri katerem niso v ospredju pravilni in nepravilni odgovori, ampak pridobivanje strategij 

dojemanja, izražanja, razmišljanja. Na področju umetnosti gre za vzgojno področje, na katerem 

je otroke treba spodbujati k čustvovanju, ustvarjanju, socializiranju ter navsezadnje tudi k 

vrednotenju lastnega in tujega dela. Cilj umetniških dejavnosti ne sme biti rezultat, ampak 

dejavnost oziroma proces sam (Denac in Vrlič, 2001). 

 

3 USMERJENE GLASBENE DEJAVNOSTI 

Denac (2010) navaja, da je v predšolskem obdobju smiselno izvajati intenzivno glasbeno 

vzgojo, saj so otroci v tem obdobju zelo dovzetni za novo znanje na tem področju. Zelo 

pomembno je, da jim vzgojitelj omogoči veliko raznovrstnih glasbenih izkušenj, ki bodo 

vplivale na poznejši pogled otroka na glasbeno umetnost. To lahko uresničimo z izvajanjem 

usmerjenih glasbenih dejavnosti. To so k ciljem usmerjene dejavnosti, ki jih vodi vzgojitelj. 

Glasbene dejavnosti lahko izvajamo tudi kot glasbenodidaktične igre, ki so ključne pri 

ustvarjanju motivacije in pridobivanju glasbenih izkušenj (Sicherl Kafol, 2015). Kurikulum za 

vrtce (1999) med glasbene dejavnosti uvršča poslušanje, izvajanje in ustvarjanje. Habe (2020) 

navaja, da je aktivno sodelovanje otrok v glasbenih dejavnostih zelo koristno, saj vpliva na 

dobro počutje. Dejavnosti petja, ustvarjanja v glasbi ali igranja na glasbila sodijo med 
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najkompleksnejše psihofizične dejavnosti, ki aktivirajo različne dele možganov ter krepijo 

psihomotorični, čustveni, kognitivni in socialni razvoj. Z drugimi besedami je avtorica povzela, 

da vključenost glasbenih dejavnosti prispeva k celostni možganski kondiciji, ki vključuje 

različna področja. Zadnik, Koren in Sicherl Kafol (2015) poudarjajo, da imajo vzgojitelji 

pomembno vlogo in tudi odgovornost pri načrtovanju usmerjenih glasbenih dejavnosti, ki 

morajo biti pestre, raznolike ter hkrati estetsko in umetniško kakovostne ter primerne za otroke. 

Takšne dejavnosti morajo zagotavljati sproščeno vzdušje, ki omogoča otrokom, da se svobodno 

in spontano glasbeno izražajo. 

 

3.1 Poslušanje 

Borota (2013) meni, da je poslušanje glasbe prisotno pri samem poslušanju glasbe pa tudi pri 

ustvarjanju in izvajanju. Poslušanje je opredeljeno kot temeljna jezikovno-komunikacijska 

sposobnost, hkrati pa kot dejavnost, pri kateri v komunikaciji menjamo vlogo poslušalca in 

govorca. Pri glasbenih dejavnostih pa se moramo zavedati, da v ospredju ni jezikovna 

komunikacija. Pri poslušanju glasbe poslušalec daje glasbi pomen, saj ga sama po sebi nima. 

Ravno to je razlog, da lahko poslušamo isto glasbo, doživljamo pa jo popolnoma drugače, saj 

ji pripisujemo različne pomene. Denac (2010) meni, da najmlajše otroke z dejavnostjo 

poslušanja seznanimo s petjem različnih pesmi, pozneje pa jih seznanimo tudi s poslušanjem 

instrumentalnih ali vokalno-instrumentalnih del. Pri tem je pomembno, da vzgojitelj izbere 

ustrezno glasbo, ki je raznolika in ne vsebuje samo otroških pesmi. Denac (2012) navaja, da je 

poslušanje glasbe ena izmed najpomembnejših dejavnosti za zaznavanje, doživljanje in za 

razumevanje glasbenih vsebin. Na interes za poslušanje različnih zvrsti glasbe vplivajo: 

družina, izobraževalne ustanove, družba oziroma vrstniki, mediji in navsezadnje tudi razvojne 

značilnosti posameznika. Avtorica (prav tam) tudi meni, da je vloga glasbe pri oblikovanju 

osebnosti in razvoju ustvarjalnih potencialov zelo velika. Proces poslušanja glasbe je povezan 

s fiziološkim in psihološkim razvojem. V današnjem svetu lahko glasbo poslušamo skoraj na 

vsakem koraku (trgovine, pisarne, avtobusi, gostilne …). 

 

Borota (2013), Denac (2010) in Sicherl Kafol (2015) opredeljujejo tri različne vrste poslušanja: 

̶ Doživljajsko poslušanje, ki ga povezujemo z izražanjem doživetij. To prevladuje pri mlajših 

otrocih, saj s tako vrsto poslušanja pri njih spodbujamo različna razpoloženja in odzive, ki 

so različno čustveno obarvani. Pri dejavnostih poslušanja si je treba zadati tudi ustrezne 

cilje. Cilja, ki ju želimo doseči pri mlajših otrocih, sta razvoj slušne zaznave in razvoj 
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pozornosti na zvok. Sledijo cilji, kot sta razvijanje estetskega čuta in oblikovanje glasbenega 

okusa. 

̶ Doživljajsko-analitično poslušanje, ki nas usmerja, da z doživljanjem glasbe osredinjeno 

poslušamo in spoznavamo glasbene prvine. 

̶ Analitično poslušanje, pri katerem zavestno sledimo glasbenemu poteku ter pri tem 

prepoznavamo glasbene elemente in stilne značilnosti glasbe. Za uspešno analitično 

poslušanje moramo imeti glasbeno znanje, glasbeni spomin in razvite glasbene sposobnosti. 

 

Ko načrtujemo dejavnosti poslušanja, se moramo zavedati, da je zbranost mlajših otrok 

kratkotrajna, zato jim ne smemo predvajati predolgih posnetkov pesmi oziroma skladb. S 

starostjo lahko dolžino poslušanja posnetka postopno podaljšujemo (Denac, 2010). Sicherl 

Kafol (2015) navaja, da mora vzgojitelj ustrezno izbirati zvočne primere po merilih umetniške 

vrednosti glasbenih del, heterogene zastopanosti glasbe (iz različnih obdobij in okolij),  

navsezadnje pa mora upoštevati glasbenorazvojne značilnosti otrok. Cilj poslušanja je, da je 

otrok sposoben zvočno zaznavati z namenom, da bi odkril in vrednotil glasbenoizrazne in 

oblikovne elemente. Habe (2020) navaja, da so predšolski otroci zaradi svoje odprtosti ušes 

zelo dovzetni za različne vrste glasbe oziroma glasbene zvrsti.  

 

3.2 Ustvarjanje 

Borota (2013) navaja, da ima prav vsak otrok določene potenciale v ustvarjalnosti. Ustvarjanje 

v glasbi predstavlja obliko učenja, ki je sama po sebi aktivna in ki hkrati predstavlja neposreden 

stik z glasbo. Ustvarjalnost v glasbi se pri otrocih začne najbolj razvijati po dopolnjenem 

četrtem letu. Njihove uspešnosti ne ocenjujemo po merilih za umetnost, ampak glede na njihov 

napredek in izvirnost pri ustvarjanju. Denac in Vrlič (2001) poudarjata, da gre pri otrocih za 

ustvarjalnost, ki je povezana z estetsko vzgojo v vsakdanjem življenju. Ustvarjanje v glasbi 

lahko zaznamo že pri predšolskih otrocih, npr. otrok si sam izmisli melodijo in besedilo pesmi 

ter to zapoje. Pomembno je, da se vzgojitelji zavedajo, da je cilj pri ustvarjanju v glasbi v samem 

procesu in ne v končnem produktu. Avtorja (prav tam) poudarjata, da na ustvarjalnost otrok v 

glasbi močno vplivata tudi spodbudno okolje in zgled vzgojiteljice. Otrok pri sproščenem 

vzdušju lažje ustvarja, pomemben pa je tudi odziv vzgojiteljice na to, kar ustvarja, predvsem 

da dobi občutek, da so njegove zamisli ustrezne in sprejete. 
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Ustvarjanje v glasbi lahko razdelimo na usmerjeno in neusmerjeno. Pri usmerjenem glasbenem 

ustvarjanju gre za vodeno dejavnost, torej določena oseba do neke meje omejuje svobodno 

otrokovo ustvarjanje. Pri neusmerjenem ustvarjanju pa otrok ustvarja popolnoma po lastni želji, 

pri tem ga ne sme nihče omejevati (Voglar, 1989). Oblak (2003) opredeljuje ustvarjanje v glasbi 

(poustvarjanje in izmišljanje ter oblikovanje lastnih glasbenih vsebin) in ustvarjanje ob glasbi 

(gibalno-plesno izražanje, likovno izražanje in besedno izražanje). Glasba ima dvojno vlogo: 

lahko je ustvarjalni dosežek ali pa predstavlja spodbudo za ustvarjanje v drugih izraznih 

medijih. S poustvarjanjem dobi določena glasbena vsebina globlji pomen in dodatno estetsko 

razsežnost. Pri tem otroci ne smejo samo ponavljati za vzgojiteljem, ampak morajo samostojno 

poustvarjati. Pri izmišljanju in oblikovanju glasbenih vsebin gre lahko za pevsko izmišljanje, 

ki je značilno že za predšolsko obdobje, pozneje pa sem sodijo še izmišljije otrok pri 

oblikovanju glasbenih spremljav. Gibalno-plesno izražanje je najbolj zastopano v predšolskem 

obdobju, ker so takrat otroci najdovzetnejši za takšne dejavnosti. V ospredju je kreativni ples, 

ki se prepleta s preprostimi tehnikami naravnega gibanja in mimike. Pri povezavi glasbe in 

likovnega področja je znano, da je bolj v ospredju v drugem triletju osnovne šole, v katerem se 

lahko učenci ob poslušanju glasbe tudi likovno udejstvujejo. Glasba v povezavi z besednim 

izražanjem se najbolj kaže v zadnjem triletju osnovne šole, v katerem učenci ubesedijo svoje 

občutke, doživetja in predstave, ki jih doživijo ob glasbi (Oblak, 2003). 

 

Z ustvarjanjem v glasbi otrok razvija veliko spretnosti in sposobnosti v glasbi, verbalno in 

neverbalno komunikacijo, odnos do različnih umetniških vsebin (Sicherl Kafol, 2001). Sicherl 

Kafol (2015) navaja dosežke pevskih in instrumentalnih izmišljij, poustvarjalnih interpretacij 

glasbenih vsebin ter likovno, gibalno in besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav. Pri 

takšnih dejavnostih se otrok seznani tudi z melodijo, ritmom, obliko, zvočno barvo in z 

dinamiko. Pomembno je, da otrokom omogočimo stik z različnimi predmeti, pripomočki in 

rekviziti, saj mu to omogoča svobodno ustvarjanje. Pri tem pa ga je treba tudi spodbujati, da bo 

vzbudil zanimanje (Denac, 2010). Otrok pri takšnih dejavnostih razvija tudi glasbeno 

pismenost, za katero velja, da gre za kompleks različnih glasbenih sposobnosti, spretnosti in 

znanja. Glasbeno pismenost otrok razvija tudi pri dejavnostih poslušanja in izvajanja (Zadnik, 

2019).  
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3.3 Izvajanje 

Glasbeno izvajanje vključuje: petje, igranje na glasbila in ritmično izreko (Borota, 2013). 

Sicherl Kafol (2015) uvršča izvajanje med temeljne glasbene dejavnosti, ki omogočajo razvoj 

elementarnih glasbenih sposobnosti (ritmični in melodični posluh) ter glasbenih spretnosti 

(pevska in instrumentalna tehnika). Avtorica (prav tam) meni, da z dejavnostmi izvajanja otroci 

postopno razvijajo zanimanje in pozitivna čustva do glasbe. Hkrati pa razvijajo tonalno in 

ritmično točnost, sposobnost estetskega doživljanja, učijo se doživetega izvajanja in 

ponotranjajo glasbene vrednote. 

 

3.3.1 Petje 

Denac in Vrlič (2001) navajata, da je petje pesmi najpogosteje izvajana glasbena dejavnost v 

predšolskem obdobju. Pri petju mora vzgojiteljica upoštevati določena priporočila, saj bo s 

takšnim pristopom pripomogla k večjemu veselju otrok do petja. Priporočljivo je, da je pesem 

prisotna v vsakdanjem življenju otrok in da je to za njih nekaj samoumevnega, pesem pa mora 

biti za otroke primerna. Borota (2013) meni, da sta ravno petje in poslušanje petja pri otroku 

običajno prva izkušnja z glasbo. Velikokrat se nam pesmi iz otroštva močno vtisnejo v spomin 

in nas skozi vse življenje spominjajo na tistega, ki nam je pesem prepeval. Zavedati se je treba, 

da imamo vsi predispozicije za razvoj glasbenih sposobnosti. Avtorica (prav tam) navaja, da je 

treba s predšolskimi otroki peti enoglasno. Oblak (2003) poudarja, da mora vzgojitelj za otroke 

izbrati ustrezno pesem. Pomembne so vsebina pesmi in tudi glasbeno oblikovne sestavine, ki 

se morajo skladati z glasbenim razvojem in s pevsko zmogljivostjo otrok. Pri izbiri mora biti 

vzgojitelj pozoren na obseg (ambitus) pesmi, ritmično strukturo, melodijo in tempo. Sicherl 

Kafol (2001) pri petju loči naslednje metode: pevska demonstracija (z njo začnemo), petje s 

pripevanjem in petje s posnemanjem. Oblak (2003) navaja, da je metoda posnemanja (imitacije) 

začetna metoda učenja pesmi, pri kateri je elementarna oblika pripevanje (otroci poslušajo petje 

in po svojih zmožnostih zraven pripevajo). Sledi posnemanje, pri čemer otroci najprej poslušajo 

in pozneje samostojno ponovijo posamezne dele. Pri tem razvijajo glasbeni spomin in glasbeno-

oblikovno mišljenje. Ko pesem že usvojijo, lahko dodamo spremljavo pesmi na glasbila ali 

gibanje. Petje je močno povezano z razvojem melodičnega in ritmičnega posluha (Oblak, 2003). 

Voglar (1989) deli petje na ustvarjalno petje, ki vključuje vsako otrokovo petje, ki ni naučeno. 

Druga vrsta pa je poustvarjalno petje, pri katerem moramo biti pozorni na vsebino, melodijo in 

na besedilo pesmi. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Ana Vrlinič – diplomsko delo 

 

10 
 

3.3.2 Ritmična izreka 

Z ritmično izreko otrok razvija občutek za mero. Dejavnosti, ki so primerne za ritmično izreko, 

so naslednje: izštevanke, reki, uganke, nagajivke in nagovarjanja (Oblak, 2007). Oblak (2003) 

meni, da otroci ritem najbolj spontano občutijo v ritmični izreki in gibanju. To lahko potrdijo 

številne izštevanke, otroške igre in pesmi. Cilj elementarne ritmične vzgoje je razvoj ritmičnega 

posluha. Učenje ritmične izreke (npr. izštevanke) poteka z metodo posnemanja, pri kateri ob 

enakomerni meri izrekajo besedilo z izrazito artikulacijo v ritmu verza. Ko otroci usvojijo 

ritmično izreko, jo popestrimo s spremljavo, ki pozitivno vpliva na doživljanje in predstavo o 

ritmičnih vsebinah. Spremljava lahko poteka ob gibanju (korakanje, nakazovanje ob izštevanju) 

ali igranju na otroška glasbila. 

 

3.3.3 Igranje na glasbila 

Z otroki v vrtcu lahko izvajamo različne usmerjene glasbene dejavnosti, ki vključujejo igranje 

na glasbila. Otroška glasbila vključujejo Orffova, improvizirana in lastna glasbila. Zelo 

pomembno je, da otrokom glasbila najprej predstavimo po zvoku. Sledita poimenovanje in opis. 

Igranje natančno demonstriramo, šele nato pa na glasbila zaigrajo otroci (Borota, 2013). Voglar 

(1989) navaja, da je treba otroke seznaniti s tehniko igranja, kar predstavlja veščino držanja in 

igranja na glasbilo. Otrokom je treba pravilno tehniko igranja na glasbila predstaviti tako, da se 

bodo zavedali, da če na glasbila ne igrajo pravilno, ta ne bodo zvenela in oddajala zvoka, ki bi 

ga ob pravilnem igranju. Poleg skupinskega igranja na instrumente je zaradi usvajanja pravilne 

tehnike igranja nujno tudi individualno igranje. Glasbila spodbujajo glasbeno odzivanje in 

učenje o zvoku (Pesek, 1997). Oblak (2003) meni, da igranje na glasbila omogoča skupinsko 

muziciranje. Young in Glover (1998) navajata, da je treba otrokom pri igranju na glasbila pustiti 

svobodo, saj na tak način samostojno spoznavajo glasbila in se prek igranja na njih tudi izražajo. 

Kadar otrok samostojno raziskuje zvoke glasbil, si jih tudi bolj zapomni. Otroci prek 

spoznavanja glasbil ugotovijo, da vsak proizvaja drugačne zvoke. 

 

Z igranjem na glasbila otroci usvajajo različne cilje, kot so: razvijanje drobne motorike, 

posnemanje pravilne izvajalske tehnike, uvajanje v skupinsko muziciranje, poglabljanje 

posluhov (melodični/ritmični posluh). Otroci od 1. do 3. leta igrajo na ritmična in lastna 

glasbila, od 3. do 6. leta pa začnejo preizkušati tudi melodična glasbila, na katera najpogosteje 

igrajo ob spremljanju otroških pesmi. Zelo pomembno je, da cilj igranja na glasbila ni v 
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končnem izdelku, ampak je cilj že sama dejavnost. Vzgojitelj mora biti sposoben za izvajanje 

takih dejavnosti, pri katerih otrok spoznava, odkriva in raziskuje posamezne značilnosti zvoka 

glasbil in glasu. To lahko doseže tako, da se najprej igra z barvo zvoka, jakostjo zvoka, s 

trajanjem zvoka in z različnimi tonskimi višinami (Denac in Vrlič, 2001). Oblak (2003) navaja, 

da glasbila najprej uporabimo za spremljavo petja in ritmične izreke.  

 

4 GLASBILA 

Poznamo veliko glasbil, saj glasbilo lahko predstavlja vsak predmet, iz katerega lahko 

pridobimo kak glasbeni zvok. Naše telo je – razvojno gledano – prvo glasbilo, ki ga lahko 

uporabimo. Če imamo v mislih glasbila, ki so v obliki fizičnega predmeta, pa lahko govorimo 

o podaljšku našega telesa. Najstarejše glasbilo predstavlja piščal, ki so jo izdelali neandertalci 

v obdobju srednjega paleolitika. Najdena je bila leta 1995 v jami Divje babe. Glasbila delimo 

na: inštrumente (pihala, trobila, tolkala, inštrumenti s tipkami, brenkala, godala in drugi 

inštrumenti), Orffov instrumentarij (ritmična in melodična tolkala), lastna glasbila, zvočila 

(improvizirana zvočila in zvočne igrače) in ljudska glasbila. Pri vključevanju glasbil v 

usmerjene glasbene dejavnosti imata pomembno vlogo vzgojitelj in njegova neverbalna 

komunikacija. Med glasbeno dejavnostjo mora vzgojitelj uporabljati malo besed (Borota, 

2013). Young in Glover (1998) navajata, da bi morala biti glasbila otrokom vedno dostopna. 

Nasprotujeta mnenju, da bi morala biti glasbila majhna, saj so tudi otroci majhni. Menita, da 

otroci v določenih primerih lažje igrajo in uporabljajo večja glasbila. Pri uporabi glasbil morajo 

otroci poslušati zvok, ki ga oddajajo, raziskovati različne mogoče načine igranja na njih, 

navsezadnje pa se morajo naučiti z njimi primerno ravnati. 

 

4.1 Lastna glasbila 

Igranje na lastna glasbila je pomembno, saj otroke uvede v igranje na improvizirana in Orffova 

glasbila. Med igranja na lastna glasbila uvrščamo ploskanje, tleskanje, topotanje, udarjanje ob 

različne dele telesa (Zalar, 2014). Voglar (1989) meni, da igranje na lastna glasbila predstavlja 

sprostitveno vajo za govorila, vajo za izreko in dihalno intonacijsko vajo. Pri uporabi rok lahko: 

ploskamo (ločimo ploski in votli plosk), tleskamo (lahko z eno ali obema rokama, izmenično 

ali pa sočasno), udarjamo (udarjanje z roko po roki/kolenih/predmetih), trkamo (po različnih 

predmetih) in drsimo (drsimo z dlanjo po dlani/telesu/trdi podlagi). Pri uporabi nog lahko 

topotamo (lahko stoje ali sede, topotamo lahko s: celim stopalom, samo s prsti in samo s peto) 
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in drsimo (stoje ali sede). Pri govorilih lahko: tleskamo z jezikom, pokamo z ustnicami, 

brbramo z ustnicami (izgovarjamo prrr ali brrr), pihamo, sikamo in šumimo. 

 

4.2 Improvizirana glasbila 

Improvizirana glasbila so glasbila, ki jih navadno otroci pod vodstvom vzgojitelja izdelajo 

sami. Pri tem imajo za primer glasbila, kot npr. ropotuljo, boben, sami pa izdelajo svojo 

različico. Pri izdelavi uporabljajo materiale iz okolja (orehi, podkvice, kamni, plastenke, pesek, 

zrnje, kozarci, škatlice, veje, listje, semena (Oblak, 2003). Med improvizirana glasbila lahko 

štejemo tudi ljudska glasbila in zvočila, kot so: koruzne goslice, ropotulje iz koruznih stebelc, 

pokrovke, napolnjene z rižem ali s koruzo, lesene in kovinske žlice ter raglje (Denac in Vrlič, 

2001).  

 

4.3 Orffov inštrumentarij 

Pobudnik za nastanek Orffovih glasbil je nemški skladatelj Carl Orff. Njegova želja je bila, da 

bi v glasbeno vzgojo z izhodiščem v ritmičnem značaju uvedel potrebo po ritmičnih glasbilih. 

Pred igranjem na Orffova glasbila moramo otroke naučiti igrati na lastna glasbila, saj s tem 

urijo tehniko igranja. Zalar (2014) poudarja, da se je treba zavedati, da ni osnovni namen igranja 

na Orffova glasbila ta, da bi izražali določeni učinek, ampak to, da bi otroci s pomočjo 

inštrumentov in igre z njimi izražali svoj notranji glasbeni svet (Zalar, 2014). Oblak (2003) 

navaja, da lahko z Orffovimi inštrumenti oblikujemo tudi otroški orkester. Razširjeni so po 

vsem svetu in predstavljajo nepogrešljivo sredstvo pri usmerjenih glasbenih dejavnostih. 

Orffova glasbila delimo v dve skupini. To so ritmična in melodična tolkala. Glasbila so izdelana 

iz kovine ali lesa, lahko pa so membranofoni, kot so: ročni boben, tamburin, veliki boben, 

timpani, pavke itn. Uvajamo jih postopno. Pri igranju je v ospredju ostinato, to je ponavljajoči 

se melodični ali ritmični vzorec. Igranje vključuje tudi spretnostne vaje, med katere sodijo 

ploskanje, tleskanje s prsti, udarjanje z dlanmi ob stegna in korakanje (lahko tudi stopanje na 

mestu). Gre za predpripravo za igranje na Orffova glasbila. Prednost igranja na Orffova glasbila 

je tudi ta, da z njimi dosegamo cilje skupnega muziciranja, glasbenega doživljanja in 

ustvarjalnosti. 
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5 GLASBENI RAZVOJ  

Sicherl Kafol (2001) poudarja, da za določeno starost otroka lahko opredelimo le okvirne 

glasbene razvojne značilnosti, saj na glasbeni razvoj vpliva veliko dejavnikov. Pomembno 

vlogo pri glasbenem razvoju imajo genske zasnove in vplivi zvočnega okolja. Najintenzivnejši 

glasbeni razvoj poteka do devetega leta, pozneje pa se stabilizira. Do devetega leta mora otrok 

prejemati različne zvočne spodbude iz okolja, kajti to je čas, ki je nenadomestljiv pri razvoju 

elementarnih glasbenih sposobnosti. Zadnik, Koren in Sicherl Kafol (2015) navajajo, da je za 

razvoj glasbenih sposobnosti enako pomembno okolje, v katerem otrok živi, kot vključenost 

otroka v glasbene dejavnosti. Tako kot drugi avtorji tudi one (prav tam) poudarjajo in navajajo 

pozitivne učinke glasbenih dejavnosti pri celostnem razvoju otroka. Otrokov prvi stik z glasbo 

najverjetneje nastopi že kmalu po rojstvu v prisotnosti staršev.  

  

5.1 Prvo leto življenja 

Pri novorojenčkih že nekaj tednov po rojstvu opazimo dve vrsti odzivov na zvočni dražljaj. 

Določene glasbene vsebine imajo za njih pomirjajoč vpliv, medtem ko močni in nenavadni 

zvoki vplivajo na odziv nezadovoljstva. S starostjo naglo naraščajo odzivi na zvočne dražljaje. 

Sicherl Kafol (2001) navaja, da so dojenčki v starosti od enajst do dvanajst tednov že sposobni 

razločiti človeški glas od drugih virov zvoka. Ko so stari štirinajst tednov, lahko že prepoznajo 

materin glas, ki jim je najljubši. Pri treh mesecih začnejo čebljati, kar predstavlja predpripravo 

na razvoj govora. Pesek (1997) meni, da v prvem letu otrok že loči glasove različnih oseb. V 

prvem letu se dojenčki že začnejo odzivati na glasbo in ob tem vriskajo ter poskušajo imitirati 

glasove. V prvem letu si prek koncentracije na glasbene dražljaje usvoji osnove za nadaljnji 

glasbeni razvoj. Hkrati razvija sposobnosti za poslušanje glasbe, posnemanje in za lastno 

ustvarjanje. Otrok do prvega leta še nima razvitih pevskih organov. Sicherl Kafol (2001) navaja, 

da so ob koncu prvega leta sposobni imitirati določene zvoke. Denac (1993) pravi, da se otrok 

pri gibanju najprej osredini na obe roki, pozneje pa vključi še druge dele telesa. Glasbena vzgoja 

v prvem letu življenja otrok zajema poslušanje glasbe in glasbene igre, ki so ključne za razvoj 

otrokove motorike, sluha in govora. 

 

5.2 Drugo leto življenja 

Sicherl Kafol (2001) meni, da je motorično odzivanje (poskakovanje, premikanje različnih 

delov telesa) posledica navdušenja nad glasbo. Na začetku so gibi nekoordinirani z glasbo, 
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pozneje pa so se sposobni usklajeno gibati vsaj nekaj taktov. Pri letu in pol otroci že napredujejo 

pri petju spontanih pesmi (najpogosteje otroci pojejo kratke in preproste dele pesmi, ki jih tudi 

večkrat ponavljajo). Premor pri petju nastopi samo zaradi potrebe po vdihu. Denac (1993) 

poudarja, da razvoj motorike vpliva na spretnejše gibanje ob glasbi, ki proti koncu drugega leta 

postane koordinirano. Najprimernejše v tem obdobju so rajalne igre. 

 

5.3 Tretje leto življenja 

Na otrokov glasbeni razvoj v tretjem letu vplivamo s petjem, poslušanjem glasbe in z 

glasbenimi igrami. Otrok je že sposoben peti pesmi, tudi motorika je že dobro razvita. Otrok 

glasbo usvoji najprej slušno, šele pozneje pa se ob petju pojavi gibanje. Otrok je v tem obdobju 

že sposoben pozorno poslušati glasbo ter pri tem ne čuti potrebe po petju in gibanju (Denac, 

1993). Sicherl Kafol (2001) meni, da so med drugim in tretjim letom otroci sposobni izvajati 

že daljše spontane pesmi. Poleg njih pa se začnejo pojavljati tudi imitacije posameznih delov 

pesmi, ki jih otrok prevzame iz okolja.  

 

5.4 Četrto leto življenja 

Denac (1993) meni, da otrok z veseljem poje, pri tem pa lahko že opazimo delno pravilno 

intonacijo. V tem času otroke navajamo, da pesem začnemo peti skupaj in jo skupaj tudi 

končamo. Z otroki pojemo v skupini. Otroci so sposobni peti v različnih dinamikah, pesem so 

sposobni prepoznati po melodiji. Glasbeni in gibalni ritem še vedno nista popolnoma usklajena. 

Sicherl Kafol (2001) meni, da je otrok sposoben imitacije pesmi v globalnem poteku, pri ritmu 

in melodičnih detajlih pa še ni popolnoma natančen. 

 

5.6 Peto, šesto in sedmo leto življenja 

Otrok je v tem obdobju že sposoben določiti, ali poje pravilno ali ne. Tudi vzgojitelj postopno 

teži k točni intonaciji in natančnemu ritmu. Otrok spozna pravilno dihanje in pomen tega. V 

tem obdobju lahko pri otroku razvijamo sposobnost solističnega petja in petje ob instrumentalni 

spremljavi. Otrok je sposoben prepoznati pesem po njenem ritmu. Pozna se tudi napredek na 

gibalnem področju in gibih, ki jih otrok izvaja ob petju (Denac, 1993). Tudi Sicherl Kafol 

(2001) navaja, da se otroci v petem letu zelo približajo ritmični, intonančni in tonalni 

zanesljivosti. Avtorica (prav tam) poudarja, da so gibi bolj usklajeni pri petju kot pri poslušanju 

glasbe. Nekateri otroci so tudi že sposobni prilagajati gibanje glede na tempo.  
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6 GLASBENE SPOSOBNOSTI 

Sicherl Kafol (2001) meni, da mora vse, kar v glasbi usvojimo, najprej zazveneti v naših ušesih. 

Otrok razvija svoje glasbene sposobnosti in spretnosti prek glasbenih izkušenj, pod katere 

uvrščamo: ustvarjanje, izvajanje in poslušanje. Ob teh izkušnjah razvija tudi glasbeno mišljenje. 

Pod glasbene sposobnosti uvrščamo ritmični in melodični posluh ter sposobnost estetskega 

oblikovanja in vrednotenja. Razvoj izvajalske tehnike igranja na otroška glasbila in oblikovanje 

pevskega glasu pa uvrščamo pod glasbene spretnosti. Zadnik (2019) meni, da izkušnje in 

doživetja v glasbi, ki so povezana z glasbenim znanjem, pripomorejo k boljšim glasbenim 

predstavam in navsezadnje vplivajo tudi na glasbeni spomin, za katerega velja, da je 

kompleksen ter da temelji na zaznavanju slušnih dražljajev in občutenju. 

 

Pri prirojenih zasnovah gre za anatomsko-fiziološke značilnosti organizma, ki vplivajo na 

nadaljnji fizični razvoj. Pomembno vlogo imajo psihološke značilnosti, ki zavirajo ali 

omogočajo glasbeni razvoj. Avtor Schoen (Pesek, 1997) je bil prepričan, da glasbenih 

sposobnosti ni mogoče pridobiti po rojstvu (ali se človek z njimi rodi ali pa jih nikoli ne 

pridobi). Nasprotno pa je trdil Suzuki (prav tam), ki je dejal, da lahko čisto vsak otrok pridobi 

katere koli sposobnosti. Sicherl Kafol (2001) meni, da genske zasnove določajo raven razvoja 

glasbenih razvitosti, ki jo lahko otrok v okolju, ki je spodbudno, tudi doseže. Raven glasbene 

razvitosti tudi ob zvočnih spodbudah iz okolja in učenja ne more preseči genske zasnove 

glasbenih sposobnosti ob rojstvu otroka. Gordon (1997) meni, da ima vsak človek glasbeni 

potencial za razumevanje glasbe. Habe (2020) navaja, da je glasba univerzalni jezik, ki je 

prirojen v vsakem človeku, kar pomeni, da ima vsak otrok prirojene glasbene sposobnosti. V 

otroški dobi obstajajo obdobja, v katerih se bo otrok hitreje učil določenih glasbenih veščin.  

 

Gordon (1997) poudarja pomembnost glasbenih izkušenj pri majhnih otrocih, saj pravi, da 

zamujenih priložnosti ne moremo nadomestiti v poznejšem obdobju. Če majhni otroci nimajo 

priložnosti za vzpostavitev glasbenih izkušenj, tudi v poznejših letih ne bodo pri tem popolnoma 

uspešni. Predšolski otroci se v večji meri učijo od svojih lastnih izkušenj in opazovanja drugih 

otrok (v manjši meri odraslih). Vzgojiteljeva naloga pa je, da za otroka ustvarja spodbudno 

okolje in jim ponuja možnost za pridobivanje novih glasbenih izkušenj. Ločimo dve stopnji 

brbljanja otrok: tonsko/zvočno brbljanje in ritmično brbljanje. Predvideva se, da prej ko otrok 

odneha z brbljanjem, bolj se bo lahko glasbeno razvil v prihodnosti. Pomembno je tudi, da 

vzgojitelj poje otrokom, saj bodo le tako otroci lahko spoznali petje in se tudi sami preizkusili 
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v tem. Gordon uvede pojem avdiacija, ki se nanaša na razumevanje in notranjo predstavljivost 

glasbe (posameznik ima predstavo o zvoku, tudi ko ni fizično navzoč).  

 

Sicherl Kafol (2001) opozarja na razliko med glasbenimi sposobnostmi in glasbenimi dosežki. 

Prve so odvisne od genske zasnove, dosežki pa predstavljajo rezultat učenja na glasbenem 

področju. Predpostavljamo lahko, da ima otrok z visokimi glasbenimi dosežki tudi visoke 

glasbene sposobnosti. Nizki glasbeni dosežki niso vedno povezani z nižjimi glasbenimi 

sposobnostmi, saj so lahko nižji glasbeni dosežki rezultat nespodbudnega zvočnega okolja. Zelo 

pomembno je, da vsakemu otroku nudimo pozornost in s tem omogočamo maksimalen razvoj 

glasbenih sposobnosti. Gordon (1997) navaja, da so glasbene sposobnosti med ljudmi 

razporejene na podoben način, kot so tudi intelektualne sposobnosti. Poudarja tudi, da lahko 

otrok prirojene glasbene sposobnosti ohranja le tako, da je že od rojstva naprej izpostavljen 

glasbenim izkušnjam. Gordon je ustvaril tudi številne teste (opredeljene za določeno starost 

otrok), ki so bili namenjeni vzgojiteljem in učiteljem za prilagajanje njihovega poučevanja 

glasbe glede na potrebe posameznih otrok. Testi so bili namenjeni ugotavljanju glasbenih 

sposobnosti pri različno starih otrocih. Na tak način naj bi bil vsak otrok deležen dovolj 

kakovostnega glasbenega pouka oziroma dejavnosti. Habe (2020) poudarja, da se glasbene 

spretnosti posplošijo tudi na druge kognitivne sposobnosti, ki niso povezane z glasbo, kar 

pomeni, da gre za pojav daljnega prenosa. 

 

7 NAČRTOVANJE GLASBENIH DEJAVNOSTI 

Pri načrtovanju glasbenih dejavnosti mora biti vzgojitelj pozoren na to, da bo z izvajanjem 

načrtovane dejavnosti dosegel zastavljene cilje (Borota, 2006). V predšolskem obdobju so vsa 

področja, ki jih omenja Kurikulum za vrtce, enakovredna in naj bi bili otroci deležni dejavnosti 

z vseh področij (Rotar Pance 2006). Denac (2010) navaja, da pri načrtovanju glasbenih 

dejavnosti ne smemo biti obremenjeni z oblikovanjem konkretnih ciljev, ki predstavljajo 

doseženo vedenje. Sicherl Kafol (2015) meni, da mora biti vzgojitelj pri načrtovanju glasbenih 

dejavnosti ustvarjalen in izviren, kar pomeni, da je lahko vsaka izvedba glasbenih dejavnosti 

drugačna in neponovljiva. Na uspešnost izvedbe vplivajo iskreni in kakovostni odnosi med 

vsemi udeleženimi.    
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7.1 Cilji 

Denac (2010) trdi, da je pomemben cilj v glasbeni vzgoji ta, da pri otroku vzbujamo veselje in 

sproščenost. Vzgojitelj mora otroku omogočiti doživljanje glasbenih vsebin, saj se s tem 

razvijajo njegove glasbene sposobnosti in spretnosti. Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje 

cilje na: splošne/globalne cilje kurikuluma, skupinske/globalne področne cilje, 

splošne/globalne glasbenopredmetne cilje ter procesne in operativne/konkretne 

glasbenopredmetne cilje. Denac (2002) navaja, da mora vzgojitelj po končani dejavnosti 

obvezno opraviti tudi evalvacijo, pri kateri preveri, ali so bili zastavljeni cilji uresničeni. Pri 

evalvaciji glasbenih dejavnosti ni v ospredju kontrola, ampak spremljanje vzgojno-

izobraževalnih dosežkov in njihovo izboljšanje. Pri preverjanju vzgojno-izobraževalnih 

dosežkov mora vzgojitelj upoštevati celostno strukturo otroka ter zakonitosti splošnega in 

glasbenega razvoja. Ključno pri evalvaciji pa so že predhodno jasno zastavljeni cilji, ki 

predstavljajo temeljno merilo vrednotenja vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

7.2 Metode 

Glasbene metode opredeljujemo na področjih glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja. 

Pod izvajanje uvrščamo petje, ritmično izreko in igranje na glasbila (lastna, improvizirana, 

Orffova in ljudska). Pri metodah ritmične izreke ločimo: demonstracijo ritmične izreke 

(vključevati mora zanesljivo in estetsko izreko v ritmu besedila, razločno izreko, razločno 

oblikovanje glasov, upoštevanje poudarkov in trajanj ter estetsko interpretacijo), ritmično 

izreko z vzgojiteljem (vključuje izvajalsko zanesljivo in doživeto predstavitev ritmične izreke 

besedila, otroci najprej poslušajo, pozneje pa se postopno priključujejo), posnemanje (odmev, 

imitacija) ritmične izreke (vključuje zaporedno posnemanje posameznih demonstriranih 

oblikovnih delov in njihovo postopno združevanje v celoto), dopolnjevanje ritmičnih vsebin 

(vprašanja in odgovori) ter prenos govornega ritma v igrani ritem (vključuje demonstracijo 

ritmične izreke izštevank, pesmi in drugih besedil) (Sicherl Kafol, 2001). 

 

Pri metodah petja ločimo: pevsko demonstracijo (vključuje izvajalsko doživeto in zanesljivo 

predstavitev pesmi), petje s pripevanjem (otroci najprej poslušajo petje vzgojitelja, pozneje pa 

se spontano pevsko vključujejo), petje s posnemanjem (odmev, imitacija), izvajanje ritma 

pesmi (vključuje ritem pesmi skozi ritmično izreko besedila), izvajanje melodije pesmi 

(vključuje melodijo pesmi brez besedila), petje v povezavi z gibanjem (vključuje gibanje ob 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Ana Vrlinič – diplomsko delo 

 

18 
 

petju pesmi, ki je lahko vodeno in ustvarjalno) in petje v povezavi z igranjem na glasbila 

(vključuje igranje na ritmična in melodična glasbila ob petju pesmi) (prav tam).  

 

Pri metodah igranja na glasbila ločimo: demonstracijo igranja na glasbila (pozorni moramo biti 

na predstavitev pravilne drže glasbil, tehnike odboja udarca, koordinacije gibov), posnemanje 

(imitacija, odmev), igranja na glasbila, ritmični odmev, prenos govornega ritma v igrani ritem 

(primer: otroci najprej pozorno poslušajo izreko in jo v odmevu zaigrajo na izbrano glasbilo) 

ter ritmične in melodične uganke (te dejavnosti so primernejše za otroke 2. starostnega obdobja) 

(prav tam). 

 

Pri metodah poslušanja opredelimo doživljajsko (povezujemo ga z izražanjem doživetij) in 

doživljajsko-analitično poslušanje (usmerja nas, da se z doživljanjem glasbe osredinjeno 

poslušamo in pri te spoznavamo glasbene prvine). Zadnjega razdelimo še na prepoznavanje 

izvajalskih in izraznih sredstev ter na ritmično, melodično in oblikovno analizo. Za zadnje 

morajo imeti otroci že razvito daljšo koncentracijo za poslušanje in so posledično metode 

primernejše za starejše otroke (Sicherl Kafol, 2015). 

 

Pri metodah ustvarjanja ločimo estetsko oblikovanje glasbenih vsebin, kamor uvrščamo 

poustvarjalno petje in poustvarjalno igranje instrumentalnih vsebin (kar je podrobneje opisano 

že v zgornjih opisih metod). Naslednja metoda je ustvarjanje glasbenih vsebin, kot so: 

ritmično/melodično dopolnjevanje, ritmična/melodična vprašanja ter odgovori in izmišljarije 

(tudi te metode so opisane zgoraj). Kot zadnja metoda ustvarjanja pa je gibalno, likovno, 

besedno ustvarjanje ob glasbi (otroke usmerja vzgojitelj ter jih spodbuja pri svobodnem 

ustvarjanju in lastnem izražanju (prav tam). 

 

7.3 Oblike, vsebine, prostor in sredstva načrtovanja glasbenih dejavnosti 

Obliko izvajanja dejavnosti vzgojitelj izbere glede na zastavljene cilje. Ločimo individualno 

obliko dela (solistično izvajanje), frontalno oziroma skupno (npr. orkester ali zbor), skupinsko 

obliko dela (komorna sestava) ter delo v dvojicah (Denac, 2002). 

 

Denac (2002) meni, da lahko vsebino izberemo šele takrat, ko imamo že oblikovane cilje. 

Ravno to je razlog, da mora vzgojitelj točno vedeti, kaj želi z dejavnostjo doseči oziroma katere 

cilje želi uresničiti in jim slediti. Vsebine morajo biti strokovno in utemeljeno izbrane. Pri izbiri 
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mora vzgojitelj upoštevati umetniško vrednost glasbenih del, raznolikost vsebin, splošni in 

glasbeni razvoj otroka, interes otrok in značilnosti okolja. 

 

Tudi prostor, v katerem izvajamo glasbene dejavnosti, je pomemben, saj lahko pozitivno ali 

negativno vpliva na otrokovo zanimanje, njegov občutek varnosti in navsezadnje na to, kako se 

bo otrok glasbeno razvijal. Prostor mora vzgojitelj urediti glede na potrebe otrok; priporočljivo 

je tudi, da imajo otroci na voljo glasbeni kotiček, v katerem lahko igrajo na glasbila, gledajo 

knjige/revije, povezane z glasbeno tematiko. Pri urejanju kotička lahko sodelujejo tudi otroci, 

saj jih to dodatno motivira (Borota, 2006). 

 

Ustrezna izbira sredstev močno vpliva na uspešnost glasbenih dejavnosti. Denac (2002) meni, 

da morajo otroci glasbo najprej slišati, če želimo, da jo bodo pozneje lahko doživeli, jo spoznali 

in navsezadnje tudi uživali v njej. Pomembno vlogo imajo tudi inštrumenti, ki jih mora 

vzgojitelj priskrbeti, da bo lahko izvajal dejavnosti z inštrumenti in uresničeval zastavljene cilje. 

Za popestritev glasbenih dejavnosti je priporočljivo, da vzgojitelj uporabi tudi lutke, ilustracije, 

igrače itn. 

 

8 VPLIV GLASBE NA CELOSTEN RAZVOJ OTROKA 

Glasba spremlja človeka skozi vse življenje. Pojavila se je že zelo dolgo nazaj, ko so ljudje 

različne zvoke uporabljali za opozorila in izmenjavo informacij. Za stare Kitajce in Egipčane 

je glasba predstavljala osnovni element za izražanje osnovnih načel, pri Grkih pa je veljala za 

enega izmed štirih glavnih izobraževalnih predmetov (Habe, 2006). Med vsemi zvoki ima 

posebno mesto človeški glas. Z njim lahko namreč predstavimo sebe in velja za edinstvenega, 

hkrati pa tvori tudi našo identiteto (Pearce, 2011). Habe (2006) meni, da glasba pozitivno vpliva 

na razpoloženje, upočasnjuje in uravnava možganske valove, vpliva na optimalno dihanje, na 

srčni utrip, pulz in krvni tlak, zmanjšuje mišično napetost. Glasba vpliva tudi na izboljšanje 

telesnih gibov in koordinacije, imunskega sistema, krepi spomin in učenje, povečuje 

produktivnost in deluje kot naravni analgetik. Vpliv glasbe na posameznika je odvisen 

predvsem od njene zvrsti, posameznikove osebnosti in namena, zakaj želimo glasbo uporabiti. 

Gregorijanski koral (vokalna monofonična glasba) naj bi vplival sproščajoče, baročna glasba 

(skladatelji: Bach, Vivaldi, Corellli …) vpliva na občutek stabilnosti, reda in varnosti ter hkrati 

ustvarja takšno okolje, ki spodbuja miselnost pri študiju ali delu. Klasična glasba (skladatelji: 

Mozart, Haydn …) vpliva na boljšo zbranost, boljši spomin in boljše prostorsko zaznavanje. 
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Romantična glasba (skladatelji: Schubert, Schumann, Čajkovski …) spodbuja različne občutke, 

izraznost, čustveno inteligenco. Impresionistična glasba (skladatelji: Debussy, Faure, Ravel) 

vpliva na ustvarjalnost in lažji dostop do podzavesti. Ambientalna newageovska glasba pa 

vpliva na občutke sproščene budnosti (Habe, 2006). 

 

Že otrok v maternici se nekaj mesecev pred rojstvom odziva na zvoke. Zelo pomirjajoč občutek 

je sproščanje nosečnice ob glasbi, saj se ob tem sprostita bodoča mati in tudi še nerojeni otrok. 

Že ob rojstvu, ko otrok zajoče, uporabi svoj glas. Po porodu otrok sprejema zvoke, tako da 

obrača glavo v smeri izvora zvoka. V tem obdobju si otrok zapomni določene glasove, ki jih 

lahko tudi prepozna. Vse to pa vpliva na poznejši razvoj na različnih področjih (prav tam). 

 
Različne glasbene dejavnosti vplivajo na razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti, kot so: 

razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha, razvijanje pevske in instrumentalne tehnike. 

Glasbene dejavnosti vplivajo tudi na razvoj glasbenega spomina, urjenje estetskega doživljanja 

in hkrati na občutljivost za zvočno okolje. Otroke je treba naučiti tudi, kako naj vrednotijo lastna 

in tuja glasbena dela in dosežke (Sicherl Kafol, 2015). Pesek (1997) trdi, da z igranjem na 

inštrumente otrok razvija potenciale za glasbeno ustvarjalnost, saj pri takšnih dejavnostih lahko 

improvizira in hkrati razvija svoj domišljijski svet. Otrokom se postopno razvijejo tehnične 

spretnosti (natančnost, gibčnost in hitrost) pri igranju na glasbila. 

 

Habe (2006) v svojem članku piše o veliko raziskavah, ki kažejo, kako Mozartova glasba 

pozitivno vpliva na duševni razvoj. Na določene posameznike pa Mozartova glasba ne vpliva 

tako pozitivno. Glasba vpliva tudi na nekatere miselne funkcije, kot so: boljše bralne in pisalne 

spretnosti, boljše verbalne in matematične sposobnosti (sposobnost uporabe simbolov), boljše 

prostorske sposobnosti, razvitejša splošna inteligentnost in boljši spomin. Božič, Habe in 

Jerman (2007) so ugotovili, da obstaja povezava med glasbenimi sposobnostmi in 

sposobnostmi fonološkega zavedanja. Velik pomen imata ritmični posluh, ki vpliva na 

povezavo glasov, in melodični posluh, ki pripomore k prepoznavanju začetnega in končnega 

glasu v posamezni besedi. Habe (2006) piše o ugotovitvah številnih avtorjev, ki poudarjajo, da 

je glasba osnova intelekta, ustvarjalnosti in matematičnih sposobnosti. Sicherl Kafol (2015) 

navaja, da otrok pri učenju z glasbo razvija fino motoriko, zbranost, medosebne odnose, 

sposobnosti branja, prostorsko razmišljanje, spomin, kritično mišljenje in postaja spretnejši pri 

reševanju problemov. 
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Z glasbo v sebi vzbujamo različna čustva. Najpomembnejšo vlogo pri tem ima petje, saj lahko 

vzbudi najgloblje zakoreninjena čustva. Obstaja tudi zdravljenje z glasbo. Določeni toni 

odpravljajo težave v določenem delu telesa (Dewhurst - Maddock, 1999). Sicherl Kafol (2015) 

meni, da učenje z glasbo in skozi glasbo spodbuja emocionalno občutljivost. Habe (2006) meni, 

da prek glasbe posameznik razvija čustveno inteligenco. Veselje vzbujajo pesmi, napisane v 

duru, in tiste, ki imajo nezapleten potek. Žalost je uprizorjena v pesmih s padajočo melodiko, 

počasnim tempom in z molovo tonaliteto. Strah vzbudi pesem z neenakomernim ritmom in 

visokimi frekvencami. Dokazano je bilo tudi, da tempo vpliva na vznemirjanje, tonski način pa 

na razpoloženje. 

 

Živimo v svetu veliko zvokov, ki lahko na nas učinkujejo zdravilno ali pa nas motijo. Če 

prisluhnemo glasovom drugih ljudi, lahko s pozornim poslušanjem prepoznamo določene 

vidike, povezane z njihovim zdravjem. Ob poslušanju glasu lahko opazujemo tudi telesno držo 

posameznika, govorico telesa in navsezadnje tudi svoj notranji občutek. Prepoznava težave je 

začetek zdravljenja. Obstaja tudi zdravljenje z uporabo vseh vrst instrumentov. Uporaba bobna 

pripomore k boljšemu uravnavanju dihanja. Zvok bobna uprizarja bitje srca in dihanje. Pri tem 

se oseba lahko sprosti in posledično izrazi čustva. Problemi lahko nastanejo zaradi čustvenih 

konfliktov. Pihala pomagajo odkriti individualnost, pravo bistvo jaza ter da najdemo lasten glas 

in jezik. Koristna so pri premagovanju težav, ki imajo osnovo v strahu, spodbujajo zavedanje 

lastne vrednosti in občutek enakovrednosti z drugimi. Godala imajo pomembno moč pri 

izboljšanju odnosov in njihovi ponovni vzpostavitvi. Pomagajo tudi pri reševanju konfliktov in 

nesoglasij, če se počutimo osamljene ali imamo do sebe sovražen odnos (Dewhurst - Maddock, 

1999). 

 

Dewhurst - Maddock (1999) navaja različne glasbene tone in njihovo uporabo v zdravilne 

namene. Ton C vpliva na vonj. Z njim lahko zdravimo slab krvni obtok, pomanjkanje železa, 

anemičnost in druge motnje v krvi, paralizo, otečene gležnje in mrzle noge, slabo gibljivost 

sklepov, zaprtost, težave s sečili, melanholijo. Ton D vpliva na okus. Z njegovo pomočjo lahko 

vplivamo na astmo, bronhitis, žolčne kamne, debelost, čiščenje in na odstranjevanje strupenih 

snovi, brezvoljnost in otopelost. Ton E vpliva na vid. Z njim zdravimo zaprtje, slabo prebavo, 

napihovanje, težave z jetri, želodcem in s črevesjem, kašelj, glavobol, slabo kožo, lenobo, 

apatijo in dolgočasje. Ton F vpliva na tip in otip. Vpliva na poboljšanje pri senenem nahodu in 

alergijah, prehladu glave, travmah in šokih, črevesnih krčih, izčrpanosti, čirih, nespečnosti, 

razdražljivosti, visokem krvnem tlaku, bolečinah v križu in pri suhi koži. Ton G vpliva na sluh 
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in laringitis, vnetje mandljev in vnetje grla, glavobole, težave z očmi, težave s kožo in srbenje, 

bruhanje, mišične krče, menstrualne bolečine, usmerja pozornost in posledično umirja. Ton A 

vpliva na intuicijo in ima zdravilni učinek na vse vrste težav z živci, obsesije, nemir, probleme 

z ravnotežjem, prekomerno krvavenje, težave z dihanjem, otekanje in ohromelost, pasaste 

izpuščaje in navsezadnje deluje tudi pomirjevalno. Ton H pa vpliva na bolezni živčnega 

sistema, krče in bolečine ob vnetjih, neuravnoteženost v delovanju žlez, oslabitev imunskega 

sistema, vitaminoze, golšo, živčne bolezni in obnavlja samospoštovanje. 

 

9 PRIPOROČENE GLASBENE DEJAVNOSTI ZA PODROČJA 

CELOSTNEGA RAZVOJA  

Denac (2002) navaja, da se je treba zavedati, da je razvoj stalen in dinamičen proces, ki 

vključuje kvantitativne in tudi kvalitativne spremembe ter povezavo med različnimi področji 

otrokovega razvoja. 

 

9.1 Glasbene dejavnosti, ki vplivajo na telesno-gibalni razvoj  

Pomembno je, da otroci pri dejavnostih razvijajo velike in tudi majhne mišice. Za razvoj velikih 

mišic lahko korakajo, hodijo, tečejo ob glasbi. Za razvoj majhnih mišic pa lahko vzgojitelj 

načrtuje različne glasbene dejavnosti s prsti. Priporočljivo je tudi, da je otrok pri glasbenih 

dejavnostih stalno telesno aktiven. Vzgojitelj mora dejavnosti načrtovati tako, da otroci 

razvijajo sposobnosti igranja z levo in desno roko. V tem obdobju se še razvija koordinacija 

med vidom in rokami, kar lahko utrdimo z igranjem na glasbila po posluhu ter s spodbujanjem 

gibalnih odgovorov na ritmične dražljaje. Vzgojitelj se mora zavedati, da imajo otroci zaradi 

manjkajočih sprednjih zob nenatančno izgovarjavo, zato morajo izbrati pesmi z več 

samoglasniki (Pesek, 1997). Sicherl Kafol (2001) navaja, da z glasbenimi dejavnostmi, pri 

katerih otroci uporabljajo svoje roke in noge, vplivamo na boljšo koordinacijo nog in rok pri 

izražanju ritma, večjo natančnost, boljše izvajalske spretnosti. Za boljšo koordinacijo rok in oči 

lahko vzgojitelj načrtuje dejavnost, pri kateri je poudarek na vidnih in gibnih odzivih otrok. 

Denac (2010) pa navaja, da na telesni in motorični razvoj vplivamo z dejavnostmi, ki 

vključujejo mišične spretnosti, delo z različnimi materiali.  
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9.2 Glasbene dejavnosti, ki vplivajo na čustveno-socialni razvoj 

Z glasbenimi dejavnostmi bodo otroci pridobili samozavest in tako postali svobodnejši pri 

izražanju njihovih idej. To lahko vzgojitelj spodbuja tako, da jih pohvali. Z glasbenimi 

dejavnostmi se bodo otroci naučili delati v skupini, sprejemati mnenja preostalih otrok. 

Pomembno je, da imajo otroci občutek sprejetosti, varnosti, topline in uspešnosti, zato mora 

vzgojitelj načrtovati takšne dejavnosti, ki zagotavljajo uspeh, in po koncu dejavnosti podati 

povratno informacijo. Nekateri otroci imajo radi individualno pozornost, zato mora vzgojitelj 

v tem primeru takemu otroku posvečati individualno pozornost. Pri otrocih se pojavi želja po 

neodvisnosti od odraslih. Pojavi se tudi začetek kooperativne igre v majhnih skupinah. Otroci 

so pri glasbenih dejavnostih radovedni ter so vneti za učenje in odzivanje na glasbo (Pesek, 

1997). Tudi Denac (2002) navaja, da otroci pri dejavnostih v skupini razvijajo pozitivne 

osebnostne poteze, kot so: iskrenost, kritičnost, iniciativnost, samostojnost in samozaupanje. Z 

glasbenimi dejavnostmi v skupini otroci širijo socialne vezi, iščejo nove prijatelje in vadijo 

vključevanje v različne skupine. Hkrati začnejo otroci bolje razumeti sami sebe in druge ter 

urijo ustrezno in sprejemljivo vedenje v skupini. S povratno informacijo razvijajo občutek za 

uspeh ali neuspeh, sposobni pa so tudi razvijati realno podobo o sebi in svojem telesu. Sicherl 

Kafol (2001) omenja različne ravni čustveno-socialnega razvoja, ki jih spodbujamo z 

glasbenimi dejavnostmi. To so: spodbujanje zavedanja dražljaja, voljnost sprejemanja (otrok 

dopušča glasbeno situacijo in je do nje nevtralen), nadzirana ali usmerjena pozornost (otrok je 

sposoben nadzirati in usmerjati svojo pozornost), odzivanje (pasivno/voljno/odzivanje z 

zadovoljstvom), usvajanje vrednot (sprejemanje/dajanje prednosti določeni 

vrednoti/zavzemanje za določeno vrednoto). 

 

9.3 Glasbene dejavnosti, ki vplivajo na spoznavni razvoj 

Otroci z glasbenimi dejavnostmi napredujejo na področju spoznavnega razvoja. Denac (2002) 

meni, da lahko z različnimi dejavnostmi vplivamo na spoznavni razvoj otroka. Vzgojitelj lahko 

načrtuje dejavnosti, pri katerih bodo otroci prepoznavali predmete, prostor, pojave, dogajanje 

in lastno telo v prostoru. Dejavnosti morajo biti načrtovane tako, da bodo otroci sposobni vse 

daljše pozornosti in tudi da bodo otroke spodbujale k samostojnemu pripovedovanju o različnih 

tematikah. Denac (2010) kot primer glasbene dejavnosti, ki vpliva na spoznavni razvoj, navaja 

prepoznavanje in poimenovanje različnih glasbil. 
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10  ODNOS VZGOJITELJEV DO USMERJENIH GLASBENIH 

DEJAVNOSTI IN VKLJUČEVANJA GLASBIL 

Beseda motivacija izvira iz latinskega izraza movere, kar pomeni gibanje, premikanje. Pri 

motivaciji sta značilni vztrajnost in moč odzivanja. Kaže se v usmerjenosti vedenja, ki ni vedno 

zavestno. Zelo močno povezavo z motivacijo ima učenje. Znano je, da je človeško motivacijo 

težko raziskovati zaradi več razlogov: 

̶ vsak posameznik je drugačen in se različno odziva v enakih situacijah; 

̶ motivacija je kompleksa, in ker pri osebi deluje več motivov, težko razberemo, kaj je 

tisto, kar ga žene k temu ravnanju; 

̶ motivacija vsebuje nihanja, sama pa je lahko zelo kratkotrajna; 

̶ motivi so lahko zavestni ali podzavestni; 

̶ ne moremo jo opazovati neposredno (Rotar Pance, 2006). 

 

Kadar vzgojitelji kažejo naklonjenost do glasbe in glasbenih dejavnosti, bodo pozitivno in 

hkrati motivacijsko vplivali na otroke. Pomembno vlogo ima tudi odnos širšega družbenega 

okolja do glasbene vzgoje. Če je ta odnos pozitiven, nudi motivacijsko podlago (Sicherl Kafol, 

2015). Pri motivaciji otrok ima pomembno vlogo vzgojitelj, ki mora dati otroku občutek, da je 

cenjen, in mu nudi pomoč, če jo potrebuje (Koban Dobnik, 2005). Glasba kot predmet ima pred 

drugimi predmeti eno veliko prednost. Blizu je namreč vsem ljudem in lahko bi tudi rekli, da 

je večina ljudi že naravno motivirana za glasbo (Rotar Pance, 2006). 

 

Borota (2013) piše o izsledkih raziskave o pevskem programu in pogostosti izvajanja glasbenih 

dejavnosti. Raziskava je trajala 10 let, od leta 2001 do leta 2010. Rezultati so pokazali, da med 

glasbenimi dejavnostmi prevladuje izvajanje (53,27 %), pri katerem je v ospredju petje (70 %), 

preostalo pa je igranje na glasbila (30 %). Izvajanju sta sledila poslušanje glasbe (33,72 %) in 

ustvarjanje v glasbi (13,01 %). Rezultati torej kažejo na neenakomerno zastopanost glasbenih 

dejavnosti. Do podobnih izsledkov raziskave je prišla tudi Denac (2002), ki je ugotovila, da se 

vzgojitelji pri načrtovanju usmerjenih glasbenih dejavnosti največkrat izvajajo petje pesmi. 

Čeprav je petje pesmi glavna glasbena dejavnost, se je treba zavedati, da so za otroke do tretjega 

leta dejavnosti petja pesmi in igranja na glasbila ena izmed najtežjih dejavnosti, saj v tem 

obdobju še niso sposobni poustvarjanja glasbe. Borota (2013) meni, da glede na to, da je v 

ospredju glasbenih dejavnosti petje pesmi, morajo vzgojitelji oblikovati ustrezen pevski 
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repertoar. Kljub vsemu pa meni, da morajo vzgojitelji načrtovati enakomerno razporejene 

glasbene dejavnosti, ki bodo vključevale izvajanje pa tudi poslušanje in ustvarjanje (Borota, 

2013). 

 

Denac (2002) je v svoji raziskavi ugotovila, da so otroci med glasbenimi dejavnostmi najraje 

pristopili k igranju na inštrumente in ustvarjanju na njih, sledilo je gibalno ustvarjanje, manj 

zanimanja pa je bilo za pevsko ustvarjanje. Denac (2010) tudi navaja, da vzgojitelji na področju 

umetnosti najraje načrtujejo likovne in oblikovalne dejavnosti, sledijo glasbene, plesne in 

dramske dejavnosti, najmanj interesa pa kažejo za avdiovizualne dejavnosti. Pri glasbenih 

dejavnosti so vzgojitelji največkrat načrtovali dejavnosti, pri katerih je prevladovalo petje, 

dejavnosti, pri katerih so vključevali igranje na glasbila, pa je izrazito manj. Denac (2010) je 

ugotovila, da 40,3 % v raziskavo vključenih vzgojiteljev meni, da je strokovno spopolnjevanje 

na področju glasbene vzgoje manj ustrezno. Za izboljšanje so predlagali: glasbene delavnice, 

srečanja z glasbenimi strokovnjaki in glasbene seminarje, na katerih bi lahko sodelujoči 

izmenjali izkušnje na področju načrtovanja, izvajanja in vrednotenja glasbenih dejavnosti. Pri 

opazovanju vedenja otrok pri različnih glasbenih dejavnostih so otroci izražali največji interes 

do igranja na glasbila, sledili so petje pesmi, glasbenodidaktične igre, poslušanje glasbe, 

ustvarjanje ob glasbi, najmanjše zanimanje pa so otroci kazali do ustvarjanja v glasbi. 

 

Shahar (2004) je v svoji študiji raziskoval razmerje med glasbenimi veščinami in glasbenim 

znanjem izraelskih vzgojiteljev pred vpisom na fakulteto v primerjavi s pridobljenim znanjem 

na glasbenem področju na fakulteti. Zanimalo ga je tudi, katere usmerjene glasbene dejavnosti 

izraelski vzgojitelji največkrat izvajajo. V raziskavi je sodelovalo 477 izraelskih vzgojiteljev. 

Izsledki raziskave so pokazali, da imajo izraelski vzgojitelji pred vpisom na fakulteto zelo slabo 

glasbeno predznanje. Izvedene glasbene dejavnosti v vrtcu so bile brez estetske vrednosti.       

44,4 % vzgojiteljev se je učilo igrati vsaj en inštrument (več kot polovica pa se je učila samo 

1‒2 let). Avtor (prav tam) tudi poudari, da bi morali vzgojitelji obiskovati dodatna 

izobraževanja na glasbenem področju, s katerimi bi razširili svoje predhodno glasbeno znanje 

in bi hkrati pridobili večjo samozavest za izvajanje glasbenih dejavnosti. Vzgojitelji so tisti, ki 

so odgovorni za glasbene izkušnje otrok v vrtcu. 

 

Ehrlin in Wallerstedt (2014) sta raziskovali spretnosti vzgojiteljev za poučevanje glasbe. 

Raziskava je potekala med letoma 2008 in 2010. Intervjuvanih je bilo osem vzgojiteljev iz 

Švedske. Vsi so delali v skupinah otrok, starih od 3 do 5 let. Avtorici navajata, da je glasba 
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pomembna, saj vpliva na uspešnejše učenje matematike in različnih jezikov. Raziskava je 

pokazala, da se vzgojitelji velikokrat ne počutijo dovolj sposobni, da bi z otroki peli ali pa da 

bi pred njimi igrali na kak inštrument. Posledično se tudi ne počutijo dovolj samozavestni pri 

poučevanju glasbe. Avtorici (prav tam) menita, da bi se morali vzgojitelji naučiti tudi to, kako 

otroke učiti glasbe, torej petja in igranja na inštrumente. 

 

11  PREDSTAVITEV BELOKRANJSKIH VRTCEV 
 

Glede na to, da so v empiričnemu delu diplomskega dela predstavljeni izsledki raziskave, v 

katero so bili vključeni vsi belokranjski vrtci, sledi njihova predstavitev. V Beli krajini je šest 

vrtcev, in sicer: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Otroški vrtec Metlika, Vrtec Sonček Semič 

(enota pri OŠ Belokranjskega odreda Semič), Vrtec Vinica, Vrtec Stari trg ob Kolpi (enota pri 

OŠ Stari trg ob Kolpi) in Vrtec Dragatuš (enota pri OŠ Dragatuš). Največ oddelkov ima Vrtec 

Otona Župančiča Črnomelj, najmanj pa jih je v Vrtcu Stari trg ob Kolpi. 

 

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj ima pet enot, ki se imenujejo: Čardak, Loka, Mala hiška, 

Dijaški dom in Majer. Otroci so vključeni v 23 oddelkov. Vrtec je vključen v številne projekte 

in natečaje, kot so: Mali sonček, Pravljični potujoči kovček, Mreža gozdnih vrtcev in šol po 

Sloveniji, Red je vedno pas pripet, Varno s soncem in Simbioza giba. V vrtcu izvajajo tudi več 

programov, kot so: celodnevni program (6‒9 ur), razvojni oddelek (6‒9 ur) in krajši program 

(3 ure), ki se imenuje Cicibanove urice in je namenjen otrokom, starim 3‒6 let. V vrtcu nudijo 

tudi nadstandardne – dodatne (financirajo starši) in obogatitvene – dejavnosti (Kure, Leko, 

Žarkovič in Bajt Smrekar, 2021). 

 

Otroški vrtec Metlika ima samo enoto, saj so vsi oddelki vrtca postavljeni v isto stavbo. Vrtec 

ima trenutno 16 oddelkov. Vključen je v različne projekte, kot so: Odgovorno s hrano, Živalski 

kotiček, Ekošola, Športni vrtec, Bralna značka in Ciciban Planinec. Vrtec ima več igrišč, ki so 

namenjena različnim dejavnostim in so primerna za igro različno starih otrok. Vrtec ima tudi 

zelenjavni vrt, zeliščni vrt, skalnjak, sadni vrt in senzorno sobo, ki je namenjena otrokom, ki 

potrebujejo majhen ali malo večji korak na poti k boljši kakovosti življenja in samostojnosti. 

Vrtec občasno izvaja tudi obogatitvene, interesne in dodatne dejavnosti. Organizirajo tudi 

skupna srečanja, kot so: kostanjev piknik, različne delavnice, dan odprtih vrat itn. Vrtec 

sodeluje z lokalno skupnostjo (Ambrožič, 2020). 
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Vrtec Sonček Semič ima samo eno enoto, saj je priključen k OŠ Belokranjskega odreda Semič. 

Otroci so vključeni v 12 oddelkov. Vrtec je vključen v številne projekte, kot so: Zeleni škrat, 

Varno s soncem, Teden kulturne in evropske dediščine, Zdravje v vrtcu, Pravljični potujoči 

kovček, Unicefove mesečne delavnice, Cici vesela šola, Tradicionalni slovenski zajtrk, 

Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, Fit4Kid. Organizirali bodo tudi številne obogatitvene 

dejavnosti, ki jih bodo izvajali tudi v popoldanskem času. Nudijo možnost smučanja na 

smučišču Gače, obiskovanje pevskega zbora, plavalni dan, prenočitev v vrtcu za predšolske 

otroke. Organizirajo kostanjev piknik in izlet v Kekčevo deželo (Požek in Jakša, 2021). 

 

Preostali trije vrtci predstavljajo manjše vrtce, ki vključujejo manj oddelkov. Enota vrtca 

Dragatuš (enota OŠ Dragatuš) vključuje tri oddelke. Izvajajo samo dnevni program. V ta 

program pa vključujejo številne programe za popestritev življenja otrok v vrtcu, kot so: Malček 

bralček, Pravljični potujoči kovček, Cici vesela šola, miška Eli, Zdravje v vrtcu, Naša mala 

knjižnica. Dnevne programe popestrijo še z aktivnostmi, kot so: teden otroka, športni dnevi, 

novoletna prireditev, priložnostne delavnice, pustovanje, veselje mladosti in popoldansko 

druženje s starši (Nagode, 2021). Vrtec Vinica ima samo eno enoto, ki je priključena k OŠ 

Vinica. Ima štiri oddelke. Vključen je v različne projekte, kot so: Bralna značka, Vesela šola, 

Šola sobivanja (spodbujamo prijateljstvo) in Tradicionalni slovenski zajtrk. V vseh oddelkih 

izvajajo celodnevni program, ki vključuje nego, varstvo in prehrano. Vrtec organizira tudi 

obogatitvene dejavnosti, kot so: pikniki, pohodi, prireditve, predstave, izleti in vrtec v naravi 

(Madronič, Matkovič in Žlogar, 2016). Vrtec Stari trg ob Kolpi vključuje samo dva oddelka, v 

katerih izvajajo dnevni program. Tudi oni so vključeni v različne projekte in natečaje. Vrtec se 

povezuje in sodeluje s starši, šolo in s širšim okoljem (ZD Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Radio 

Odeon, Kmetija v okolici, Gasilci Stari trg ob Kolpi in čebelarji. Organizirajo tudi nekatere 

prireditve (Vzgojno-varstvena enota pri OŠ Stari trg ob Kolpi, 2021).  
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EMPIRIČNI DEL 

12  PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

V raziskavah, ki sta jih izvedli Denac (2002 in 2010) in Borota (2013), je bilo ugotovljeno, da 

je področje umetnosti (glasbena umetnost) v praksi premalo zastopano. Hkrati ugotavljata, da 

otroci radi pristopajo k dejavnostim, ki vključujejo igranje na glasbila. Avtorici sta ugotovili 

tudi, da je med glasbenimi dejavnostmi močno v ospredju petje. V svoji raziskavi želim 

raziskati, kakšen odnos do vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti imajo 

vzgojitelji v belokranjskih vrtcih. 

 

Cilji raziskave so: 

̶ Ugotoviti, kako pogosto vzgojitelji vključujejo glasbila v usmerjene glasbene 

dejavnosti. 

̶ Ugotoviti, ali način pridobljene izobrazbe (redni/izredni študij, prekvalifikacije) 

vzgojiteljev vpliva na vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. 

̶ Ugotoviti, ali sodelovanje vzgojiteljev v različnih interesnih glasbenih dejavnostih 

vpliva na vključevanje usmerjenih glasbenih dejavnosti in uporabo glasbil. 

̶ Ugotoviti, kaj je najpogostejši razlog za pogostost vključevanja glasbil pri usmerjenih 

glasbenih dejavnostih. 

̶ Ugotoviti, ali se vzgojitelji med zaposlitvijo dodatno izobražujejo v programih stalnega 

strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju. 

 

13  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na podlagi zgoraj omenjenih ciljev želim v raziskavi odgovoriti na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

RV 1: Kako pogosto vzgojitelji izvajajo usmerjene glasbene dejavnosti? 

RV 2: Kako pogosto vzgojitelji vključujejo glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti? 

RV 3: Ali način pridobljene izobrazbe vzgojiteljev vpliva na vključevanje glasbil v usmerjene 

glasbene dejavnosti? 

RV 4: Ali sodelovanje vzgojiteljev v različnih interesnih glasbenih dejavnostih vpliva na 

pogostost izvajanja umerjenih glasbenih dejavnosti? 
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RV 5: Ali sodelovanje vzgojiteljev v različnih interesnih glasbenih dejavnostih pripomore k 

vključevanju glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti? 

RV 6: Kaj je najpogostejši razlog za pogostost vključevanja glasbil pri usmerjenih glasbenih 

dejavnostih? 

RV 7: Ali se vzgojitelji med zaposlitvijo dodatno izobražujejo v programih stalnega 

strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju? 

RV 8: Ali sodelovanje vzgojiteljev na izobraževanjih v programih stalnega strokovnega 

spopolnjevanja na glasbenem področju vpliva na pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih 

dejavnosti? 

 

14  METODA RAZISKOVANJA  

V raziskavi sem uporabila kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabila sem deskriptivno 

in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

14.1 Vzorec 

V raziskavo sem vključila vzgojitelje in vzgojiteljice iz vseh belokranjskih vrtcev. V raziskavi 

je sodelovalo 44 vzgojiteljev. Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. 

 

14.2 Merske tehnike in instrumenti 

Podatke sem zbirala s strukturirano mersko tehniko, imenovano anketa. Sodelujoči v raziskavi 

so prejeli anketne vprašalnike, ki so vsebovali vprašanja odprtega, zaprtega in kombiniranega 

tipa. 

 

14.3 Postopki zbiranja in obdelava podatkov  

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika. Kontaktirala sem ravnatelje in 

ravnateljice vseh belokranjskih vrtcev ter jih seznanila z namenom raziskave in jih prosila za 

pomoč pri zbiranju podatkov za raziskavo. Ravnatelji in ravnateljice so kontaktirali svoje 

zaposlene, vzgojitelje, in jim razdelili anketne vprašalnike. Sodelovalo je 44 vzgojiteljev. Ko 

sem prejela odgovore, sem podatke obdelala in analizirala.  
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15  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

15.1 Analiza anketnega vprašalnika 

Prejela sem 44 rešenih anketnih vprašalnikov iz vseh belokranjskih vrtcev. 

 

SPOL VZGOJITELJEV 

 

Vse osebe, ki so izpolnile anketni vprašalnik, so ženskega spola, zato bom v nadaljevanju 

uporabljala poimenovanje za ženski spol. 

 

DELOVNA DOBA VZGOJITELJEV 

 

Grafikon 1: Delovna doba vzgojiteljic 

 

Iz grafikona je razvidno, da prevladujejo vzgojiteljice, ki imajo 11‒20 let delovne dobe (41 % 

oziroma 18 vzgojiteljic), sledijo tiste, ki imajo 1‒10 let delovne dobe (34 % oziroma 15 

vzgojiteljic). Najmanjši delež predstavljajo zaposlene, ki imajo 21‒30 let delovne dobe (11 % 

oziroma 5 vzgojiteljic); preostale imajo 31‒40 let delovne dobe (14 % oziroma 6 vzgojiteljic). 
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STAROST SKUPINE OTROK  

 

Grafikon 2: Starost skupine otrok 

 

Prevladuje prvo starostno obdobje otrok; največ je skupin otrok, ki so stari 1‒2 let (29 % 

oziroma 13 skupin), in skupine otrok, starih 2‒3 let (23 % oziroma 10 skupin). Nekoliko manj 

je skupin otrok, starih 5‒6 let (16 % oziroma 7 skupin), in skupin otrok, starih 3‒4 let (14 % 

oziroma 6 skupin). Sledijo kombinirani oddelki (v njih so združeni otroci iz obeh starostnih 

obdobij), ki predstavljajo 11 % oziroma 5 skupin. Najmanj pa je skupin, v katerih so otroci stari 

4‒5 let (7 % oziroma 3 skupine). 
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IZOBRAZBA VZGOJITELJIC 

 

Grafikon 3: Izobrazba vzgojiteljic 

 

S 66 % prevladujejo vzgojiteljice, ki so izobrazbo pridobile na rednem študiju predšolske 

vzgoje (29 vzgojiteljic). Sledijo vzgojiteljice z izredno izobrazbo predšolske vzgoje (34 % 

oziroma 15 vzgojiteljic).  
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POGOSTOST IZVAJANJA USMERJENIH GLASBENIH DEJAVNOSTI 

 

Grafikon 4: Pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti 

 

Največ vzgojiteljic izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na teden (52 % oziroma 23 

vzgojiteljic). 12 vzgojiteljic (27 %) izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na dan. 

Izvajanje usmerjenih glasbenih dejavnosti enkrat na mesec izvaja 12 % oziroma 5 vzgojiteljic. 

4 vzgojiteljice (9 %) so izbrale odgovor drugo in navedle, da takšne dejavnosti izvajajo v 

povprečju od 2- do 3-krat tedensko (3 vzgojiteljice), ena pa je navedla da jih izvaja od 2- do 3-

krat na mesec. 

 

Na podlagi zgoraj opredeljenih rezultatov lahko odgovorimo na 1. raziskovalno vprašanje 

glede pogostosti izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti. Največ vzgojiteljic izvaja 

usmerjene glasbene dejavnosti enkrat tedensko (52 %), sledijo vzgojiteljice, ki takšne dejavnosti 

izvajajo enkrat na dan (27 %), z 12 % sledijo vzgojiteljice, ki usmerjene glasbene dejavnosti 

izvajajo enkrat mesečno, najmanj vzgojiteljic (9 %) pa je pri tem odgovoru izbralo možnost 

drugo. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Ana Vrlinič – diplomsko delo 

 

34 
 

POGOSTOST VKLJUČEVANJA GLASBIL V USMERJENE GLASBENE 

DEJAVNOSTI 

 

Grafikon 5: Pogostost vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti 

 

Prevladujejo vzgojiteljice, ki glasbila vključujejo enkrat na teden (50 % oziroma 22 

vzgojiteljic), sledijo tiste, ki glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti vključujejo enkrat na 

mesec (25 % oziroma 11 vzgojiteljic) in enkrat na dan (16 % oziroma 7 vzgojiteljic). 4 

vzgojiteljice (9 %) so izbrale možnost drugo. 2 sta opredelili, da glasbila vključujeta od 2- do 

3-krat na mesec, ena glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti vključi nekajkrat na leto, druga 

pa po potrebi. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih rezultatov lahko odgovorimo na 2. raziskovalno vprašanje glede 

pogostosti vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. Polovica vzgojiteljic 

uporablja glasbila enkrat na teden, 25 % vzgojiteljic jih vključuje enkrat na mesec, 16 % 

vzgojiteljic glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti vključi enkrat na dan, 9 % vzgojiteljic pa 

je izbralo možnost drugo. 
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VPLIV IZOBRAZBE NA POGOSTOST VKLJUČEVANJA GLASBIL V USMERJENE 

GLASBENE DEJAVNOSTI 

 

Grafikon 6: Pogostost vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti pri vzgojiteljicah z redno izobrazbo 

predšolske vzgoje 

 

Največ vzgojiteljic s pridobljeno redno izobrazbo predšolske vzgoje glasbila v usmerjene 

glasbene dejavnosti vključuje enkrat na teden (55 % oziroma 16 vzgojiteljic), sledijo 

vzgojiteljice, ki glasbila vključujejo enkrat na dan (21 % oziroma 6 vzgojiteljic). 5 vzgojiteljic 

vključuje glasbila enkrat na mesec (17 %). 2 vzgojiteljici sta izbrali možnost drugo in navedli, 

da glasbila vključujeta od 2- do 3-krat mesečno.  

Iz zgoraj navedenih rezultatov lahko delno odgovorimo na 3. raziskovalno vprašanje glede 

pogostosti vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti pri vzgojiteljicah z redno 

izobrazbo predšolske vzgoje. Največ vzgojiteljic (55 %) vključuje glasbila enkrat na teden, 

sledijo vzgojiteljice (21 %), ki glasbila vključijo enkrat na dan. 17 % vzgojiteljic vključi glasbila 

enkrat na mesec, 7 % vzgojiteljic pa je izbralo možnost drugo. 
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Grafikon 7: Pogostost vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti pri vzgojiteljicah z izredno izobrazbo 

predšolske vzgoje 

6 vzgojiteljic, ki je svojo izobrazbo pridobilo z izrednim študijem predšolske vzgoje, glasbila v 

usmerjene glasbene dejavnosti vključi enkrat na teden (40 %). Enako število vzgojiteljic je 

označilo, da vključuje glasbila enkrat na mesec. 13 % oziroma 2 vzgojiteljici sta izbrali možnost 

drugo. Ena izmed njiju je navedla, da glasbila vključuje po potrebi, druga pa jih vključi 

nekajkrat na leto. Samo 1 vzgojiteljica (7 %) vključuje glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti 

enkrat na dan. 

 

Iz zgoraj navedenih rezultatov lahko delno odgovorimo na 3. raziskovalno vprašanje glede 

pogostosti vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti pri vzgojiteljicah z izredno 

izobrazbo predšolske vzgoje. 40 % vzgojiteljic vključuje glasbila enkrat na teden, 40 % enkrat 

na mesec, 13 % vzgojiteljic je izbralo možnost drugo in 7 % vzgojiteljic vključuje glasbila v 

usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na dan. 

 

Na podlagi rezultatov, ki so navedeni v grafikonih 6 in 7, lahko v celoti odgovorimo na 3. 

raziskovalno vprašanje glede vpliva načina pridobljene izobrazbe vzgojiteljic na vključevanje 

glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. Vzgojiteljice, ki so izobrazbo pridobile na rednem 

študiju predšolske vzgoje, pogosteje vključujejo glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti kot 

tiste, ki so izobrazbo pridobile z izrednim študijem. Iz tega lahko sklepamo, da način 

pridobljene izobrazbe vpliva na pogostost vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnost. 
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SODELOVANJE VZGOJITELJIC V RAZLIČNIH INTERESNIH GLASBENIH 

DEJAVNOSTIH 

 

Grafikon 8: Sodelovanje vzgojiteljic v različnih interesnih glasbenih dejavnostih 

 

S 75 % (33 vzgojiteljic) prevladujejo vzgojiteljice, ki ne sodelujejo pri nobeni interesni glasbeni 

dejavnosti. 11 vzgojiteljic (25 %) pa sodeluje pri različnih interesnih glasbenih dejavnostih, kot 

so: pevski zbor, folklora, tamburaški orkester in samospev.  
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VPLIV SODELOVANJA VZGOJITELJIC PRI INTERESNIH GLASBENIH 

DEJAVNOSTIH NA POGOSTOST IZVAJANJA USMERJENIH GLASBENIH 

DEJAVNOSTI 

 

Grafikon 9: Pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti pri vzgojiteljicah, ki sodelujejo pri interesnih 

glasbenih dejavnostih 

 

6 vzgojiteljic (55 %) izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na teden. S 27 % sledijo 

vzgojiteljice, ki izvajajo glasbene dejavnosti enkrat na dan (3 vzgojiteljice). 2 vzgojiteljici pa 

glasbene dejavnosti izvajata večkrat na teden. 

 

Iz zgoraj prikazanih podatkov v grafikonu 9 lahko delno odgovorimo na 4. raziskovalno 

vprašanje glede pogostosti izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti pri vzgojiteljicah, ki 

sodelujejo pri interesnih glasbenih dejavnostih. S 55 % prevladujejo vzgojiteljice, ki usmerjene 

glasbene dejavnosti izvajajo enkrat na teden, s 27 % sledijo vzgojiteljice, ki takšne dejavnosti 

izvajajo enkrat na dan, in najmanj vzgojiteljic (18 %) izvaja usmerjene glasbene dejavnosti 

večkrat na teden. 
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Grafikon 10: Pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti pri vzgojiteljicah, ki ne sodelujejo pri interesnih 

glasbenih dejavnostih 

 

17 vzgojiteljic (52 %) izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na teden, 9 vzgojiteljic        

(27 %) jih izvaja enkrat na dan, 5 vzgojiteljic (15 %) enkrat na mesec in 2 vzgojiteljici sta 

obkrožili možnost drugo. Ena je navedla, da izvaja usmerjene glasbene dejavnosti 2-krat na 

teden, druga pa od 2- do 3-krat na mesec. 

 

Iz zgoraj prikazanih podatkov v grafikonu 10 lahko delno odgovorimo na 4. raziskovalno 

vprašanje glede pogostosti izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti pri vzgojiteljicah, ki ne 

sodelujejo pri interesnih glasbenih dejavnostih. 52 % vzgojiteljic izvaja usmerjene glasbene 

dejavnosti enkrat na teden, s 27 % sledijo vzgojiteljice, ki takšne dejavnosti izvajajo enkrat na 

dan, 15 % vzgojiteljic izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na mesec in 6 % vzgojiteljic 

je izbralo možnost drugo. Iz grafikonov 9 in 10 lahko razberemo podatke, s katerimi lahko 

odgovorimo na 4. raziskovalno vprašanje glede vpliva sodelovanja vzgojiteljic pri interesnih 

glasbenih dejavnostih na pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti. Vzgojiteljice, ki 

sodelujejo pri različnih interesnih glasbenih dejavnostih, pogosteje izvajajo usmerjene 

glasbene dejavnosti (nobena izmed njih ni odgovorila, da jih izvaja enkrat na mesec ali manj). 

Iz tega lahko sklepamo, da sodelovanje pri različnih interesnih glasbenih dejavnostih vpliva na 

pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti. 
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VPLIV SODELOVANJA VZGOJITELJIC PRI INTERESNIH GLASBENIH 

DEJAVNOSTI NA VKLJUČEVANJE GLASBIL V USMERJENE GLASBENE 

DEJAVNOSTI 

 

Grafikon 11: Vpliv sodelovanja vzgojiteljic pri interesnih glasbenih dejavnostih na vključevanje glasbil v usmerjene 

glasbene dejavnosti 

 

4 vzgojiteljice, ki obiskujejo interesne glasbene dejavnosti, so izbrale možnost, da glasbila v 

usmerjene glasbene dejavnosti vključijo enkrat na teden (37 %). Enako število vzgojiteljic se 

je odločilo za odgovor enkrat na mesec. 3 vzgojiteljice pa so odgovorile, da glasbila v usmerjene 

glasbene dejavnosti vključijo enkrat na dan (27 %). 

 

Iz grafikona 11 lahko pridobimo podatke, s katerimi lahko delno odgovorimo na 5. raziskovalno 

vprašanje glede vpliva sodelovanja vzgojiteljic pri interesnih glasbenih dejavnostih na 

vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. 37 % vzgojiteljic je izbralo možnost 

enkrat na teden, enak odstotek vzgojiteljic vključuje glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti 

enkrat na mesec, 27 % vzgojiteljic pa jih vključuje enkrat na dan. 
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Grafikon 12: Vpliv nesodelovanja vzgojiteljic pri interesnih glasbenih dejavnostih na vključevanje glasbil v usmerjene 

glasbene dejavnosti 

 

17 vzgojiteljic, ki ne sodelujejo pri interesnih glasbenih dejavnosti, je označilo, da vključujejo 

glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na teden (52 %). Sledijo vzgojiteljice, ki so 

izbrale odgovor enkrat na mesec (7 vzgojiteljic oziroma 21 %). Še nekoliko manj je tistih 

vzgojiteljic, ki glasbila vključujejo enkrat na dan (5 vzgojiteljic oziroma 15 %). 4 vzgojiteljice 

pa so izbrale možnost drugo. 

 

Iz grafikona 12 lahko pridobimo podatke, s katerimi lahko delno odgovorimo na 5. raziskovalno 

vprašanje glede vpliva nesodelovanja vzgojiteljic pri interesnih glasbenih dejavnostih na 

vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. Prevladujejo vzgojiteljice (52 %), ki 

glasbila vključujejo enkrat na teden, z 21 % sledijo vzgojiteljice, ki glasbila v usmerjene 

glasbene dejavnosti vključujejo enkrat na mesec, s 15 % sledijo vzgojiteljice, ki glasbila 

vključijo enkrat na dan, 12 % pa predstavljajo vzgojiteljice, ki so izbrale možnost drugo. 

 

Iz prikazanih podatkov v grafikonih 11 in 12 dobimo odgovor na 5. raziskovalno vprašanje 

glede vpliva sodelovanja vzgojiteljic pri različnih interesnih glasbenih dejavnostih na 

vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. Sodelovanje vzgojiteljic pri interesnih 

glasbenih dejavnostih vpliva na pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti, na 

izvajanje usmerjenih glasbenih dejavnosti, v katerih so vključeni inštrumenti, pa sodelovanje 
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vzgojiteljic pri interesnih glasbenih dejavnostih ne vpliva. Razlog za to je lahko sodelovanje 

vzgojiteljic pri takšnih glasbenih dejavnostih, pri katerih niso vključeni nobeni inštrumenti (z 

izjemo tamburaškega orkestra).  

 

UDELEŽBA VZGOJITELJIC V GLASBENI ŠOLI 

 

Grafikon 13: Udeležba vzgojiteljic v glasbeni šoli 

 

11 vzgojiteljic (25 %) je obiskovalo glasbeno šolo, preostalih 33 (75 %) pa glasbene šole ni 

obiskovalo. Med tistimi, ki so obiskovale glasbeno šolo, je ena to šolo obiskovala 1 leto, dve 

sta jo obiskovali 2 leti, dve 3 leta, ena 4 leta, ena 5 let, tri 6 let in ena 7 let.  
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IGRANJE VZGOJITELJIC NA INŠTRUMENTE 

 

Grafikon 14: Igranje vzgojiteljic na inštrumente 

 

11 vzgojiteljic (25 %) ne igra nobenega inštrumenta. Preostalih 33 (75 %) pa igra vsaj en 

inštrument. Prevladuje igranje vzgojiteljic na klavir, blok flavto, kitaro. Nekatere vzgojiteljice 

pa igrajo tudi na harmoniko, ksilofon, zvončke, bobne, ukulele, orglice, klarinet, saksofon in na 

tamburico. Večina vzgojiteljic te inštrumente igra od srednje šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Ana Vrlinič – diplomsko delo 

 

44 
 

PRIDOBITEV USTREZNIH KOMPETENC ZA VKLJUČEVANJE GLASBIL V 

USMERJENE GLASBENE DEJAVNOSTI MED ŠTUDIJEM 

 

Grafikon 15: Pridobitev ustreznih kompetenc za vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti med študijem 

 

8 vzgojiteljic (18 %) je odgovorilo, da med študijem niso pridobile ustreznih kompetenc za 

vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. Pod mnenje so predvsem navajale, da je 

bilo preveč teorije in premalo prakse ter premalo glasbenih vsebin s konkretnimi primeri in 

vajami. Preostalih 36 (82 %) pa meni, da so med študijem pridobile ustrezne kompetence.  
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SAMOZAVEST VZGOJITELJIC PRI VKLJUČEVANJU GLASBIL V USMERJENE 

GLASBENE DEJAVNOSTI 

 

Grafikon 16: Samozavest vzgojiteljic pri vključevanju glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti 

 

25 vzgojiteljic (57 %) meni, da so pri vključevanju glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti 

samozavestne in da imajo za to dovolj znanja. Kljub vsemu pa so nekatere izpostavile, da znanja 

ni nikoli preveč in da se še vedno rade udeležijo kakšnega izobraževanja na tem področju. 19 

vzgojiteljic (43 %) pa je navedlo, da pri vključevanju glasbil niso dovolj samozavestne in da 

imajo na tem področju premalo znanja. 
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MNENJE VZGOJITELJIC GLEDE RAZNOVRSTNOSTI GLASBIL V VRTCU 

 

Grafikon 17: Mnenje vzgojiteljic glede raznovrstnosti glasbil v vrtcu 

 

23 vzgojiteljic (52 %) meni, da majo v vrtcu dovolj raznovrstnih glasbil, ki jih lahko ponudijo 

otrokom pri usmerjenih glasbenih dejavnostih. Preostalih 21 vzgojiteljic (48 %) pa meni, da v 

vrtcu nimajo dovolj raznovrstnih glasbil.  
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VPLIV NA POGOSTOST VKLJUČEVANJA GLASBIL V USMERJENE GLASBENE 

DEJAVNOSTI (mnenje vzgojiteljic) 

 

Iz odgovorov vzgojiteljic na vprašanje, kaj je po njihovem mnenju najpogostejši razlog za 

pogostost vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti, lahko odgovorimo na 6. 

raziskovalno vprašanje. Največ vzgojiteljic je kot najpogostejši razlog za pogostost 

vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti navedlo sposobnosti vzgojiteljic na tem 

področju (glasbeni posluh) in hkrati tudi samozavest. Veliko odgovorov je bilo vezanih na 

zanimanje otrok in odnos vzgojiteljev do glasbe (ljubezen do glasbe). Nekatere vzgojiteljice so 

poudarile, da je pomemben razlog za vključevanje glasbil tudi volja vzgojiteljic in njihova želja 

po ustvarjanju. Pojavili so se tudi razlogi, kot so: izkušnje vzgojiteljic na glasbenem področju 

in pri delu z glasbili, pogoji za delo (možnost uporabe raznovrstnih glasbil, zastopanost glasbil 

v vrtcu), prevelik poudarek na drugih področjih (vključevanje glasbil v manjši meri kot druga 

področja). Nekatere izmed vzgojiteljic so poudarile tudi, da je za uspešno izvajanje usmerjenih 

glasbenih dejavnosti pomembna priprava na dejavnost. Kot eden izmed razlogov pa se je med 

odgovori pojavil tudi čas (vzgojiteljice so navedle, da je vključevanje glasbil odvisno od časa, 

ki ga imajo na voljo). 
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DODATNO IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC V PROGRAMIH STALNEGA 

STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA NA GLASBENEM PODROČJU 

 

Grafikon 18: Dodatno izobraževanje vzgojiteljic v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem 

področju 

 

28 vzgojiteljic (64 %) se dodatno ne izobražuje na glasbenem področju, preostalih 16 pa se 

udeležuje dodatnih izobraževanj v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na 

glasbenem področju. 6 vzgojiteljic se je udeležilo enega izobraževanja. Ena vzgojiteljica se je 

udeležila dveh izobraževanj. 5 vzgojiteljic se je udeležilo treh izobraževanj. Ena se je udeležila 

štirih izobraževanj, preostale tri pa so se udeležile petih izobraževanj na glasbenem področju. 

 

Iz podatkov, ki jih lahko razberemo iz zgornjega grafikona 18, lahko odgovorimo na 7. 

raziskovalno vprašanje glede sodelovanja vzgojiteljic v programih stalnega strokovnega 

spopolnjevanja na glasbenem področju. Prevladujejo vzgojiteljice (64 %), ki se dodatno ne 

izobražujejo v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju, 

preostale vzgojiteljice (36 %) pa se dodatno izobražujejo na tem področju. 
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VPLIV SODELOVANJA VZGOJITELJIC NA IZOBRAŽEVANJIH V PROGRAMIH 

STALNEGA STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA NA GLASBENEM PODROČJU 

NA POGOSTOST IZVAJANJA USMERJENIH GLASBENIH DEJAVNOSTI 

 

Grafikon 19: Pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti pri vzgojiteljicah, ki se dodatno izobražujejo v 

programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju 

 

7 vzgojiteljic (44 %), ki se dodatno izobražujejo v programih stalnega strokovnega 

spopolnjevanja na glasbenem področju, izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na teden. 

6 vzgojiteljic (37 %) izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na dan. Samo 2 med njimi 

izvajata enkrat na mesec (13 %). Ena vzgojiteljica pa je izbrala možnost drugo in navedla, da 

usmerjene glasbene dejavnosti izvaja trikrat na teden. 

 

Iz prikazanih podatkov v grafikonu 19 lahko delno odgovorimo na 8. raziskovalno vprašanje 

glede pogostosti izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti pri vzgojiteljicah, ki se dodatno 

izobražujejo v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju. Največ 

vzgojiteljic (44 %) izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na teden, 37 % vzgojiteljic 

takšne dejavnosti izvaja enkrat na dan, 13 % vzgojiteljic enkrat na mesec, 6 % vzgojiteljic pa 

je izbralo možnost drugo. 
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Grafikon 20: : Pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti pri vzgojiteljicah, ki se dodatno ne izobražujejo v 

programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju 

 

Večina vzgojiteljic, ki se dodatno ne izobražuje v programih stalnega strokovnega 

spopolnjevanja na glasbenem področju, izvaja usmerjene glasbene dejavnosti enkrat na teden 

(16 vzgojiteljic oziroma 57 %). 6 vzgojiteljic (21 %) jih izvaja enkrat na dan. 3 vzgojiteljice 

(11 %) izvajajo takšne dejavnosti enkrat na mesec, preostale 3 pa so izbrale možnost drugo 

(dvakrat na mesec, dvakrat na teden). 

 

Iz prikazanih podatkov v grafikonu 20 lahko delno odgovorimo na 8. raziskovalno vprašanje 

glede pogostosti izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti pri vzgojiteljicah, ki se dodatno ne 

izobražujejo v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju. 

Prevladujejo vzgojiteljice (57 %), ki usmerjene glasbene dejavnosti izvajajo enkrat na teden, z 

21 % sledijo vzgojiteljice, ki jih izvajajo enkrat na dan, 11 % vzgojiteljic takšne dejavnosti 

izvaja enkrat na mesec, preostale vzgojiteljice (11 %) pa so izbrale možnost drugo. 

 

S pomočjo grafikonov 19 in 20 lahko odgovorimo na 8. raziskovalno vprašanje glede vpliva 

sodelovanja vzgojiteljic v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem 

področju na pogostost izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti. Iz rezultatov lahko 

ugotovimo, da vzgojiteljice, ki se dodatno strokovno izobražujejo na glasbenem področju, v 
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povprečju tudi večkrat vključujejo usmerjene glasbene dejavnosti, saj sta samo 2 vzgojiteljici 

(13 %) odgovorili, da takšne dejavnosti izvajata enkrat na mesec, vse druge pa vsaj enkrat na 

teden. Višji je tudi odstotek tistih, ki usmerjene glasbene dejavnosti izvajajo enkrat na dan              

(37 %) v primerjavi z 21 % vzgojiteljic, ki se na tem področju dodatno ne izobražujejo.  
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16  SKLEP  

 

V teoretičnem delu smo se osredinili na področje umetnosti v Kurikulumu za vrtce, pri čemer 

smo največ pozornosti posvetili glasbenim dejavnostim. Podrobneje smo predstavili načela 

predšolske glasbene vzgoje (načelo uravnoteženosti, načelo strokovne utemeljenosti 

kurikuluma, načelo horizontalne povezanosti kurikuluma in načelo razvojno-procesnega 

pristopa), pomen usmerjenih glasbenih dejavnosti in njihovo delitev na poslušanje, ustvarjanje 

in izvajanje, ki ga delimo še na petje, ritmično izreko in igranje na glasbila. Poseben poudarek 

smo namenili predstavitvi glasbil, ki jih delimo na lastna glasbila, improvizirana glasbila in 

Orffova glasbila. Opredelili smo tudi glasbeni razvoj otroka, vplive glasbe na celosten razvoj 

otroka, priporočene glasbene dejavnosti za posamezen razvoj pri otroku, glasbene sposobnosti, 

načrtovanje glasbenih dejavnosti, pri katerih so pomembni: cilji, metode, oblike, vsebine, 

prostor in sredstva načrtovanja glasbenih dejavnosti. Zanimal nas je tudi odnos vzgojiteljev do 

usmerjenih glasbenih dejavnosti in vključevanja glasbil, pri čemer smo predstavili dozdajšnje 

raziskave na to temo. V zaključku teoretičnega dela smo na kratko predstavili tudi vse 

belokranjske vrtce, ki so sodelovali v raziskavi. 

 

V empiričnemu delu nas je zanimal odnos vzgojiteljev v belokranjskih vrtcih do vključevanja 

glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. Raziskati smo želeli, kako pogosto vzgojitelji 

vključujejo glasbila v usmerjene glasbene dejavnosti, ali način pridobljene izobrazbe 

(redni/izredni študij, prekvalifikacije) vzgojiteljev vpliva na vključevanje glasbil v usmerjene 

glasbene dejavnosti, ali sodelovanje vzgojiteljev v različnih glasbenih dejavnostih vpliva na 

vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti, ali sodelovanje vzgojiteljev v različnih 

glasbenih dejavnostih vpliva na vključevanje usmerjenih glasbenih dejavnosti ter uporabo 

glasbil, kaj je najpogostejši razlog za pogostost vključevanja glasbil pri usmerjenih glasbenih 

dejavnostih ter ali se vzgojitelji med zaposlitvijo dodatno strokovno izobražujejo v programih 

stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju. 

 

Rezultati so pokazali, da prevladujejo vzgojiteljice, ki so izobrazbo pridobile na rednem študiju 

predšolske vzgoje. Pri preučevanju pogostosti izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti smo 

ugotovili, da največ vzgojiteljic izvaja takšne dejavnosti enkrat na teden, sledijo vzgojiteljice, 

ki usmerjene glasbene dejavnosti izvajajo enkrat na dan, še nekoliko manj je takih, ki jih 

izvajajo enkrat na mesec. Borota (2013) je v svoji raziskavi o pevskem programu in pogostosti 
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izvajanja glasbenih dejavnosti ugotovila, da vzgojitelji med glasbenimi dejavnostmi največkrat 

načrtujejo dejavnosti izvajanja, pri katerem je v ospredju petje pesmi, kar v svoji raziskavi 

ugotavlja tudi Denac (2002). 

 

Izsledki preučevanja pogostosti vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti kažejo, 

da polovica sodelujočih vzgojiteljic glasbila uporablja enkrat na teden, 25 % vzgojiteljic 

glasbila vključuje enkrat na mesec, še nekoliko manjši odstotek vzgojiteljic pa glasbila vključi 

enkrat na dan. Skladno s pridobljenimi izsledki sta tudi avtorici Borota (2013) in Denac (2002) 

ugotovili, da vzgojitelji velikokrat neenakomerno načrtujejo glasbene dejavnosti, saj velikokrat 

prevladuje petje pesmi, preostalih glasbenih dejavnosti pa je izrazito manj. Pomembno je 

namreč, da vzgojitelj načrtuje enakomerno razporejene glasbene dejavnosti, ki bodo 

vključevale izvajanje (petje pesmi, ritmična izreka in igranje na glasbila) pa tudi poslušanje in 

ustvarjanje. Denac (2002) je v svoji raziskavi ugotovila, da otroci med glasbenimi dejavnostmi 

najraje pristopijo k igranju na inštrumente in ustvarjanju na njih. 

 

Izsledki pogostosti vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti so pokazali, da 

vzgojiteljice z redno izobrazbo predšolske bolj pogosteje vključujejo glasbila v usmerjene 

glasbene dejavnosti. Iz tega lahko sklepamo, da način pridobljene izobrazbe (redna ali izredna) 

vpliva na pogostost vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. 

 

Ugotovili smo tudi, da prevladujejo vzgojiteljice, ki se ne udejstvujejo pri interesnih glasbenih 

dejavnostih. Izsledki so pokazali, da udeležba v takšnih dejavnostih vpliva na pogostost 

izvajanja usmerjenih glasbenih dejavnosti. Vzgojiteljice, ki se udejstvujejo pri različnih 

interesnih glasbenih dejavnostih, pogosteje izvajajo usmerjene glasbene dejavnosti kot tiste 

vzgojiteljice, ki ne obiskujejo nobene glasbene dejavnosti.  

 

Raziskovanje pogostosti vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti pri 

vzgojiteljicah, ki se udejstvujejo pri različnih interesnih glasbenih dejavnostih, in tistih, ki se 

ne udejstvujejo, ni pokazalo vpliva na vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. 

Izsledke lahko interpretiramo s tem, da vzgojiteljice v večini sodelujejo pri takšnih glasbenih 

dejavnostih, pri katerih inštrumenti niso vključeni (izjema je le tamburaški orkester). Ugotovili 

smo tudi, da večina vzgojiteljic ni obiskovala glasbene šole. Večina obvladuje igranje vsaj 

enega inštrumenta, za kar so se usposobile med izobraževanjem za vzgojiteljski poklic. Shahar 

(2004) je v svoji raziskavi ugotovil, da imajo vzgojitelji pred vpisom na visokošolski študij zelo 
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slabo glasbeno predznanje. Avtor v navedeni raziskavi na vzorcu 477 vzgojiteljev ugotavlja, da 

manj kot polovica sodelujočih obvladuje igranje vsaj enega inštrumenta, kar je precej nižji delež 

od sodelujočih vzgojiteljic v izvedeni raziskavi. 

 

Rezultati so pokazali, da večina vzgojiteljic meni, da so med študijem pridobile ustrezne 

kompetence za vključevanje glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti, med tistimi, ki menijo 

drugače, pa se je največkrat pojavilo mnenje, da so obravnavali preveč teorije in bili deležni 

premalo prakse s konkretnimi primeri. Dobra polovica vključenih vzgojiteljic je pri 

vključevanju glasbil samozavestna in menijo, da imajo dovolj znanja, preostale pa so pri tem 

nesamozavestne in menijo, da imajo na tem področju premalo znanja. Približno polovica 

vzgojiteljic meni, da imajo v vrtcu dovolj raznovrstnih glasbil, ki jih lahko ponudijo otrokom 

pri usmerjenih glasbenih dejavnostih, preostale pa menijo, da v vrtcu nimajo dovolj 

raznovrstnih glasbil. 

 

Izsledki raziskave pogostosti vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti so pokazali 

na pomemben dejavnik usposobljenosti vzgojiteljic na tem področju, ki po njihovem mnenju 

prevladujoče vključuje glasbeni posluh in samozavest. Nekaj odgovorov je bilo vezanih na 

zanimanje otrok in odnos vzgojiteljev do glasbe. Pojavili pa so se tudi odgovori, kot so: izkušnje 

vzgojiteljic, želja po ustvarjanju, pogoji za delo, prevelik poudarek na drugih področjih, 

razpoložljiv čas in volja vzgojiteljic. Tudi Ehrlin in Wallerstedt (2014) sta v svoji raziskavi 

ugotovili, da je najpogostejši razlog za to, da vzgojitelji ne izvajajo glasbenih dejavnosti, da se 

ne počutijo dovolj sposobne in samozavestne. 

 

Rezultati, ki smo jih pridobili z vidika sodelovanja vzgojiteljic v programih stalnega 

strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju, kažejo na njihovo prevladujočo nizko 

udeležbo. V tej povezavi smo tudi ugotovili, da vzgojiteljice, ki se na tem področju dodatno 

izobražujejo, v povprečju tudi večkrat izvajajo usmerjene glasbene dejavnosti. Izsledke o nizki 

udeležbi vzgojiteljic v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja lahko povežemo tudi z 

izsledki raziskave Denac (2010), ki ugotavlja, da kar 40,3 % vključenih vzgojiteljev meni, da 

je strokovno spopolnjevanje na področju glasbene vzgoje manj ustrezno. Predlagali so 

naslednje mogoče izboljšave: glasbene delavnice, srečanja z glasbenimi strokovnjaki in 

glasbene seminarje, na katerih bi lahko sodelujoči izmenjali svoje izkušnje na področju 

načrtovanja, izvajanja in vrednotenja glasbenih dejavnosti. Tudi Shahar (2004) v svoji raziskavi 
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poudari, da bi se morali vzgojitelji dodatno izobraževati na glasbenem področju, saj bi tako 

pridobili več znanja in posledično samozavesti.  

 

Zavedati se moramo, da ima glasba veliko pozitivnih učinkov na otroka in njegov celosten 

razvoj. V diplomskem delu sem ugotovila, da imajo vzgojitelji pozitiven odnos do vključevanja 

glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti, vendar pa se je pokazalo, da prevladuje nizka udeležba 

v programih stalnega strokovnega spopolnjevanja na glasbenem področju pa tudi v interesnih 

glasbenih dejavnostih, kar lahko vpliva na manj pogosto vključevanje glasbil v usmerjene 

glasbene dejavnosti. Glede na to, da so bili v raziskavo vključeni samo belokranjski vrtci, bi 

bilo v nadaljnjih raziskavah smiselno vključiti druge regije Slovenije ter preučevati in primerjati 

odnos vzgojiteljev do vključevanja glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti. 
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18  PRILOGE 
 

ANKETA 

Sem Ana Vrlinič, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

svojem diplomskem delu z naslovom Odnos vzgojiteljev do vključevanja glasbil v usmerjene 

glasbene dejavnosti v belokranjskih vrtcih želim s pomočjo anketnega vprašalnika pridobiti 

podatke za empirični del raziskave. Prosim vas, da izpolnite spodnji anonimni anketni 

vprašalnik in mi s tem omogočite pridobiti podatke, ki mi bodo v veliko pomoč pri pisanju 

diplomskega dela.  

Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam. 

Spol: M/Ž 

Delovna doba: _____________________ 

Starost skupine, v kateri delam: _____________________ 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 

a) redni študij predšolske vzgoje 

b) izredni študij predšolske vzgoje 

c) drugo: ________________ 

 

2. Kako pogosto izvajate usmerjene glasbene dejavnosti? 

a) Enkrat na dan 

b) Enkrat na teden 

c) Enkrat na mesec 

d) Drugo: __________________ 

 

3. Kako pogosto v usmerjene glasbene dejavnosti vključujete glasbila (Orffova glasbila, lastna 

glasbila, improvizirana glasbila)? 

a) Enkrat na dan 

b) Enkrat na teden 

c) Enkrat na mesec 

d) Drugo: __________________ 

 

4. Ste obiskovali glasbeno šolo – pri DA dopišite tudi število let. 

a) Da, ____________________ 

b) Ne 
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5. Ali sodelujete pri interesnih glasbenih dejavnostih (pevski zbor, folklora, orkester …)? Pri 

odgovoru DA dopišite, pri kateri sodelujete. 

a) Da, _____________________________________________________________________ 

b) Ne 

 

6. Katera glasbila najpogosteje vključite v usmerjene glasbene dejavnosti? 

Orffova glasbila: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Improvizirana glasbila: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Lastna glasbila: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Igrate kakšen inštrument? Pri odgovoru DA navedite, kateri/-e inštrument/-e igrate in koliko 

let. 

a) Da, _____________________________________________________________________ 

b) Ne 

 

8. Menite, da ste med študijem pridobili ustrezne kompetence za vključevanje glasbil v 

usmerjene glasbene dejavnosti? Pojasnite vaš odgovor. 

a) Da, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Ne, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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9. Ste pri vključevanju glasbil v usmerjene glasbene dejavnosti samozavestni in menite, da 

imate dovolj znanja na tem področju? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Menite, da imate v vrtcu dovolj raznovrstnih glasbil, ki jih lahko ponudite tudi otrokom pri 

usmerjenih glasbenih dejavnostih? 

a) Da 

b) Ne 

 

11. Kaj po vašem mnenju vpliva na pogostost vključevanja glasbil (improviziranih, lastnih in 

Orffovih) v usmerjene glasbene dejavnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Ali se med zaposlitvijo dodatno izobražujete v programih stalnega strokovnega 

spopolnjevanja na glasbenem področju? 

a) Da 

b) Ne  

 

13. Če ste na 11. vprašanje odgovorili z DA, odgovorite na naslednji dve vprašanji. 

A) Navedite programe, ki ste se jih udeležili. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

B) Koliko izobraževanj ste se udeležili v zadnjih 10 letih? 

___________________________________________________________________________ 

Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas in rešili anketni vprašalnik. Prosim vas, 

da ga izpolnjenega oddate ravnateljici vrtca. 

Ana Vrlinič 


