
»Glasba pomaga in krepi sposobnost koncentracije ter pomaga otroku 

pri vzpostavljanju notranje urejenosti ter duhovnega ravnovesja.«          

Maria Montessori 

 

Ob iskanju glasbenih vsebin bodisi v knjigah ali na spletu naletimo na številne misli 

piscev ali t. i. »velikih« ljudi, ki nam s svojimi zapisi jasno nakažejo, da glasba v življenju 

slehernega posameznika igra pomembno vlogo. Platon je recimo zapisal, da je 

poučevanje glasbe najmočnejši instrument, kjer si ritem in melodija utirata pot v 

notranje dele duše, s čimer se absolutno strinjam. 

Nadvse hvaležni smo lahko tisti, ki nam je bila glasba dobesedno položena v zibelko. 

Ostali se z njo zagotovo srečajo v kasnejših obdobjih. 

In zakaj o glasbi v samih presežnikih?  

Če čisto posplošim … Glasba razveseljuje, osrečuje, navdušuje, čustveno bogati, 

notranje pomaga, rešuje, krepi, miri, opogumlja in še bi lahko naštevala.  

 

Vse pa se začne s poslušanjem. Predstavljajte si, da bi gledali film, gledališko 

predstavo ali da bi spremljali koncert brez zvoka. Poslušanje nam zgradi celostno sliko. 

S prvim poslušanjem smo kot dojenčki seznanjeni že v materinem telesu, kjer slišimo 

bitje materinega srca in zvoke, ki nastanejo okoli nje. 

Zelo pomembno je, da otroke seznanimo z načini, preko katerih se bodo naučili 

poslušati. V prvi vrsti smo prav odrasli tisti, ki moramo biti dober poslušalec. Otrokom 

na ta način neprenehoma kažemo, kako prisluhniti okolici. Ni jih potrebno miriti ali jih 

prepričevati, da naj bodo tiho in naj poslušajo. Dobri zgledi vlečejo in s tem, ko odrasli 

znamo prisluhniti drugim, jasno navzven izrazimo visoko mero spoštovanja do govorca 

ali zvoka, ki smo mu izpostavljeni. Prav spoštovanje pa je eno izmed temeljnih načel 

pedagogike montessori. Naučimo se, da v prostoru, ne glede na število ljudi ali velikost 

prostora, govorimo tiho in razločno. Otrokom tako pokažemo, da je v prostoru 

pomemben vsak glas. Kadar govori kateri izmed otrok, ga ne prekinjamo ampak mu 

moramo prisluhniti in ga poslušati do konca. V pogovoru z otroki moramo omogočiti, 

da govori vsak otrok in ko izraža svojo misel, ga ne smemo prekiniti. V montessori 



prostorih je dnevno prisotna igra tišine. Gre za vajo na črti preko katere otrok razvija 

grobo in fino motoriko, ravnotežje, veščino poslušanja in zavedanja telesa, se notranje 

umiri in se nauči postati skladen sam s seboj. Vaja se izvaja vsak dan, navadno takrat, 

kadar opazimo, da se je raven koncentracije znižala.  

Dokazano je, da glasba spodbuja ljubezen ne samo do glasbene ampak tudi do 

številnih drugih umetnosti in področij in da s tem, ko poslušamo, izvajamo in 

ustvarjamo glasbene vsebine, vplivamo tudi na splošni estetski (razvijamo npr. estetski 

čut in smisel za lepo v glasbi …); moralni (se npr. naučimo pravilnega odnosa do 

ravnanja z instrumenti …); telesni (značaj in natančnost gibanja …) in intelektualni 

(razvoj usmerjene pozornosti …) razvoj otrokove osebnosti. 

Razvijanje glasbene sposobnosti intenzivno gradi in razvija veščine, ki so v povezavi 

s področji matematike in jezika. 

Otroci, ki so že od malih nog vpeti v glasbo, tako govorijo jasno, njihovo besedišče pa 

je izrazito bogato. 

Glasbo je v svoja teoretična izhodišča vključila tudi znanstvenica Maria Montessori. 

Poudarila je, da otrok preko glasbe poskrbi za pozitivno notranjo naravnanost. 

Ugotovila je, da imajo otroci občutljivo obdobje za glasbo med 2. in 6. letom in da lahko 

odrasli v tem času za razvoj otrokove sposobnosti na glasbenem in posledično na 

drugih področjih naredimo ogromno.  

Da pa lahko otroci v polnosti izkoristijo občutljivo obdobje za glasbo, jim je treba 

omogočiti, da aktivno doživljajo glasbo in gibanje. Tu ne gre za to, da otroke prosimo, 

da pri poslušanju mirujejo, temveč za to, da otroke spodbujamo h gibanju in igranju oz. 

ustvarjanju glasbe.  

Montessorijeva je temeljila k pripravljenemu okolju. Gre za okolje, ki otroku nudi popoln 

razvoj na vseh področjih. V oporo pri otrokovem razvoju so številni izbrani materiali 

preko katerih otrok v polnosti razvija samega sebe. 

Na glasbenem področju je M. M. uvedla Montessori Bells ali t. i. montessori zvonce. 

Gre za komplet zvoncev, ki vsak zase stojijo na rjavih in belih podstavkih. Zvonci 

nimajo nikakršnih vizualnih oznak. Gre namreč za senzorični material, ki pomaga pri 

razvijanju sluha. Otroci v montessori okolju začno z zvonci delati že pri treh letih, torej 

v obdobju, ko je srkajoči um pri otroku (sposobnost, da otrok srka znanje) še vedno v 



zelo aktivni fazi. Zvonci so intonančno zelo natančni in se ne morejo razglasiti, zato jih 

je Maria Montessori tudi izbrala. Otrok pri rokovanju z zvonci uporabi še palčko ali t. i. 

udarjalko, s katero udarja po glasbilu, in dušilec zvoka s katerim otrok zaduši glas 

zvonca. 

Učitelj izvaja predstavitve preko katerih otroku omogoča, da se skoncentrira na zvok, 

sliši čist izolirani ton, se uri v glasbenem spominu; ob zaigranem tonu otrok vadi petje 

posameznega tona, spoznava lestvice, visoke in nizke tone, cele tone, poltone in 

nenazadnje ustvarja svojo glasbo. Prav zadnje pa od otroka nedvomno zahteva visoko 

stopnjo koncentracije, ki jo otrok ob dnevnem rokovanju z zvonci neprenehoma gradi 

in podaljšuje. 

Od dela z zvonci se otrok prestavi na zvočne skrinje s pomočjo katerih poglablja 

predhodno pridobljene glasbene veščine. 

Pesmi, s katerimi lahko dodatno obogatimo glasbeno dejavnost naj bodo v rimah, naj 

bodo obogatene z gibanjem, besedila pesmi naj bodo v drugih jezikih, saj na ta način 

pri otroku širimo kulturno zavest … 

Pomembno je, da o pomembnosti glasbe osveščamo tudi starše in težimo k temu, da 

se elementi glasbe prenesejo v vsakdanje življenje doma, saj lahko otrok le na ta način 

glasbo doživi in ozavesti v polnosti. 

Glasba od otroka že na začetku zahteva precej pozornosti, glasbene izkušnje pa, ki jih 

otrok pridobi v zgodnjem obdobju, ostanejo za vse življenje. Otrok, ki se uči igrati 

določen instrument, mora hkrati uskladiti zaznavanje not in igranje na instrument. 

Učenje igranja na določen instrument otroku pomaga razviti visoko stopnjo 

koncentracije, saj se mora dlje osredotočati na določeno aktivnost. S pridobljeno 

koncentracijo je uspešnejši tudi pri drugih šolskih obveznostih. Z vajo igranja uri tudi 

svojo potrpežljivost, kaj pa je ponovno dobra popotnica za življenjske izzive. 

 

Mojca Kumprej 

  


