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Vloga staršev pri učenju 
inštrumenta 

1.poglavje 
!
!
!

Poleg strokovnega pedagoškega pristopa, je za razvoj otrokovih 
glasbenih sposobnosti in veselja do glasbe, zelo pomembna tudi 
vloga   staršev.   Ponujamo vam nekaj koristnih nasvetov, ki bodo 
vam in vašemu otroku pomagali, da boste igranje in vadbo 
inštrumenta razvili v poučno in zabavno izkušnjo.  
!
!
!
!
!
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1. Naj bo vaja del vsakodnevne rutine 
!
Po posvetovanju z otrokom določite najboljši termin za vadbo instrumenta. 
Pomembno je, da pri tej odločitvi sodeluje tudi otrok, tako ne bo imel občutka, da 
je v vadbo prisiljen. Najboljši termin za vadbo je odvisen od vsakega posameznika, 
za nekatere otroke je to takoj po šoli, za nekatere po kosilu, ali zvečer… Ugotovite 
kaj najbolj ustreza vašemu otroku in na podlagi tega postavite termin za vadbo.  
!
!
!
2. Na začetku naj bo vaja kratka 
!
Za mlajše učence ni priporočljivo, da vadba inštrumenta traja več kot 30 minut 
dnevno. Otroci, še posebaj začetniki, za daljšo vadbo ne premorejo dovolj 
potrpljenja, ne dovolj koncentracije. Če opazimo, da otrok kaže vedno več interesa 
za učenje inštrumenta, čas vadbe podaljšamo. Pri tem pazimo, da vadba ni 
predolga in s tem utrujajoča. Ne pozabite, izhajajte iz otrokovih želja in ga v vadbo 
ne silite. 
!
!
3. Vzpodbujajte otroka 
!
Vzpodbudne besede so zelo koristne in pomembne pri učenju glasbenega 
inštrumenta. Ne pozabite na nenehno vzpodbujanje vašega otroka v njegovem 
procesu učenja inštrumenta. Opazujte in beležite njegov napredek v igranju, ko je 
potrebno, mu ga tudi pokažite. S tem bo dobil občutek, da njegovo delo ni zaman 
in tako bo vadba zanj dobila še večji smisel. Nasmeh in objem pomenita otroku 
ogromno. Preko vadbe inštrumenta se lahko otroku približate in z njim ustvarite 
posebno medsebojno vez.  
!
!
!
!
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4. Naredite dnevno vadbo zabavno in prijazno 
!
Mogoče najbolj koristen nasvet, ki vam ga lahko damo je, da vadbe inštrumenta 
nikoli ne spremenite v kazen, s tem bo otrok igranje inštrumenta dojel kot 
negativno izkušnjo in vadbo zasovražil. Raje vadbo naredite zabavno in otroku 
prijazno, bodite kreativni in se med njo zabavajte. (Npr.: za vsako opravljeno 
dnevno vadbo naj otrok v vadbeno razpredelnico nalepi nalepko...)  
!
!
5. Ustvarite primerne pogoje za vadbo 
!
Je sedež dovolj udoben? Je svetloba primerna? Je prostor dovolj prezračen? 
Poskrbite, da bo prostor v katerem otrok vadi, za vadbo primeren in da v njem ne 
bo prisotnih dejavnikov kateri bi odvračali otrokovo pozornost od same vadbe. Prav 
tako lahko razmislite o prilagajanju termina za vadbo glede na letni čas. Na primer: 
med poletjem, ko je čas počitnic in so temperature višje, nastavimo termin za vajo 
zjutraj, ko so temperature nižje...  
!
!
6. Pogovorite se z glasbenim učiteljem 
!
Pogovorite se z glasbenim učiteljem o  vašem otroku, kje ima težave,  na katerih 
področjih igranja je potrebno več delati, itd... in temu primerno sestavite potek 
vadbe. Ne pozabite na segrevalne vaje, nato skladbe z novimi tehničnimi elementi 
in na koncu skladbe, ki jih otrok že pozna in v igranju leteh uživa. 
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Pozitivni učinki glasbene 

dejavnosti na otrokov razvoj 
2.poglavje 

!
Danes lahko izbirate med številnimi različnimi obšolskimi 
dejavnostmi v katere lahko vključite vašega otroka. Ene izmed 
teh so tudi glasbeno izobraževalne dejavnosti kot so učenje 
inštrumenta, pevski zbori, igranje v raznih glasbenih zasedbah, 
glesbene delavnice, igre, itd... V kolikor razmišljate o vključitvi 
vašega otroka v kakršnekoli glasbene dejavnosti, si za lažjo 
odločitev preberite spisek petih  pomembnih pozitivnih učinkih 
glasbenega izobraževanja in udejstvovanja za celostni osebni 
razvoj vašega otroka. Mogoče vaš otrok ne bo nikoli novi 
Mozart, mu bo pa ukvarjanje z glasbo pomagalo pri učenju 
matematike, sprejemanju moralnih in esteskih vrednot, sklepanju 
novih prijateljstev in razvijanju kolegialnosti in ekipnega duha. 
!
!
!
1. Vpliv na intelektualni razvoj 
!
Mnogo študij je bilo izvedenih na temo vpliva glasbe na  razvoj človeških 
možganov. Danes vemo, da so v povprečju otroci, ki se ukvarjajo z glasbo v šoli 
uspešnejši od tistih, ki se z glasbo ne ukvarjajo. Zadnje raziskave kažejo, da 
izpostavljenost in ukvarjanje z glasbo v otroštvu ugodno vpliva na otrokov razvoj 
branja, inteligence (IQ) in spomina. Učenje inštrumenta je koristno tudi za starejše 
ljudi saj je dokazano, da glasbena dejavnost lahko upočasni, ustavi ali celo obrne 
procese staranja ter upadanja umskih sposobnosti zaradi bolezni. 
!
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!
2. Vpliv na razvoj discipline, vztrajnosti in potrpežljivosti 
!
Učenje inštrumenta, uči otroke takoimenovanega zakasnelega zadoščenja, torej 
zadoščenja, ki ni trenutno, ampak do njega prideš po daljši in težji poti. Dajmo za 
primer učenje violine, ki zahteva ogromno potrpežljivosti in vaje, preden lahko 
inštrumenta »spravimo« kakšen ton. S prva moramo osvojiti pravilno držo violine, 
pravilno držo loka in pravilno držo telesa… šele, ko to osvojimo, se lahko  
posvetimo samemu izvajanju glasbe. Proces učenja inštrumenta otroke navaja kako 
vztrajati v urah in urah vadbe, ki se raztegnejo v mesece in celo leta, da dosežejo 
želen cilj, kot je igranje v glasbeni skupini ali izvajanje obsežne skladbe na 
koncertu. Za izvajanje kvalitetne učne ure ali vadbe doma je potrebna visoka 
stopnja koncentracije. Skupinsko učenje in igranje v glasbenih zasedbah, pa 
ugodno vplivata na potrpežljivost in strpnost, kjer je učenec primoran, da igra 
samo takrat, ko je na vrsti. Ravno skozi čakanje in pozorno poslušanje igranje 
svojih so-glasbenikov, se otrok uči spoštovanja do vrstnikov in koncentracije. 
!
!
3. Vpliv na razvoj samozavesti 
!
Učenje inštrumenta otroku nudi poligon na katerem se uči sprejemanja in dajanja 
konstruktivne kritike. Spreminjanje negativnega odziva v pozitivno motivacijo 
pomaga pri krepitvi samozavesti. Skupinski pouk, pomaga otrokom razumeti, da 
nobeden, vključno z njimi in njihovimi vrstniki, ni popoln in da ima vsak zmožnost 
nenehnega napredovanja. Pravtako koristna in pomembna veščina je zmožnost 
javnega nastopanja, ki se je otroci učijo skozi razne glasbene nastope, koncerte… in 
jo zlahka prenesejo na ostala življenska področja. 
!
!
4. Vpliv na razvoj motorike in koordinacijo telesa 
!
Igranje inštrumenta predstavlja fizično aktivnost, za obvladovanje katere, moramo 
najprej razviti določene gibalne in motorične spretnosti. Učenje inštrumentov kot 
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so bobni in tolkala, pomagajo v razvoju kordinacije udov in motorike, ker zajema 
gibanje dlani, rok, in nog. Inštrumenti, kot so kitara, violina ali klavir zahtevajo 
drugačne gibe, ki so povezani z razvojem fine motorike in medsebojne neodvisnosti 
rok in prstov. Razvoj koordinacije, neodvisnosti udov in perfekcije gibov so 
lastnosti, ki lahko otroku koristijo na njegovi nadaljni življenski poti.    
!
!
5. Vpliv na razvoj socialnih veščin 
!
Predvsem ugodno na razvoj socialnih veščin, vpliva učenje in igranje inštrumenta v 
skupini saj zahteva med učenci določeno interakcijo in komunikacijo, ki pri otroku 
vspodbuja timsko delo. Npr: če bo otrok v skupini igral preglasno, prehitro, 
prepočasi... bo moral svoje igranje skupini slej ko prej prilagoditi, v nasprotnem 
primeru bo skladba zvenela narobe. Pomembno za otroka je, da dojame  
pomembnost svoje individualne vloge za dobrobit celotne skupine. Preko učenja v 
skupini otrok razvija pozitivno socialno interakcijo in učinkovitost reševanja 
problemov.   
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

Dejavniki, ki pri izbiri 
glasbene šole ne smejo biti na 

prvem mestu 
3.poglavje 

!
!
1. CENA 
!
Največja napaka je, da ljudje izberejo glasbeno šolo, ki nudi najugodnejše 
inštrukcije. Takšne šole imajo običajno NAJMANJ izkušenj in svoje učence 
pridobivajo zgolj na podlagi ugodne cene. To dokazuje tudi dejstvo, da veliko 
učencev že po prvem letu šolanja, izobraževanje pri njih opusti. Bodisi zaradi 
izgube motivacije ali zaradi iskanja kvalitetnejšega izobraževanja. Poglavitni razlog 
za vašo izbiro ne sme biti cena. Poiščite nekoga, ki vam in vašemu otroku zagotavlja 
REZULTATE. Dobra glasbena šola vam bo ponudila več programov, tudi 
takšnega, ki bo primeren za vaš žep. Včasih drži rek, da dobite to, kar plačate! 
!
!
2. LOKACIJA 
To je druga napaka, ki jo delajo učenci ali starši pri iskanju glasbene šole. Mnogi se 
zaradi lokacije odločijo za glasbeno šolo, ki ne zadovolji njihovih potreb. Priročna 
lokacija še ne pomeni, da bo izobraževanje kvalitetno in strokovno. Poiščite nekoga, 
ki vam in vašemu otroku zagotavlja REZULTATE, četudi to pomeni več 
prevoženih kilometrov. 
!
!
!
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3. REFERENCE 
Veliko ljudi je pri odločitvi pozornih le na kvalifikacije. Diploma iz glasbe še ne 
zagotovi REZULTATOV. Če nekdo razume glasbo še ne pomeni, da vam lahko 
pomaga, da jo boste razumeli tudi vi ali vaš otrok. Veliko izkušenj z nastopanjem ne 
prinese sposobnosti, da bo nekdo dober inštruktor.  Pri izbiri šole bodite pozorni na 
njene dosedanje dosežke, priznanja, uspehe njenih učencev in priporočila staršev 
katerih otroci šolo obiskujejo ali so jo obiskovali. Vedno izberite glasbeno šolo, ki 
vam zagotavlja REZULTATE. 
!
!
!
!
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