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UVOD
Pismenost je zmožnost vzpostavljanja komunikacije v določenem simbolnem sistemu. Obvladovanje različnih pismenosti nam omogoča dostopati do področij védenja, kot so jezikovno, matematično, glasbeno, likovno, tehnično, informacijsko, pa tudi
socialno in čustveno. Gardner pravi, da imamo pismeni možnost, da tudi sami prispevamo novo znanje oziroma razvijemo nov simbolni sistem (Gardner 1995, 392).
Razumevanje pismenosti in procesov opismenjevanja ima poseben pomen za nas,
ki poučujemo, in vas, spoštovani študentje, ki boste poučevali. Opismenjuje lahko le
pismeni, zato je obvladovanje različnih pismenosti pokazatelj široke splošne razgledanosti in strokovne usposobljenosti bodočih in delujočih vzgojiteljev in učiteljev, ki
bodo te zmožnosti prenašali na udeležence v vzgojno-izobraževalnem procesu.
V tem besedilu obravnavamo glasbeno pismenost. Na splošno jo pojmujemo kot
skupek sposobnosti, spretnosti in znanj, ki nam omogočajo, da glasbo poslušamo, doživljamo, vrednotimo, izvajamo in ustvarjamo. Glasbeno pismeni so torej tudi ljudski
pevci, godci ter drugi ljubitelji in priložnostni poslušalci/uporabniki glasbe. V ožjem
smislu pa glasbeno pismenost pojmujemo kot zmožnost branja in pisanja notnega/
glasbenega zapisa. Slednje nam omogoča večjo samostojnost pri spoznavanju, izvajanju in ustvarjanju nove glasbe.
V šolskem prostoru se o pismenosti razpravlja tudi v povezavi z opismenjevanjem.
Razvijanje specifičnih zmožnosti, spretnosti in znanj je osrednja tema in namen naše
obravnave dejavnosti glasbenega opismenjevanja. Pri tem izhajamo iz dejstva, da se
glasbeno opismenjujejo tako otroci kot odrasli. V ta namen smo izbrali pristop, ki je značilen za učenje glasbe in ki ga upoštevamo v didaktičnih pristopih k učenju in poučevanju glasbe v vrtcih, osnovnošolskem izobraževanju in izobraževanju v glasbenih šolah.
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Glasbeno opismenjevanje poteka skozi štiri faze, ki si sledijo v zaporedju: poslušanje, izvajanje, branje in pisanje. Če želimo brati in pisati glasbo, si moramo, ne glede
na to, kdaj z opismenjevanjem začnemo, najprej razviti glasbene predopismenjevalne
zmožnosti1 in spretnosti. Zmožnosti, ki so predpogoj za razvoj glasbene pismenosti,
so: slušno zavedanje2 in razlikovanje zvočnih/glasbenih vzorcev, zmožnost usklajevanja glasbenega izvajanja z drugimi ter vzpostavljanje povezav med zvočno in pisno
podobo glasbe. Ob tem pa je treba razvijati tudi spretnosti enakomernega izvajanja v
izbranem tempu. Posebnost glasbenega področja je, da je treba omenjene zmožnosti
in spretnosti uriti/vaditi skozi daljše časovno obdobje. Pri tem ima pomembno vlogo
glasbeni spomin, ki si ga širimo, poglabljamo in utrjujemo celo življenje.
V besedilu smo se omejili na tista področja glasbenih dejavnosti, ob katerih si razvijamo predvsem ritmične sposobnosti, spretnosti enakomernega izvajanja ter spretnosti elementarne orientacije v notnem zapisu, predvsem spretnosti branja in pisanja
notnega zapisa. Vsako področje dejavnosti uvaja teoretični del, temu sledijo dejavnosti, ki vodijo od poslušanja k izvajanju in ustvarjanju. Začetne dejavnosti so usmerjene
v pozorno poslušanje in zavestno spremljanje poteka glasbe. Nato so predstavljene
dejavnosti izvajanja ob glasbi. Sledijo dejavnosti, v katerih samostojno urimo izbrane
glasbene izzive, kot so izvajanje ritma, branje notnega teksta s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi ter parlato.3 Morda bo tak način učenja zahteval nekoliko več časa in
vztrajnosti, bo pa zadovoljstvo nad doseženim večje, usvojeno znanje pa trajnejše. Ob
predlaganih dejavnostih bomo prebudili sluh kot čutilo, s katerim odkrivamo tisto, kar
je očem skrito in rokam nedosegljivo.
Dobro je, da začetniki dejavnosti izvajajo z nekom, ki je glasbeno pismen in lahko
z gotovostjo poda ustrezno povratno informacijo o pravilnosti izvedbe. Zaželeno je, da
dejavnost tudi izvede in po potrebi ponovi, da se jo učeči lahko nauči s posnemanjem.
Poslušanje in posnemanje sta najučinkovitejši metodi učenja glasbe. Prednost takega
načina učenja je tudi v tem, da ne ponavljamo in pomnimo napačnih vzorcev glasbenega izvajanja, ki so pogosto posledica neenakomernega izvajanja in netočne intonacije. Želimo poudariti, da je pri glasbenem opismenjevanju pomembno, da pomnjenje
in izvajanje glasbenih vzorcev/glasbe urimo tako, da natančno ponavljamo pravilne
zvočne/glasbene vzorce.
Za boljšo nazornost, ob katerih glasbenih primerih se bomo še posebej uspešno
učili in urili, na začetku dejavnosti predlagamo izbor glasbenih primerov iz svetovne
glasbene literature, ki je vsakomur hitro in preprosto dostopen na internetnih straneh
YouTuba. Glasbeni primeri so skrbno izbrani in predstavljajo pomembnejše umetniške
1 Ko govorimo o glasbenem opismenjevanju v ožjem smislu, uporabljamo izraz zmožnost, ko pa omenjamo
specifične glasbene zmožnosti, ki izhajajo iz posameznikovih dispozicij, uporabljamo izraz (glasbena) sposobnost.
2 Ta pogoj velja za ljudi, ki slišijo. Gluhi zaznavajo glasbo s celim telesom.
3 Ritmično branje notnega zapisa s tonsko abecedo z upoštevanjem elementov interpretacije.
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stvaritve skladateljev iz različnih umetnostnih obdobij. Ob tem pa želimo opozoriti, da
lastnik lahko internetno povezavo ukine. Zato predlagamo, da sami iščete drug posnetek iste glasbe. Nekateri glasbeni primeri so predlagani iz didaktičnih kompletov za
glasbeno vzgojo4 v osnovni šoli avtoric Brede Oblak in Albince Pesek. Če teh zgoščenk
nimate, lahko skladbe po naslovih poiščete na spletu.
Besedilo visokošolskega učbenika je razdeljeno na poglavja. Uvodu sledijo napotki za izvajanje dejavnosti. V naslednjem poglavju obravnavamo ritmične sposobnosti
ter dejavnosti za enakomerno izvajanje glasbe in razvoj ritmičnega posluha. Dejavnosti vodijo v občutenje utripa (pulza), ki je osnova za vzpostavljanje vseh ostalih razmerij
ritma v glasbi. V odnosu do enote (dobe) so predstavljena daljša in krajša tonska trajanja, iz katerih izpeljujemo vaje za izvajanje glasbenega ritma.
Besedilo zaključimo z obširnim poglavjem o pristopu k branju notnega zapisa.
Najprej so ponujene vaje za utrjevanje tonskega zaporedja in splošne orientacije v
notnem črtovju, ki jih lahko izvajamo po spominu. Nato nas sistematično zasnovane
vaje uvedejo v parlato, ritmično branje s tonsko abecedo ali solmizacijskimi zlogi. Te
vaje so podlaga za izvajanje glasbe po notnem zapisu. Za vsak tonski sklop je najprej
sestavljena uvajalna vaja za razvoj spretnosti branja. Tej sledi izbran primer pesmi, katere melodija je sestavljena iz tonskega zaporedja, ki smo ga predhodno izurili. To je
priložnost, da usvojeno teoretično znanje prenesemo na praktični primer izvajanja, kar
predstavlja končni cilj našega učenja.
Vsem, ki boste ponujeni pristop h glasbenemu opismenjevanju preizkusili, želimo
veliko uspeha. Novo znanje ter bolj razvite glasbene sposobnosti in spretnosti bodo
omogočile poglobljeno doživljanje glasbe, ki jo poslušate. Nove izkušnje bodo prispevale k izgrajevanju dobre samopodobe o sebi kot glasbeniku. Občutek samostojnosti
pri izbiranju in izvajanju glasbene literature za šolsko rabo in delo v vrtcu bo prijeten.
Spremembe bodo opazne tudi na področju estetske občutljivosti in vrednotenja glasbe.
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti skladateljici in docentki Brini Jež Brezavšček
za konzultacije o nekaterih izzivih poučevanja glasbene teorije ter pri iskanju rešitev za
njihovo uspešno praktično izpeljavo.
dr. Bogdana Borota

4 V šolskem letu 2013/14 je prišlo do preimenovanja obveznega predmeta Glasbena vzgoja v Glasbena umetnost.
Če se bo novo ime predmeta obdržalo, se pričakuje tudi preimenovanje didaktičnih gradiv.
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NAPOTKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
Osrednje vodilo pri snovanju dejavnosti je od glasbe h glasbi. Dejavnosti izhajajo iz glasbe ali pa se v glasbi zaključijo. Ob tem si prizadevamo oblikovati pogoje za
celostno učenje, ki ga Barbara Sicherl Kafol opredeljuje v smislu doseganja ravni globalnega znanja na način spodbujanja kognitivnega, afektivnega in psihomotoričnega
razvoja. Prav zaradi tega je treba pri učečem se aktivirati njegovo celostno osebnostno
strukturo, oblikovati pozitivne sugestije, razvijati multisenzorne predstave ter oblikovati sproščeno in stimulativno učno okolje (Sicherl Kafol 2001, 44). Ne nazadnje je za
učenje potrebna tudi motivacija.
Morda bodo predlagane dejavnosti in vaje za učečega novost, za katero si želimo,
da bi bila skladna z njegovo storilnostno motivacijo. Kot ugotavlja Branka Rotar Pance,
je treba uvajanje novosti vselej pospremiti s kritičnim vrednotenjem, s katerim se odločamo za nadaljnje preizkušanje načinov učenja (Rotar Pance 2006, 75).
V vsaki dejavnosti obravnavamo po en glasbeni izziv. Začetnikom priporočamo
upoštevanje zaporedja dejavnosti. V vsakem primeru pa lahko dejavnosti izbirate selektivno. Spretnost si boste bolje izurili, če boste isto dejavnost izvedli večkrat. Zaželeno je, da vsako na novo izurjeno spretnost preizkusite tudi v praksi tako, da glasbo
izvajate ali jo ustvarjate.
Dejavnosti so oštevilčene in imajo vsebinski naslov. Opredeljene so s cilji, vsebino
in potekom. Ponekod so zapisani predlogi izvedbe na različnih zahtevnostnih ravneh.
Pri izvajanju nekaterih dejavnosti potrebujete ritmično in/ali melodično glasbilo ter nekatere pripomočke, na primer metronom in predvajalnik glasbe. Za začetek
zadostujejo virtualna glasbila in metronom. Če želite dostopati do raznovrstnih glasbenih posnetkov, potrebujete tudi internetno povezavo in/ali zgoščenke didaktičnih
kompletov za glasbeno vzgojo v osnovni šoli.
Predlogi nekaterih internetnih povezav na:
–– metronom, dostopen na:
http://bestmetronome.com/,
http://www.metronomeonline.com/;
–– virtualno klaviaturo, dostopno na:
http://www.bgfl.org/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/,
http://www.virtualpiano.net/;
–– virtualno baterijo tolkal, dostopno na:
http://www.virtualdrumming.com/drums/windows/hip-hop-drum-kits.html,
https://www.buckle.com/static/bscene/games/drums/drums.html.
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Glasbeni posnetki so dostopni na:
www.youtube.com,
www.live365.com.
Ostale predlagane povezave na spletne strani navajamo med besedilom. Zaželeno
je, da glasbeno literaturo in spletne tečaje glasbenega opismenjevanja iščete in preizkušate tudi sami.
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RITMIČNE SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI
ENAKOMERNEGA IZVAJANJA
Ritmični posluh uvrščamo med elementarne glasbene sposobnosti. Zanje je značilno, da se razvijejo iz nam vsem prirojenih dispozicij. Ritmične sposobnosti in spretnosti so raznovrstne, navzven pa delujejo kot usklajena celota. Mednje uvrščamo sposobnosti:
–– zaznavanja osnovnega glasbenega utripa,
–– ohranjanja enakomernega osnovnega glasbenega utripa skozi glasbeno tišino,
–– usklajevanja gibanja z glasbo,
–– izvajanja podelitve dobe.
Če želimo, da se bodo naše ritmične sposobnosti pokazale tudi navzven, v glasbenem izvajanju in ustvarjanju, si moramo razviti tudi spretnosti. Te pa je treba izuriti z
vadenjem. Glasbeno vadenje je posebnost in nujen način glasbenega učenja.
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Shema 1: Področja dejavnosti za razvoj ritmičnih sposobnosti in spretnosti

V tem poglavju so v ospredju dejavnosti za občutenje in ohranjanje osnovnega
glasbenega in metričnega utripa ter dejavnosti za enakomerno izvajanje glasbe v različnih tempih. Nadaljnji razvoj ritmičnih sposobnosti je podprt z dejavnostmi za vzpostavljanje ritmične hierarhičnosti (primer 3) ter izvajanje tonskih/ritmičnih trajanj in
trajanj pavz v metrično urejeni glasbi.

OSNOVNI GLASBENI UTRIP IN TEMPO
Osnovni glasbeni utrip v glasbi občutimo kot enakomerno pulziranje, ki ga vedno znova uravnavamo glede na potek glasbe. Je podlaga za zaznavanje in določanje
tempa v glasbi. Tempo v glasbi opredelimo na osnovi ocene hitrosti oziroma števila
utripov na minuto.5 Pogosto občutenje osnovnega glasbenega utripa vzpostavimo na
nezavedni ravni, z izvajanjem ponavljajočih se gibalnih vzorcev, kot so kimanje z glavo,
guganje levo, desno oz. naprej in nazaj ter enakomerno tleskanje s prsti, trkanje ali tap5 Oznake za tempo v glasbi so relativne ali absolutne. Relativna je opisna in nakazuje tudi značaj, na primer
presto, andante, grave. Absolutna je na primer metronomska oznaka MM = 60. Podatek pomeni, da je v eni minuti
izvedenih šestdeset utripov.
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kanje z nogo ob tla. Osnovni glasbeni utrip je tudi podlaga za skandiranje, korakanje
in ploskanje ob glasbi.
Vzpostavljanje osnovnega glasbenega utripa ob glasbi je oblika komunikacije z
glasbo. Pri izvajanju in poslušanju žive glasbe je ta komunikacija vzpostavljena tako
med poslušalcem in izvajalcem kot med poslušalcem in glasbo. Ta primarna oblika komunikacije običajno preraste v poustvarjalni proces doživljanja, spoznavanja in vrednotenja glasbe.
Občutek za enakomerni osnovni glasbeni utrip in povezava le-tega s sposobnostjo usklajevanja gibanja z glasbo sta prirojeni dispoziciji (Sloboda v Borota 2013a).
Zato se osnovnega glasbenega utripa ne učimo, ampak ga ob glasbenih dejavnostih le
ozaveščamo in ohranjamo. Občutenje osnovnega glasbenega utripa je tudi osnova za
enakomerno branje notnega zapisa in izvajanje glasbe po notnem zapisu.
Dejavnosti za zaznavanje, ozaveščanje in izvajanje osnovnega glasbenega utripa
so raznovrstne. Pomembno je, da potekajo ob glasbi in trajajo dalj časa. Ker je vzpostavljanje občutka za enakomeren osnovni glasbeni utrip treba avtomatizirati tudi, ko
glasbe ne slišimo, spretnost urimo z vajami in ob pomoči metronoma.
Po hitrosti zaporedja osnovnega glasbenega utripa določimo tempo (hitrost v
glasbi). Na splošno tempo delimo v tri skupine: počasni, zmerni in hitri.

Primer 1: Oznake za tempo

Počasni tempi

Zmerni tempi

Hitri tempi

Relativna oznaka

Hitrost

Largo

Zelo počasi

Adagio

Počasi

Grave

Počasi

Andante

Zmerno počasi

Moderato

Srednje počasi

Allegretto

Zmerno hitro

Allegro

Hitro

Vivace

Hitro

Presto

Zelo hitro

Absolutna oznaka
MM6 = 40–76

MM = 76–120

MM = 120–208

Povezava na metronom: 6
http://simple.bestmetronome.com/.

6 MM – Mälzelov metronom, število udarcev nihala na minuto.
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1. dejavnost: zaznavanje osnovnega glasbenega utripa v glasbi
Cilja:
–– zaznati in izvajati osnovni glasbeni utrip ob pozornem poslušanju glasbe,
–– ohranjati enakomeren osnovni glasbeni utrip v premorih med glasbenim posnetkom.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Johann
Strauss,
Radetski
marš,
https://www.youtube.com/
watch?v=FHFf7NIwOHQ;
–– Wolfgang Amadeus Mozart, Andante, odl. (Oblak, B., Glasba v 18. in 19. stoletju, CD 1, št. 5), https://www.youtube.com/watch?v=Q4SyqVpQgGA;
–– Johann Sebastian Bach, Charles Gounod, Ave Marija (Oblak, B., Glasba v 20.
stoletju za 9. razred devetletne šole, CD 2, št. 13, https://www.youtube.com/
watch?v=s_qZ_GoEJIc);
–– Brian Bonsor, Cantilena (Oblak, B., Glasbena slikanica 1, CD, št. 20);
–– Bill Haley, Rock arround the clock, odl. (Pesek, A., Glasba danes in nekoč 9, CD
2, št. 24), https://www.youtube.com/watch?v=Ud_JZcC0tHI ali https://www.
youtube.com/watch?v=N-qjc17KEsc.
Vsebina in potek
a) Poslušajte predlagane glasbene posnetke. Ob pozornem poslušanju glasbe
izvajajte osnovni glasbeni utrip tako, da:
–– enakomerno tleskate s prsti, ploskate, tapkate z nogo ob tla, kimate z glavo;
–– hodite po prostoru in korake usklajujete z glasbo;
–– izvajate stalno zaporedje gibov in zvokov, na primer udarec z nogo ob tla,
plosk, tlesk s prsti.
b) Ponovno poslušajte iste glasbene primere. Predvajanje glasbe prekinjajte. V
premorih nadaljujte z enakomernim izvajanjem osnovnega glasbenega utripa.
c) Poslušajte glasbo po svojem izboru. Ob poslušanju izvajajte osnovni glasbeni
utrip, kot je predlagano v vaji a.

2. dejavnost: osnovni glasbeni utrip ob petju in ritmični izreki
Cilja:
–– nakazovati in izvajati osnovni glasbeni utrip ob petju in ritmični izreki;
–– enakomerno hoditi in izrekati zaporedje besed.
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Vsebina in potek
a) Pojte pesem. Ob petju nakazujte osnovni glasbeni utrip z gibom, nato ga izvajajte še s ploskom, tleskom ali z igranjem na glasbilo.
b) Enakomerno izrekajte izštevanko. Z roko nakazujte osnovni glasbeni utrip, kot
da bi izštevali otroke v vrsti.
c) Enakomerno hodite po prostoru. Na vsak korak izrekajte na primer imena prijateljev, držav, rastlin, glasbil.
č) Določite si vzorec izrekanja, na primer beseda, korak, korak ali beseda, korak.
Izvajajte ga ob enakomerni hoji.

Primer 2: Vzorec izrekanja imen (beseda, korak, korak)

3. dejavnost: osnovni glasbeni utrip v večglasju
Cilja:
–– usklajevati izvajanje zaporedja besed/zvokov z drugimi,
–– ohranjati skupni osnovni glasbeni utrip v večglasnem izvajanju.
Vsebina in potek
Dejavnost izvajajte v manjši skupini. Vsak udeleženec si izmisli svoje zaporedje korakov in besed (glej 2. dejavnost).
a) Z izvajanjem zaporedja korakov in besed začne prvi, čez nekaj časa se mu
pridruži drugi, nato po vrsti še ostali iz skupine. Izvedbo uglašujte na skupni
osnovni glasbeni utrip. Če je treba, enakomerni utrip izvajamo z metronomom.
b) Vsak v skupini vzame po eno zvenečo ploščico in udarjalko. Izberite tone pentatonike (c, d, e, g, a). Po prostoru hodite enakomerno, izrekanje besed pa postopoma nadomestite z igranjem zlogovnega ritma besed na zvenečo ploščico.
c) Vajo b večkrat ponovite. Uživajte v tonskem večglasju.
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4. dejavnost: grafični zapis osnovnega glasbenega utripa
Cilja:
–– slediti grafičnemu zapisu osnovnega glasbenega utripa (zaporedju pik) ob
glasbi,
–– ozvočiti osnovni glasbeni utrip z izrekanjem ritmičnega zloga ta.
Predlog glasbenega posnetka:
–– Joseph Haydn, Andante, 2. stavek iz Simfonije št. 101 (Ura), http://www.youtube.com/watch?v=h5CG6Drv0KI, odlomek 8.10–14.11.
Vsebina in potek
a) Ob poslušanju glasbe nakazujte osnovni glasbeni utrip tako, da s pogledom in
rahlim gibom zgornjega dela telesa sledite pikam oziroma grafičnemu zapisu
glasbenega utripa.
Grafični zapis glasbenega utripa:

b) Ob petju/izrekanju s prstom nakazujte osnovni glasbeni utrip tako, da potujete od pike do pike.
c) Ob poslušanju glasbe nakazujte osnovni glasbeni utrip od pike do pike, ob tem
pa izrekajte ritmični zlog ta.

5. dejavnost: relativni tempo
Cilja:
–– določiti relativni tempo glasbe glede na hitrost osnovnega glasbenega utripa,
–– uvrstiti glasbo glede na tempo v hitro, zmerno ali počasno.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Georg Friderich Händel, Menuet II iz suite Ognjemet, odl. (Oblak, B., Glasba do
18. stoletja, CD 2, št. 11), https://www.youtube.com/watch?v=6oX27Ix4gcs;
–– Gioacchino Rossini, Williem Tell, Uvertura, odl. (Pesek, A., Glasba danes in nekoč 8, CD 2, št. 8), https://www.youtube.com/watch?v=xoHECVnQC7A;
–– Gustav Mahler, Langsam schleppend, 1. stavek iz Simfonije št. 1 v D-duru, odl.
(Oblak, B., Glasba v 18. in 19. stoletju, CD 2 št. 10), https://www.youtube.com/
watch?v=U5A5tFyXQio;
–– Benjamin Ipavec, Finale iz serenade, odl. (Oblak, B., Glasba v 18. in 19. stoletju,
CD 2, št. 26).
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Vsebina in potek
Presojo o tempu v glasbi izurite z oceno hitrosti osnovnega glasbenega utripa.
Pri tem se orientirajte glede na hitrost bitja svojega srca, ko ste umirjeni (od 60 do
80 udarcev na minuto). Če je utrip v glasbi opazno počasnejši od bitja srca, je tempo
relativno počasen; če je približno enak ali nekoliko hitrejši, je zmeren; če je občutno hitrejši, pa tempo opredelimo kot relativno hiter. Relativne oznake za tempo so zapisane
s strokovnimi izrazi v italijanščini (lento, andante, presto), ki pa jih pogosto slovenimo
(počasi, grede, hitro).
a) Poslušajte glasbo in nakazujte glasbeni utrip. Glede na hitrost osnovnega glasbenega utripa jo razvrstite v eno od treh skupin: hitra, zmerna ali počasna glasba.
b) Ponovno poslušajte iste glasbene posnetke in ugotavljajte vpliv tempa na svoje doživljanje in razpoloženje. Katero glasbo, glede na tempo, najpogosteje poslušate? Katera glasba, glede na tempo, bi vas umirila/spodbudila/razveselila?

6. dejavnost: absolutni tempo
Cilja:
–– določiti absolutni tempo glasbe glede na število utripov na minuto,
–– uvrstiti glasbo glede na tempo v hitro, zmerno ali počasno.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Georg Friderich Händel, Menuet II iz suite Ognjemet, odl. (Oblak, B., Glasba do
18. stoletja, CD 2, št. 11), https://www.youtube.com/watch?v=6oX27Ix4gcs;
–– Dmitrij
Šostakovič,
Valček
št.
2,
https://www.youtube.com/
watch?v=mmCnQDUSO4I;
–– Gioacchino Rossini, Williem Tell, Uvertura, odl. (Pesek, A., Glasba danes in nekoč 8, CD 2, št. 8), https://www.youtube.com/watch?v=xoHECVnQC7A;
–– Gustav Mahler, Langsam schleppend, 1. stavek iz Simfonije št. 1 v D-duru
(Oblak, B., Glasba v 18. in 19. stoletju, odl. CD 2, št. 10), https://www.youtube.
com/watch?v=U5A5tFyXQio;
–– Benjamin Ipavec, Finale iz Serenade za godala (Oblak, B., Glasba v 18. in 19.
stoletju, CD 2, št. 26).
Vsebina in potek
a) Dejavnost izvedite kot v 5. dejavnosti. Absolutni tempo v glasbi določite po
številu glasbenih utripov na minuto. Ob glasbi preštejte glasbene utripe v eni
minuti. Dobljeno število primerjajte z vrednostmi v razpredelnici Oznake za
tempo (primer 1).
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7. dejavnost: spremembe tempa
Cilja:
–– slušno prepoznati spremembe v tempu,
–– usklajevati taktiranje7 s spremembami tempa.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Antonin Dvořák, Allegro, 5. stavek iz Tria Dumky, op. 90 (Oblak, B., Glasba v 20.
stoletju za 9. razred devetletne šole, CD 2, št. 17), https://www.youtube.com/
watch?v=ecPT8bwQrUA;
–– Sergej Prokofijev, Ples vitezov iz baleta Romeo in Julija, https://www.youtube.
com/watch?v=Z_hOR50u7ek;
–– Johannes Brahms, Madžarski ples v g-molu, št. 5, odl. (Pesek, A., Glasba danes
in nekoč 8, CD 2, št. 40), https://www.youtube.com/watch?v=y8q5tIPXnas.
Vsebina in potek
Dejavnost izvedite v paru ali manjši skupini. Eden je glasbenik, ki poje ali igra na
glasbilo, ostali ste dirigenti.
a) Glasbenik izvaja glasbo (poje ali igra na glasbilo) v različnih tempih. Lahko poje
pesem (prvi del ali prvo kitico počasi, drugo hitro) ali igra melodijo (enkrat hitreje, drugič počasneje). Dirigenti mu sledijo tako, da taktiranje usklajujejo z
izvedbo.
b) Poslušajte glasbeni posnetek Sergeja Prokofjeva, Ples vitezov. Ali spremembi
tempa in taktovskega načina vplivata na vaše doživljanje glasbe? Kakšen značaj ima glasba v posameznih delih skladbe? Na kaj pomislite ob posameznih
delih glasbe?
c) Poslušajte glasbeni posnetek Antonina Dvořáka, Allegro, in sledite spremembam v tempu. Kdaj se spremembe pojavijo? Jih lahko predvidevate? Nadaljujte
z 8. dejavnostjo, nato ponovno poslušajte glasbeni posnetek. Spremembam
tempa se pridružijo še agogične spremembe. Kako jih doživljate?

7 Glej dirigentske sheme (primer 10).
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8. dejavnost: agogične spremembe
Cilja:
–– slušno prepoznati agogične spremembe,
–– usklajevati taktiranje z agogičnimi spremembami.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Busser, H., Labod (Oblak, B., Glasba v 20. stoletju za 9. razred devetletne šole,
CD 2, št. 16);
–– George Gershwin, Amerikanec v Parizu (Oblak, B., Glasba v 20. stoletju za 9.
razred devetletne šole, CD 2, št. 1), https://www.youtube.com/watch?v=EGt00
0iascg&list=RDEGt000iascg#t=61;
–– Antonin Dvořák, Humoreska v Ges-duru, op. 101, odl. (Pesek, A., Glasba danes
in nekoč 8, CD 3, št. 19), http://www.youtube.com/watch?v=6WBQ3hT0FxI&in
dex=7&list=PL33620F2A39F9A3C6;
–– Frederic Chopin, Valček št. 2, op. 64, https://www.youtube.com/
watch?v=hOcryGEw1NY;
–– Edvard Grieg, V dvorani gorskega kralja, 4. stavek iz 1. suite Peer Gynt, op. 46,
https://www.youtube.com/watch?v=pPLXNmKvLBQ;
–– Peter Iljič Čajkovski, Sentimentalni valček, http://www.youtube.com/
watch?v=rUuusqy50yk.
Vsebina in potek
Agogika je element interpretacije, ki ne vpliva na spremembo osnovnega tempa.
Gre za pohitevanje (accelerando) ali upočasnjevanje (ritardando) krajših delov glasbe.
Po agogični spremembi se glasba nadaljuje v prvotnem tempu (a-tempu) ali pa se zaključi. Agogika je še posebej značilna za interpretacijo glasbe iz obdobja romantike.
Najbolj izrazito se prvič pojavi v interpretaciji glasbe Fridericka Chopina.
Dejavnost izvedite v paru ali manjši skupini. Eden je glasbenik, ki poje ali igra na
glasbilo, ostali ste dirigenti.
a) Glasbenik izvaja glasbo (poje ali igra na glasbilo) tako, da v interpretacijo vključuje accelerando (pohitevanje) in/ali rallentando/ritardando (upočasnjevanje).
Dirigenti sledite spremembam tako, da gibanje uskladite z izvedbo.
b) Poslušajte glasbo Frederica Chopina, Valček št. 2, in sledite spremembam v
tempu. Kdaj se spremembe pojavijo? Jih lahko predvidevate? Poslušajte tudi
drugo glasbo iz seznama predlogov. Ali lahko predvidite potek?
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9. dejavnost: glasbeno izvajanje v hitrejšem ali počasnejšem tempu
Cilja:
–– peti/igrati v izbranem tempu,
–– vrednotiti izvedbo glede na izbrani tempo.
Vsebina in potek
Preden začnete s petjem ali igranjem na glasbila, si izberite tempo izvajanja in ga
nakažite z gibom ali ploskom.
a) Isto pesem pojte v različnih tempih. Pogovorite se o estetiki v glasbi in interpretaciji v povezavi z izbranim tempom izvedbe.
b) Isto skladbo zaigrajte v različnih tempih. Pogovorite se o izvedbah. Ustrezno
izbiro tempa pojasnite.

10. dejavnost: interpretacija glasbe glede na tempo
Cilj:
–– doživljati in vrednotiti glasbo glede na izbrani tempo.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Robert Schumann, Otroški kotiček, op. 15, pianist Vladimir Horowitz, https://
www.youtube.com/watch?v=I8MpeXo0hHA;
–– Robert Schumann, Otroški kotiček, op. 15, pianist Eric Zuber, https://www.youtube.com/watch?v=MJp-TLqNHO4
ali
–– Robert Schumann, Sanjarjenje, pianist Vladimir Horowitz, https://www.youtube.com/watch?v=qq7ncjhSqtk;
–– Robert Schumann, Sanjarjenje, pianist Lang Lang, https://www.youtube.com/
watch?v=9zVQk0YviAA.
Vsebina in potek
a) Na YouTubu poiščite različne izvedbe iste skladbe. Lahko poslušate tudi že zapisan predlog glasbenih posnetkov. Primerjajte interpretacije glede na tempo
izvedbe. Katera interpretacija vam je bolj všeč? Izmenjajte mnenje še z drugimi. Ali je mnenje enotno?
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Miselni in glasbeni izzivi
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Za katero glasbeno obliko je značilen stalen in enakomeren tempo?
Zakaj se težnja po agogičnih spremembah in spremembah tempa pojavi prav
v romantiki (19. stoletju)?
Ob kateri glasbi težje zaznavate osnovni glasbeni utrip?
Ali lahko po spominu določite tempo oziroma hitrost osnovnega glasbenega
utripa, na primer za MM = 60? Pomagamo si lahko z uro (MM = 60 je hitrost
sekund). Ob pomoči sekundnega kazalca na uri določite tempo MM = 120, MM
= 90.
V katerem tempu pojemo pesmi za otroke? Na kaj smo pozorni, ko izbiramo
tempo pesmim, ki jih pojejo otroci? Ali se vam zdi smiselno, da bi bile pesmi za
otroke označene z absolutnimi oznakami za tempo? Odgovor pojasnite.
Oblikujte dejavnosti za zaznavanje in izvajanje glasbenega utripa za otroke.

METRIČNI UTRIP IN METRUM8
Osnovni glasbeni utrip preraste v metričnega v metrično urejeni glasbi,9 ko se dva
ali več utripov združi v večjo metrično enoto – takt. Enemu metričnemu utripu pravimo
tudi doba ali mera.
V metrično urejeni glasbi občutimo in ozavestimo zaporedje težkih in lahkih dob.
Glede na ta razmerja ločimo:10
1. osnovne taktovske načine, ki so dvo- ali tridobni. Prepoznamo jih po značilnem
zaporedju težke in lahke dobe (dvodobni) oziroma težke in dveh lahkih dob
(tridobni);
2. sestavljene taktovske načine, ki so sestavljeni iz dveh ali več osnovnih. V teh
primerih imamo znotraj enega takta dve ali več težkih dob. Najbolj poudarjena
pa je le prva doba.11 Te poudarke smiselno upoštevamo pri izvajanju in interpretiranju glasbe.

8 V glasbeni literaturi in učbeniških gradivih za glasbeno vzgojo v osnovni šoli ni enotne rabe strokovnih izrazov.
Enakovreden izraz za metrum je taktovski način, za mero pa doba. V učbeniških gradivih se uporabljata izraza
taktovski način in doba, v drugi strokovni literaturi pa se pogosteje uporablja izraz metrum.
9 Za metrično urejeno glasbo je značilen taktovski način.
10 V didaktiki glasbe za osnovno šolo navajamo dve skupini taktovskih načinov. V didaktiki glasbe za glasbeno
šolstvo (Tomaž Habe) pa se navajajo tri. Skupini sestavljenih taktovskih načinov je dodana še skupina mešanih
taktovskih načinov.
11 Štiridobni taktovski način je sestavljen iz dveh dvodobnih, zato ima težko prvo in tretjo dobo. Petdobni je
sestavljen iz dvo- in tridobnega (težki sta prvi in tretja doba) ali pa iz tri- in dvodobnega (težki dobi sta prva in
četrta). Poudarjene dobe so torej odvisne od zaporedja osnovnih taktovskih načinov.
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Jeanne Bamberger (2000) poudarja pomen usvajanja ritmične hierarhičnosti, ki je
značilna za vsako metrično urejeno glasbo. Hierarhičnost se vzpostavlja glede na ravni
metruma. Pri tem se opiramo na tri ravni metruma, kot so prikazane v notnem zapisu
(primer 3). Med njimi je vzpostavljena soodvisnost.

Primer 3: Tri ravni metruma na primeru tričetrtinskega taktovskega načina

Ritmična hierarhičnost je neke vrste model organizacije glasbenega časa oziroma osnovni časovni okvir glasbe. V zgornjem notnem zapisu (primer 3) so v tričetrtiskem taktovskem načinu zapisane tri ravni metruma. V primerjavi z drugimi
časovnimi okvirji (dan, ura, minuta) se metrična struktura vedno znova vzpostavi v
odvisnosti od trenutne izvedbe glasbe v realnem času. Izkušnja glasbenega časa je
drugačna od izkušnje časa v naravi.12 Občutenje glasbenega časa je sposobnost, ki
jo moramo izuriti ob glasbi, in ne le z ritmičnimi vajami, ki jih izvajamo zunaj glasbenega konteksta.
Zaznavanje treh ravni metruma si postopno razvijemo s poslušanjem in izvajanjem glasbe. Razvita sposobnost vzpostavljanja metrične hierarhičnosti predstavlja
izhodišče za občutenje in izvajanje vseh ostalih dimenzij glasbenega ritma.

11. dejavnost: razlikovanje metrično urejene glasbe in glasbe v svobodnem ritmu
Cilja:
–– slušno prepoznati metrično urejeno glasbo,
–– slušno prepoznati glasbo v svobodnem ritmu.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Paul Hindemith, Kleine Kammermusik, 4. stavek, http://www.youtube.com/
watch?v=Ke87nxWjQMg, odlomek 4:45–5:32;
12 Čas v naravi doživljamo kot trajanje, v glasbi pa kot občutenje časovnih mejnikov (utripov).
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––
––
––
––

Lojze Lebič, Queensland Music for Symphonic Orchestra, http://www.youtube.
com/watch?v=hIFaUtaMEi0;
Gregorijanski
koral,
8.
stoletje,
https://www.youtube.com/
watch?v=kjueMPBib7g;
Gregorijanski koral, Vidimus Stellam (Pesek, A., Glasba danes in nekoč 7, CD 1,
št. 17), https://www.youtube.com/watch?v=eRzuz5QFH8w;
Fantje artiški, ljudsko petje, https://www.youtube.com/watch?v=j62EIHt8QbY.

Vsebina in potek
Ob poslušanju glasbe si hitro razvijemo občutek za razlikovanje metrično urejene
glasbe in glasbe v svobodnem ritmu.13
a) Primer hitrega menjavanja metrično urejene glasbe in glasbe v svobodnem ritmu je v 4. stavku instrumentalne skladbe za pet pihal Paula Hindemitha, Kleine
Kammermusik. Kvintet (skupna izvedba) izvaja metrično urejeno glasbo, solisti
instrumentalisti pa glasbo v svobodnem ritmu.
b) Zbrano poslušajte tudi druge zvrsti glasbe in glasbo različnih umetnostih obdobij. Ugotavljajte, katera glasba je ritmično urejena oziroma napisana v svobodnem ritmu. Ali lahko po podatkih o skladatelju in naslovu to tudi predvidevate?
c) Na Youtubu si oglejte primere videoposnetkov orkestrov in zborov, ki izvajajo
obe vrsti glasbe. Opazujte dirigenta/zborovodjo. Katere razlike opazite v dirigiranju? Ali kaj posebnega opazite tudi pri pevcih/instrumentalistih?

12. dejavnost: glasbeni zapis metrično urejene glasbe
Cilj:
–– v partituri poiskati glasbene oznake, po katerih prepoznamo metrično urejeno
glasbo.
Predlog videoposnetka:
–– Wolfgang Amadeus Mozart, Klavirski koncert, št. 21, Andante, https://www.
youtube.com/watch?v=rKZr3ExeXUc (notni zapis klavirskega izvlečka, vizualizacija poteka glasbe in posnetek).

13 V svobodnem ritmu je zapisan sorazmerno majhen delež glasbe iz zakladnice glasbene umetnosti. Gre predvsem
za renesančno in sodobno glasbo ter glasbo, zapisano z menzuralno notacijo.
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Vsebina in potek
V klasični partituri14 poiščite naslednje glasbene oznake, značilne za metrično urejeno glasbo: taktovski način, taktnica, takt, končaj. Skladbo tudi poslušajte. Sledite zapisu v partituri, pozornost usmerite tudi v zaznavanje težkih in lahkih dob.

13. dejavnost: težke dobe
Cilja:
–– pozorno poslušati glasbo in težke dobe ozvočiti s ploskom,
–– slediti grafičnemu zapisu težkih in lahkih dob.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Dmitrij
Šostakovič,
Valček
št.
2,
https://www.youtube.com/
watch?v=mmCnQDUSO4I;
–– Benjamin
Ipavec,
Serenada,
https://www.youtube.com/
watch?v=H14qDCWurs8;
–– Leopold Mozart, Vožnja s sanmi, Sprehod (CD, Oblak, B., Glasbena slikanica 1,
št. 32) ali https://www.youtube.com/watch?v=EWHzu1FJaOk.
Vsebina in potek
a) Pozorno poslušajte predlagane glasbene primere. Najprej ozavestite osnovni
glasbeni utrip, nato pa sledite težkim dobam, ki jih občutite kot poudarek. Težke dobe nato nakazujte z gibom ali jih ozvočite s ploskom.
b) Ponovno poslušajte isti glasbeni primer. V grafičnem zapisu, ki ga po vzoru
spodnjega zapisa izdelajte sami, podčrtajte težke dobe, pred težko dobo narišite manjšo navpično črto. Metrični utrip ste tako razdelili v enako velike enote.
Grafični zapis dvodobnega metruma

Grafični zapis tridobnega metruma

14 Lahko izberete tudi videoposnetek, dostopen na https://www.youtube.com/watch?v=rKZr3ExeXUc (Mozart,
Andante).
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14. dejavnost: slušno prepoznavanje osnovnih taktovskih načinov
Cilja:
–– v glasbi slušno prepoznati osnovni taktovski način,
–– slediti glasbi ob notnem zapisu dob v dvo- ali tridobnem taktovskem načinu.

Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo v a-molu, K511, https://www.youtube.
com/watch?v=Kp2pOao4hNE;
–– Giuseppe Verdi, arija La Donna é Mobile (Ženska je 'tičica) iz opere Rigoletto,
http://www.youtube.com/watch?v=8A3zetSuYRg;
–– Jacques Offenbach, Can can iz operete Orfej v podzemlju (Pesek, A., Glasba danes in nekoč 8, CD 2, št. 33), https://www.youtube.com/watch?v=KPC8_V92bTY;
–– ljudska, Igraj kolo jabuko, v priredbi Katalene, https://www.youtube.com/
watch?v=saSFTcGuBJ8.
Vsebina in potek
V metrično urejeni glasbi utrip nadomestimo z dobo. Glede na to, koliko traja
doba, ločimo: četrtinske (doba je četrtinka), osminske (doba je osminka) in polovinske
(doba je polovinka) taktovske načine.
a) Poslušajte instrumentalno glasbo, na primer Rondo v a-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. S ploskom ozvočite težke dobe, na lahke pa tleskajte s prsti.
Ob pomoči notnih zapisov dob v različnih taktovskih načinih določite glasbi
osnovni taktovski način.

Primer 4: Dobe v osnovnih dvodobnih taktovskih načinih
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Primer 5: Dobe v osnovnih tridobnih taktovskih načinih

Dvodobni taktovski način prepoznamo ob gibanju. Če se ob glasbi lahko gibamo
levo, desno ali naprej, nazaj, gre najverjetneje za dvodobnega. Tridobni taktovski način
nas spodbudi v krožno gibanje ali vrtenje.

15. dejavnost: slušno prepoznavanje sestavljenih taktovskih načinov
Cilja:
–– slušno prepoznati značilni metrum sestavljenih taktovskih načinov,
–– slediti grafičnemu zapisu metričnega utripa sestavljenih taktovskih načinov.
Predloga glasbenih posnetkov:
–– Dmitrij Šostakovič, Tango iz baleta The golden age, https://www.youtube.
com/watch?v=WbbQ_tOYE5w;
–– Makedonska ljudska, Brala Jana kapini (devetosminski taktovski način), https://
www.youtube.com/watch?v=IsfwNLqBDWI.

Primer 6: Prvi motiv melodije Brala Jana kapini

Vsebina in potek
Razlikovanje med osnovnimi in sestavljenimi taktovskimi načini ni vedno preprosto, še posebej, ko se odločamo med dvo- in štiridobnim oziroma med tri- in šestdob-
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nim taktovskim načinom. V takih primerih je treba pozorno prisluhniti dolžini motivov,
interpretaciji in metričnim poudarkom. Slušno zaznavo si lahko izboljšamo ob pomoči
vidne, ko potek glasbe spremljamo ob grafičnem zapisu metričnih poudarkov (primer 7).

Primer 7: Shema metričnih poudarkov v sestavljenih taktovskih načinih

––

Shema metričnih poudarkov v štiridobnem taktovskem načinu
(4), 2 + 2

––

Shema metričnih poudarkov v petdobnem taktovskem načinu
(5), 2 + 3
(5), 3 + 2

––

Shema metričnih poudarkov v šestdobnem taktovskem načinu
(6), 3 + 3
(6), 2 + 2 + 2

a)

Pozorno poslušajte metrične poudarke v predlaganih glasbenih primerih. Ali
nastopajo v enakomernem zaporedju bolj ali manj poudarjene težke dobe? V
tem primeru gre najverjetneje za štiri- ali šestdobni taktovski način. Ali si sledijo v drugem stalnem zaporedju? Potem gre najverjetneje za sestavljeni taktovski način z lihim številom dob.
b) Prepišite grafični zapis glasbenega utripa in podčrtajte utripe na težko in manj
poudarjeno težko dobo, kot prikazuje shema v primeru 7. Po shemi določite (sestavljeni) taktovski način. Ugotovitev ponovno preverite ob poslušanju
istega glasbenega primera. Glasbo opišite. Kakšna so vaša doživetja tovrstne
glasbe?
Podčrtajte utripe na težke dobe (vaja b)
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16. dejavnost: težke in lahke dobe v sestavljenih taktovskih načinih z lihim številom dob
Cilja:
–– izvajati razmerja med težkimi in lahkimi dobami,
–– izvajati dve ravni metruma.
Predlogi glasbenih posnetkov:
–– Jacques Offenbach, Barcarolla iz opere Hoffmannove pripovedke, https://
www.youtube.com/watch?v=U2vI6Jjeu8Q (notni zapis melodije) ali
–– Jacques Offenbach, Barcarolla iz opere Hoffmannove pripovedke, odl. (Pesek,
A., Glasba danes in nekoč 8, CD 2, št. 32);
–– Niccolo Paganini, Koncert za violino, št. 2, La Campanella (Zvonček), odl.
(Pesek, A., Glasba danes in nekoč 8, CD 2, št. 5), https://www.youtube.com/
watch?v=UAXQk5KcfKE;
–– Slavko Osterc, Religioso iz Suite za godalni kvartet, odl. (Pesek, A., Glasba danes
in nekoč 9, CD 2, št. 3), https://www.youtube.com/watch?v=vBDNcJbN_9M.
Vsebina in potek
Sestavljeni taktovski načini so sestavljeni iz dveh ali več osnovnih taktovskih načinov. Poseben izziv predstavljajo tisti z neparnim številom dob. Razmerja težkih in
lahkih dob lahko izurimo v igri poudarjenih in nepoudarjenih dob.
a) Razmerja težkih in lahkih dob urite z obojeročnim igranjem po mizi/bobnu. Z
levo roko izvajajte dobe, z desno pa težke dobe. Sestavite zanimive kombinacije osnovnih taktovskih načinov: 3 + 3 + 2 ali 3 + 2 + 2 … Tovrstne tehnične vaje
urite z metronomom. Vajo lahko zaigrate na bongos.
Primer izvedbe petdobnega taktovskega načina (2 + 3)
Desna roka

Leva roka

b) Vajo a izvedite v paru: eden izvaja samo težke dobe (desna roka), drugi pa vse
dobe oziroma osnovni metrum (leva roka). Izvajanje čim bolj usklajujta na isti
tempo.
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17. dejavnost: pesmi v sestavljenem in menjajočem se taktovskem načinu
Cilja:
–– interpretirati pesem v sestavljenem taktovskem načinu z upoštevanjem metričnih poudarkov,
–– interpretirati pesem v menjajočem se taktovskem načinu z upoštevanjem metričnih poudarkov.
Vsebina in potek
Sestavljeni taktovski način se razlikuje od menjajočega se taktovskega načina. Razlika je očitna, če primerjamo zapis taktovskega načina na začetku ter zaporedje taktov
glede na število dob. Pri sestavljenem taktovskem načinu, kot je v primeru enega od
ljudskih napevov Jaz pa pojdem na Gorenjsko, imajo vsi takti enako število dob. Pri
menjajočem se taktovskem načinu pa si takti sledijo v stalnem zaporedju, na primer
tri- in dvodobnem.
Drugi razpoznavni znak na ravni izvedbe so dirigentske sheme. Pri sestavljenem
taktovskem načinu uporabljamo eno, pri menjajočem se pa (najpogosteje) dve.
a) Zapojte ljudsko pesem Jaz pa pojdem na Gorenjsko (primer 8) in zraven taktirajte. Koliko različnih dirigentskih shem ste uporabili? Odgovor je, eno. Torej
gre za petdobni sestavljeni taktovski način, ki pa je sestavljen iz dveh osnovnih,
tri- in dvodobnega. Pri izvedbi upoštevajte metrične poudarke težkih dob na
prvo in četrto dobo.

Primer 8: Ljudska, Jaz pa pojdem na Gorenjsko
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b) Zapojte ljudsko pesem Pleši, pleši, črni kos (primer 9) in zraven taktirajte. Koliko dirigentskih shem ste uporabili? V katerem zaporedju ste jih izvajali? Dve
dirigentski shemi sta si sledili v zaporedju tri- in dvodobne. Pri menjajočih se
taktovskih načinih ima poslušalec pogosto vtis, da gre za sestavljeni taktovski
način. Ob malomarnem petju se kaj kmalu zgodi, da izvedbo poenostavimo
tako, da pesem ali skladbo izvedemo v enem taktovskem načinu. Značilno za
otroke je, da izvedbo glasbe v menjajočem se taktovskem načinu poenostavijo. Izvedbo ljudske pesmi Pleši, pleši, črni kos poenostavijo na primer tako, da
jo pojejo v tridobnem taktovskem načinu.

Primer 9: Ljudska, Pleši, pleši, črni kos

c)
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V pesmaricah poiščite še druge pesmi v sestavljenem ali menjajočem se taktovskem načinu. Analizirajte sestavo taktovskega načina, določite dirigentsko/i
shemo/i in pesem ob taktiranju zapojte.
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18. dejavnost: taktiranje
Cilja:
–– izuriti dirigentske sheme z eno in obema rokama,
–– taktirati ob glasbenem izvajanju ali poslušanju glasbe.
Vsebina in potek
Taktiranje je način nakazovanja števnih dob.15 Shemo izberemo glede na taktovski
način in tempo izvajanja.

Primer 10: Smeri dirigentskih gibov

Dirigentske sheme izurite najprej za eno-, dvo- in tridobni taktovski način, nato
še za sestavljene. Prva, težka doba, ima vedno smer navzdol. Izvedemo jo z rahlim
odbojem.

15 Števne dobe taktiramo v zmernem tempu. V hitrem tempu dobe pogosto združujemo, v počasnem pa jih lahko
podelimo.
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a)

Poslušajte glasbo in taktirajte.

Glasbeni primer

Tempo

Števne dobe in dirigentska shema

Dmitri Šostakovič, Valček št.
2, https://www.youtube.com/
watch?v=mmCnQDUSO4I

Hiter

Tridobni taktovski način,
taktiranje na ena (glej primer 10,
prvo shemo).

Leopold Mozart, Marcia Villanesca, 1.
stavek iz Sinfonije v D-duru (Kmečka
ohcet), http://www.youtube.com/
watch?v=4L3Df4YwdxM

Zmeren

Štiridobni taktovski način,
taktiranje na dva (glej primer 10,
drugo shemo).

Johannes Brahms, Valček v As-duru, https://www.youtube.com/
watch?v=3jjkCmUO_ms

Zmeren

Tridobni taktovski način,
taktiranje na tri (glej primer 10,
tretjo shemo).

Dimitrij Šostakovič, Tango iz baleta The
golden age, https://www.youtube.com/
watch?v=WbbQ_tOYE5w

Zmeren

Štiridobni taktovski način,
taktiranje na štiri (glej primer 10,
četrto shemo).

Slavko Osterc, Religioso iz Suite za godalni kvartet, odl., https://www.youtube.
com/watch?v=vBDNcJbN_9M

Počasen

Štiridobni taktovski način,
taktiranje na štiri.

b) Izberite glasbeni posnetek metrično urejene glasbe. Glasbi določite taktovski
način in izberite ustrezno dirigentsko shemo. Nato ob glasbi taktirajte.
c) Ob taktiranju izrekajte izštevanko.

Dvodobni taktovski način
(en verz, ena dirigentska shema)

Tridobni taktovski način
(en verz, ena dirigentska shema)

GLEJ GA, ZAJČKA,
ŠTEJE JAJČKA,
EN, DVA, TRI,
EN, DVA, TRI,
VEN GREŠ TI.
(Kranjec Laganin 2005)

ČRNA OVČKA SANJA,
BELA SE PRIKLANJA,
ČE SREBRNO TI DOBIŠ, PA LOVIŠ!
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č) Pojte in taktirajte pesmi Izidor ovčice pasel in Abraham 'ma sedem sinov.
Primer 11: Ljudska, Izidor ovčice pasel

Primer 12: Ljudska, Abraham 'ma sedem sinov
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19. dejavnost: taktiranje in izvajanje metričnih poudarkov
Cilja:
–– uriti taktiranje v različnih taktovskih načinih,
–– izvajati števne dobe različnih taktovskih načinov s korakanjem na mestu.
Vsebina in potek
a) Sestavite zaporedje različnih taktovskih načinov tako, da s številko zapišete
števne dobe v taktu (2 – dvodobni, 3 – tridobni taktovski način …).
Primeri zaporedij:
Lažje

Težje

2 2 3 2 2 3

2 3 1 4 2 3 1 4

2 2 4 2 2 4

3 2 2 1 3 4

2 3 3 2 3 3

3 5 2 3

b) Vajo a izvedite z metronomom. Taktirajte tako, da upoštevate ustrezne dirigentske sheme glede na zaporedje števnih dob (2 – dirigentska shema za dvodobni, 3 – dirigentska shema za tridobni taktovski način …)
c) Korakajte na mestu tako, da na prvo dobo naredite korak naprej, na vse ostale
dobe pa korakate na mestu, levo, desno.
Shema korakov, ko je:

prva doba izvedena z desno nogo,
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20. dejavnost: ritem težkih in lahkih dob
Cilja:
–– izvajati metrične poudarke v izbranem taktovskem načinu,
–– izvajanje usklajevati na skupni tempo.
Vsebina in potek
Dejavnost izvedite v skupini vsaj osmih sodelujočih. Postavite se v krog. Razdelite
se v pare ali skupine po tri ali štiri. Člani iste skupine stojijo v krogu skupaj, drug zraven
drugega.
a) Vsaka skupina si določi taktovski način, v katerem bo korakala (glej 19. dejavnost, vajo c). Začne skupina, ki si je izbrala dvodobnega. Po štirih ponovitvah
se ji pridruži druga skupina, nato še tretja. Vsaka skupina vstopi na težko dobo.
Izvedbo izurite v enakomernem tempu. Uživajte v ritmu težkih in lahkih dob.
b) Zanimivo barvitost zvoka dobimo, ko je vsaka skupina obuta v obuvalo s podplatom iz različnega materiala (leseni cokli, natikači, sandali, čevlji).

Miselni in glasbeni izzivi
1.
2.
3.

V katerem taktovskem načinu so zapisani polka, valček, menuet, koračnica,
uspavanka?
Kateri taktovski načini prevladujejo v pesmih za otroke?
Pomislite na lastno glasbeno izvajanje. Kaj je laže: peti in igrati v dvo- ali tridobnem taktovskem načinu? Odgovor razložite.

DALJŠA ZVOČNA OZIROMA TONSKA IN RITMIČNA TRAJANJA16 TER
TRAJANJA PAVZ
Glasba in drugi zvočni pojavi imajo časovno dimenzijo. Vsak zvok je opredeljen s
trajanjem, ki je lahko krajše ali daljše. Trajanje zvoka merimo. V metrično urejeni glasbi se enota za merjenje trajanja zvoka imenuje doba. Glede na število dob je trajanje
zvoka krajše ali daljše. Doba (najpogosteje sta to četrtinka ali osminka) tako prevzame
16 Izraz tonsko trajanje uporabljamo za zvok, ki mu lahko določimo tonsko višino. Izraz ritmično trajanje pa
uporabljamo za zvoke, ki jih izrekamo ali igramo na ritmična glasbila, ki nimajo tonske višine. Za nadpomenko bi
lahko uporabljali izraz zvočno trajanje. Ker bomo v predlaganih dejavnostih trajanje zapisovali z notami, bomo
uporabljali le izraz tonsko oziroma notno trajanje.
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funkcijo mere. V naslednjih dejavnostih bomo urili spretnost ohranjanja enakomernega merjenja različno dolgih tonskih trajanj in trajanj pavz.17
Tonska trajanja beremo z ritmičnimi zlogi. Dobo izrekamo na zlog ta, daljša trajanja pa nakažemo s poudarjenim in izdržanim glasom a.
Trajanja in izreka ritmičnih zlogov, ko je:
––

doba četrtinka:

ta

ta-a

ta-a-a

ta-a-a-a

––

doba osminka:

ta

ta-a

ta-a-a

ta-a-a-a

21. dejavnost: izvajanje daljših tonskih trajanj in pavz
Cilja:
–– izvajati in meriti daljše tone,
–– izvajati in meriti pavze.
Vsebina in potek
Pojte različno dolge tone. Dolžino merite s taktiranjem ali tapkanjem prstov ob
mizo. Uporabite lahko tudi metronom.
a) Pojte posamezne tone na vokal o. Trajajo naj dve, nato tri, zatem štiri dobe.
Pozorni bodite na enakomerno merjenje.
b) Pojte lestvično zaporedje treh/petih tonov navzdol ali navzgor. Vnaprej si določite dolžino tonskih trajanj, na primer polovinke. Vajo izvedite enakomerno.
c) Vaji a in b ponovite tako, da zapetemu tonu sledi enako dolga pavza. Pavze
merite enakomerno in na enak način kot tone.

22. dejavnost: izvajanje tonskih trajanj po grafičnem zapisu
Cilj:
–– izvajati in meriti različna tonska trajanja po grafičnem zapisu.
Vsebina in potek
Dolžine tonov/zvokov zapisujemo z grafičnimi znamenji, ki jim pravimo note. Dolžine glasbene tišine zapisujemo z grafičnimi znamenji, ki jim pravimo pavze.

17 Več o glasbenem času si lahko preberete v knjigi Bogdane Borote Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in
vzgojitelje (2013b).
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Nota

Ime

Pavza

Ime

šestnajstinka

šestnajstinska pavza

osminka

osminska pavza

četrtinka

četrtinska pavza

četrtinka s piko

četrtinska pavza s piko

polovinka

polovinska pavza

polovinka s piko

polovinska pavza s piko

celinka

celinska pavza

celinka s piko

celinska pavza s piko

V naslednjih vajah boste urili izvajanje tonskih trajanj po zapisu v razpredelnici
(primer 13).
a) Izberite tempo izvajanja, lahko tudi z metronomom. Ozavestite osnovni glasbeni utrip, tako da s pogledom sledite pikam. Izvajajte različna tonska trajanja
po zapisu, kot je prikazano v razpredelnici (primer 13).
b) Trajanja izrekajte na zlog ta. Najprej izvedite prvo vrstico, nato drugo itd.
c) Vajo ponovite tako, da notna trajanja pojete na poljubnih tonskih višinah.
č) Vajo ponovite tako, da notna trajanja igrate na kljunasto flavto. Osnovni glasbeni
utrip lahko nakazujete z rahlim gibom zgornjega dela telesa ali pa ga občutite
v sebi.
d) Zapišite različna zaporedja notnih trajanj četrtinke in polovinke. Zaporedje izvedite na način, ki si ga izberete sami.
Primer poljubnega zaporedja not četrtink in polovink:
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Primer 13: Združevanje dob v daljša tonska trajanja
Četrtinski taktovski
načini

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Doba je četrtinka:
dve dobi
tri dobe
štiri dobe
šest dob
Osminski taktovski
načini
Doba je osminka:
dve dobi
tri dobe
štiri dobe
šest dob

Polovinski taktovski
načini
Doba je polovinka
dve dobi
tri dobe
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23. dejavnost: izvajanje daljših tonskih trajanj ter pavz po notnem zapisu
Cilja:
–– izvajati tonska trajanja in pavze po notnem zapisu,
–– igrati tonska trajanja na kljunasto flavto po notnem zapisu.
Vsebina in potek
a) Na metronomu nastavite tempo na MM = 70. Utrip/zvok metronoma je v pri�meru 14 grafično ponazorjen s pikami nad notnim črtovjem. Prvo vrstico pre�berite na ritmični zlog ta. Pri naslednjih ponovitvah hitrost izvajanja stopnjujte
do MM = 100.
b) Po navodilih vaje a izvedite še drugo in tretjo vrstico (primer 14).

Primer 14: Grafično ponazorjen utrip oziroma zvok metronoma nad notnim zapisom različnih
tonskih trajanj

c)

Sestavite in zapišite vaje, kot je primer 14. Določite hitrost in vaje izvedite.
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č)

Po vzoru vaje b zapišite vaje še v tri- in petdobnem taktovskem načinu. Narišite tudi glasbeni utrip. Vajo izvedite.

d) Vse vaje zaigrajte na melodično glasbilo. Pri igranju na kljunasto flavto bodite
pozorni na enakomeren izdih in izdržana daljša tonska trajanja.
e) Če menite, da imate težave pri ohranjanju enakomernega merjenja daljših tonskih trajanj in pavz, potem enakomerno izvajanje urite ob korakanju. Glejte
spodnje primere. Trajanja izrekajte na ritmični zlog ta, dobe merite s koraki.
1. primer

2. primer

3. primer
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24. dejavnost: osnovni glasbeni utrip kot pomoč za enakomerno izvajanje
Cilja:
–– zapisati glasbeni utrip nad notnim zapisom,
–– peti in igrati po notnem zapisu ob nakazovanju osnovnega glasbenega utripa.
Vsebina in potek
a) Nad izbranim notnim zapisom melodije pesmi je zapisan osnovni glasbeni
utrip (primer 15, primer 16). Pesmi zapojte ob gibnem nakazovanju osnovnega
glasbenega utripa. Melodije lahko tudi zaigrate na melodično glasbilo.
b) Določite osnovni glasbeni utrip v notnem zapisu drugih pesmi in skladb. Pesem/skladbo izvedite, lahko samo kot vajo za parlato, ob nakazovanju osnovnega glasbenega utripa (lahko potujete s prstom od pike do pike). Nato dejavnost ponovite brez nakazovanja, vendar z občutenjem glasbenega utripa
v sebi.

Primer 15: Zapis osnovnega glasbenega utripa nad melodijami pesmi18

Vir: Nograšek, Virant Iršič 2005, 122.

18 Pesem Kookaburra lahko zapojete kot kanon. Ob melodiji zibenšrita pa lahko zaplešete ljudski ples zinenšrit.
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Vir: Oblak 1995, 192.

Vir: Pesek 2009b, 60.
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Vir: Pesek 2009a, 50.

Vir: Pesek 2009a, 46.
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Primer 16: Zapis osnovnega glasbenega utripa nad melodijo pesmi v taktovskem načinu alla breve

Vir: Maierhofer 2002, 5.

Miselni in glasbeni izziv
1.
2.
3.

Kaj menite, katera tonska trajanja laže izvaja otrok? Daljša ali krajša?
Zakaj pri ritmičnem opismenjevanju otrok izhajamo iz dobe, in ne iz večje celote, ki jo v glasbi predstavlja celinka?
Prelistajte pesmarice otroških pesmi in si oglejte ritmične strukture melodij.
Katera tonska trajanja prevladujejo?

KRAJŠA ZVOČNA OZIROMA TONSKA IN RITMIČNA TRAJANJA TER
TRAJANJA PAVZ
Tonska in ritmična trajanja so tudi krajša od ene dobe. Izvajamo jih na osnovi podelitve dobe. Sposobnost delitve dobe na manjše dele je ključna pri zaznavanju in izvajanju glasbenega ritma. Spretnost usvojimo ob pomoči izrekanja dvo- ali večzložnih
besed. Ni naključje, da si pri začetnem branju in pisanju ritma pomagamo z zlogovnim
ritmom, ki ga nato prevajamo v glasbenega. Izuriti je treba binarno (doba je razdeljena
na dva enaka dela) in ternarno delitev dobe (doba je razdeljena na tri enake dele).
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25. dejavnost: zlogovni ritem19 in branje z ritmičnimi zlogi
Cilji:
–– izrekati enakomerno eno- in večzložne besede,
–– izrekati ritmične zloge ob enakomernem merjenju,
–– nadomestiti besedni zapis z notnim.
Vsebina in potek
a) Izmislite si eno-, dvo-, tri- in štirizložne besede, ki imajo poudarjen prvi zlog, na primer Bor, Ti-na, Bar-ba-ra, so-ba-ri-ca. Posamezna
imena zapišite na enako velike kartončke, ki jih sestavite v zaporedje. Z večjim razmikom ločite skupine kartončkov po dva, tri ali štiri.20
Vsaka skupina naj se začne z enozložno besedo.

Primer zaporedja besed, razdeljenih v skupine po tri:
BOR

T I - N A

T I - N A

BOR

BAR-BA-RA

BOR

Določite tempo izrekanja. Besede izrekajte enakomerno, zraven merite. Ne delajte
premorov. Vajo večkrat ponovite, nato pa tempo ali/in zaporedje spremenite.
b) Dejavnost ponovite tako, da besedne zloge nadomestite z ritmičnimi21 (pri�
mer 17).
c) Prejšnjo vajo b ponovite tako, da na hrbtno stran vsakega kartončka namesto
ritmičnih zlogov narišete noto/e za ustrezna ritmična trajanja.
č) Nekaj kartončkov v zaporedju nadomestite s praznimi. Ti kartončki predstavljajo pavze. Zaporedje izvedite kot v vaji.

19 V strokovni literaturi, zlasti v didaktičnih gradivih za osnovno šolo, se uporablja tudi izraz besedni ritem. Pomena
sta enaka.
20 En kartonček predstavlja eno dobo, skupina kartončkov pa takt.
21 Poznamo več sistemov poimenovanj ritmičnih zlogov. V naši šolski praksi uporabljamo dva, kot je navedeno v
primeru 17. V osnovnošolskih gradivih se najpogosteje uporabljajo naslednja poimenovanja: ta (doba), ta-te (prva
podelitev), ta-te-ti (triola), ta-fa-te-fe (druga podelitev); v glasbeni šoli pa: ta (doba), ta-ta (prva podelitev), da-da-da
(triola), ta-ka-ta-ka (druga podelitev).
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Primer 17: Primer prehajanja zlogovnega ritma v glasbeni
Utrip

• •

•

•

Izrekanje
besed

Jan

Jan

Bar-ba-ra Rok

Me-ta

•

22 23

•

•

•

Me-ta

Ka-ta-ri-na

Rok

										
		
Utrip

• •

•

•

Izrekanje
ritmičnih
zlogov
(osnovna
šola)

ta

ta-te

ta

Izrekanje
ritmičnih
zlogov
ta
(glasbena
šola)

ta-ta

•

•

•

•

ta - te - ti ta

ta-te

ta - fa - te - fe

ta

ta

da - da - da ta

ta-ta

ta - ka - ta - ka

ta

• •

•

•

•

•

•

Izrekanje
ritmičnih
zlogov
(osnovna
šola)

ta

ta-te

ta

t a - t e - t i ta

ta-te

ta-fa-te-fe

ta

Izrekanje
ritmičnih
zlogov
(glasbena
šola)

ta

ta-ta22

ta

da-da-da

ta-ta

ta-ka-ta-ka 23

ta

		
			
Utrip

•

Notni
zapis

22 Binarna delitev dobe (prva delitev).
23 Binarna delitev dobe (druga delitev).
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26. dejavnost: binarna in ternarna delitev dobe
Cilja:
–– razumeti teoretične zakonitosti binarne in ternarne delitve dobe,
–– izvajati delitev dob po notnem zapisu.
Vsebina in potek
Pogoj za enakomerno izvajanje ritma je usvojitev razmerja med dobo in njeno podelitvijo. V razpredelnici so zapisane vse najpogostejše binarne (primer 18) in ternarne
(primer 19) delitve dobe, ki jih zasledimo v glasbeni literaturi za otroke. Notna trajanja
izvajajte, kot je opisano v primeru 17, 3. sklop (notni zapis).
a) Določite zmerni tempo izvajanja (metronom). Sledite glasbenemu utripu, izrekajte notna trajanja na ritmične zloge, najprej dobo, nato prvo podelitev itd.
Nato dejavnost izvedite še na glasbilo.
b) Vajo a ponovite tako, da nekatere dobe nadomestite s pavzami. Pavze merimo
in izvajamo na enak način kot tonska/ritmična trajanja.

Primer 18: Binarna delitev dobe
Četrtinski taktovski načini

•

•

•

•

•

•

•

•

Doba je četrtinka:
prva delitev dobe
druga delitev dobe

Osminski taktovski načini
Doba je osminka:
prva delitev dobe
druga delitev dobe
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Polovinski taktovski načini

•

•

•

•

•

•

•

•

Doba je polovinka:
prva delitev dobe
druga delitev dobe
tretja delitev dobe

Primer 19: Ternarna delitev dob
Četrtinska s piko – taktovski načini
Doba je četrtinka s piko:
prva (ternarna) delitev dobe
druga (ternarna) delitev
dobe

27. dejavnost: ritmične posebnosti
Cilj:
–– poimenovati ritmične posebnosti in jih prepoznati v notnem zapisu.
Vsebina in potek
O ritmični posebnosti govorimo, ko dobo, na primer četrtinko, osminko, delimo
na tri, pet, šest … enakih delov. Po imenu jih prepoznamo po končnici -ola. V notnem
zapisu pa imajo značilno številko, običajno zapisano znotraj loka, s katero zapišemo
število delov dobe.
a) V razpredelnici so zapisane najpogostejše ritmične posebnosti (primer 20). Izvedite jih ob enakomernem merjenju, kot je opisano v dejavnosti 24. Pentole
izrekajte z ritmičnim zlogom ta.
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Primer 20: Posebnosti v delitvi dobe
Četrtinski taktovski načini

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Doba je četrtinka:
triola
kvintola

Osminski taktovski načini
Doba je osminka:
triola

kvintola

Polovinski taktovski načini
Doba je polovinka:
triola
kvintola

Dejavnost izvedite kot v predhodnem primeru.
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28. dejavnost: urjenje spretnosti izvajanja binarne delitve dobe
Cilja:
–– brati tonska/ritmična trajanja z ritmičnimi zlogi,
–– uriti izvajanje binarne delitve dobe z izreko in igranjem na glasbilo.

Vsebina in potek
a) Vaje (primer 21 in primer 22) izvajajte z metronomom. Vsak vzorec večkrat po�
novite, nato ga izvedite na pamet. Ritmična trajanja podelitev dob izrekajte z
ritmičnimi zlogi. Upoštevajte metrične poudarke. Prisluhnite ritmu besednih
zlogov.
b) Vajo a ponovite tako, da vzorce igrate na ritmično ali melodično glasbilo (igrajte na enem tonu).

Primer 21: Binarna delitev prve dobe v četrtinskem in osminskem taktovskem načinu

Prva delitev
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Primer 22: Binarna delitev druge dobe v četrtinskem in osminskem taktovskem načinu

Prva delitev

Druga delitev

c) Po enakem sistemu sestavite vaje za izvajanje delitve tretje ali četrte dobe. Vaje
zapišite. Po večkratni ponovitvi jih izvajajte po spominu.

29. dejavnost: izvajanje delitve dobe po števnih dobah naprej
Cilja:
–– izuriti izvajanje delitve dobe,
–– predvidevati potek glasbenega izvajanja glede na ponavljajoči se ritmični vzorec.
Vsebina in potek
a) Namen dejavnosti je, da ob taktiranju enakomerno izvajamo podelitve dob oziroma ritmično posebnost, ki potujejo po števnih dobah naprej. Vajo izvajamo na
pamet. Na ta način si urimo glasbeni spomin in glasbeno predstavljivost.
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Primer 23: Notni zapis delitve dobe po števnih dobah naprej

Iz notnega zapisa razberemo, da je podelitev dobe v prvem taktu na prvo dobo,
v drugem na drugo, v tretjem na tretjo, v četrtem zopet na prvo, v petem na drugo, v
šestem sledi podelitev na tretjo, nato zopet na prvo.
b) Po enakem principu sestavite vajo za drugo delitev dobe (šestnajstinke) ali za
ritmične posebnosti (triolo). Vajo nato izvajajte na pamet. V izvedbi upoštevajte metrične poudarke.

30. dejavnost: izvajanje ritmičnega vzorca po števnih dobah naprej
Cilja:
–– predvideti glasbeni potek glede na ponavljajoči se ritmični vzorec po števnih
dobah naprej,
–– širiti in utrjevati glasbeni spomin.
Vsebina in potek
Izvajati ponavljajoči se ritmični vzorec po števnih dobah naprej je ne le glasbeni,
ampak tudi miselni izziv.
a) Izmislite si ritmični vzorec, dolg en takt. Ponavljajte ga tako, da med eno in drugo ponovitvijo izvedete pavzo, dolgo eno dobo. Pri izvedbi upoštevajte metrične poudarke. Vajo izvajajte enakomerno, ob taktiranju ali z metronomom.

Primer 24: Ponavljajoči se ritmični vzorec po števnih dobah naprej

Ritmični vzorec

Izvedba
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31. dejavnost: moja dejavnost
Cilj:
–– sestaviti dejavnost za enakomerno izvajanje podelitve dob v dvo- in tridobnem taktovskem načinu.
Vsebina in potek
a) Izberite taktovski način. Izmislite si ritmični vzorec. Zapišite ponavljanje ritmičnega vzorca tako, da med eno in drugo ponovitvijo dodate pavzo, ki traja eno
dobo. Pri izvedbi upoštevajte metrične poudarke. Vajo izvedite enakomerno.
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BRANJE NOTNEGA ZAPISA S TONSKO
ABECEDO IN SOLMIZACIJSKIMI ZLOGI
Poimenovanje tonov osnovne tonske vrste (C-dur) izhaja iz abecede, zato tudi pravimo, da tone poimenujemo s tonsko abecedo.24 Tonsko abecedo sestavljajo: a, b, c, d,
e, f, g. Konec 10. stoletja se je ime tona b postopoma preimenovalo v h, zaporedje črk
pa se je razvrstilo po razvrstitvi tonov po začetnih zlogih himne sv. Janeza, Ut Queant
Laxis. Vrstni red tonske abecede je tako naslednji: c, d, e, f, g, a, h.
Še do danes pa se je ohranilo poimenovanje tonov tudi s solmizacijskimi zlogi, ki
so za petje prijaznejši zaradi vokalov na koncu zlogov. Tudi zaporedje solmizacijskih
zlogov je nastalo po himni sv. Janeza, ki jo je Guido iz Arezza uglasbil tako, da se je
vsaka naslednja vrstica besedila začela na tonu, ki je za eno stopnjo višji od začetnega
tona prejšnje vrstice. Prvi zlogi posameznih vrstic se z manjšimi spremembami v izgovorjavi uporabljajo kot solmizacijski zlogi. Solmizacijske zloge (absolutno solmizacijo)
v naši šolski praksi uporabljamo v nižjih razredih osnovne šole, pogosto v povezavi
s fonominiko.25 Solmizacija se ohranja tudi v nekaterih učbenikih za teorijo glasbe v
prvih razredih nižje glasbene šole.
Učenje branja notnega zapisa smo prilagodili potrebam glasbenega opismenjevanja študentov, bodočih vzgojiteljev in učiteljev. Tistim, ki se bodo z branjem prvič
srečali, priporočamo, da dejavnosti in vaje izvajajo sistematično. Selektivno pa naj jih
izvajajo bolj izkušeni študenti. V začetnih dejavnostih urimo spretnosti izrekanja in branja obeh načinov, to je branje s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi. V slovenskem
24 V strokovni literaturi jo nekateri avtorji poimenujejo tudi z izrazom glasbena abeceda.
25 Gibno nakazovanje tonskih višin.
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šolskem prostoru uporabljamo tako relativno kot absolutno solmizacijo. Zahtevnejše
notne zapise urimo ob branju tonske abecede s tehniko parlata.26 2728
Razpredelnica 1: Tonska abeceda in solmizacijski zlogi osnovne tonske vrste
Tonska abeceda (zapis)

c

d

e

f

g

a

h

c

Tonska abeceda (izgovarjava)

ce

de

e

ef

ge

a

ha

ce

Solmizacijski zlogi (relativna solmizacija27)

do

re

mi

fa

so

la

ti

do

Solmizacijski zlogi (absolutna solmizacija )

do

re

mi

fa

sol

la

si

do

28

Sestavni del spretnosti branja in pisanja glasbe sta sposobnost zapomnitve zaporedja tonske abecede oziroma solmizacijskih zlogov ter spretnost hitrega in avtomatiziranega izrekanja različnih zaporedij v smeri naprej in nazaj. Tovrstno znanje bo pri
izvajanju glasbe po notnem zapisu uporabno in koristno le v primeru, če bomo branje
izurili do avtomatizacije. Podobno spretnost imamo razvito pri branju besedila. V nasprotnem primeru bi bilo znanje abecede neuporabno.
V glasbi je tonov veliko več, kot je tonov oziroma imen osnovne tonske vrste. Množica tonov je urejena v tonski sistem. Naš tonski sistem temelji na 7-tonski lestvici (z vidika poimenovanja si jo lahko predstavljate kot osnovno tonsko vrsto). Celoten obseg
tonskega sistema pa si najlažje predstavljamo na klaviaturi, ki je razdeljena na oktave
(tonsko lestvico). Vsaka oktava ima enako zaporedje tonov, ki se med seboj razlikujejo
po tonskih višinah. Gre za oktavne ponovitve v različnih legah. V notnem zapisu oktavne ponovitve prepoznamo po različnih legah zapisovanja oziroma glasbenem ključu
in obliki črk, če so le-te podpisane pod tonom. Glejte primer 25.

Primer 25: Tonska abeceda in solmizacijski zlogi v oktavnih ponovitvah

26 Branje notnega zapisa v ritmu s tonsko abecedo z upoštevanjem metričnih poudarkov in elementov
interpretacije.
27 Razumemo jo v smislu premičnega DO-ključa. Z DO poimenujemo toniko. Primer poimenovanja tonov v D-duru
z relativno solmizacijo: d – DO, e – RE, fis – MI itd.
28 Ne glede na tonaliteto je ton c vedno poimenovan z DO. Primer poimenovanja tonov v D-duru z absolutno
solmizacijo: d – RE, e – MI, fis – FA itd.
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Navodila
Notni zapis beremo enakomerno in v ritmu, brez premorov, ki nastanejo ob vdihu
ali slabi orientaciji v zapisu. Notnega zapisa ne beremo zaletavo, hitreje na lažjih in počasneje na težjih mestih. Brati ga je treba ob stalnem občutenju glasbenega oziroma
metričnega utripa, zato je treba glasbeno branje vaditi.
Začnemo z vajami, ki jih izvajamo na pamet. Gre za izrekanje tonskega zaporedja
v smeri navzgor in navzdol, izvajamo ga po številčnem zapisu. Zapis in izvedbo pojasnjujemo v nadaljevanju.
Branje tonske abecede oziroma solmizacijskih zlogov po številčnem zapisu
Primeri številčnega zapisa in razlaga simbolov
Zapis

Legenda

Zapis

Legenda

↑5

↑ – smer gibanja navzgor
5 – število tonov

↓3

↓ – smer gibanja navzdol
3 – število tonov

g↑5

g – začetni ton
↑ – smer gibanja navzgor
5 – število tonov

sol↑5

sol – začetni ton
↑ – smer gibanja navzgor
5 – število tonov

c↓3

c – začetni ton
↓ – smer gibanja navzdol
3 – število tonov

do↓3

do – začetni ton
↓ – smer gibanja navzdol
3 – število tonov

Primeri izvedbe
↓5 – izvedba petih lestvičnih tonov (po vrsti) navzdol, prvi ton si izberemo sami.

↑3 – izvedba treh lestvičnih tonov (po vrsti) navzgor, prvi ton si izberemo sami.

Izhodiščni ton je lahko določen vnaprej. Zapisan je pred številko. V večini primerov
je izhodiščni ton zapisan s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi. Način poimenovanja izberemo sami.
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g↓5, sol↓5 – izvedba petih lestvičnih tonov navzdol, prvi ton je g (poimenovanje s
tonsko abecedo) oziroma sol (poimenovanje s solmizacijskimi zlogi).

c↑3 – izvedba treh lestvičnih tonov navzgor, prvi ton je c oziroma do.

Priporočamo vam, da zaporedja najprej izvajate v C-duru, nato pa še v drugih durovih in molovih tonalitetah.

TONSKA ZAPOREDJA
V naslednjih dejavnostih bomo urili poimenovanja tonov s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi. Vsako vajo najprej izrekamo enakomerno, nato pa si lahko določimo
ritmični vzorec, po katerem jo izrekamo.

32. dejavnost: izrekanje lestvičnih zaporedij s tonsko abecedo in solmizacijskimi
zlogi na pamet
Cilja:
–– enakomerno izrekati tonsko zaporedje osmih tonov s tonsko abecedo in/ali
solmizacijskimi zlogi,
–– enakomerno izrekati različno dolga zaporedja na pamet.
Vsebina in potek
a) Zaporedje tonske abecede (c, d, e, f, g, a, h, c) in solmizacijskih zlogov (do, re,
mi, fa, sol, la, si, do) urite na pamet, v smeri navzgor in navzdol. Tempo izrekanja
iz ponovitve v ponovitev stopnjujte.
b) Zaporedje začnite na različnih tonih, na primer na c, g, d, f. Dejavnost izvedite
kot v vaji a.
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c)

Zaporedje izrekajte v paru ali manjši skupini. Določite pravila. Prvi pove izhodiščni ton, naslednji nadaljuje z zaporedjem, kot je bilo dogovorjeno.

Primer izvedbe pravila izvajanja štirih tonov navzgor
Prvi pove začetni ton:

Naslednji nadaljuje:

c

d, e, f

a

h, c, d

sol

la, si, do

Primeri navodil in zapisov zaporedij

33. dejavnost: izrekanje lestvičnih zaporedij s tonsko abecedo in solmizacijskimi
zlogi po notnem zapisu
Cilja:
–– enakomerno izrekati zaporedje tonov s tonsko abecedo in/ali solmizacijskimi
zlogi po notnem zapisu,
–– zapisati vaje za izrekanje lestvičnih zaporedij in jih izvajati.
Vsebina in potek
a) Berite zaporedja tonov s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi. Ime začetnega tona in navodilo sta zapisani nad notnim zapisom. Berite enakomerno.
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b) Napišite vajo po vzoru vaje a. Začetni toni in navodila so zapisani.

34. dejavnost: izrekanje terčnih zaporedij s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi na pamet
Cilj:
–– enakomerno izrekati terčna zaporedja s tonsko abecedo in/ali solmizacijskimi
zlogi na pamet.
Vsebina in potek
a) Vajo izvedite v paru ali manjši skupini (stojte v krogu). Po vzoru dejavnosti 32
izrekajte terčna zaporedja s tonsko abecedo ali solmizacijskimi zlogi. Za boljšo
predstavljivost vam je lahko v pomoč prazno notno črtovje. V terčnem zaporedju si toni sledijo po črtah ali prostorih.
Terčno zaporedje treh tonov navzgor in navzdol

Terčno zaporedje štirih tonov navzgor

35. dejavnost: izrekanje terčnih zaporedij s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi po notnem zapisu
Cilja:
–– enakomerno izrekati terčno zaporedje s tonsko abecedo in/ali solmizacijskimi
zlogi po notnem zapisu,
–– zapisati vaje za izrekanje terčnih zaporedij in jih izvesti.
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Vsebina in potek
a) Berite terčna zaporedja s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi. Ime začetnega tona in navodilo sta zapisani nad notnim črtovjem.
Notni zapis terčnega zaporedja po navodilih.

b) Napišite vajo po vzoru vaje a. Začetni toni in navodila so zapisani.

36. dejavnost: izrekanje zaporedij kvint s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi
na pamet
Cilj:
–– enakomerno izrekati zaporedja kvint s tonsko abecedo in/ali solmizacijskimi
zlogi na pamet.
Vsebina in potek
a) Vajo izvajamo v paru ali manjši skupini. Izrekamo imena tonov v kvintnih zaporedjih.
Kvintno zaporedje treh tonov navzgor in navzdol

Kvintno zaporedje štirih tonov navzgor
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37. dejavnost: izrekanje zaporedij kvint s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi
po notnem zapisu
Cilja:
–– enakomerno izrekati zaporedje kvint s tonsko abecedo in/ali solmizacijskimi
zlogi po notnem zapisu,
–– zapisati vaje za izrekanje zaporedij kvint in jih izvajati po notnem zapisu.
Vsebina in potek
a) Berite zaporedja kvint s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi. Ime začetnega
tona in navodilo sta zapisani nad notnim črtovjem. Dodajte še svoje primere.
Primer:

b) Napišite vajo po vzoru vaje a. Začetni toni in navodila so zapisani nad črtovjem.

PARLATO
Če želimo zapisano glasbo zaigrati, jo moramo najprej prebrati, tako da dekodiramo notna znamenja (ritem) in njihovo pozicijo v notnem črtovju (tonska višina).
Tonsko višino razberemo glede na glasbeni ključ. Nizke tone zapisujemo v basovskem
ključu, visoke pa v violinskem. Ne glede na uporabljen ključ so v spodnjem delu notnega črtovja zapisani nižji, v zgornjem delu pa višji toni. Notno črtovje si po potrebi
razširimo s pomožnimi črtami. Na eni pomožni črti je lahko zapisan le en ton.
Tehnika celostnega branja notnega zapisa se imenuje solfeggio. Solfeggiranje pomeni izvajanje notnega zapisa z glasom – petjem po notnem zapisu brez pomoči glasbila. Za vsakodnevno pedagoško rabo je dovolj, da vzgojitelj/učitelj izuri tehniko branja, ki
ji pravimo parlato. Parlato je ritmično branje notnega zapisa s tonsko abecedo ali solmizacijskimi zlogi.29 Slednje bomo urili ob pomoči vaj, zapisanih v naslednjih podpoglavjih.
29 Poenostavljeno razloženo: solfeggio – petje po notnem zapisu; parlato – branje po notnem zapisu.
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Parlato se v vseh vajah izvaja kot ritmično branje notnega zapisa s tonsko abecedo.
Priporočamo tudi, da se vsaj začetne vaje v violinskem ključu berejo tudi s solmizacijskimi zlogi. Pridobljeno znanje je uporabno v primeru, ko se branje izuri do avtomatizma.
Vaje so urejene sistematično, od lažjih k težjim. Začetnikom priporočamo, da jih izvajajo po vrsti, ostali pa vaje lahko izbirajo selektivno. Navodila so zapisana v poglavju
3.4 Navodila.
Vsaka vaja je sestavljena po vnaprej določenem tonskem obsegu. Najprej je na
vrsti neke vrste tehnična vaja, sledi pa ji pesem, ki ima melodijo v tonskem obsegu, ki
smo ga predhodno izurili. Priporočamo, da pesem tudi zapojete z besedilom. Pesmi
intonirajte v legi pevskega glasu. Zaradi pragmatičnosti učenja so nekatere pesmi transponirane. Sklici na vire vas usmerjajo k izvirnikom zapisov pesmi.

Navodila
Namen vaj za parlato je, da izurimo spretnosti branja notnega zapisa v ritmu s tonsko abecedo ali solmizacijskimi zlogi. Vaje za parlato izvajamo tako, da v ritmu izrekamo (ne pojemo!) tone s tonsko abecedo ali solmizacijskimi zlogi. Cilj je hitro kodiranje
tonskih višin v ritmu.
Postopek učenja parlata
1. Notni zapis najprej analizirajte. Ugotovite obseg vaje, smer melodičnega gibanja, ponavljajoče se tonske kombinacije, ritmične vzorce ipd. Če gre za branje
novih tonskih višin, predlagamo, da njihovo branje urite ob zapisu lestvičnega
zaporedja. Berite enakomerno, v različnih ritmičnih vzorcih, ki si jih izmislite ali
jih povzamete iz vaje.
2. Pripravljalno vajo si lahko sestavite sami. Najprej si zapišite tonski vzorec iz tonov, ki sestavljajo vajo. Isti ton lahko ponovite, vendar ne zaporedno. Nato si
izmislite še enostaven ritmični vzorec, po katerem boste izrekali zaporedje tonov. Če nimate veliko izkušenj, tonski vzorec ponavljajte enakomerno v zmernem tempu. Enakomerno izvajanje v hitrejšem tempu dosežete, če nekajkrat
vajo ponovite v počasnejšem, nato pa enkrat v hitrejšem tempu.
3. Vajo izvedite v tempu, ki omogoča sorazmerno tekočo izvedbo brez pogostega zaustavljanja. Po nekaj ponovitvah tempo povečajte. Zahtevnejše vaje
usvajajte postopoma tako, da najprej berete tone na vsako prvo dobo, na ostale dobe pa izvedete pavzo. Nato vajo ponovite tako, da berete tone na prvo
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4.

5.

6.

in drugo dobo, na ostale dobe (razen vaj v dvodobnem taktovskem načinu) v
taktu pa izvedete pavze.
Vaje za parlato izvajajte z metričnimi poudarki, pri tem upoštevajte razmerje
med težko in lahko dobo. Upoštevajte tudi elemente interpretacije in fraziranje.
Novo znanje preverite v izvedbi pesmi. Tudi melodijo pesmi preberite kot vajo
za parlato. Če pesem tudi zapojete z besedilom, če je treba, melodijo transponirajte v območje svojega pevskega glasu. Pod pesmijo je naveden vir, ki vas
usmerja v iskanje izvirnika.
Predlagamo tudi, da vaje za parlato berete v različnih tonalitetah (durovih in
molovih). Branje najprej urite tako, da upoštevate predznake izbrane tonalitete, lega tonskega sosledja naj ostane enaka (v D-duru bo namesto tona f ton
fis, namesto c-ja pa cis). Nato vajo transponirajte (prestavite) v izbrano tonaliteto tako, da ohranite iste funkcije oziroma stopnje (v C-duru je na prvi stopnji
ton c, v D-duru pa d). Navedeno pojasnjujemo v spodnjem primeru.

Postopek, omenjen v točki 6, prikazujemo s primerom motiva iz vaje 6, parlata c1–a1.
a) Motiv v C-duru (v tej tonaliteti so zapisane vse vaje za parlato) in izvedba parlata s tonsko abecedo

b) Motiv kot v primeru a, izvedba parlata s tonsko abecedo v D-duru

c)
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č)

Transpozicija motiva v D-dur in izvedba parlata s tonsko abecedo

d) Transpozicija motiva v g-mol in izvedba parlata s tonsko abecedo

Vaje za parlato v enočrtani oktavi
Vaja 1: Parlato, c1−g1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaja 2: Janez Bitenc, Bobenček, c1−g1

Vir: Bitenc 2000, 45.

Vaja 3: Mirko Slosar, Dežuje, c1−g1

Vir: Slosar 1999, 81.
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Vaja 4: Parlato, g1−c2

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 5: Ljudska, Žiga, žaga, g1−c2

Vir: Denac 2011, 82.
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Vaja 6: Parlato, c1–a1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 7: Mira Voglar, Pomladna, c1–a1

Vir: Nograšek, Virant Iršič 2005, 70.
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Vaja 8: Parlato, c1–c2

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 9: Edgar Willems, Galebi, c1–c2

Vir: Glasbena vzgoja po metodi Edgarja Willemsa 1998, 3.
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Vaja 10: B. a., Lahko noč,30 c1–c2

Vir: Gorenšek, Gorenšek 1961, 5.

30 Pesem Lahko noč lahko pojemo v kanonu.
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Vaje za parlato v mali oktavi
Vaja 11: Parlato, g–c1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 12: Ljudska, Po morju plava ladja, g–c1

75

DEJAVNOSTI GLASBENEGA OPISMENJEVANJA

Vaja 13: Parlato, g–c1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 14: Ljudska, Kaj nam pa morejo, g–c1
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Vaja 15: Parlato, c–g

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaja 16: Janez Bitenc, Burja piha, c–g

Vir: Voglar, Nograšek 1996, 126.

Vaja 17: Ljudska, Pika poka pod goro, c–g

Vir: Šivic, Komavec, Pušenjak 2002, 37.
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Vaja 18: Ljudska: Zlata je zibka, d–g

Vir: Šivic, Komavec, Pušenjak 2002, 42.
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Vaja 19: Parlato, e−c1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 20: Mira Voglar, Trili, trili, trilili, e−c1

Vir: Voglar, Nograšek 1996, 180.
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Vaja 21: Parlato, c–c1

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaja 22: Janez Bitenc, Balonček, c–c1

Vir: Jurca, Kalan 1995, 40.

Vaja 23: Tadej Vasle, Če bi se svet nazaj vrtel, c–c1

Vir: Jagodic 2010, 38.
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Vaja 24: Ljudska, Iz Bahije tam, c–c1

Vir: Oblak 2004, 31.
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Vaje za parlato v mali in enočrtani oktavi
Vaja 25: Parlato, g–e1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 26: Ljudska, Miklavž ima sivo glavo, g–e1

Vir: Kovačič, Šivic 2012, 12.
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Vaja 27: Parlato, g–e1

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

85

DEJAVNOSTI GLASBENEGA OPISMENJEVANJA

Vaja 28: Janez Bitenc, Vlak, g–e1

Vir: Voglar, Nograšek 1996, 116.
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Vaja 29: Jakob Jež, Otroci se love, g–e1

Vir: Nograšek, Virant Iršič 2005, 164.
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Vaja 30: Parlato, g–g1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaja 31: Marijan Vodopivec, Huda mravljica, g–g1
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Vaje za parlato v dvočrtani oktavi
Vaja 32: Parlato, g1–e2

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 33: Ljudska, Da jöra ta Banerina, g1–e2

Vir: Šivic, Komavec, Pušenjak 2002, 89.
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Vaja 34: Parlato, c2–g2

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 35: Ljudski ples Drobljanc, c2−g2

Vir: Pesek 2002, 58.
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Vaje za parlato v veliki oktavi
Vaja 36: Parlato, E–c

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 37: Ljudska, Prišli smo vam ofirati, E–c

Vir: Kovačič, Šivic 2012, 6.
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Vaja 38: Parlato, C–G

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 39: Albin Weingerl, Račka jajčka šteje, C–G

Vir: Nograšek, Virant Iršič 2005, 14.
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Vaja 40: Parlato, C–c

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 41: Ljudska, Jes ti bon kipila, C–c

Vir: Pesek 2011, 22.
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Vaje za parlato – branje terc
Vaja 42: Parlato, terce, c1–c2

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 43: Brina Zupančič, Žoga, c1–c2

Vir: Nograšek, Virant Iršič 2005, 130.

Vaja 44: Parlato, terce, c–c1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaja 45: Mira Voglar, Račka kratkotačka, c–a

Vir: Nograšek, Virant Iršič 2005, 32.
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Vaje za parlato – branje kvint
Vaja 46: Parlato, kvinte, c1–c2

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 47: Radovan Gobec, Čudežna klop, c1–c2

Vir: Kustec, Bevc 2006, 123.
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Vaja 48: Parlato, kvinte, c–c1

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

Vaja 49: Ljudska, Tingl, tongl

Vir: Šivic, Terseglav 2006, 24.
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Vaje za parlato – branje tonov na črtah v violinskem ključu
Vaja 50: Parlato, toni na črtah v violinskem ključu

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

c)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaje za parlato – branje tonov v prostorih v violinskem ključu
Vaja 51: Parlato, toni v prostorih v violinskem ključu

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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c)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

č)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaje za parlato na izbranih tonih v violinskem ključu

Vaja 52: Parlato, izbrani toni v violinskem ključu

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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c)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

č)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaje za parlato – branje tonov na črtah v basovskem ključu
Vaja 53: Parlato, toni na črtah v basovskem ključu

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

c)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

104

BRANJE NOTNEGA ZAPISA S TONSKO ABECEDO IN SOLMIZACIJSKIMI ZLOGI

Vaje za parlato – branje tonov v prostorih v basovskem ključu
Vaja 54: Parlato, toni v prostorih v basovskem ključu

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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c)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

č)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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Vaje za parlato na izbranih tonih v basovskem ključu

Vaja 55: Parlato, izbrani toni v basovskem ključu

a)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

b)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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c)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.

č)

Vir: Borota, Kovačič Divjak 2015.
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KAZALO DEJAVNOSTI IN VAJ
KAZALO VAJ ZA PARLATO
1. dejavnost: zaznavanje osnovnega glasbenega utripa v glasbi

18

2. dejavnost: osnovni glasbeni utrip ob petju in ritmični izreki

18

3. dejavnost: osnovni glasbeni utrip v večglasju

19

4. dejavnost: grafični zapis osnovnega glasbenega utripa

20

5. dejavnost: relativni tempo

20

6. dejavnost: absolutni tempo

21

7. dejavnost: spremembe tempa

22

8. dejavnost: agogične spremembe

23

9. dejavnost: glasbeno izvajanje v hitrejšem ali počasnejšem tempu

24

10. dejavnost: interpretacija glasbe glede na tempo

24

11. dejavnost: razlikovanje metrično urejene glasbe in glasbe v
svobodnem ritmu

26

12. dejavnost: glasbeni zapis metrično urejene glasbe

27

13. dejavnost: težke dobe

28

14. dejavnost: slušno prepoznavanje osnovnih taktovskih načinov

29

15. dejavnost: slušno prepoznavanje sestavljenih taktovskih načinov 30
16. dejavnost: težke in lahke dobe v sestavljenih taktovskih načinih
z lihim številom dob
32
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17. dejavnost: pesmi v sestavljenem in menjajočem se taktovskem
načinu

33

18. dejavnost: taktiranje

35

19. dejavnost: taktiranje in izvajanje metričnih poudarkov

38

20. dejavnost: ritem težkih in lahkih dob

39

21. dejavnost: izvajanje daljših tonskih trajanj in pavz

40

22. dejavnost: izvajanje tonskih trajanj po grafičnem zapisu

40

23. dejavnost: izvajanje daljših tonskih trajanj ter pavz po notnem
zapisu

43

24. dejavnost: osnovni glasbeni utrip kot pomoč za enakomerno
izvajanje

45

25. dejavnost: zlogovni ritem in branje z ritmičnimi zlogi

49

26. dejavnost: binarna in ternarna delitev dobe

51

27. dejavnost: ritmične posebnosti

52

28. dejavnost: urjenje spretnosti izvajanja binarne delitve dobe

54

29. dejavnost: izvajanje delitve dobe po števnih dobah naprej

55

30. dejavnost: izvajanje ritmičnega vzorca po števnih dobah naprej

56

31. dejavnost: moja dejavnost

57

32. dejavnost: izrekanje lestvičnih zaporedij s tonsko abecedo in
solmizacijskimi zlogi na pamet

62

33. dejavnost: izrekanje lestvičnih zaporedij s tonsko abecedo in
solmizacijskimi zlogi po notnem zapisu

63

34. dejavnost: izrekanje terčnih zaporedij s tonsko abecedo in
solmizacijskimi zlogi na pamet

64

35. dejavnost: izrekanje terčnih zaporedij s tonsko abecedo in
solmizacijskimi zlogi po notnem zapisu

64

36. dejavnost: izrekanje zaporedij kvint s tonsko abecedo in
solmizacijskimi zlogi na pamet

65

37. dejavnost: izrekanje zaporedij kvint s tonsko abecedo in
solmizacijskimi zlogi po notnem zapisu

66

KAZALO DEJAVNOSTI IN VAJ

KAZALO VAJ ZA PARLATO
Vaje za parlato v enočrtani oktavi
Vaja 1: Parlato, c1−g1

69

Vaja 2: Janez Bitenc, Bobenček, c1−g1

70

Vaja 3: Mirko Slosar, Dežuje, c1−g1

70

Vaja 4: Parlato, g −c

71

1

2

Vaja 5: Ljudska, Žiga, žaga, g −c

71

Vaja 6: Parlato, c –a

72

Vaja 7: Mira Voglar, Pomladna, c1–a1

72

Vaja 8: Parlato, c1–c2

73

1

1

2

1

Vaja 9: Edgar Willems, Galebi, c –c

73

Vaja 10: B. a., Lahko noč, c –c

74

1

1

2

2

Vaje za parlato v mali oktavi
Vaja 11: Parlato, g–c1

75

Vaja 12: Ljudska, Po morju plava ladja, g–c

75

Vaja 13: Parlato, g–c

76

1

1

Vaja 14: Ljudska, Kaj nam pa morejo, g–c

76

Vaja 15: Parlato, c–g

77

Vaja 16: Janez Bitenc, Burja piha, c–g

78

Vaja 17: Ljudska, Pika poka pod goro, c–g

78

Vaja 18: Ljudska: Zlata je zibka, d–g

79

Vaja 19: Parlato, e−c

80

Vaja 20: Mira Voglar, Trili, trili, trilili, e−c1

80

Vaja 21: Parlato, c–c1

81

1

1

Vaja 22: Janez Bitenc, Balonček, c–c

1

82

Vaja 23: Tadej Vasle, Če bi se svet nazaj vrtel, c–c

82

Vaja 24: Ljudska, Iz Bahije tam, c–c

83

1

1

Vaje za parlato v mali in enočrtani oktavi
Vaja 25: Parlato, g–e1

84

Vaja 26: Ljudska, Miklavž ima sivo glavo, g–e

1

84
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Vaja 27: Parlato, g–e1

85

Vaja 28: Janez Bitenc, Vlak, g–e1

86

Vaja 29: Jakob Jež, Otroci se love, g–e

1

87

Vaja 30: Parlato, g–g

1

88

Vaja 31: Marijan Vodopivec, Huda mravljica, g–g

1

89

Vaje za parlato v dvočrtani oktavi
Vaja 32: Parlato, g1–e2

90

Vaja 33: Ljudska, Da jöra ta Banerina, g –e

90

Vaja 34: Parlato, c –g

91

1

2

2

2

Vaja 35: Ljudski ples Drobljanc, c −g
2

2

91

Vaje za parlato v veliki oktavi
Vaja 36: Parlato, E–c

92

Vaja 37: Ljudska, Prišli smo vam ofirati, E–c

92

Vaja 38: Parlato, C–G

93

Vaja 39: Albin Weingerl, Račka jajčka šteje, C–G

93

Vaja 40: Parlato, C–c

94

Vaja 41: Ljudska, Jes ti bon kipila, C–c

94

Vaje za parlato – branje terc
Vaja 42: Parlato, terce, c1–c2

95

Vaja 43: Brina Zupančič, Žoga, c –c

95

Vaja 44: Parlato, terce, c–c1

95

Vaja 45: Mira Voglar, Račka kratkotačka, c–a

96

1

2

Vaje za parlato – branje kvint
Vaja 46: Parlato, kvinte, c1–c2

97

Vaja 47: Radovan Gobec, Čudežna klop, c1–c2

97

Vaja 48: Parlato, kvinte, c–c1

98

Vaja 49: Ljudska, Tingl, tongl

98

Vaje za parlato – branje tonov na črtah v violinskem ključu
Vaja 50: Parlato, toni na črtah v violinskem ključu

99

Vaje za parlato – branje tonov v prostorih v violinskem ključu
Vaja 51: Parlato, toni v prostorih v violinskem ključu
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Vaje za parlato na izbranih tonih v violinskem ključu
Vaja 52: Parlato, izbrani toni v violinskem ključu

102

Vaje za parlato – branje tonov na črtah v basovskem ključu
Vaja 53: Parlato, toni na črtah v basovskem ključu

104

Vaje za parlato – branje tonov v prostorih v basovskem ključu
Vaja 54: Parlato, toni v prostorih v basovskem ključu

105

Vaje za parlato na izbranih tonih v basovskem ključu
Vaja 55: Parlato, izbrani toni v basovskem ključu

107

Univerzitetni učbenik Dejavnosti glasbenega opismenjevanja avtoric Bogdane
Borote in Alenke Kovačič Divjak na sodoben, hiter in efektiven način pred študentke
in študente razgrinja nove prijeme na poti do glasbene pismenosti, ki je predpogoj
za kvalitetno poučevanje glasbe na osnovni šoli.
Z osnovnimi koraki zavedanja enakomernega utripa, kamor se nalagajo nove metrične
in ritmične komponente, se ustvarja nov, zanimiv prostor, ki omogoča vstop v razumevanje glasbene govorice. Avtorici pozornost namenita še zapisu tonskih višin.
Posebej pa je potrebno izpostaviti velik poudarek na uvajanju tehnike parlata, ki je v
našem prostoru še precej v ozadju, omogoča pa hiter pregled in osnovno informacijo
notnega zapisa kot branje a vista. Ta način je ponekod v svetu precej uveljavljen,
saj je dinamičen in tudi zabaven. V učbeniku so sistematično obdelani različni vidiki
parlata in podane ustrezne vaje.
Iz recenzije doc. Brine Jež Brezavšček

Avtorici podrobno izpostavljata dejavnosti glasbenega opismenjevanja na področju
razvijanja ritmičnih sposobnosti in spretnosti ter orientacijo v notnem zapisu, kjer
poudarjata spretnost branja in pisanja notnega zapisa. Posebna pozornost je namenjena izbiri primerov, s katerimi bralcu poenostavita razumevanje in izvedbo posameznih dejavnosti. Tehtno so izbrani primeri glasbenih del za poslušanje glasbe in
pesemski repertoar, ob katerih utrjujejo posamezne elemente glasbenega opismenjevanja. Ob tem spodbujata bralca k odprtosti, spoznavanju in razgledanosti v glasbeni literaturi, k smiselni uporabi glasbenih del ter k izvajanju in ustvarjanju vaj ob
pomoči soizvajalca.
Iz recenzije Bojane Kralj
Proces glasbenega opismenjevanja je predstavljen skozi dejavnosti poslušanja, izvajanja, branja in pisanja. Vsako dejavnost uvajajo teoretična izhodišča in nadgrajujejo
praktični primeri z vajami za elementarno orientacijo v notnem zapisu, ki se v nadaljevanju poglabljajo z vajami branja s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi ter
parlatom. Primeri glasbenih dejavnosti opismenjevanja so podani v skrbno izbranem
kontekstu glasbene literature z navedbo internetnih virov, kar bralcu omogoča hiter
in enostaven dostop do zvočnih informacij.
Učbenik je pomembna študijska literatura za vse delujoče na področju glasbenega
izobraževanja, ki poleg osnov glasbenega opismenjevanja omogoča celosten, ustvarjalen in dejaven pristop glasbenega učenja in poučevanja z vodilom od glasbe h
glasbi.
Iz recenzije izr. prof. dr. Barbare Sicherl-Kafol

