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U;ni na;rt

Predmet

SOLFEGGIO

1. Opredelitev predmeta
2. Splo[ni cilji predmeta
3. Operativni cilji predmeta - dejavnosti
4. Operativni cilji predmeta - vsebine
5. Standardi znanja
6. Didakti;na priporo;il
7. Izvedbeni standardi in normativi
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1. OPREDELITEV PREDMETA
Solfeggio z glasbenoteoreti;nimi znanji s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih
sposobnosti, spretnosti in znanj. U;ence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Na;rtovan je
skladno z u;en;evimi kronolo[kimi in glasbeno razvojnimi zakonitostmi v starosti od trinajst do petnajst let. Pouk je skupinski,
zato vklju;uje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu. Obiskujejo ga u;enci, ki so kon;ali 6. razred nauka o glasbi in obiskujejo program glasba.

2. SPLO©NI CILJI PREDMETA
U:ENCI>
• nadgrajujejo in medpredmetno povezujejo usvojena glasbena znanja,
• razvijajo in poglabljajo glasbeni posluh (ritmi;ni, melodi;ni in harmonski),
• se usposobijo za analiti;no zaznavo tonskih odnosov in njihovo izvedbo,
• spoznavajo glasbene prvine in njihove temeljne zakonitosti,
• razvijajo sposobnost pozornega do/ivljajsko-analiti;nega poslu[anja,
• sodelujejo v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja,
• spoznajo temeljne zakonitosti estetskega oblikovanja,
• raz[irjajo poznavanje glasbene literature,
• razvijajo estetsko ob;utljivost, glasbeni okus in sposobnost vrednotenja,
• v skladu s svojimi zmo/nostmi in pridobljenimi znanji ustvarjajo glasbene vsebine,
• spoznajo osnove glasbenega oblikovanja,
• se navajajo na sodobno glasbeno tehnologijo.
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3. OPERATIVNI CILJI PREDMETA - DEJAVNOSTI

U;enci>

solfed/irajo<

• Izrekajo in izvajajo ritmi;ne vsebine, po nareku zapi[ejo ritmi;ne vsebine, izvajajo vaje za enakomeren
metri;ni utrip, pojejo izbrane melodi;ne vaje s tonsko abecedo in nevtralnimi zlogi, po nareku zapi[ejo
melodi;ne vsebine, razvijajo glasbeni spomin, izvajajo “a vista”, razvijajo harmonski posluh in ozvo;ijo vsa
glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja.

izvajajo in interpretirajo

• Estetsko oblikujejo in do/iveto interpretirajo izbrane primere iz glasbene literature, utrjujejo pevsko

primere iz glasbene

tehniko, spoznavajo glasbeno literaturo, ki vsebuje obravnavane elemente iz solfeggia in

literature<

glasbenoteoreti;nih ter oblikovnih znanj, se navajajo na vrednotenje lastne interpretacije, skupinsko
muzicirajo.

ustvarjajo<

• Ustvarjalno uporabljajo elemente iz solfeggia ter glasbenoteoreti;nih in oblikovnih znanj pri oblikovanju
lastnih zaokro/enih glasbenih vsebin..

poslu[ajo<

• Poslu[ajo izbor glasbenih del, ob analiti;nem poslu[anju usvajajo in utrjujejo glasbenoteoreti;na in
oblikovna znanja, vrednotijo predvajana dela.

spoznavajo.

• Poglabljajo, usvajajo, razumejo in uporabljajo glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja.
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4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA - VSEBINE
Solfeggio I.
SOLFEGGIO
• izrekajo in izvajajo ritmi;ne vsebine,
• po nareku zapi[ejo ritmi;ne vsebine,
• ritmi;no berejo v violinskem in
basovskem klju;u (solfeggio parlato),
• izvajajo vaje za enakomeren metri;ni utrip,
• razvijajo glasbeni spomin,
• pojejo izbrane melodi;ne vaje s tonsko
abecedo in nevtralnimi zlogi,
• po nareku zapi[ejo melodi;ne vsebine,

• razvijajo sposobnost “a vista” izvajanja,
• izvajajo obravnavane lestvice,
• transponirajo dane primere,
• utrjujejo intervale do oktave,
• zapi[ejo narek intervalov,
• utrjujejo ve;glasno petje,
• sozvo;no in melodi;no izvajajo obravnavane
kvintakorde z obrnitvami ter dominantni septakord z obrnitvami,
• zapi[ejo narek sozvo;ij.

IZVAJANJE IN INTERPRETACIJA PRIMEROV IZ GLASBENE LITERATURE
• spoznavajo glasbeno literaturo, ki vsebuje obravnavane elemente iz solfeggia in glasbenoteoreti;nih ter oblikovnih znanj,
• estetsko oblikujejo in do/iveto interpretirajo izbrane primere iz glasbene literature,
• utrjujejo pevsko tehniko,
• vrednotijo lastno interpretacijo,
• razvijajo skupinsko igro.
USTVARJANJE
• uporabljajo elemente iz solfeggia, glasbenoteoreti;nih in oblikovnih znanj pri ustvarjanju lastnih glasbenih vsebin,
• ustvarjene vsebine zapi[ejo,
• improvizirajo z uporabo znanega zvo;nega gradiva,
• zvo;no gradivo oblikujejo v motive in z njimi razvijajo ter ustvarjajo osem- ali [estnajsttaktno melodijo.
POSLU{ANJE
• poglabljajo analiti;no poslu[anje,
• ob analiti;nem poslu[anju usvajajo in utrjujejo glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja,
• poslu[ajo izbor vokalnih, in[trutmentalnih in vokalno- in[trutmentalnih del,
• vrednotijo predvajana glasbena dela.
GLASBENOTEORETI:NA IN OBLIKOVNA ZNANJA
• poglabljajo glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja,
• spoznajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme> triola, sinkopa, taktovski na;ini s ternarno delitvijo v hitrem tempu,
zve;ani in zmanj[ani intervali do oktave, obrnitve zve;anega in zmanj[anega kvintakorda, istrska lestvica, pentatonika,
• opremljajo preproste melodije z akordi glavnih stopenj in se seznanijo s kadenco,
• spoznavajo temeljne pojme splo[nega oblikoslovja> motiv, dvotaktje (fraza), [tiritaktje, polstavek, stavek, perioda,
• poglabljajo znanja skladb v pesemskih oblikah> val;ek, polka, poloneza, mazurka, scherzo, barkarola, pesem brez besed ter
vokalne skladbe.
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Solfeggio II.
SOLFEGGIO
• izrekajo in izvajajo ritmi;ne vsebine,
• po nareku zapi[ejo ritmi;ne vsebine,
• ritmi;no berejo v violinskem in basovskem
klju;u (solfeggio parlato),
• izvajajo vaje za enakomeren metri;ni utrip,
• razvijajo glasbeni spomin,
• pojejo izbrane melodi;ne vaje s tonsko abecedo in
nevtralnimi zlogi,
• po nareku zapi[ejo melodi;ne vsebine,

• razvijajo sposobnost “a vista” izvajanja,
• izvajajo obravnavane lestvice,
• transponirajo dane primere,
• utrjujejo intervale do oktave,
• zapi[ejo narek intervalov,
• utrjujejo ve;glasno petje,
• sozvo;no in melodi;no izvajajo obravnavane kvintakorde
z obrnitvami ter dominantni septakord z obrnitvami,
• zapi[ejo narek sozvo;ij.

IZVAJANJE IN INTERPRETACIJA PRIMEROV IZ GLASBENE LITERATURE
• spoznavajo glasbeno literaturo, ki vsebuje obravnavane elemente iz solfeggia in glasbenoteoreti;nih ter oblikovnih znanj,
• estetsko oblikujejo in do/iveto interpretirajo izbrane primere iz glasbene literature,
• utrjujejo pevsko tehniko,
• vrednotijo lastno interpretacijo,
• razvijajo skupinsko igro.
USTVARJANJE
• uporabljajo elemente iz solfeggia, glasbenoteoreti;nih in oblikovnih znanj pri ustvarjanju lastnih glasbenih vsebin,
• ustvarjene vsebine zapi[ejo,
• improvizirajo z uporabo znanega zvo;nega gradiva,
• zvo;no gradivo oblikujejo v motive in z njimi razvijajo in ustvarjajo osem- ali [estnajsttaktno oziroma nesimetri;no melodijo.
POSLU{ANJE
• poglabljajo analiti;no poslu[anje,
• ob analiti;nem poslu[anju usvajajo in utrjujejo glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja,
• poslu[ajo izbor vokalnih, in[trutmentalnih in vokalno-in[trutmentalnih del,
• vrednotijo predvajana glasbena dela.
GLASBENOTEORETI:NA IN OBLIKOVNA ZNANJA
• poglabljajo glasbenoteoreti;na in oblikovna znanja,
• spoznajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme> triola, duola, notni zapis v obsegu od e do g3 v violinskem klju;u ter C do
a1 v basovskem klju;u, alteracija kot menjalni in prehajalni kromati;ni ton, kromati;na in celotonska lestvica, polifonija,
homofonija,
• utrjujejo me[ane taktovske na;ine v hitrej[em tempu in alla breve (dvo- in tripolovinski) taktovske na;ine,
• seznanijo se z gradnjo koralnih lestvic,
• seznanijo se z gradnjo drugih ;etverozvokov in njihovih obrnitev in simbolnim ozna;evanjem usvojenih akordov,
• spoznajo koral, motet, madrigal, ma[a in oba tipa suite,
• strnejo znanja o pravilnem notnem zapisu, izrazih za dinamiko, tempo, agogiko in artikulacijo.

346

5. STANDARDI ZNANJA
Solfeggio I.
• izvajajo in zapi[ejo obravnavane ritmi;ne vsebine,
• izvajajo in zapi[ejo obravnavane melodi;ne vsebine,
• iz navedenih vsebin obvladajo najmanj 18 ritmi;nih in melodi;nih vaj z vsemi interpretacijskimi elementi,
• “a vista” izvajajo melodi;no vajo do treh predznakov,
• zaznajo, izvajajo in zapi[ejo obravnavane intervale, trozvoke z obrnitvami in dominantni septakord z obrnitvami,
• samostojno sodelujejo v razredni skupinski igri,
• ustvarijo lastno zaokro/eno glasbeno vsebino,
• analiti;no poslu[ajo glasbena dela in prepoznajo obravnavane glasbene oblike,
• poznajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme> sinkopa, triola, taktovski na;ini s ternarno delitvijo v hitrem tempu,
zve;ani in zmanj[ani intervali do oktave, obrnitve zve;anega in zmanj[anega kvintakorda, istrska lestvica, pentatonika.

Solfeggio II.
• izvajajo in zapi[ejo obravnavane ritmi;ne vsebine,
• izvajajo in zapi[ejo obravnavane melodi;ne vsebine,
• iz navedenih vsebin obvladajo najmanj 18 ritmi;nih in melodi;nih vaj z vsemi interpretacijskimi elementi,
• “a vista” izvajajo melodi;no vajo do treh predznakov,
• zaznajo, izvajajo in zapi[ejo obravnavane intervale, trozvoke z obrnitvami in dominantni septakord z obrnitvami,
• samostojno sodelujejo v razredni skupinski igri,
• ustvarijo lastno zaokro/eno glasbeno vsebino,
• analiti;no poslu[ajo glasbena dela in prepoznajo obravnavane glasbene oblike,
• v literaturi prepoznajo koralne lestvice, ;etrverozvoke, alteracije kot menjalni in prehajalni kromati;ni ton, kromati;no in celotonsko lestvico, polifonijo in homofonijo,
• poznajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme triola, duola, notni zapis v obsegu od e do g3 v violinskem klju;u ter C do a1
v basovskem klju;u.
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6. DIDAKTI»NA PRIPORO»ILA
Solfeggio je predmet, ki predstavlja nadgradnjo nauka o glasbi, zato upo[tevamo didakti;na priporo;ila tega predmeta. Pri solfeggiu so vse glasbene dejavnosti medsebojno povezane. Solfeggio je v najtesnej[i povezavi z glasbeno teorijo in vklju;uje izvajanje
primerov iz glasbene literature, hkrati pa je neobhodno povezan s slu[no zaznavo in kontrolo. Pri interpretaciji primerov iz glasbene literature ostaja v ospredju kakovost izvajanja in poustvarjalnost u;encev. Najbolj aktivna oblika u;enja je ustvarjalnost, ki se
razvija v oblikovanju zaokro/enih celot. Poslu[anje je usmerjeno tako v razvoj glasbenih sposobnosti kot tudi v analiti;no zaznavo
in usvajanje glasbenoteoreti;nih in oblikovnih znanj. Ob tem u;ence spodbujamo k izra/anju glasbenih do/ivetij in predstav.
Pri solfeggiu upo[tevamo kronolo[ke in glasbeno-razvojne zakonitosti u;encev. Uporabljamo razli;ne didakti;ne metode in
postopke dela.
Pri sofeggiu izhajamo iz vokalne, in[trutmentalne in vokalno-in[trutmentalne literature. Pri izboru vaj pazimo na primeren ambitus.
Zaradi morebitnih za;asnih glasovnih nezmo/nosti u;encev (mutacija ipd.) izvajanje dolo;enih tonov oktavno prilagodimo, vendar
brez spremembe tonalitete. Solfeggiramo v okviru tonalitet do [tirih predznakov. Ob absolutni tonalni metodi zavestno uvajamo
intervalno metodo.
Pri solfeggiu parlatu [irimo branje zapisa od C do g3. Pri izvajanju vaj v taktovskih na;inih s ternarno delitvijo v hitrem tempu je
doba vedno ;etrtinka s piko. Koralnih lestvic ne transponiramo. Moduliramo samo v sosednje tonalitete.
Nekaj zgledov pri obravnavi glasbeno teoreti;nih in oblikovnih znanj>
doba je ;etrtinka s piko, merjena na ena v hitrem tempu>
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7. IZVEDBENI STANDARDI IN NORMATIVI
Materialni pogoji
Pouk poteka v primerno velikem, zra;nem in zvo;no izoliranem prostoru. V u;ilnici so poleg standardne u;ne opreme tudi>
• klavir ali pianino ali elektri;ni klavir,
• avdiosredstva,
• glasbena literatura (knji/na in zvo;na).
ter za/eleno>
• AV-sredstva,
• ra;unalnik z ustrezno programsko opremo,
• LCD-projektor.

Preverjanje in ocenjevanje
U;itelj sprotno spremlja glasbeni razvoj u;encev na podro;ju solfeggia, izvajanja in interpretacije primerov iz glasbene literature,
ustvarjanja, poslu[anja in glasbenoteoreti;nih ter oblikovnih znanj. Dose/ke glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj sprotno
evidentira in vrednoti, ob zaklju;ku [olskega leta pa u;enci opravljajo izpit v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanju u;encev v glasbenih [olah.

