
EDGAR WILLEMS (1890-1978) je bil 
priznan belgijski pedagog, avtor številnih 
pedagoških knjižnih del, zvezkov in publikacij, v 
katerih poudarja pomen psihološkega pristopa ter 
improvizacije pri glasbeni vzgoji. Menil je, da ima 
vsak otrok prirojen občutek za glasbo, ki ga v njem 
prebudimo in razvijamo s primerno vzgojo že od 
ranega otroštva dalje. 
 

Za potrebe svojega dela je razvil poseben 
instrumentarij, ki med drugim obsega vrsto 
mikrotonalnih zvončkov, mikrotonalni metalofon 
(razdeljen na polovice, četrtine in osemnajstine 
tona), avdiometer in sonometer, razdeljen do 
dvestotine tona, prav tako pa je tudi avtor številnih 
otroških pesmic, ki se jih otroci učijo na uricah in so 
posebej prilagojene njihovi starostni skupini. 
 

Willemsova metodologija pouka glasbe vse do danes 
ostaja vzor dobre prakse številnim glasbenim 
pedagogom po Sloveniji in po svetu. 

 

 

GLASBENO UVAJANJE PO 
SISTEMU EDGARJA WILLEMSA 
 
Skupinice glasbenega uvajanja po 
pedagoškem pristopu Edgarja Willemsa so 
primerne za otroke od 3. leta dalje, pa tudi za 
starejše predšolske otroke. Urice so predvsem 

pestre, otrokom zanimive, polne glasbenih 
dejavnosti. 
 

Na vsaki učni urici se bomo posvetili: 
 senzoričnemu in afektivnemu slušnemu 

razvoju, 

 razvoju občutka za ritem in metrum, 

 učenje in petju novih pesmic, primernih 

otrokovemu starostnemu obdobju in 

 naravnemu telesnemu gibanju ob 

glasbi. 

 
 

Med posebnosti Willemsovih učnih uric 
spadajo: 
 

 vadenje glasbene improvizacije 

(sposobnosti izražanja), 

  celostni pristop h glasbeni vzgoji 

 s poudarkom na pomembnosti 

psihološkega vidika glasbene vzgoje 

(zdrav razvoj otrokove osebnosti, 

sodelovanje v skupini, sreča), 

 prepoznavanje parov enakih in različnih 

zvokov (npr. razlikovanje med zvončki 

ali toni mikrotonalnega metalofona do 

osemnajstine tona),   

 urjenje v pankromatičnem in 

diatoničnem tonskem gibanju (zapoj, 

ponovi, pokaži, izmisli si...),  

 glasbene uganke, 

 predstavitev glasbenih vsebin  

s kvalitetnim zgledom (primeri iz 

zakladnice klasične glasbe, kakovostne 

klavirske spremljave ob petju pesmi, 

lestvic, dober zgled učitelja pri petju 

idr.), 

 pa še kaj bi se našlo... 

Prednost Willemsovega pristopa h glasbeni 
vzgoji je tudi, da pouk poteka v manjših 
skupinicah od 5 do 8 otrok, kar omogoča, da se 
lahko učiteljica med uro posveti vsakemu 
učencu posebej, rezultat tega pa je možnost 
boljšega sprotnega preverjanja in usmerjanja 
napredka posameznih učencev.  

 

Pouk bo potekal 1x tedensko po 45 minut v 
vašem vrtcu ali eni od bližnjih enot 
(odvisno od števila prijavljenih otrok). 

Cena programa je 32€ mesečno, za 

vsakega naslednjega otroka v družini pa 

16€. 


