Zdravo!
Sem Lea.
Mama trem deklicam, žena, hči, prijateljica …
… ter svetovalka, mentorica in predavateljica.
Moje področje je UČENJE … svetovanje in mentoriranje OTROK, kako do lažjega
učenja (po metodi S.U.P.E.R., o kateri si lahko več preberete na moji spletni strani
www.rumenahiska.si) 
Hkrati pa svetujem in mentoriram tudi STARŠE … kdo biti danes kot starš in kako
delovati, da smo svojim otrokom v pomoč in podporo.
Moj prvi e-priročnik sem izdala pred več kot letom in pol in je med bralci dosegel
dober odziv ter marsikateri mamici pomagal premostiti svoje lastne
zakoreninjene dileme ob učenju svojih otrok.
V mojem drugem e-priročniku pozornost posvečam glasbi in učenju. Predvsem na pobudo staršev, ki me pogosto
sprašujejo, ALI SE OTROK OB GLASBI LAHKO UČI.
Želim vam prijetno branje.

Lea
Glasba in učenje …
… vam besedi ne gresta skupaj? Svojega otroka pogosto vidite s slušalkami v ušesih, ko bi se vendarle moral učiti.
Zahtevate, da jih sname, saj glasba sigurno moti njegov oz. njen fokus.
Niste edini s takim mišljenjem, ampak eni izmed mnogih staršev, ki menijo, da se med učenjem glasbe ne sme ali
ne more poslušati.
Mogoče pa ste se vi učili ob glasbi in vam pogled na učečega otroka s slušalkami ni nenavaden. Verjetno se
vam zdi celo čudno, da se vaš otrok ob glasbi ne more učiti.
Kakršnokoli izkušnjo imate z glasbo in učenjem, današnji šolarji si pogosto nadenejo slušalke in ob delanju domačih
nalog ali učenju, poslušajo glasbo.

V e-priročniku, ki ga trenutno berete, vam bom razjasnila dilemo med
učenjem in glasbo.
Kdaj glasba 'JA' in kdaj glasba 'NE'?

Glasba je namreč univerzalno zdravilo za človekovo dušo …
… pomiri nas,
… nam da potrebno energijo,
… nam pomaga, da se lažje in hitreje osredotočimo na delo, ki ga moramo opraviti.
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Kako pa glasba lahko vpliva na kvaliteto učenja?

Dokazano je namreč, da lahko določene frekvence
pomagajo pri zbranosti, osredotočenosti, sproščanju in
spanju.
Že od nekdaj je človek zaznaval moč vibracij, ritma in zvoka.
Kot lahko z glasbo dvignemo razpoloženje in se v hipu
znajdemo v ritmih plesa, prav tako lahko glasbo uporabimo
z nasprotnim učinkom… za umirjanje.

Glasba lahko pomirja tiste otroke, ki ne zmorejo nadzorovati svoje energije, in pomaga tistim, ki se ne morejo zbrati.
Pozitivni učinki glasbe so tudi v tem, da upočasnjuje možganske valove, vpliva na dihanje, srčni utrip in krvni pritisk,
zmanjšuje mišično napetost, izboljšuje spomin in učenje ter povečuje produktivnost.

Glasba je vsakodnevno prisotna v našem življenju, ne da bi se tega zares zavedali.
Ste vedeli, da je glasba marketinško sredstvo za spodbujanje potrošniškega vedenja? Celo več raziskav je bilo
narejenih glede učinkov glasbe na potrošnika, kot pa vpliv glasbe na otroke in učenje!

MOJ OTROK OB UČENJU POSLUŠA GLASBO … 5 NAMIGOV, ZAKAJ JE TO OK 
Vrsto glasbe bomo izbrali glede na cilj, ki ga želimo doseči.
Če smo potrti in bi se radi razvedrili, bomo poslušali drugačno glasbo kot tedaj, ko smo vznemirjeni in bi se radi
pomirili.
Zato je tudi izbira glasbe pri učenju odvisna od tega, kdaj glasbo uporabljamo – pred, med ali po učenju. Glede
na to bomo izbrali primerno.
Glasba ob učenju povečuje zbranost. Pozitivno vpliva na razpoloženje, to pa omogoča boljšo ter
hitrejšo zapomnitev.

namig #1 GLASBA AKTIVIRA DESNO MOŽGANSKO POLOVICO
Glasba pomaga pri sproščanju, aktivira desno možgansko polovico
(leva je analitična, desna ustvarjalna in pogosto pri učenju
zapostavljena) ter pomaga pri sidranju informacij v dolgoročni
spomin.
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Naši možganski valovi, bitje srca, dihanje in čustva se spreminjajo glede na ritem glasbe, ki jo poslušamo.
Za učenje je torej primerna glasba, ki ustvarja umirjenost in zbranost. To je glasba s počasnim ritmom, ki otroka
usposobi za sprejemanje novega. V umirjenem stanju smo namreč veliko bolj dojemljivi za učenje, učenje novih
informacij.
Ob poslušanju glasbe s primernim enakomernim ritmom (50 – 70 udarcev na minuto), se srčni ritem upočasni
in prav tako tudi dihanje.

namig #2 OB GLASBI PREIDEMO V ALFA STANJE
Ko dihanje in srčni utrip postaneta enakomerna, se umiri tudi
nemirni um.
Možganski valovi iz beta valov preidejo v alfa valove.
Alfa stanje je tisto stanje, v katerem so možgani majhnih otrok
ves čas. To je stanje vživetosti v sedanji trenutek in je
optimalno za učenje.

Z odraščanjem postaja beta stanje vse bolj izraženo. V umirjeno alfa stanje pa otrokom lahko pomagamo ravno
z glasbo.
Izberimo glasbo, ki je melodično in ritmično jasna ter povečuje miselno jasnost in koncentracijo.
Jasnost misli in spomin povečuje baročna glasba in skladatelji tega časa: Bach, Vivaldi, Händel. Baročna glasba
je melodična in precej enakomerna.
Primeren je tudi Mozart - znana je raziskava vpliva Mozartove glasbe na naše možgane.

namig #3 MOZARTOV UČINEK
Ob poslušanju Mozartovih del se aktivirajo posamezni centri
in nevronske mreže v možganih, kar vpliva na njihovo boljše
delovanje.
Mozartova glasba naj bi pozitivno vplivala predvsem na slušne
in govorne spretnosti, časovno-prostorsko logično sklepanje,
spomin, organizacijo informacij, miselno prožnost in celo
psihično zdravje.
To imenujemo Mozartov učinek.
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Več raziskav je potrdilo dejstvo, da baročna in druga počasna glasba olajšuje učenje.
Bolgarski psihiater Georgi Lozanov je razvil metode, ki so poznane tudi kot superučenje in pospešeno učenje.
Na You Tube kanalu je veliko njegovih primerov glasbe za učenje (vtipkajte 'Music for superlearning').

Lahko bi rekli, da ima vsak otrok (ali odrasla oseba) svoj način učenja. Kar enemu ustreza, drugemu ne. Podobno
je z glasbo ob učenju.
Nekateri bodo poslušali rock, drugi klasično glasbo, tretji pa nič, saj potrebujejo popolno tišino.
Glasba lahko ob učenju pomaga ali pa moti.
Kako vemo ali otroka glasba ob učenju moti ali ne? Preprosto … preizkusimo 

Večina otrok posluša glasbo ob delanju domačih nalog,
pri učenju pa pravijo, da jih moti in se ne morejo zbrati.
Temu je tako tudi zato, ker ob domačih nalogah
poslušajo »svojo« zvrst glasbe, ki vključuje besedilo.
Takšna glasba ob učenju dejansko usmeri fokus
drugam (recimo v besedilo pesmi).
Zato ob učenju ni priporočljivo poslušati glasbe z
besedilom ali radio, kjer se prav tako izmenjavata govor
in glasba.

namig #4 USTVARIMO ZVOČNO KULISO
Kadar potrebujemo zbranost, si prostor, v katerem delamo,
zapolnimo z glasbo.
Tako ustvarimo zvočno kuliso, ki prekrije druge, vabljive
zvoke iz okolja. Glasba na ta način pomaga k večji
osredotočenosti na tisto, kar trenutno delamo … se učimo.
Ko omenjam učenje, mislim na aktivno učenje, kjer je
potrebna večja zbranost, kot ob načinu učenja npr. branje iz
učbenika in ponavljanje (o aktivnem učenju sem pisala v
prvem e-priročniku).

Instrumentalna glasba je najboljša izbira.
Našim možganom pomaga, da hitreje sprejemajo in vpijajo informacije, razmišljanje pa nas manj utrudi.
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namig #5 GLASBA OB DOMAČIH NALOGAH NAJ SE RAZLIKUJE OD GLASBE PRI UČENJU
 Glasba me sprosti od napornega pouka, da doma lažje
naredim domačo nalogo.
 Ko si nadenem slušalke in ob delanju domačih nalog,
poslušam svoje priljubljene pevce, mi ta čas hitreje mine.
 Z glasbo v slušalkah izničim zunanje zvoke. Najbolj moteči
so tisti, ki prihajajo iz otroškega igrišča.
 Z mirno glasbo se lažje skoncentriram na to kar delam.
 Ko se učim, si predvajam mirno glasbo. Ta mi omogoča, da
preklapljam iz aktivnega v pasivno učenje. Ko se moji
možgani utrudijo, mi glasba pomeni tudi način odmora.

To je le nekaj primerov vpliva glasbe na učenje.
Svoje izkušnje so z mano delili otroci, pri katerih sem na individualnih urah predvajala mirno, instrumentalno
glasbo v ozadju. Ti otroci so upoštevali nasvet, da za domače naloge predvajajo svojo najljubšo zvrst glasbe, ob
učenju pa uporabijo instrumentalno, mirno glasbo.
Mnogi so si instrumentalno glasbo tudi kasneje predvajali doma ob delanju domačih nalog / učenju in spoznali
njene pozitivne učinke.

Kje najdemo glasbo, ki spodbuja učenje?

Na tržišču je kar nekaj CD-jev s takšno glasbo.
Najhitrejša pot pa je, da v You Tube kanal vtipkamo:
- study music,
- brain music,
- memory music,
- music for Superlearning,
- concentration music ipd.
… ter izberemo 'tisto pravo' za naš okus.
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Kaj lahko naredimo doma … že danes?
 Preden se vaš otrok loti pisanja domačih nalog, mu pripravite pomirjujočo glasbo. Le ta naj bo mirna,
instrumentalna, tiha … naj se sliši v ozadju, da se je komaj zavedamo (tako ne odvrača pozornosti).
 Starejši otroci, najstniki, si bodo za pisanje domačih nalog raje izbrali svoje priljubljene pevce in si nadeli slušalke.
Tudi tu velja podobno – glasba v slušalkah naj bo takšne jakosti, da ne preglasi naših misli, ampak samo zunanje
zvoke. 
 Priljubljeno glasbo lahko poslušamo tudi PRED učenjem. V tem primeru je lahko glasna in takšna, da nas spravi
v odlično, sproščeno razpoloženje. S pozitivno naravnanostjo se namreč lažje lotimo učenja.
 Če glasba med učenjem otroka moti in ima raje tišino, lahko glasbo uporabimo med odmori (30 minut učenja,
5 minut odmora med katerim predvajamo instrumentalno ali drugo otrokovo priljubljeno zvrst glasbe).
 Bodimo otroku zgled. Ko se naslednjič usedemo, da spijemo skodelico čaja ali kave, si ob tem predvajajmo
svojo najljubšo umirjajočo glasbo.
Ko delamo s papirji in dokumenti ali urejamo položnice, ob tem poslušajmo glasbo, ki nam zbistri misli 
Mojemu razmišljanju in uporabi v praksi, je bila v pomoč knjiga S. U. Dermond: Zbrani in sočutni otroci

Rezervirajte TERMIN za 30-minutni BREZPLAČNI POGOVOR:
info@rumenahiska.si
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