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Rap 
3 koraki za izvedbo aktivnosti 

 

 

1. korak: pripravljalna faza 
Rap in hip hop sta glasbeni zvrsti, ki krojita vsakdan mnogih mladih. Pri 
pisanju lastnih besedil lahko predelajo izkušnje in situacije ter jih prenesejo 
v besedilo. Mladi lahko obravnavajo lastno biografijo. 

Vsebina te vaje je učenje tehnik pisanja za uspešno in samostojno pisanje 
rap besedil. Mladi lahko skozi lastna besedila spregovorijo o svojih 
težavah. Predstavitev rezultatov zahteva pogum, da presežemo lastne 
omejitve in vztrajamo, s čimer ustvarimo občutek uspeha in dosežemo 
priznanje.  

2. korak – faza aktivnosti 
Z mladimi se pogovorite o postopku: 

1. Z mladimi izberite že pripravljen ritem. Pri skoraj vseh vrstah pisanja 
besedil je melodija opredeljena pred besedilom.  

2. Izvedite viharjenje možganov. Mladi spustijo svojo ustvarjalnost z vajeti, 
medtem ko se ritem ponavlja.  

3.  Mladi najprej napišejo refren. Refren naj ne le povzema teme pesmi, 
temveč mora biti privlačen in edinstven, kar je še pomembneje. S 
seznama ugotovitev viharjenja možganov izberite točke, ki so vas 
navdihnile, ter jih predelajte.  

4. Oblikuje strukturo pesmi: struktura priljubljene pesmi je običajno 
naslednja: 

 Uvod 
 Kitica 
 Refren 
 Kitica 
 Refren 
 Kitica 
 Vmesni del (razčlenitev) 
 Refren 
 Zaključek 

5. Mladi vadijo pesem in nadaljujejo s pisanjem besedila. Besedila lahko 
odražajo osebne izkušnje. Mladi predstavijo končano pesem pred skupino 
(razred, šola, klub, vrstniška skupina ipd.). Za to sta potrebna pogum in  

  

 

Vrsta aktivnosti: 
glasba; rap 

Namen aktivnosti: 
Samozavest  

 

 Trajanje: 

 

 Nadaljnji ukrepi: 
 

 

 Druge 
komponente Škatle 
primerov VALUE: 
Vajo je treba izvesti v 
zaupljivem vzdušju. 

  

Navedena 
vrednota: 

Tukaj lahko zapišete, kaj je 
bilo ljudem všeč: 
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Vaši zapiski: 

 

 … 
 

 … 
 

 
 

  

samozavest, vendar tudi krepi samozavest in zaupanje v lastne prednosti 
in sposobnosti. 

 

3. korak – zaključna faza 
 V tej fazi lahko mladi razmislijo in se pogovorijo o besedilih.  




