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Текст за предмет Дечји музички инструменти (васпитачи и учитељи) 24.03. 

Драги студенти, кроз овај текст упознајте се са импровизованим дечјим народним 

музичким инструментима, који су се користили у прошлости на територији Косова и 

Метохије. Занимљиво би било направити изложбу таквих инструмената и можда упознати 

децу нашег доба са њима. Ту би се свакако могла успоставити корелација са активностима 

из области Свет око нас или Природа и друштво, и са Ликовним васпитањем (могли би да 

осликате ове инструменте и направите их). Наравно, постоје и други импровизовани дечји 

музички инструменти које можете направити. Уколико је неко заинтересован, то може 

бити и тема дипломског рада из Методике музичког васпитања. Поздрав! 

 

   Идиофони инструменти 

 

Идиофони инструменти су самозвучни инструменти, код којих звуче властите 

материје. Тон се добија: 

- ударањем  

- трзањем или окидањем  

- превлачењем, стругањем, трљањем  

- трескањем. 

Занимљиве податке о овој групи инструментима на Косову и Метохији, забележио 

је етнолог Татомир Вукановић (1986).   

Звонце 

Вукановић наводи да је на Косову и Метохији, приликом успављивања деце, 

коришћено бронзано или месингано звонце, које се стављало на лучац од колевке. 

Љуљањем колевке, звонце је производило пријатне звуке, уз које су мајке или баке певале 

успаванке.  

Звоно 

У северним деловима Косова и Метохије, у пределу Рогозне, Ибарског Колашина и 

Копаоника, међу чобанима је постојао обичај да певају уз звуке пастирских звона. То су 

најчешће чинили лети, током извођења стоке на пашу. Пастири су са стоке скидали звона, 

меденице или прапорце, и уз њихове звуке певали. 
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Мачуге 

Дечије песме су се певале и уз извођење ритма који се добијао ударањем једне 

мачуге о другу.  

Прозорско стакло 

Занимљив начин музицирања малишана на Косову и Метохији је трљање палца или 

длана о завлажено прозорско стакло. Уз звуке произведене на овај начин деца су изводила 

орске песме.  

Тепсија 

У тепсију се ударало  дланом, слично музицирању уз деф.  

Чаша 

 Певало се уз друге предмете који су могли да произведу занимљив звук. Најчешће 

је то била чаша, у коју се ударало неким металним предметом, кључем, виљушком и сл.  

Нож 

Поједине орске песме, најчешће ритуалног карактера, изводиле су се уз звекет 

ножева. 

Кашика 

У косовско-метохијским селима постојао је обичај да се пева и уз ударање дрвених 

кашика. Уз ове звуке певале су се углавном шаљиве песме.     

Дромбуље 

Дромбуље су инструмент од метала, потковичастог облика, који се на једном крају 

сужава. У средини се налази челична опруга, причвршћена за шири део инструмента. 

Други крај опруге је слободан. Инструмент се држи прислоњен на полуотворене зубе. Тон 

се добија окидањем слободног краја опруге. Вукановић бележи да су на дромбуљама 

углавном свирали дечаци. Њима су праћена народна ора и песме.  

Чешаљ  

Преко зубаца чешља стави се папир или целофан, преко кога се дува. Уз правилну 

технику свирања,  овај начин музицирања може бити занимљива пратња при певању и 

игрању.  

 

Кеса са лешницима или орасима 
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Дечје песме праћене су звуком, изазваним трешењем кесе напуњене лешницима 

или орасима, што је изазивало радосно и весело расположење код деце. 

 

 

 

Ученике је неопходно звучно и визуелно упознати са  традиционалним музичким 

инструментима. Наставник са ученицима најпре обнавља знање о инструментима о којима су 

већ учили. Напомиње  да су традиционални инструменти претече инструмената који се данас 

користе у уметничкој музици. Са ученицима разговара  о приликама на којима се у народу 

свирало, певало и играло; који су то традиционални инструменти који се и данас користе у 

народу. Затим пушта звучни пример, како би чули инструмент који је тема наставне 

јединице. Након слушања, ученици износе своја запажања: којој групи инструмент 

припада (аерофони, кордофони, мембранофони, идиофони), и покушавају да препознају о 

којем инструменту је реч.  

У даљој обради наставне јединице ученици се упознају са грађом и функцијом 

делова датог инструмента. Пожељно је да, приликом обраде наставних јединица које за 

циљ имају упознавање ученика са традиционалним инструментима, наставник обезбеди 

„живог“ извођача, јер би то, сигурно, оставило снажан утисак на ученике. Уколико није у 

могућности да пронађе извођача, онда треба грађу инструмента да представи сликом. 

Следи прича о инструменту, његовом пореклу, у којим приликама се на њему свира и са 

којим инструментима је најчешће у комбинацији.  

На часу ликовне културе, поред упознавања ликовних представа традиционалних 

инструмената на културним споменицима, инспирисани причом наставника о значају и 

улози ових инструмената у животу народа, ученици могу да насликају инструмент и 

његове делове, или да га прикажу у оквиру неког конкретног догађаја из народа. На 

пример, звук фруле повезаће са пастирским животом, звук гусала са ликом неког народног 

јунака, звук зурли, гоча, гајди са народним весељима и сл.  

Многи музички инструменти описани су у народним песмама и легендама које се 

обрађују на часовима српског језика (У цара Тројана козије уши, Свети Сава и шпиљ итд.) 

За обраду таквих наставних јединица потребно је планирати корелацију са наставом 
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музичке културе. Инструмент који се помиње у песми или причи обрадиће се на часу 

музичке културе, уз слушање одговарајуће композиције, која ће на часу српског језика 

послужити као емотивна припрема и увод у нову наставну јединицу.  

 


