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План за 23. 03. 2020. Упознавање студената са ритмичким инструментима. Писање 

аранжмана за бројалице или песме. Методички поступак рада при коришћењу ритмичких 

инструмената.  

ВЕЖБЕ: Студенти самостално записују и изводе аранжмане. 

Драги студенти, по узору на примере аранжмана који су представљени у овом тексту, 

покушајте да осмислите ритмички аранжман за одговарајућу бројалицу по вашем избору. 

При томе, самостално одаберите ритмичке инструменте. Такође, самостално одредите 

који ритмички образац ћете употребити за одређени инструмент (то може бити ритам 

четвртина, ритам бројалице или песме, само теза, арза, ритмички остинато...). О свему 

томе можете прочитати у овом тексту. Поздрав и срећно!  

 

Свирање на дечјим музичким инструментима 

 

Већ током прве године живота дете ужива у звуцима које самостално ствара на 

звечкама, свом првом музичком инструменту. Кроз цео предшколски период дечју пажњу 

привлаче разне музичке кутије и играчке које производе звук, док свирање на музичким 

инструментима за децу представља велико задовољство и радост. 

             У наставни процес дечје музичке инструменте увео је Карл Орф, немачки 

композитор, диригент и педагог. Он је дошао на идеју да поједине инструменте 

симфонијског оркестра, као и неке народне инструменте, упрости и прилагоди извођачким 

могућностима деце предшколског и школског узраста. Овим инструментима се врло лако 

рукује и деца за кратко време успешно овладавају техником свирања. У свом делу Музика 

за децу дао је велики број аранжмана (од бројалица до одломака из дела „Кармина 

Бурана“).  У Минхену је 1924. године основао школу у којој су биле заступљене 

гимнастика, игра и музика. Његове идеје о примени дечјих инструмената у настави 

прихваћене су широм света.  

           Према тону који производе, инструменти Орфовог инструментаријума се деле на 

ритмичке удараљке са неодређеном висином тона и мелодијске удараљке са одређеном 

висином тона. У раду са децом предшколског узраста се користе ритмички инструменти: 

штапићи, звечке, мали бубањ, чинели, триангл и даире. Од мелодијских инструмена у 
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употреби су металофон и ксилофон, на којима деца могу импровизовати по слуху неке 

једноставне мелодије, док васпитач може да користи и блок флауту.   

                Ритмички инструменти 

                Штапићи (клавес) су направљени од дрвета. Имају облик издуженог ваљка 

дужине око 20 центиметара и користе се у пару. Ударом једног штапића о други добија се 

кратак и сув звук. Погодни су за извођење ритмичке пратње у краћим нотним 

вредностима, четвртинама или осминама.  

 

        Штапићи 

               Звечке (маракас) се такође користе у пару. Могу бити округлог, крушкастог или 

ваљкастог облика. Испуњене су ситним зрневљем (житом, пиринчем, осушеним грашком, 

ситним каменчићима и слично), па се трешењем инструмента добија звецкав или шушкав 

звук. Одсечним покретом руке настаје кратак звук, а непрекидним трешењем инструмента 

добија се уједначен звук – тремоло, који се користи за пратњу дужих нотних вредности. 

Обележава се троструким прецртавањем нотног врата.  

 

          Звечке 

 

                 Мали ручни бубањ се састоји од дрвеног обруча преко којег је затегнута кожа 

или пластика са једне стране. Звук се добија ударом руке или дрвене палице по мембрани. 

Користан је при истицању наглашених тактових делова и за извођење сложенијих 

ритмова. 
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             Мали ручни бубањ 

 

                 Чинели су метални тањирићи на којима су учвршћени каишеви за држање. 

Користе се у пару и појединачно. Када се користе у пару, ударом једног чинела о други 

добија се дуг и продоран звук. Звук се може добити и ударом филцане палице о једну 

чинелу, која се држи у левој руци окачена о прст. Прислањањем чинела на груди, или 

додиром чинела малим прстом, може се прекинути звук. Ефектне су у композицијама 

маршевског карактера.  

 

 

                 Чинели 

 

                     Триангл је челична шипка савијена у облику троугла, при чему је један угао 

отворен. Држи се обешен о палац леве руке. Звук се добија ударом мале металне шипке о 

инструмент. Има дуготрајан и светао звук који се може прекинути додиром инструмента 

руком. Погодан је за пратњу дужих нотних вредности. Брзим ударцима шипке у горњем 

углу инструмента постиже се тремоло.  
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             Триангл 

 

                     Даире (тамбурин) се састоје од округлог дрвеног рама преко кога је са једне 

стране затегнута кожа. На раму се налазе метални тањирићи, који овом инструменту дају 

карактеристичан звук. Трешењем инструмента остварује се тремоло. Ударом длана о 

затегнуту кожу или прстима о рам, изводе се ритмови у краћим нотним вредностима - 

четвртинама и осминама.  

 

 

               Даире 

 

                Мелодијски инструменти 

                 Металофон се састоји из металних плочица смештених на малом сандучићу 

који има функцију резонатора. Ударом палице по плочицама добија се светао и оштар тон.  

Палице су на врху заобљене и пресвучене филцом или гумом. Брзим прелажењем 

палицама преко плочица инструмента добија се глисандо.  
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                  Металофон 

 

                Ксилофон, за разлику од металофона, има дрвене плочице. На њему се тон добија 

ударом дрвене палице о плочице. Производи кратак и сув тон.  

 

 Ксилофон 

  

                    Блок флауту или фрулицу у предшколским установама свира само васпитач.  

 

 

 

   Блок флаута 

 

 

 

 

 

Дечји музички инструменти се могу користити на више начина: 

- за импровизацију пратње разних песама и музичких игара, 

- уз инструменталну музику, 

- уз изговарање бројалица и других тестова из разних прича, 

- приликом извођења малих музичких драматизација итд. (Хиба, 1986: 12). 

 

             Примена ритмичких инструмената 

             На ритмичким инструментима се могу изводити: ритам јединице за бројање, ритам 

песме или бројалице, ритмички остинато (ритмички мотив који се понавља током целе 



6 

 

песме); разни звучни ефекти којима се дочарава одређена атмосфера у песми, наглашени 

или ненаглашени тактови делови.  

                Након усвајања песме или бројалице,  приступа се увежбавању ритмичке пратње, 

по слуху. Васпитач треба да осмисли ритмички аранжман, који може садржати две или 

више деоница, мада се за предшколски узраст најчешће осмишљавају аранжмани за два 

инструмента. За сваки инструмент се смишља различита ритмичка деоница. Ако васпитач 

планира примену два ритмичка инструмента, поступак рада у савладавању ритма је 

следећи: пошто се бројалица или песма науче по слуху, цела група савладава ритам прве 

деонице (најчешће је то ритам четвртина) тапшањем дланом о длан, уз певање.  Цела 

група затим увежбава ритам друге деонице (ритам песме или бројалице) ударајући 

оловком о сто. Након тога поделимо децу у две групе. Једна група увежбава ритам прве а 

друга група увежбава ритам друге деонице, увек уз певање. Затим спајамо ове две 

деонице. Пошто се аранжман на овај начин увежба, васпитач подели инструменте. Следи 

увежбавање са инструментима. При утврђивању аранжмана деца могу међусобно мењати 

инструменте. Наравно, могу се изводити и друге ритмичке комбинације. 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 


