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Март: 30.03. 2020. Васпитачи, 3. година, Методика 1 

 

Драги студенти, ово предавање посвећено је певању у предшколској установи.  

 

ПРЕДАВАЊА 

Обрада песме, значај, критеријуми у избору песама, анализа примера погодних за 

коришћење у различитим узрасним групама, методички поступак обраде песме у 

предшколском узрасту, разматрање васпитних, образовних и функциоалних задатака на 

одабраним примерима.  

ВЕЖБЕ: Студенти самостално пишу припрему за обраду песме (уводни, централни и 

завршни део) уз утврђивање образовног задатка, као и васпитних и функционалних 

задатака.  

 

            Певање у предшколским установама 

Сматра се да је певање старо колико и људски род, а чувена је и мисао да је људски 

глас најстарији и најсавршенији инструмент. По мишљењу еминентног етномузиколога 

Димитрија Големовића певање је настало као израз човекове потребе да омузикали реч 

(Големовић, 2010.) Тек музичка реч била је близу Богу, а најстарије песме јесу обредне 

песме, намењене божанствима и натприродним силама. Певање се временом развијало из 

нечега што није била песма у правом смислу речи, односно, из омузикаљене речи у оквиру 

обреда. Касније, одвајањем од обреда, „односно, сопственом десакрализацијом, оно је 

променило функцију, постајући тако само себи циљ, или певање у правом смислу те речи“ 

(Големовић, 2006: 11).  

 

Значај певања 

             Певање је најзаспупљенији вид музицирања и једна од најзначајнијих активности у 

процесу предшколског и основношколског музичког васпитања и образовања. Овај вид 

активности подстиче ведру атмосферу међу децом, доприносећи њиховом музичком и 

свеукупном развоју. У свестраном  развоју деце певање има незамењиву улогу и значај. 

Извођењем песама различитих тематских садржаја и карактера подстиче се мисаона 
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активност, емоционални и психички развој; развија се музички укус и усвајају основна 

морална начела; подстичу се радне активности; развијају се позитивни ставови и љубав 

према природи, породици, друштву, домовини, школи, другарству и пријатељству, 

усвајају се опште хуманистичке, националне и интеркултуралне вредности. Заједничко 

певање опушта и ослобађа децу, доприноси међусобном зближавању, другарству и 

социјализацији. Посебан значај певања огледа се у могућности развоја музичких 

способности: слуха, гласа, осећаја за ритам и мелодију, музичко памћење. Већина дечјих 

народних или уметничких песама је строфичне грађе, у форми поновљених малих 

реченица, великих реченица или у облику малог музичког периода, што пружа могућност 

доживљавања основних музичких облика. Певајући, деца доживљавају и друге музичке 

појаве и законитости, са којима ће се свесно упознати током основношколског музичког 

образовања. Песма је, такође, веома захвалан садржај за успостављање корелације са 

осталим предметним активностима. 

                 

                  Основни критеријуми у избору песама  

                 Правилан избор песама подразумева поштовање неколико важних критеријума. 

При избору песама треба имати у виду васпитно-образовну вредност текста и њихове 

ритмичко-мелодијске карактеристике. Текстови песама морају бити примерени узрасту 

деце и њиховим интересовањима. Најчешће су посвећени природи, животињама, 

другарству, пријатељству, породици, годишњим добима, домовини, или ликовима из 

омиљених прича и бајки. Избор песама треба да обухвати народне и дечје уметничке 

песме свога и других народа. Веома је битно да избор песама обухвати примере народних 

песама из средине у којој деца живе.  

У музичком смислу песме треба да буду певљиве, једноставније ритмичко-

мелодијске грађе, умереног темпа, лаке за памћење и без већих и честих скокова. Према 

врсти такта одабирају се песме у 2/4, ¾, 4/4, или 3/8 такту. Подразумева се да се при 

избору песама треба руководити принципом поступности и систематичности. У почетку 

ће се бирати лакши примери песама, а затим ће се поступно уводити захтевнији и 

сложенији у ритмичко-мелодијском смислу и по обиму. За децу млађе групе бирају се 

песме у обиму кварте, е
1 

– а
1
; деца средње групе могу певати песме у обиму секте, де

1
- ха

1
;
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за децу старије, односно старије припремне групе могу се одабирати примери у опсeгу 

октаве, це
1
- це

2
. 

           Пример песме погодне за обраду у млађој групи (опсег е
1 

- а
1
) 

 

 

 

Пример песме погодан за обраду у средњој групи (опсег де
1 

- ха1)  

 

 

 

Пример песме који могу певати деца старије припремне групе (опсег це
1 

- це
2
) 
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Поставка дечјег гласа – импостација 

Реч импостација је италијанског порекла – impostare, што значи поставити, 

наместити. Подразумева начин стварања тона помоћу посебног намештања грлене и усне 

шупљине ради што боље звучности. Научити децу да интонативно контролишу свој глас, 

као и да воде рачуна о јачини певања, није једноставан задатак. Певајући, деца су често 

прегласна, што може довести до оштећења гласница. Такође, због неразвијеног слуха и 

говора, понекад прелазе на изговарање текста, уместо да певају. Задатак васпитача је да 

стално указује на потребу лепог и обликованог певања. Да бисмо научили децу да 

успешно контролишу свој глас, изводимо са њима кратке и једноставне вежбице. У 

почетку су веома корисне вежбе које се изводе кроз игру, на једном тону. На одређеној 

тонској висини (у почетку је то тон е
1
, јер је то висина која најмање оптерећује дечји глас) 

деца имитирају звук звона, ономатопејом опонашају оглашавање животиња, и  сл. Тако се 

оспособљавају да се концентришу на одређену тонску висину. Међутим, певање на једном 

тону није тако лако, јер су гласнице непрекидно једнако оптерећене, па се овакво 

извођење препоручује до три минуте, и увек кроз игру.  

Занимљива је игра у којој васпитач кроз причу подстиче децу да ономатопејом 

имитирају оглашавање појединих животиња на одређеној тонској висини. Васпитач 

изражајно чита следећу причу:  

Сунце је залазило иза оближњег брега. Дан је полагано предавао власт у руке ноћи. 

И ноћ се припрема: разастире свој тамни плашт пун радости и ведрине. У оближњој бари 
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врло је живо. Недалеко се чују жабе: рег, рег.... Са грана их поздрављају птичице: ћију, ћи, 

ћију ћи. Крекетање жаба: рег, рег, и звуци птичица: ћију ћи, испуњавају околину. Чује се 

неки шум, који постаје све гласнији. Ко би то могао бити? А, то су козице! Потрчале су 

ливадом и загазиле у бару: бућ, бућ...Жабе су се престрашено огласиле: рег, рег, а козице 

су и даље несташно бућкале по води: бућ, бућ. Али, њиховој игри убрзо је дошао крај. Из 

села је журио по њих псић Лајавко: ав, ав, дозивао их је љутито. Лајавко је упозорио 

козице да се мрак спушта, а у близини је шума из које би могао доћи страшни вук и 

појести козице. Козице су разумеле Лајавков лавеж и послушно се упутиле кући. Лајавко 

је ипак још једном залајао: ав, ав... Неприметно се спустила ноћ и у бари је завладала 

тишина.  

Након читања и извођења одговрајућих ономатопеја, васпитач проверава које 

звукове су деца упамтила. Децу дели на групе које ће имитирати жабе, птичице, козице, 

пса Лајавка. Још једном чита причу а деца учествују оглашавајући се ономатопејом, на 

одређеној тонској висини. Касније, исту причу можемо изводити уз дечје ритмичке 

инструменте: љуске од ораха за крекет жаба, металофон за цвркут птичица, штапиће или 

звечке за бућкање козица (звучна прича).   

Једна од вежби за импостацију гласа изводи се тако што лутка позива децу да се са 

њом поздраве. На одређеној тонској висини певамо нечије име. На пример: Милице. 

Девојчица Милица прилази лутки и пева на истој тонској висини: Ту сам, здраво. Пружи 

лутки руку, рукује се и одлази на место (Манастериоти, 1981).  

 

 

Слична је и игра упознавања, која се изводи на почетку године, када се деца 

међусобно још увек не познају. Деца формирају круг. У средини је васпитач са лутком 

која жели да се упозна са децом. Лутка прилази сваком детету и поставља питање на 

једној тонској висини: „Како се ти зовеш?“ Дете, коме је упућено питање, изговара своје 

име на истој тонској висини. На пример:  
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Након оваквих вежби изводе се вежбе у обиму силазне мале терце, такозвани куку 

мотив. Кроз дозивање у играма деца су спонтано већ усвојила овај мотив, тако да његово 

извођење неће представљати проблем. Овај мотив се може увежбавати кроз следећу игру: 

Опис игре: Игру започиње васпитач који се оглашава ономатопејом, певајући на 

тонским висинама ге
1 

– е
1
. Деца треба да погоде о којој животињи је реч, певајући име 

одређене животиње на истом мелодијском мотиву (сол-ми). 

 

Васпитач: Гу, гу, гу. Ко се децо јавља? 

Деца: Голуб. 

Васпитач: Ко, ко да. Ко се децо јавља? 

Деца: Кока. 

Васпитач: Га, га, га. Ко се децо јавља? 

Деца: Гуска. 

Васпитач: Пију, пи, пију пи. Ко се децо јавља? 

Деца: Пиле. 

Васпитач: Ћију, ћи итд. 

 

Игра Ко је? Такође може бити веома корисна за контролу гласа.  

Испред кућице стоји девојчица – лутка. Не може у кућу јер су врата затворена. Дете 

које држи лутку притисне звонце и отпева: „цин, цин“, на истом тону. Из куће се чује 

мајчин глас: „Ко је“? (сол-ми). Дете одговара истим мелодијским мотивом: „Ја сам“ (сол-

ми), „Мира“ (сол-ми). Ако отпева тачно, врата се отворе, ако не отпева тачно, остају 

затворена, па мора отевати још једном лепше.  
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Деца сама убрзо проширују овај мотив додајући још један тон који доминира у 

већини дечјих песмица (сол, ла, сол, ми, такозвани ринге раја мотив). Међу првим играма 

које се изводе уз певање овог мотива је игра Ринге, ринге, раја. Деца се крећу у колу и 

певају познати текст Ринге, ринге, раја, дошо чика Паја..... након изговарања текста Једно 

јаје мућ, а ми деца чуч, сви чучну.  

Једна од игара која се изводи на овом мотиву је игра У продавници.  

Дете - купац улази у продавницу поздравља продавца певајући: „Добро јутро, добар 

дан, желим чоколаду“ 

Продавац одговара такође певањем: „Ево чоколаде“. 

Купац: „Колко она кошта“? 

Продавац: „Само један динар“. 

Купац плаћа, узима чоколаду и при одласку пева: „Хвала, довиђења“. 

Продавац: „Молим, довиђења“.  

 

 

Постепено се уводе и остали тонови и тако се неосетно подстиче развој дечјег 

гласа.  

Правилан изговор речи – дикција и акцентуација 

Битан елемент лепог и изражајног певања је дикција, односно јасно и правилно 

изговарање речи песме. Од самог почетка треба подстицати јасно и разумљиво 

изговарање, односно певање свих слогова и речи. Певање доприноси лакшем усвајању 
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правилног изговора гласова. При певању посебну пажну треба посветити обликовању 

самогласника а, е, и, о, у, које треба лепо обликовати како тон не би био праскав и светао. 

Као вежбе за јасно и разговетно изговарање речи корисне су бројалице и брзалице.  При 

певању, пажњу треба посветити правилном акцентовању речи, јер, услед неправилног 

акцентовања реч може добити потпуно други смисао (У Милице дуге трепавице, Куца, 

куца Перо....) 

         

             Вежбе дисања 

             Вежбе дисања су од посебног значаја за складно, обликовано и правилно певање. 

Оне треба да буду функционалне и деци занимљиве. На пример, захтеваћемо од деце да 

удишу ваздух кроз нос, као да миришу цвет, а издишу на уста постепено, имитирајући:  

- зујање пчела – зззззззззззз 

- фијукање ветра – ффффф 

- падање кише – шшшшш  

- хлађење супе – ппппппп 

- рад мотора – ррррррр и слично.  

             При певању треба инсистирати на тачној интонацији, заједничком почетку и 

завршетку. Ипак, у раду са млађом децом треба бити толерантнији и допустити деци да 

певају у тренутку када они то пожеле. Певање је свакако веома сложена музичка 

активност за децу предшколског узраста. Дете треба да стекне вештину контролисања 

свог гласа при певању, мора да запамти текст, репродукује мелодију и ритам. Све то није 

ни мало лак задатак, с обзиром на неразвијен слух и говор детета. Најважнији задатак 

васпитача је да код детета побуди интересовање за певањем, а то најлакше постиже 

сопственим ангажовањем, певањем и свирањем.  

            Од изузетног значаја је да васпитач има правилан однос према дечјим певачким 

способностима, које се тек развијају. „Детету се не сме замерати што су његове музичке 

способности на ниском нивоу, или се спорије развијају. Развој мелодијског слуха 

завршава се тек у школском добу. Зато детету морамо допустити да не пева увек 

правилно! Оно има право да пева на свој начин!“ (Воглар, 1980: 20). Дакле, у раду на 

развијању певачких способности деце, васпитачи треба да буду веома стрпљиви и 
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толерантни. Педагози истичу да у овом узрасту не треба претерано исправљати дете, јер се 

тако може умањити његова жеља за певањем. Напротив, дете стално треба подстицати у 

певању и хвалити га. Нарочито треба похвалити дечје импровизације, које су 

карактеристичне за предшколски узраст, а нарочито за децу узраста око три године. О 

импровизованим дечјим песмама ће бити више речи у поглављу Дечје музичко 

стваралаштво.  

 

Методички поступак обраде песме  

Пре почетка активности треба проветрити просторију и разместити столице у 

полукруг. Деца могу седети и на поду. У уводном делу активности изводимо вежбе 

дисања, распевавамо децу, вршимо емоционалну припрему, будимо интересовање, 

подстичемо ведро расположење. Могуће је распевати децу песмицом коју већ добро знају. 

Занимљива прича, разговор, очигледна средства, илустрације, лутке, треба да мотивишу 

децу, подстакну пажњу и уведу их у тематику нове песме или неког другог музичког 

садржаја. Након емоционалне припреме најављује се учење нове песме.  

Васпитач најпре изражајно пева песму, уз инструменталну пратњу, што треба да 

подстакне дечје интересовање и жељу за учењем песме. Пошто су одслушали песму 

пожељно је да изнесу своје мишљење о њој, у смислу одређивања њеног карактера: 

весела, сетна, полетна, разиграна и сл. Следи савладавање песме по мањим целинама. 

Најпре васпитач пева прву целину (фразу), а затим деца понављају. Једна целина се пева 

неколико пута, јер деца усвајају нови текст и мелодију. На пример: први пут певају сви 

заједно, затим певају само девојчице, па само дечаци; на крају, поново певају сви заједно. 

На исти начин се обрађује следећа целина, па се након тога изводи цела строфа. Сувише 

захтевно би било очекивати да се на једној активности науче све строфе, нарочито у 

млађем узрасту. Колико строфа ће се обрадити на једној активности зависи од тежине 

песме као и могућности деце.  

Васпитач све време пева са децом, подстиче их и похваљује. При том води рачуна о 

правилној дикцији, акцентуацији, дисању, ритму, мелодији, лепом и обликованом певању. 

Већ смо напоменули да се деци млађе групе не даје интонација, већ васпитач започиње 
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певање а деца се постепено укључују. У раду са децом средње и старије групе треба 

постепено инсистирати на тачној интонацији, заједничком почетку и завршетку.  

У завршном делу песма се утврђује. Може се организовати такмичење у певању 

између група. Такође, песма се може извести уз покрете, што деца заправо све време и 

очекују са нестрпљењем. Песма се потом увежбава кроз неколико наредних активности 

музичког васпитања.  

 

Практичан пример: Обрада песме Пролеће у шуми 

 

 

Уводни део:  

Које је сада годишње доба? (Пролеће) 

По чему знамо да је пролеће? (Време је лепо, сунце сија, деца су весела, играју се у 

парковима, двориштима, природа буја.) 

Показујемо илустрацију на којој је осликана шума, поток, птичице, меда, зека, 

цвеће. 
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Показујемо руком на шуму и питамо: „Шта видимо на слици?“ (Видимо шуму.) 

Каква је шума с пролећа? (Олистала је, пуна чистог ваздуха, чиста је.) 

            Ко живи у шуми? (Зека, меда, птичице и друге животиње.) 

            Шта раде птичице у шуми? (Лете, цвркућу, праве гнезда, хране своје младунце, 

певају своје песме.) 

Шта још можемо видети у шуми? (Показујемо руком цвеће и пчеле.) 

Замислићемо сада један шумски цвет. Помирисаћемо га а затим ћемо избацити 

ваздух имитирајући шуштање шумског лишћа. Помирисаћемо још једанпут, а онда ћемо 

имитирати зујање пчела. 

Шта раде пчеле на ливадама и у шумама (Сакупљају мед.) 

Која животиња воли мед? (Медо) 

            Пошто се меда наједе меда, шта мислите, шта је њему после потребно? (Вода.) 

           Где меда и остале шумске животиње пију воду? (На потоку.) 

           Какав је поток с пролећа? (Весело жубори, има доста воде, вода блиста.) 

           А која животиња весело скакуће по шуми ?(Зека.) 

           Зашто зека весело скакуће? (Лепо му је у природи и ужива у њој, радује се пролећу 

као и све остале животиње.) 

           Шта мислите о чему би могла да говори песма коју ћемо данас учити (О пролећу, 

животињама, шуми..) Тако је, данас ћемо учити песму која се зове „Пролеће у шуми“. 

Песма потиче из Финске, државе која се налази на северу Европе. Иначе, више од две 

трећине ове земље чине шуме. У Финској се налази и велики број језера. Васпитач може 

показати слике природе из ове прелепе земље, које може пронаћи на интернету. На овај 

начин подстичемо интересовање и љубав према другим народима и културама. 

У централном делу обрађујемо песму по слуху. У завршном делу се, на пример, 

може послушати композиција Дечја симфонија, Јозефа Хајдна, која је у складу са 

атмосфером песме, или пак нека друга.  

            Децу млађе групе можемо упознати са новом песмом уз приповедање занимљиве 

приче. У наставку је дат један такав пример. Песма Висибаба мала  
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 Висибаба мала                Љубичице мале               Мала птица шева 

Звонити је стала              Песму запевале                Весело нам пева 

Цин, цин, цин,                 Хоја хај, хоја хај              Фирули, фирулу 

Дон, дон, дон,                  Зими сад је крај.              Пролеће је ту. 

Чујте мали звон. 

 

Васпитач: „Данас ћу сваком од вас поклонити висибабу и љубичицу које сам 

убрала јутрос, док сам долазила у вртић“. Разговарамо о овој врсти цвећа, где расте, какве 

је боје, разговарамо о весницима пролећа. „Јесте ли посматрали некада мале облаке на 

небу? Весело трче и играју се као деца, а затим уморни дубоко дишу“ (изводимо вежбе 

дисања). 

„Један мали облак често је одлазио далеко од куће да се игра. Његов деда се због 

тога љутио на њега. Испричао му је причу о великом црном облаку, правом диву, који би 

могао да га прогута ако се и даље буде удаљавао од куће. Али, мали облак није много 

марио за дедине приче. Пажњу му је привукла прелепа песма која је долазила са земље.  

Васпитач пева прву строфу: Висибаба мала... 

Погледао је према земљи и угледао малу висибабу која клима главом, пева и звони. 

Истог тренутка пробудиле су се и остале висибабе, подигле главе и запевале. Васпитач 

још једном пева први стих, при том подстиче и децу да певуше. Након утврђивања стиха и 

рефрена наставља причу. Мали облак је толико уживао у песми висибаба, да се потпуно 

занео и одлепршао далеко, далеко. Од једном је зачуо грмљавину! Јао, то је црни облак! 

Прогутаће ме, уплашено рече мали облак. Деда, упомоћ! Повикао је. Али, пошто је био 

далеко од куће, деда га није чуо. Црни облак је јурио за њим. Баш кад је хтео да га прогута 
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појави се лагани ветрић који однесе облачића далеко од црног облака. Мали облак је још 

дрхтао од страха када зачу прелепу песму.  

Васпитач пева другу строфу: Љубичице мале.... 

Он угледа мале плаве љубичице како се веселе у трави и позивају све око себе да 

певају са њима. „Певајте са нама“, говориле су. Васпитач понавља други стих, и подстиче 

децу да певају са њим. Мали облак се толико развеселио да и он поче да пева. Васпитач 

пева: Хоја, хај, хоја хај, зими сад је крај, а након тога захтева да се и деца укључе. „Певајте 

и ви са малим облаком“, подстиче децу.  

Тада се мали облак сетио свога деде па замоли ветрића да га однесе кући. Када су 

хтели да полете зачу се песма. 

Васпитач пева трећу строфу: Мала птица шева... 

Лепа је твоја песма птичице. Певај нам још, рече мали облак. И птичица је 

запевала. Хоћемо ли и ми запевати са птичицом? Деца певају заједно са васпитачем.  

Када је мали облак стигао кући испричао је деди шта му се догодило. Обећао је да 

више никада неће одлазити далеко од куће. Отпевао је деди песмицу коју је чуо док је био 

ван куће. Певајмо заједно са облачићем“ (Манастериоти, 1978: 123). Васпитач пева песму 

у целини, а деца се укључују. Песма се утврђује у наредним активностима али се изводи и 

на слободним активностима, или уз шетњу по природи. Један од начина утврђивања је 

помоћу дечјих ритмичких инструмената.  

 

Извођење песме уз ритмичке инструменте 
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