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Методика музичког васпитања 1 

Предавања за 16.03. 2020. 

Говорне народне творевине (тапшалице, цупкалице, гегалице, бројалице) 

Лазаљке, штипалице, тапшалице, гегалице, цупкалице су вид говорних народних 

творевина (мада се често изводе и уз певање) које су одувек имале значајну улогу како у 

породичном васпитању, тако и у предшколском и основношколском васпитању и 

образовању. Од изузетно великог су смисла и значаја у раној фази музичког васпитања у  

предшколским установама, тј. у периоду до треће године. У овом периоду, наведени 

садржаји су незамењиви у развијању осећаја за ритам, гласа, слуха, говора, моторике, и 

уопште, доприносе свеукупном духовном и физичком развоју деце. Васпитач их уз певање 

и покрете изводи појединачно са сваким дететом, што омогућава успостављање спонтане 

и пријатне комуникације између васпитача и детета. Изводе се уз покрете руку, ногу, 

прстију или другим гестовима. Певају се или се изговарају нежно, умереном јачином 

гласа. 

            У раду са децом узраста до 18 месеци значајну улогу имају лазаљке, које се могу 

изводити у току пресвлачења. Овим активностима васпитач подстиче дете на покрет, 

говор и радосно расположење. Дакле, већ у овом узрасту, осмишљеним активностима 

васпитач подстиче музички, психомоторни и интелектуални развој детета (Упутство за 

реализацију ритмичко-музичких активности на узрасту до три године, 1985). До доласка 

у млађу групу деца су упознала одређени број тапшалица, лазаљки, гегалица, цупкалица. 

Неке од њих су: Буц, буц, Буба лази, Штип, штип, Меда и зека, Ко је добар, Таши, таши, 

танана, Хоп, цуп ножицама, Гегало, гегало, Шетало, петало итд. 

           Игра Буц, буц, буц 

           Пре, у току, или након пресвлачаења, сестра васпитач изговара речи „Буц, буц, буц 

– буц, буц, буц“. Истовремено кажипрстом своје руке додирује јагодицу кажипрста детета. 

Речи „буц, буц, буц“ изговара у ритму четвртина и половина, неколико пута. На овај 

начин деца доживљавају дуже и краће трајање тонова. Дете у почетку прати игру пасивно, 

али се врло брзо укључује: подиже руку и својим кажипрстом додирује кажипрст 

васпитача. 
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 Игра Буба лази 

           Игра Буба лази је позната од давнина. Текст је веома ритмичан и погодан за 

доживљавање динамике тихо-гласно, и темпа споро-брзо. „Буба лази, нешто тражи, нађе, 

нађе, нађе“. 

Васпитач изговара текст уз истовремено извођење покрета по телу детета. Смењивањем 

кажипрста и средњег прста изводи ритмичан покрет - блажим и споријим додиром на 

почетку, у ритму четвртина, а затим нешто снажнијим и бржим у другом делу текста, што 

код детета изазива најпре уздржано очекивање па бурно реаговање.  

             Игра Штип, штип 

             Штипалице такође доприносе развијању осећаја за ритам, као и развоју говора. 

Током ритмичког изговарања или певушења васпитач штипка рупице на горњој страни 

шаке детета, или прстиће на ногама.  

Штипалица штипа,  

Од мора до мора, 

Од зеленог јавора, 

Штип! 

Игра Меда и зека 

Иде меда тапа, туп, тапа, туп, 

Скаче зека хопа цуп, хопа, цуп. 

Игра се изводи на следећи начин: Док дете лежи на леђима, ноге му покрећемо као да 

хода. У првом стиху покрети су четвртински, а у другом су у ритму осмина.  

           Ко је добар 

           Игра почиње најразноврснијим питањима, на које се одговара ритмичним 

изговором текста: „Ја, ево ја“.  

На пример: 

Ко се зове Марко?  

Ко то лепо свира? 

Ја, ево ја. 

Ко је лопту бацио? 

Ја, ево ја. 
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Седећи за столом, са дететом у крилу, сестра васпитач поставља питање. Држећи дечје 

руке, лагано удара њима по столу и изговара „Ја, ево ја“. Ове речи се могу и отпевушити. 

Игра се може освежити тако што се детету с времена на време дају различити предмети 

којима ће ударати о сто: на пример, пинг понг лоптица, мале кутијице од картона, звечке и 

слично. Смењивањем предмета производе се различити звукови. Поред развијања осећаја 

за ритам, ова игра доприниси развијању способности разликовања боје звука.  

           Таши, таши танана 

           Једна од првих имитативних игара је игра ташунаљка.  

Таши, таши, танана, 

И свилена марама,  

У марами шећера,  

Да ми Зоки вечера. 

Једноставна је за извођење, а драгоцена за развој музикалности детета. Васпитач 

ставља дете у крило (окреће га према себи), придржавајући и водећи покрете дечјих руку 

изводи ташунаљку. Деца воле да слушају и да понављају исте ташунаљке. Увек им се 

радују, иако у почетку не разумеју њихов смисао.  

Неке од њих су: 

- Длан о длан, длан о длан, 

Играм, певам сваки дан. 

- Таши, таши, танана, 

Таши малим рукама, 

Заиграјмо сада ми, 

Лутко мала, ја и ти.  

- Ташун, ташун, танана, 

Пала маца с тавана, 

Па позива дечицу: 

Помоз'те ми дечице, 

Ја ћу вама прести,  

Нећу вас огребсти, 

Мац, мац, мац! 
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Сличну игру изводимо и са дечјим ногама: Држимо дете за стопала и у лаганом 

темпу гибамо ноге детета, лево десно, скупљамо и савијамо ноге у коленима, изговарајући 

или певушећи песму Хопа, цупа, хопсаса, плеше мала ножица. Након одређеног времена, 

изводимо игру у целини, прво рукама, па ногама. Ове игре васпитач изводи појединачно 

са сваким дететом.  

Хоп, цуп ножицама 

Хоп, цуп, ножицама, 

Пљесни, пљесни ручицама, 

Па поскочи, хопа, хоп, 

Цупни сада скок на скок. 

Цупкалице су веома корисне у тренутку када дете почиње да стаје на ноге.       

Придржавајући дете за руке, васпитач певуши цупкалицу:  

Хопа, цупа, сека, 

Алај си ми лепа, 

Алај си ми лепа, 

Дај поскочи сека. 

Дете слуша песмицу и спремно прихвата подстицај, поскакује у месту и трупка 

ножицама.  

У тренутку када дете почиње да хода, веома корисне су гегалице. Држећи дете за 

обе руке, сестра пева гегалицу, преносеће тежину тела са једне ноге на другу. То чини и 

дете. 

Гегало, гегало 

Гегало, гегало, ходало, ходало, 

Гегало, ходало, гегало, ходало, 

Још мало, још мало, па само ходало, 

Туп, туп, туп, 

Луп, луп, луп, 

Туп, туп, туп, 

Луп, луп, луп.  
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            Бројалице 

Поједини педагози бројалице тумаче као ритмички говор или ритмички чврсто 

казивање текста (Домоњи, 1986: 13). Други аутори истичу њихов значај при одређивању 

улоге и задужења које ће дете имати у игри (Манастериоти, 1978: 51). Прва дефиниција 

истиче музички елемент – ритам, док у другој доминира васпитна улога бројалице.  

Бројалице су дечје игре које се изводе уз карактеристичан покрет разбрајања, и 

изговарање текста.  На одређеној тонској висини деца изговарају текст бројалице који 

често нема неки логички садржајни основ, већ представља низање ритмичких слогова 

(Ивановић, 1981). На овај начин, још у предшколском узрасту, деца доживљавају 

разноврсна ритмичка трајања: четвртина, осмина, половина ноте и паузе, пунктирана 

четвртина са осмином; доживљавају дводелну, троделну, четвороделну меру; врсте темпа 

– спори, умерени, брзи; наглашене и ненаглашене тактове делове; карактеристичне 

ритмичке фигуре – триолу и синкопу; развијају осећај за ритам, за тачну интонацију и 

контролу гласа. 

  Текстови бројалица су изразитог ритма, весели, ведри и одговарају дечјим 

интересовањима. У почетку, бројалице се изводе уз покрете разбрајања, а затим 

пљескањем длана о длан, оловком о клупу, корачањем, ногом о под, или свирањем на 

дечјим ритмичким инструментима. 

  Бројалице, или друге говорне народне творевине, уз синхронизовано извођење 

покрета, рукама или ногама, доприносе и  развоју моторике. Корисне су за развој говора 

деце, за правилно изговарање гласова, правилну дикцију, дисање. У млађем узрасту су од 

изузетног значаја за ослобађање деце и навикавање на нову средину. Оне доприносе 

развоју памћења, пажње, мишљења, маште, упорности, дисциплине, иницијативности, 

радозналости, демократичности, савесности, пажљивости, тачности, толерантности, 

солидарности, искрености и других позитивних особина воље и карактера. Кроз бројалице 

и разбрајалице деца уче да поштују правила у игри; уче се равноправности и међусобном 

поштовању, другарству и пријатељству.   

            При избору бројалица и разбрајалица треба имати у виду: 

- узраст групе 

- могућности групе 
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- место и крај у коме се налази установа 

- текст бројалице 

- ритам 

- врсту такта 

            За млађи узраст треба бирати краће и једноставније примере. Речи бројалица 

треба да буду лаке за изговор. Потребно је бирати бројалице једноставног ритма, у оквиру 

2/4, ¾ и 4/4 такта. Велики број бројалица је из опуса народног стваралаштва, што деци 

омогућава да се на занимљив и приступачан начин упознају са усменим стваралаштвом 

свог народа. Њиховом применом у овом узрасту снажно се доприноси развијању осећаја 

припадности свом народу, љубави према домовини, развијању националног и културног 

идентитета. При избору бројалица свакако треба дати предност онима које се изводе у 

средини у којој дете живи. Изводећи бројалице, деца често мењају текст, измишљају и 

додају нове речи, па су значајне за развој дечје креативности и маште.  

 

Методички поступак обраде бројалице 

 Нова бројалица се усваја у централном делу активности. Васпитач претходно мора 

добро да упозна ритам бројалице и њен текст. У уводном делу, кроз занимљиву причу, 

питања, припрема децу за усвајање новог текста. Кроз разговор треба да спомене речи из 

бројалице, уколико она има неки логичан смисао, што ће олакшати усвајање текста.  

У млађој групи бројалица се може изводити на следећи начин: након уводног дела, 

васпитач одабира децу која ће учествовати у игри. Одабира троје-четворо деце, и са њима 

изводи бројалицу путем разбрајања. Дете које изговара последњи слог бројалице излази из 

игре, стане поред васпитача  и изводи ритам бројалице тапшањем, гегањем, скакутањем и 

сл., док васпитач наставља игру са осталом децом. Дете које остане до краја игре је 

победник. Потом, сви заједно увежбавамо бројалицу уз покрете тапшања, у ритму 

четвртина.  

Бројалица се може усвајати и на следећи начин: након разговора о тексту, васпитач 

изводи бројалицу у целини, тапшући дланом о длан у ритму четвртина. Бројалицу затим 

изводе сви заједно, потом је изводе само дечаци, па девојчице, и на крају, увежбавају је 

скупа. Не може се тачно рећи колико пута је довољно да се бројалица изведе да би се 
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усвојио текст и увежбали покрети. То зависи од тежине бројалице, њеног ритма и текста, и 

од способности деце.  

Бројалица се у почетку може изводити у слободној интонацији, умереном јачином 

гласа, али, убрзо, децу треба подстицати и навикавати да је изводе на одређеној тонској 

висини. То могу бити тонови од це
1 

до ге
1
. На овај начин  развијамо слух, осећај за 

контролу гласа и осећај за тачну интонацију. При извођењу бројалице водимо рачуна о 

темпу, који углавном треба да буде умерен. У средњој и старијој групи пажњу поклањамо 

уједначеном колективном извођењу, заједничком почетку и завршетку. Пошто се 

бројалица научи уз покрете тапшања, можемо је увежбавати уз покрете ходања, ногом о 

под, рукама о колена, или уз свирање на ритмичким инструментима. На некој од следећих 

активности можемо увежбати ритам бројалице. Када деца добро савладају извођење 

бројалице у ритму четвртина, и ритам бројалице, можемо изводити обе ритмичке деонице 

у исто време. Деца се поделе у две групе. Прва група ће изводити бројалицу у ритму 

четвртина, пљескањем дланом о колена, док ће друга група изводити ритам бројалице, 

пљескањем дланом о длан.  Следи заједничко извођење бројалице, што је деци веома 

занимљиво.   

 

            Уводни разговор при обради Славске здравице у припремној групи: 

 

 

 

Децо, који су ваши омиљени празници? (Нова година, Божић, Ускрс, Први мај, 

Слава). 
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Питамо неколико малишана коју славу славе. 

Зашто се слави слава? (Светац се сматра заштитником породице.) 

Како се припремате за славу? (Помажу родитељима у припремању хране, помажу у 

припремању славског колача, облаче свечана одела, иду у цркву итд.) 

Какво расположење влада у кући на дан славе? (Свечано, весело, побожно) 

Шта се све дешава у кући на дан славе? (Ломи се колач, диже се слава, дочекују се 

гости, домаћину се честита слава.) 

На који начин гости честитају домаћину славу? (Помоћу здравице.) 

Шта су то здравице? (Здравица је кратак говор у коме се изричу најлепше жеље 

домаћину и домаћинству. Њима се најчешће жели добро здравље, зато се зову здравице. 

Чиме се наздравља домаћину? (Неким пићем, а најчешће вином.) Ипак, ако бисте ви 

желели да честитате домаћину славу, ви бисте наздравили са чашом сока, јер деца не пију 

вино. Да ли ви знате неку здравицу? Данас ћемо научити једну славску здравицу.  

 

           Уводни разговор при обради бројалице Жари, жари жар, у припремној групи. 

 

 

Жари, жари, жар, 

Ветар носи жар,  

Ветар носи жеравицу, 

На клупицу, на шупицу 

Крчаг воде стар, 

Готова је ствар.  

 

Децо, какво је време напољу зими? (Хладно.) 
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Како се људи штите од хладноће? (Облаче топлија одела.)  

Како загрејавају просторије у кући? (Помоћу дрва, угља, струје, гаса, нафте.)  

Шта се ствара када дрво изгори? (Жар)  

Шта се дешава када жарате жар? (Около прште варнице или жеравице.)  

Када и где људи још ложе ватру? (Лети, када одлазимо на излет.) 

 О чему морају да воде рачуна? (Воде рачуна о томе да се ватра не разнесе на околину.) 

Шта може да разнесе ватру, без обзира што ми водимо рачуна о њој? (Ветар)  

Ако се ватра разнесе около шта може да се деси? (Може да дође до пожара.) 

Погледајмо илустрацију. Шта се налази у близини ове ватре? (Клупица и шупица.)  

Чиме се гаси пожар? (Водом) Шта држи ова девојчица у руци? (Крчаг са водом.) Шта она 

ради? (Гаси ватру на клупици.) А шта треба да урадимо ако  пожар почне да се шири? 

(Треба да позовемо у помоћ ватрогасце.) Зна ли неко од вас на који телефонски број 

можемо добити ватрогасце? (На број 193) Данас ћемо научити бројалицу која се зове 

Жари, жари, жар.  

 

Примери бројалица 
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Текстови бројалица:                   Иза брда плава, миш црвени спава, 

Тара, тара, тачке,                        Миша мачка љуља, постеља га жуља,   

Побиле се мачке,                        Не може да лежи, бежи мијо, бежи. 

На Ивину тавану. 

Уз'о Иво тачку,                           Један, два, три, 

Па убио мачку.                           Од кога си ти? 

                                                     Ја сам ружа мала, 

Иш, иш, иш,                                Божурова кћи. 

Ја сам мали миш, 

Ти си мала цица маца,                Киша пала на травицуч 

Беж у рупу, иш.                           Мрав се скрио под гљивицу 

                                                      Поручује киши мрав, 
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Добро, јутро, добар дан,             Падај, падај сваки дан 

Имате ли кишобран?                  Купио сам кишобран. 

Кишобран је распродан,  

Дођите нам други дан.  

 

Нацртала Јована 

Башту пуну цвећа 

Каква лепа слика 

Мирисног пролећа. 

 

 

 

ВЕЖБЕ: Студенти записују ритам бројалица; врше избор одговарајућих бројалица у 

складу са узрастом деце; одређују њихов васпитмо-образовни смисао и функцију; пишу 

припрему за обраду бројалице и изводе је према одговарајућем методичком поступку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


