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Драги студенти, на прошлом предавању сте имали задатак да урадите припрему за 

предшколски узраст. Сви сте се углавном придржавали класичног методичког поступка 

обраде песме по слуху, како смо и тражили од вас. Покушајте сада да осмислите 

занимљиву причицу кроз коју можете провући одговарајућу песму, по узору на овде 

представљени пример. Овакав начи рада посебно може бити користан у раду са децом 

млађе и средње групе, када се они тек упознају са неком песмом. Овакав начин се може 

применити и при обнављању појединих песама, како би оне остале у што дужем памћењу 

код деце. Свакако, ово је изузетно добара начин успостављања корелације са 

активностима на српском језику или природи и друштву. Покушајте. Ваше приче, које 

ћете или самостално осмислити или их преузети из материјала који већ обрађујете на 

другим активностима и прожети их одговарајућом песмом, можете послати на мејл 

biljana.pavlovic@yandex.ru  уз назнаку Припрема 2. Ваше активности и интересовања ћу 

свакако имати у виду. Поздрав и будите добро. 

 

Децу млађе групе можемо упознати са новом песмом уз приповедање занимљиве приче. У 

наставку је дат један такав пример. Песма Висибаба мала  

 

 

 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. 

mailto:biljana.pavlovic@yandex.ru


 

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 

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.  

 


