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ПРЕДАВАЊА: 06.04. 2020. Методика музичког васпитања 1 

Проф. др Биљана Павловић 

 

Наставна јединица: Музичке игре ‒ значај, подела, избор одговарајућих примера, 

методички поступак обраде музичке игре.   

ВЕЖБЕ: Студенти анализирају одговарајућу музичко-педгошку литературу и праве избор 

музичких игара у складу са узрастом деце. Пишу припрему за извођење одговарајућих 

музичких игара и изводе их на вежбама. 

 

Драги студенти, прочитаћете овај текст, који ћете наћи и  мојој скрипти, тј. у Методици 

музичког васпитања. У њему је објашњен значај музичких игара у музичком и свеукупном 

развоју детета предшколског узраста. Покушајте да извршите избор музичких игара, из 

доступне литературе ‒ по три музичке игре за млађу, средњу, старију групу и за 

припремну групу, као и да осмислите извођење једне музичке игре, тј. опишите методички 

поступак обраде одређене музичке игре. Ваше радове можете послати асистенту на мејл 

који вам је дала, јер је то део који је предвиђен за вежбе. Можете свакако контактирати и 

мене, уколико вам нешто није јасно. Да вас потсетим, мој мејл је 

biljana.pavlovic@yandex.ru  

Поздрав и будите добро! 

           

           Музичке игре 

Игра се сматра најстаријом уметношћу, праизвором свих осталих уметности.  

Многи споменици културе сведоче да је постојала на свим ступњевима цивилизације и 

друштвеног развоја. Занимљива су открића пећинских цртежа из доба палеолита на којима 

су приказане сцене играња, што говори о томе да је игра морала постојати и пре него што 

је ликовно уобличена.  Реч игра код различитих народа има различито значење. Код 

старих Грка игра је означавала радње својствене деци; код Јевреја је значила шалу и смех, 

док је код Римљана представљала радост и весеље (Милијевић, 1983). Римски теоретичар 

Марко Фабије Квинтилијан је игру препоручивао као „метод уз чију помоћ дете учи са 

задовољством“ (Каменов, 1997: 58). Поједини научници сматрају да је игра активност која 
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је произашла из потребе за радом. Наиме, у првобитним друштвима била је изражена 

потреба да се деца рано укључују у производни рад да би се што пре осамосталили и 

постали корисни чланови друштва (Ељкоњин, 1990). Педагошки класик Макаренко је 

такође сматрао да је игра слична раду, јер свака игра захтева радни и мисаони напор 

(Трнавац, 1983: 20). За немачког музиколога и историчара Курт Сакса игра има функцију 

да ослободи од сувишне енергије.  

 

 

 

Значај игре у развоју детета 

Као добровољна и слободна друштвена активност игра чини саставни део дечјег 

живота. Она је за децу извор задовољства, радости и сазнања, активност која доприноси 

њиховом свеукупном развоју. Код деце је жеља за игром увек присутна. Кроз њу 

изражавају своја осећања, интересовања и потребе. У игри се васпитавају, одрастају, 

осамостаљују и социјализују.  

Игра је свакако стваралачки чин. Она је „први стваралачки израз детета. Дете у 

игри кроз покрет одмерава ритам, кроз дозивање мелодијски израз и та игра је значајна у 

музичком изражавању детета“ (Правилник, 2004: 61). Она омогућава исказивање дечјих 

креативних и стваралачких потенцијала, развијајући свест о сопственим вредностима и 

могућностима.  Изводећи игре, деца развијају машту, сналазе се у новим ситуацијама, 

учествују у решавању проблема које игра захтева, што развија њихове интелектуалне 

способности. Деца у играма спонтано испољавају своје предиспозиције, таленат и 

склоност ка одређеним занимањима, а то подстиче позитиван однос према раду. У њима  

изражавају љубав према онима које воле и незадовољство и одбојност према онима које не 

воле, па је то прилика да се ослободе свих негативних емоција. Кроз игру имитирају, 

прерушавају се у различите ликове, што им омогућава да доживе најразноврснија осећања. 

Играјући се и замишљајући себе у одређеним улогама деца се ослобађају разних страхова, 

превазилазе несигурност и стидљивост. У игри процењују понашање друге деце, уче се 
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одговорности, солидарности, хуманости и дружељубивости. Наравно, игра захтева 

физичку активност па је изузетно средство здравствено-физичког васпитања.  

У музичком васпитању и образовању деце предшколског узраста музичке игре 

имају изузетно велики значај. Доприносе развоју музичких способности и омогућавају 

доживљавање музичких појава и законитости. Музичким играма развијамо способност 

деце да запажају, доживљавају и цене лепо у музици, што доприноси естетском 

васпитању. У овом узрасту дете углавном реагује покретом, а и музички доживљај 

манифестује на исти начин. Зато је потребно „искористити ту његову спонтаност и најчешћи 

начин реакције и дечије музичке предиспозиције развијати тим путем“ (Ивановић, 1981: 15). 

У раду са децом предшколског узраста користе се следећи видови музичких игара:  

- игре са певањем 

- мале музичке драматизације 

- дидактичке музичке игре 

- игре уз инструменталну пратњу 

 

Игре са певањем 

Ова група игара обухвата две подврсте:  

-  игре са певањем у којима се различитим покретима и радњама илуструје садржај 

текста песме и 

- традиционалне игре са певањем, које се изводе у колу. 

             Игре са певањем из прве групе омогућавају деци да покретима опонашају 

дешавања у природи, околину која нас окружује, разне радне активности, или свет 

животиња. Усклађујући покрете са текстом и мелодијом развијају се музичке 

способности: осећај за ритам, темпо, динамику, као и машта и стваралачке способности. 

Уз игру се пева, па доприносе развоју гласа. Складно извођење покрета у игри доприноси  

развијању естетских критеријума. Такође, значајне су за развој моторичких способности. 

Свака песма која пружа могућност пантомимичког изражавања може послужити као игра 

са певањем. Таквa je на пример песма Овако се коло игра. 
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Овако се коло игра, овако, овако... 

Овако се лепо пише, овако, овако... 

Овако се књига чита, овако, овако.... 

Овако се коса чеља, овако, овако.... 

 У песми Овако се коло игра ученици покретима опонашају поменуте радње.  

У песми Куд се шеташ стрина родо, деца такође изводе покрете које текст захтева. 
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         Док певају песму, деца одговарајућим покретима илуструју свирање на музичким 

инструментима који се у песми помињу. 

 

     Традиционалне игре са певањем које се изводе у колу 

                  У васпитно образовном процесу традиционалне народне игре са певањем имају 

вишеструк значај. Пре свега, доприносе развијању љубави према свом народу и народној 

традицији. Од великог су значаја за развој музичких способности: осећаја за ритам и 

мелодијску фразу, гласа, слуха, осећаја за темпо и динамику, музичког памћења, 

способности активног слушања и доживљавања. Складним и заједничким извођењем 

традиционалних игара изграђују се естетски критеријуми и доприноси се развоју 

моторике. Значајне су за естетско обликовање и правилну поставку тела, а од велике су 

користи и у здравственом смислу. Усредсређеност пажње на учење нових корака, уз 

слушање музике и реаговањe на њу, повољно утиче на развијање концентрације, као и на  

развој позитивних црта карактера личности: одлучности, солидарности, издржљивости, 

самодисциплини, одговорности, пожртвованости, прецизности, савесности, смелости. 

Кроз овај вид игре деца се социјализују и развијају способност комуникације са другима. 

У детету изазивају радост и потискују непријатна осећања.  
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Ајд на лево, брате стево,                 Скочи лако, брате Станко, 

Ајд на десно, сестра Персо,            Скочи хитро, брате Мито, 

Сено, слама, зоб, зоб.                       Сено, слама, зоб, зоб, зоб (Павловић, 2004) 

 

             Деца су у колу. Прва четири такта се крећу улево, а следећа четири удесно. На 

текст сено слама држе руке на боковима и праве покрете ногом: десну погигну испред 

леве па врате у место и обратно. На текст зоб, зоб, зоб, лупну ногом три пута и запљескају 

рукама. 

У предшколским установама деца треба да упознају традиционалне игре најпре 

свога а затим и других народа.  При упознавању народних игра треба поћи од оних које су 

деци блиске и познате, дакле, од игара средине у којој деца живе, а затим их постепено 

упознавати и са играма осталих области. Од посебног значаја је упознавање 

традиционалних игара других народа и народности, што доприноси интеркултуралном 

васпитању. Иако није типично горанска песма Горанине ћафанине погодна је за васпитавање у 

духу интернационализма, с обзиром на то да говори о горанској традицији. Извешће се уз 

једноставне кораке.  
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                            Горанине, ћафанине
1
,      Горанка ти појас нема. 

                            Горанка ти димије нема.  -Ако нема, ће гу купим. 

                          -Ако нема, ће гу купим.    Ће гу купим свилен појас, 

                           Ће гу купим јум-димије
2
.    Свилен појас, ал-шамију

3
, 

                           -Горанине ћафанине,     Ал-шамију џанфеслију
4
. 

 

 

 

Лева нога, десна нога,                Хопа, цупа, хопа, цупа,         Десна рука, лева рука,  

Плеше друг до друга свога,       Пружи обе руке скупа,           Играју се сада скупа, 

Дубоко се сад поклони,              Дубоко се сад поклони,         Дубоко се сад поклони, 

Па се вешто тад окрени.             Па се вешто тад окрени.        Па се вешто тад окрени. 

 

             

 

            Мале музичке драматизације 

Мале музичке драматизације су најзанимљивији али и најзахтевнији вид музичких 

игара, када је у питању припрема за њихово извођење. Изводе се уз кореографију односно 

драматизацију текста, што захтева припрему на нивоу корелације више усмерених 

активности: музичког васпитања, физичког васпитања, ликовне културе, српског језика, 

познавање природе. За извођење малих музичких драматизација неопходно је увежбати 

                                                           
1
 ћафан (тур.), човек из клисуре. 

2
 јум-димије (тур.), димије начињене од вуне и памука са шарама. 

3
 шамија (тур.), марама за главу. 

4
 џанфез (тур.), врста свилене тканине с преливима у две боје.  
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песму, мимичке и сценске покрете, припремити костиме и сцену, увежбати хор и 

оркестар.   

 

 

Пролеће се буди               Процвало је цвеће 

Весели су људи                Шарен лептир слеће 

Пчелице већ зује              Пчелице већ поје 

Песмица се чује.               Миле песме своје. 

 

 

Упоредо са савладавањем и увежбавањем песме, ради се на припреми пригодних 

костима (за пролеће, пчелице, цвеће, лептир, птице) и сцене. За ову драматизацију се бира 

једна девојчица која представља пролеће, четири девојчице су цвеће, једна девојчица је 

пчелица, један дечак је лептир, а други је птичица. Пролеће је окружено цвећем. Сви се 

налазе у чучећем положају. Око тог круга су распоређени птичица, лептир и пчелица. У 

позадини стоји хор који започиње песму. Док певају стих пролеће се буди, девојчица која 

представља пролеће лагано устаје, ширећи руке изнад главе. На стихове весели су људи 

група деце из хора поскакује. На стихове пчелице већ зује девојчица која носи костим 

пчелице обилази око цветова, подражавајући зујање пчела. На текст процвало је цвеће, 

исправљају се девојчице које глуме цвеће. Затим долеће лептирић који облеће око 

цветова. На крају се укључује и птичица  која лети око целе групе и цвркуће.  

 

             Дидактичке музичке игре 

Дидактичке музичке игре омогућавају доживљавање одређених музичких појава и 

законитости, развијајући музичке способности деце. Игра је свакако активност per se, и њена 
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улога је првенствено да забави и разоноди децу, међутим, она може бити и изузетно дидактичко-

методичко средство у наставном раду, уколико је правилно искоришћена. 

 

Бим, бом, бим бом,                     Бим, бом, бим, бом, 

Колико је сати?                           То је лако знати, 

Хајде реци ако можеш                Колико је удараца 

По чему ћеш знати?                    Толико је сати. 

 

            Игра Колико је сати је корисна за развијање дечјих стваралачких музичких 

способности. Пошто се научи песма, једно дете узима неку од ритмичких удараљки и 

изводи произвољно ритам уз изговор: бим, бом. Деца одбројавају и погађају колико 

откуцаја је било, тј. колико има сати. Дете које погоди колико је сати, узима удараљку и 

након заједничког певања задаје нову ритмичку комбинацију.  
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Игра Слепи миш је корисна за препознавање боје гласа. 

Опис игре: Деца стоје у кругу и држе се за руке. У средини кола налази се „слепи 

миш“, тј. једно дете са завезаним очима. Деца се крећу у колу и певају песму. Последња 

четири такта у рефрену пева само једно дете, а „слепи миш“ мора по гласу да погоди ко је 

певао. Кад погоди, мењају улоге.   

 

 

Доле, горе, доле, горе, 

Док се руке не уморе, 

Около је сиње море, 

А по мору веслам ја. 

Реф:                                            Рефрен при понављању: 

 Пловим већ одавно,                 Мора, океани,  

Брод ми носи име славно        Мало мокри, мало слани, 

„Кристифор Колумбо“             Ничег се не боје 

То је оно главно.                      Храбри капетани.  

 

Игра Веслање  је погодна за доживљавање наглашеног и ненаглашеног тактовог дела.  
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Опис игре: Деца седе једно за другим на греди, столицама или на поду скрштених ногу у 

„турском седу“. На текст „доле, горе, док се руке не уморе“, деца подижу и спуштају руке. 

На текст „около је сиње море“, шире и скупљају руке према грудима. У рефрену „пловим 

већ одавно“ имитирају веслање.  

 

 

 

  Игра Мали ђачки валцер је погодна за доживљавање троделне мере. Када науче 

песму, једна група деце изводи валцер у паровима, док друга свира на ритмичком 

инструменту, потенцирајући само тезу.  

 

           Методички поступак обраде музичких игара  
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Методички поступак при обради свих видова игара са певањем подразумева најпре 

обраду песме по слуху, а затим се савладавају кораци, односно правила игре. 

Препоручљиво је да се игре са певањем савладавају у корелацији са физичким 

васпитањем. У том случају, на активностима музичког васпитања је потребно научити 

песму, а затим се на активностима физичког васпитања уче и увежбавају кораци. При 

обради традиционалних игара са певањем, потребно је са ученицима поразговарати о 

приликама и местима на којима се игра изводила, о њеном значају и функцији у народном 

животу. Такође, пожељно је показати и народну ношњу краја одакле игра потиче.  

 

Игре уз инструменталну пратњу 

Овај вид игара обухвата: 

-  традиционалне народне игре и плесове, 

-  кореографисане плесове који се изводе уз различите жанрове инструменталне 

музике 

- слободне плесне импровизације које се изводе уз уметничку и другу 

инструменталну музику. 

Након извођења традиционалних игара са певањем, деца треба да упознају и 

традиционалне игре које се изводе уз инструменталну музику. Извођењем 

традиционалних народних игара развија се љубав према традицији и осећај националног 

идентитета. Доприносе развоју осећаја за ритам, неговању слуха, ведром и веселом 

расположењу. Кроз ове игре развија се моторна координација, концентрација, 

социјализација и доприноси се правилној поставци тела. Ове игре се изводе уз једноставне 

кораке и кореографију прилагођену могућностима деце. У њима је заступљено ходање, 

поскакивање у месту или при кретању, окретање око себе, кретање, лево, десно, напред, 

назад, чучање, пљескање рукама, провлачење итд.  

Васпитач је леђима окренут деци, која стоје у полукругу. Најпре изводи игру у 

целини, а затим објашњава појединости кореографије. Деца кораке усвајају по деловима, 

уз бројање и прво без инструменталне пратње, а затим уз инструменталну пратњу. Делови 

се затим спајају и увежбавају као целина. Посебна пажња поклања се правилном држању 
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тела, усклађеном, заједничком игрању. Децу која су посебно заинтересована и талентована 

треба окупити у оквиру фолклорне секције (Ђурковић Пантелић, 1998).  

 

 

Опис игре: Играчи стоје у полукругу, окренути у десну страну.  

I такт: 

Корак десном ногом, десно напред за четвртину, 

Корак левом ногом, десно напред за четвртину. 

II 

Корак десном ногом, десно напред за осмину, 

Корак левом ногом, десно напред за осмину. 

Корак десном ногом, десно напред за четвртину и окрет за 180 степени у леву страну, 

Леву ногу савијену у колену, мало подићи од пода.  

III 

Корак левом ногом, лево напред за четвртину, 

Корак десном ногом, лево напред за четвртину. 

IV  

Корак левом ногом, лево напред за осмину, 

Корак десном ногом, лево напред за осмину, 

Корак левом ногом, лево напред за четвртину, уз окрет за 90 степени у десну страну,  

Десну ногу, савијену у колену, подићи. 

V  

Даље се игра , у месту, њишући тело десно, лево, 

Корак десном ногом напред, за осмину, корак левом 

Ногом назад за осмину, корак десном ногом напред, 

за осмину, корак левом ногом назад, за осмину.  

VI  

Корак десном ногом напред за осмину, 

Корак левом ногом назад за осмину, 

Корак десном ногом напред, за четврину, леву ногу, савијену у колену подићи.  

VII 

Корак левом ногом напред, за осмину,  

Корак десном ногом назад, за осмину,  

Корак левом ногом напред, за осмину, 
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Корак десном ногом назад, за осмину. 

VIII 

Корак левом ногом напред за осмину, 

Корак десном ногом назад, за осмину, 

Корак левом ногом напред, за четвртину, 

Десну ногу савијену у колену, подићи (Павловић, 2004).  

 

Кореографисани плесови подразумевају унапред припремљену кореографију. На 

пример, док слушају композицију Лабуд, Камија Сен Санса, деца стоје у две колоне, 

рашире руке и изводе покрете којима дочаравају таласање воде. Између њих пролази дете, 

имитирајући лабуда који лагано плови по језеру. Или, могу се припремити две 

композиције за слушање, које су супротне по карактеру, динамици или темпу. У складу са 

одликама композиције васпитач осмишљава једноставну кореографију коју изводи са 

децом. Пре извођења кореографије деца треба да упознају композицију, њене 

карактеристике и програмски садржај, ако је композиција програмског карактера. 

Примери Кишица и Ветар (Манастериоти, 1978) 

У слободним плесним импровизацијама деца самостално осмишљавају покрете. 

Циљ је да осмисле покрете којима ће изразити сопствени доживљај подстакнут музиком 

коју су чули. Након извођења покрета треба поразговарати са децом о покретима које су 

извели и о томе шта су желели њима да дочарају. „Разговор наводи децу на размишљање о 

покретима, да ли одговарају музици и садржају, да ли се могу заменити другим и сл. Тиме 

развијамо код деце смисао за покрет, запажање разлике у покретима, укус у одабирању 

покрета и схватање везе између музике, садржаја и покрета“ (Манастериоти, 1978: 160). 

Ове игре изузетно доприносе развијању креативности, маште, естетског осећаја, моторике, 

као и развоју осећаја за ритам.   

 

 


