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Поштовани и драги студенти треће године, у овом тексту објашњена су најзначајнија 

питања о слушању музике у настави.  Дато је и неколико практичних примера, који вам 

могу послужити као парадигматски. На интернету можете пронаћи композицију 

Сањарење, од Роберта Шумана. Погледајте примере које сам вам послала и по узору на 

њих, те на основу описаног методичког поступка у овом тексту, покушајте да самостално 

осмислите завршни део активности. Своје радове ми можете послати на мејл 

biljana.pavlovic@yandex.ru 

 

Поздрав и будите добро!   

 

Слушање музике 

у предшколским установама  

Проф.др Биљана Павловић 

 

Циљ је да се слушањем вредних уметничких и народних музичких остварења код 

деце развије љубав и интересовање према музичкој уметности.  

Слушање музике доприноси:  

- развијању музичких способности: слуха, музичке меморије, осећаја за ритам;  

- пријатној атмосфери у вртићу, спонтаној и топлој комуникацији међу децом, што 

подстиче духовни, психо-физички и социјални  развој деце; 

- опуштању и прилагођавању деце новом амбијенту; музика има психотерапеутско дејство 

и помаже деци да се ослободе унутрашњег емоционалног набоја; 

- активирању бројних интелектуалних процеса: развија пажњу, концентрацију, машту; 

развија способност опажања, замишљања и представљања, разумевања, памћења, 

мишљења, анализирања, упоређивања, уопштавања и закључивања; 

- формирању и обликовању моралне личности (омогућавајући деци да доживе  

најразноврснија осећања поноса,  достојанства, храбрости,  љубави и емпатије, родољубља 

итд.;  
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- развијању естетског сензибилитета, естетске културе,  осећаја за лепо, музичког укуса, 

доживљавању, опажању и вредновању лепог, као и развијању ствралачких естетских 

спсособности. Децу треба навикавати да пажљиво слушају музику и код њих развијати 

навику културног понашања на концертима и приредбама. Слушање музике, у зависности 

од њеног карактера, изазива осећање среће, усхићења,  ведрине, полета, дивљења, 

задовољства, доживљај узбуђења, прочишћења, узвишености, племенитости, али и сете и 

туге, што обогаћује емоционални живот деце и подстиче на стваралаштво. 

 

Знања која деца стичу путем слушања музике односе се на: разликовање звукова из 

окружења, људских гласова (женски, мушки, дечји), упознавање извођачких састава 

(вокални, вокално-инструментални, инструментални; разликовање солистичког, у дуету, 

камерног или оркестарског извођења); упознавање звукова и изгледа музичких 

инструмената и њихових изражајних и техничких могућности; разликовање степена јачине 

звука (тихо, средње тихо, средње јако и јако); различитог темпа (полагани, умерени и 

брзи); доживљавање и уочавање осталих изражајних средстава, ритма, мелодије, агогике, 

хармоније, развијање меморије ученика; упознавање вредних уметничких дела домаћих и 

страних композитора; упознавање традиционалне музике свога и других народа; 

упознавање основа музичких облика.   

  

Избор композиција за слушање 

- одабирају се композиције које својим садржајем, изразом и трајањем одговарају 

узрасту деце, њиховим психичким и интелектуалним могућностима, и које су у 

складу са њиховим музичким предзнањем и искуством. План и програм 

предшколских установа препоручује слушање вокалних, вокално-инструменталних 

и инструменталних композиција програмског карактера, различитог садржаја, 

облика и расположења, као и одговарајуће приче пропраћене музиком.  

- Одабране песме треба да буду веселог карактера и хармонске пратње консонантних 

сазвучја и акорада који одишу пријатношћу, мекоћом, задовољством, што 

омогућава мир, опуштање и равнотежу у сваком смислу, којој тежи људски 

организам.  



- Слушају се дечје уметничке песме, али и традиционалне песама свога народа, 

патриотске и духовне песме, које доприносе упознавању народне музичке 

традиције и националном васпитању. Од изузетног значаја је слушање 

традиционалних песама и игара других народа, које омогућавају упознавање 

страних култура и остваривање задатака интеркултуралног васпитања и 

образовања.  

 

 

 

 

 

 

Методички поступак слушања музике 

 

- Глобално слушање (слушање композиције у целини) омогућава емоцинално и естетско 

доживљавање композиције у целини. 

- Селективно и аналитичко слушање (слушање делова композиције и уочавање музичких 

карактеристика дела) омогућава опажање, анализирање, упознавање музичких 

карактеристика дела - изражајних музичких средстава (мелодија, ритам, темпо, динамика, 

извођачки састав, агогика, хармонија, и разумевање њихове улоге у односу на тематику 

дела). 

Битно је да уоче повезаност изражајних музичких средстава са карактером и 

тематиком композиције, што доприноси разумевању музике и њених могућности. 

   

Примери  

 

1. Слушање композиције Како расту деца (вокално-инструментална 

композиција) 

Разговарамо о томе шта је деци потребно да би се они развијали и расли? (Ваздух, 

вода, храна, Сунце.....). Шта им је потребно да би били срећни и задовољни? (Нежност, 

љубав, подршка, пажња од породице и пријатеља.) Послушајте једну песму па ћете ми 



рећи о чему она говори. СЛУШАЊЕ: О чему песма говори? (О томе шта је деци потребно 

да би срећно расли.) Каквог је расположења? (Весела, ведра, или сетна и тужна?). Треба да 

уоче однос текста и мелодије. Веселом и ведром карактеру текста одговара полетна и 

енергична мелодија.  

Ново слушање: Да ли је вокална или вокално-инструментална? Да ли чују само 

солисте или и хорско певање? (Треба да чују два женска гласа, дечји хор и повремено се 

чује један мушки глас.)  

На крају се композиција слуша поново у целини, а деца могу изводити одговарајуће 

покрете.  

 

2. Слушање композиције Птице, Камиј Сен Санс (инструментална 

композиција) 

Уводни разговор: Које звуке можемо чути када смо у природи? Деца имитирају 

зујање пчела, дување ветра, шуштање лишћа, цвркут птица и друга оглашавања инсеката и 

животиња.  

Послушаћемо једну композицију у којој је композитор музиком дочарао 

оглашавање једне животиње. Погодите које!  

Глобално слушање:  

Слушамо композицију у целини. Након слушања деца најпре коментаришу о утиску 

који је музика побудила код њих. Каква је мелодија коју смо чули? Да ли је полетна и 

покретљива или је мирна? Да ли у вама изазива тужна или весела осећања? На шта вас 

асоцира овај звук? (Слушамо само почетак композиције.) Одговор: На цвркут птица. Децо, 

композитора је овом музиком дочарао цвркут и лет птица.  

Аналитичко слушање:  

Којим инструментом се композитор послужио да би нам дочарао цвркут птице? 

(Употребио је флауту, зато што флаута најверније дочарава оглашавање птица.) Каквог је 

темпа композиција (Брзог, што дочарава хитри, лепршави и слободни лет птица.)  

Може се направити и мала дигресија, потсећање на композиције које смо претходно 

слушали и упоређивање са композицијом која се тренутно слуша. На пример, у 

композицији Слон композитор се служи дубоким тоновима да би дочарао оглашавање 

слона а у овој? Каквим тоновима представља птице? Високим. Зашто?  



  

3. Слушање композиције Дечја симфонија (Алегро), Ј. Хајдн 

Припрема за слушање:  

Шта све може послужити композитору као инспирација у његовом стваралаштву 

(природа, животиње, цвеће, догађаји и сл).  Послушаћемо једну композицију па ћемо 

попричати о њој.  

Глобално слушање  

Након слушања постављамо питања: 

Какво звучи композиција коју смо чули, ведро и полетно или тужно? Енергично 

или нежно? 

Каква осећања у вама побуђује?  

Да ли сте чули нешто необично у овој композицији? (Треба да препознају 

ономатопеје птица, жубор потока, дечје инструменте које је композитор употребио.) 

Шта мислите, шта је могло да послужи композитору као инспирација у овој 

композицији? (Природа) 

Композитор је музиком дочарао природу: жубор потока, цвркут птица. 

Композицију је назвао Дечја симфонија, шта мислите због чега? (Зато што је у њој 

употребио дечје инструменте: окарина – црвркут кукавице,  бардак - цвркут других птица, 

звечке, триангл – звук потока. 

Аналитичко слушање 

Показујемо слике инструмента, слушамо и анализирамо места на којима се 

појављују карактеристични инструменти. 

Ученици уочавају темпо и динамику у композицији. Треба да уоче повезаност 

темпа и динамике, тј. да ведрој и веселој композицији одговара бржи темпо и гласнија 

динамика. 

Након више слушања, кроз неколико активности, деца ће имати задатак да свирају 

на дечјим музичким инструментима када их препознају у композицији.  

Композицију је написао Јозеф Хајдн, Аустријски композитор који је живео у 18. 

веку.  

 

4. Бумбаров лет, Николај Римски Корсаков 



Уводни разговор, који треба да буде неутралан, и да не упућује на наслов и 

тематику дела. Јесте ли били некада на концерту класичне музике? Каква атмосфера влада 

на почетку концерта? (Свечана, узбудљива, сви са нестрпљењем очекују почетак 

концерта...) Да ли је дозвољено, односно, да ли је културно разговарати у публици док 

траје концерт? Шта треба да урадимо пре почетка концерта? (Да искључимо мобилне 

телефоне, а када почне концерт да у тишини послушамо извођаче.) Замислићемо сада да 

смо на концерту. (Оваквим разговором упућујемо децу на пажљиво слушање музике и 

развијамо свест о културном понашању.) 

Глобално слушање: 

Послушаћемо једно музичко дело, а ви ћете ми рећи какво расположење је музика 

побудила у вама. Након слушања васпитач пита: Да ли оваква музика у вама побуђује 

мирна и нежна осећања или узбуркана. Због чега? Каква је мелодија, сталожена или је 

немирна и покретљива. Да ли сте приметили неки необичан звук током слушања? 

Васпитач скреће пажњу на карактеристично место и покретима руке одмахује, као да се 

брани од нечега. Деца препознају ономатопеју пчеле, односно бумбара. Васпитач 

саопштава да је композитор овом музиком дочарао бумбаров лет.  

Аутор композиције је Николај Римски Корсаков, Руски композитор који је живео и 

стварао у другој половини 19. и почетком 20. века. Инспирацију за своје стваралаштво 

често је проналазио у народним причама и бајкама. Тако је настала и композиција 

Бумбаров лет, према бајци о цару кога је на двору напао бумбар. 

 

Аналитичко слушање:  

Послушајмо сада само део композиције а затим ћете ми рећи да ли чујете један или 

више инструмената. Пошто деца уоче  да композицију изводи више инструмената, 

објашњавамо да се састав који чини више инструмената назива оркестар (показујемо слику 

оркестра). 

 Ново слушање: обратите пажњу, да ли можете препознати којим инструментима је 

композитор дочарао зујање и немирни лет бумбара. (Гудачима – виолинама.) Зашто је 

одабрао баш гудачке инструменте? Зато што гудачки инструменти најверније могу да 

дочарају звук сличан зујању бумбара. Да ли би могао звук трубе или бубњева да нам 

дочара зујање бумбара?  



Послушајмо сада да ли је јачина музике иста у свим деловима композиције? Шта у 

овој композицији дочарава тиша динамика а шта гласнија? (удаљавање и приближавање 

бумбара) 

Каквог је темпа (брзина) музика? Зашто је композитор употребио бржи темпо? 

(Зато што је бумбар узнемирено и брзо летео око цареве главе.)  

 

 

 

 

5. Слушање композиције Марш на Дрину.  

Шта све музика може да нам дочара? (зујање бумбара, лабуда, слона, цвркут птица, 

жубор потока).  

Глобално слушање: Послушаћемо једну композицију а ви ћете ми рећи, каква 

осећања је у вама изазвала ова музика? Деца износе своје мишљење. Питамо: Каквог је 

карактера? (Да ли је чврста и одлучна или блага и нежна?) Како звучи на почетку а како на 

крају? (На почетку звучи чврсто, одмерено, одважно а на крају ведро и победнички.) 

Показујем две слике. На једној је војска која маршира а на другој плесачи који плешу 

валцер. Деца се опредељују којој слици одговара оваква музика. Пошто погоде да оваква 

музика више одговара војничком корачању и расположењу, кажемо да се композиција зове 

Марш на Дрину. Објаснимо да је она настала у част победе српских војника у првом 

светском рату. Каквом музиком је композитор на почетку композиције дочарао одлазак 

војника у бој за отаџбину? (озбиљном, чврстом, одлучном мелодијом.) А како звучи 

музика на крају композиције? Победнички и свечано. Композицију је написао Станислав 

Бинички. Уз ову музику војници корачају−марширају. Она им улива храброст, снагу, 

понос, достојанство, љубав према својој отаџбини и народу када одлазе у бој.  

Аналитичко слушање: 

Који састав изводи композицију? (Оркестарско дело.) Који инструмент се чује на 

почетку? (Хорна)  Који дувачки инструмент се још чује током композиције? (Трубе.)  

Марш је реч француског порекла и означава корачницу.  

 

6. Антилопе, К. С. Санс  



У уводном делу разговарамо о томе како се крећу поједине животиње: лете, 

пливају, пузе, скачу, ходају. Какво је њихово кретање? Како се креће медвед, споро или 

брзо? Које се животиње крећу споро а које брзо? (Набрајају) 

Послушаћемо једну композицију у којој је композитор дочарао кретање једне 

животиње, а ви ћете погодити о којој животињи је реч.  

Глобално слушање 

Након слушања питамо: Каква је композиција по карактеру? Енергична, полетна, 

разиграна или љупка и сталожена. Шта мислите, којој животињи одговара оваква музика? 

(Наводе, при чему није најбитније да погоде да се ради о антилопи, већ је важно да уоче да 

је реч о некој животињи која се брзо креће.) Показујемо слику антилопе, корњаче и јежа. 

(Деца се опредељују за једну од њих.) Погодиће да је у питању антилопа. Тада истичемо 

наслов композиције. 

Аналитичко слушање: 

Да ли је композиција брза или спора? (Брза) Зашто је брза? Зато што се антилопа 

креће брзо, па је ту њену особину композитор дочарао брзим темпом.  

Каква је мелодија? (Да ли је широка, разиграна, богата или скучена и скромна?) 

Композитор је овако широком и богатом мелодијом дочарао како антилопе јуре по 

пространим ливадама.  

Којим инструментом је дочарано кретање антилопе? (Клавиром, јер клавир 

најверније може да дочара чврстину галопа и топота антилопе, као и ширину и распон 

мелодије.  

 

 


