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Поштоване колеге, с обзиром да сте се до сада упознали са градивом Методике музичког 

васпитања и у оквиру ње са свим областима рада на музичким активностима у 

предшколској установи, током наредног периода пажњу ћемо поклонити практичним 

активностима, односно писању целовите припреме за одговарајуће музичке активности. 

Молим вас да свако од вас одабере по један пример песме или музичке игре из књиге коју 

сви имате, тј. из књиге Вокално инструментална настава (Б. Павловић) или из књиге 

Музика за наше најмлађе, аутора Надежда Хиба,  и да је обрадите у складу са методичким 

поступком обраде песме по слуху, односно у складу са методичким поступком обраде 

музичке игре, који вам је раније достављен. Овај поступак ћете представити у централном 

делу активности. У завршном делу активности представићете обраду одговарајуће 

инструменталне композиције, такође по узору на примере које сам вам раније доставила. 

Целокупну припрему моделоваћете по узору на пример припреме који вам сада шаљем. У 

завршном делу наведите линк на коме се може чути композиција коју сте одабрали за 

слушање и обраду, као што је то учињено у припреми коју ћете добити. Молим вас да до 

краја маја урадите припреме и да их пошаљете на мој мејл.  

 

Такође, обавештавам вас да ћу од следеће недеље организовати он лајн наставу путем 

платформе за директну наставу Zoom.us, па вас молим да се информишете како да 

инсталирате овај програм на свом рачунару.  

Молим да ми један студент испред целе групе студената који слушају Методику 

музичког васпитања 1 достави ваше имејл адресе како бих вам могла упутити 

упутство како да инсталирате овај програм и како бих вам упутила позив за 

заједнички састанак у време које је иначе предвиђено за овај предмет. Бићемо у 

контакту.  

Срдачан поздрав! 
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IОПШТИ ПОДАЦИ 

Назив предшколске установе 

 

 

  

Узраст групе Припремна предшколска група 

Датум и време реализације активности  

  

  

  

II ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 

Активност 

 

Музичко васпитање 

Област Музичко извођење 

Тема активности Музичка игра Изгубљено пиле 

Тип активности Обрада  

Образовни задатак активности Доживљавање крешенда и декрешенда 

 

Васпитни задаци: Развијање љубави према животињама; 

усвајање образаца културног понашања (у 

којим ситуацијама треба тихо причати) 

  

Функционални: Развијање гласа, слуха, осећаја за ритам, 

способности пажљивог слушања музике.  

Наставне методе: Метода разговора, метода демонстрације, 

стваралачког рада 

Наставна и помоћна средства: Клавир, цд- плејер, илустрација, играчка – 

пиле. 

  

Корелација: У корелацији са наставном облашћу 

упознавање околине, деца ће обновити 

знање о домаћим животињама, као и о 

врстама житарица.  

Литература:  

  

  

III АРТИКУЛАЦИЈА АКТИВНОСТИ 

а)Уводни део активности: 

 

У уводном делу распевавам децу песмом 

коју су научили на претходној активности. 
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Разговарамо о ситуацијама у којима 

причамо или певамо гласно или тихо. 

Помоћу илустрације и разговора уводим 

децу у тематику нове песме.  

б) Централни део активности: 

 

У централном делу обрађујем песму 

Имали смо пиле по слуху, а затим 

изводимо музичку игру. 

б) Завршни део активности: 

 

За завршни део планирано је слушање 

композиције Птице. Камиј Сен Санс.  

 

IV ТОК АКТИВНОСТИ 

Уводни део активности:  

 

 

Представљам се и започињем разговор са 

децом о омиљеним песмама које су учили. Свирам 

почетак једне од песама коју су учили у претходном 

периоду (Семафор) и питам да ли могу да препознају 

о којој песми је реч. Пошто препознају мелодију 

певамо песму у целини (распевавање). 

Можете ли да се сетите у којим ситуацијама 

причате или певате тихо? (Причамо тихо када неко 

од укућана спава,  учи или разговара телефоном; 

када шапућемо своје тајне; када певамо успаванке; 

када се налазимо у библиотеци, верским објектима и 

сл; ). Када говорите или певате гласно? (Када смо на 

стадиону гласно певамо навијачке песме; када на 

отвореном простору дозивамо неког ко је удаљен од 

нас; када је око нас бука говоримо гласније да би нас 

чули; на концерту омиљеног певача певамо гласно, 

итд.) 

Скрећем пажњу на илустрацију текста нове 

песме (Прилог 1) Анализирамо илустрацију уводећи 

децу у тематику нове песме. Шта видимо на слици? 
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(На слици видимо пиле и коку.) Којој групи домаћих 

животиња они припадају (Припадају домаћим 

животињама - живини.) Шта они раде? (Кљуцају 

жито.) Које врсте житарица знате? (Жито, раж, јечам, 

кукуруз.) Знате ли шта коке и пилићи највише воле 

да кљуцају? (Раж). Раж је житарица сивожућкасте 

или зелене боје (Прилог 2). Користи се у људској 

исхрани, у виду брашна, а такође, користи се у 

исхрани стоке и живине.  

 Како пијуче пиле, гласно или тихо? (Тихо) 

Хоћемо ли да имитирамо пиле како тихо пијуче 

(вежбе дисања). Деца ономатопејом имитирају тихо 

пијукање пилета. Како се оглашава кока, гласније 

или тише од пилета? (Гласније, јер је већа и јача.) 

Имитирамо оглашавање кокошке. Ако кока примети 

да јој је нестало њено младунче, како ће се 

оглашавати док га тражи? (Кока ће гласније 

кокодакати и дозивати своје младунче.) (Имитирајте 

коку која гласно кокодаче и дозива своје младунче). 

Шта мислите, о чему говори песма коју ћемо данас 

учити? (О пилету и коки.) Данас ћемо учити песму 

која се зове Изгубљено пиле. 

Главни део активности: 

 

 

Певам и свирам песму у целини. Након тога 

питам децу како песма звучи, весело и распевано или 

тужно? ( Весело) Следи учење песме по мањим 

целинама. Певам и свирам: Имали смо пиле, мало 

пиле, једно мало пиле од по киле Понављамо сви 

заједно, затим само девојчице, па само дечаци. 

Затим, сви заједно певамо још једном први стих.  

Певам даље, уз свирање на инструменту: Али 

пиле нестаде иди па га тражи, можда ће се јавити, 
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дај му шаку ражи. Певамо сви заједо цео стих. Затим 

певају девојчице, па дечаци и на крају још једном 

сви заједно. Потом певамо заједно целу прву строфу 

и утврђујемо је. 

На исти начин обрађујемо другу строфу. 

Пошто увежбамо другу строфу, певамо песму у 

целини.  

У наставку објашњавам правила игре: Једно 

дете изађе на кратко из просторије. За то време 

остала деца сакрију „пиле“, изрезано од картона. 

Након тога дете се враћа у посторију. Има задатак да 

пронађе пиле, док му остали помажу певајући песму. 

Ако се дете приближава сакривеном пилету, песма 

постаје гласнија. Ако се од њега удаљава песма је све 

тиша. Када дете пронађе пиле, његову улогу 

преузима неко други.  

Након извођења игре поразговараћемо са 

децом о томе како смо певали када се дете које је 

тражило сакривени предмет приближавало њему, 

односно, како смо певали када се удаљавао од њега. 

Након тога констатујем да у музици постоји тихо и 

гласно извођење, постепено гласније и постепено 

тише извођење (певање или свирање). 

Завршни део активности: 

 

 

Слушање композиције Птице, К.Сен 

Сансhttps://www.youtube.com/watch?v=SOWjfuKEtXE 

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 
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животиње. Погодите које!  

Глобално слушање:  

Слушамо композицију Птице 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 

птице. Тако је и назвао композицију. 

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?  

  

V ОЧИГЛЕДНА СРЕДСТВА 

Прилог 1. 
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Прилог 2 
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VIПРИЛОЗИ 

Нотни пример песме Имали смо пиле 

 
 

 

Имали смо коку, малу коку, 

Једну малу коку, златооку, 
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Али кока нестаде, иди па је тражи, 

Можда ће се јавити, 

Дај јој шаку ражи. 

 

 


