
 

Методика музичког васпитања 1 

Вежбе за 29. 4. 2020. године 

 

Захваљујем се студентима који редовно шаљу своје задатке. Студенти који нису до 

краја испунили своје обавезе могу то учинити до 15. маја 2020. године. Задатке послати 

на имејл-адресу bozana.raskovic@pr.ac.rs. Молила бих вас да у називу документа 

назначите студијски програм и годину студија, назив материјала који шаљете и име и 

презиме (Пример: Васпитач 3, Музичка игра, Петар Петровић).   

 

Задаци су:  

1. Самостално написати аранжман за бројалицу или песму по избору (вежбе 25. 3. 

2020.године);  

2. а) Одредити образовни задатак, функционалне и васпитне задатке на представљеним 

примерима (вежбе, 1. 4. 2020. године);  

     б) Изабрати један од понуђених примера и написати припрему за обраду песме 

(уводни, централни, завршни део) уз утврђивање образовног и функционалних и 

васпитних задатака (вежбе, 1. 4. 2020. године);  

3. а) Извршити избор музичких игара из доступне литературе – по три музичке игре за 

млађу, средњу, старију групу и припремну предшколску групу (вежбе, 8. 4. 2020. 

године);  

    б) Осмислити извођење једне музичке игре и описати методички поступак;  

4. На основу описаног методичког поступка при слушању музике на предавању  11. 4. 

2020. године, осмислити завршни део активности. (вежбе, 15. 4.2020. године); 

 

 

На основу консултација путем имејла приметила сам да је један број студената у 

недоумици на који начин треба одредити образовне, васпитне и функционалне задатке 

у задатим примерима (вежбе 1. 4. 2020. године). На једном од задатих примера, песми 

Зец копа репу, приказаћу на који начин треба реализовати наведени задатак. 



 

 

Образовни задатак: Доживљај динамичких разлика f – p; 

Функционални задаци: Развијање музичких способности – гласа, слуха, осећаја за 

ритам, музичке меморије; Оспособљавање деце за уочавање динамичких разлика; 

Васпитни задаци: Развијање љубави према животињама; Развијање љубави према 

музици; 

 

 Потсетимо се (предавања 9. 3. 2020. године): 

 1. Образовни (материјални) задаци наставе подразумевају усвајањесистема знања, 

вештина и навика. Под знањем се подразумева системнаучних чињеница, правила и 

закона о природи, друштву и човеку(стичу елементарна знања о музичкој уметности, 

упознају и доживљавају вредна уметничка и традиционална музичка дела,доживљавају 

изражајна музичка средства и основне елементе музичке писмености, упознају 

инструменте: изглед и звук, итд). Вештина је честим вежбањем стечена способност 

спретног и окретног практичног примењивања стеченог знања (вештина певања, 

свирања на дечјим ритмичким инструментима, складно извођење покрета уз музику и 

сл). Навика је честим понављањем у великој мери аутоматизована вештина. Она је 

завршни резултат вежбања (навика лепог и обликованог певања, слушања музике, 

интересовања за музиком....). Формулације које се односе на образовне задатке могу се 

исказати терминима: упознати, показати, научити, разумети, савладати,схватити, итд. 

2. Васпитни задаци музичких садржаја и активности огледају се у развијању 

интелектуалних способности, естетских критеријума, моралних схватања, позитивног 

односа према раду, еколошке свести, васпитавању у духу хуманистичких, националних 

и интеркултуралних вредности и тд. 

3. Функционални задаци односе се првенствено на развијање музичких способности – 

гласа, слуха, осећаја за ритам, музичке меморије, али и других интелектуалних, 

стваралачких и психомоторних способности. Термини који описују ове задатке гласе: 

развити, оспособити, навикавати, вежбати, изражавати итд. Функционални задаци су 

на пример: развијање слуха, гласа, осећаја за ритам и мелодију, моторике, складности 



покрета, маште, креативности, фантазије, љубави према музици;  сензибилитета за 

моралне и естетске вредности; когнитивних способности, које омогућавају разумевање 

и доживљавање народне и уметничке музике; дивергентног и стваралачког мишљења 

(уметничког и рационалног); развијање пажње, музичке меморије; способности 

уживања у уметничком делу; способности слушања; осећаја за заједничко музицирање, 

за заједнички почетак и завршетак; развијање упорности, истрајности, 

самопоуздања,стрпљивости, индивидуалности, заинтересованости за музичку 

уметност. 


