
1 

 

 Пошовани и драги студенти, приметила сам да код извесног броја студената 

постоји доза несигурности у одређивању образовног задатка песме. Задржаћемо се зато на 

дидактичко-методичкој анализи одговарајућих примера песама и музичких игара. Наиме, 

пажњу ћемо посветити: 

1. утврђивању образовних, васпитних и функционалних задатака на понуђеним 

примерима,  

2. утврђивању критеријума које треба испоштовати приликом избора ових 

садржаја у раду са децом предшколског узраста. 

Ви ћете имати задатак да по узору на анализу песме Мило ми је сунце, која је изложена на 

страни 4, урадите анализу 3 песме и да ми пошаљете на мејл, како бисмо их заједно 

прокоментарисали. У наставку текста приложила сам избор песма одакле можете 

извршити избор 3 песме по сопственом избору.  

 

Потсетимо се: 

1. Образовни (материјални) задаци наставе подразумевају усвајање 

система знања, вештина и навика. Под знањем се подразумева систем 

научних 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.             
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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. 

  

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 

итд.  

      Оспособљавање за извођење музичких активности и ван предшколске 

установе, на пример, на разним културним манифестацијама; за 

разумевање уметнички вредних музичких дела и уживање у њима; за 

евалуацију (суђење и критичко вредновање уметничких дела); за свирање 

на дечијим ритмичким инструментима итд.  

       Навикавање деце да пажљиво слушају уметничка дела; да у њима 

препознају уметничке квалитете и естетске вредности; да износе своје 

мишљење о њима; да слушају уметнички вредна дела.  

      Увежбавање већ научене песме и игре; свирања на дечјим музичким 

инструментима.    
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  Основни критеријуми у избору музичких садржаја 

Приликом избора бројалица, песама или музичких игара, неопходно је имати у 

виду: 

- васпитно-образовну вредност ових садржаја,  

- примереност текста интелектуалним могућностима деце и њиховим 

интересовањима (посвећени су природи, пријатељству, породици, школи, домовини, 

годишњим добима, омиљеним ликовима итд), 

- жанровску разноликост − народне и дечје уметничке песме свога и других народа, 

духовне, патриотске (обавезно уврстити примере из средине у којој дете живи), 

- музичке карактеристике садржаја: одабирају се певљиве и мелодичне песме, лаке за 

памћење, једноставније ритмичко-мелодијске грађе, без честих скокова, поступног 

мелодијског покрета, у оквиру 2/4, 4/4, ¾, 3/8 такта, 

- обим мелодије: за млађу групу (Е1-А1), за средњу и старију групу (ДЕ1-ХА1), и у 

припремном периоду могу доћу у обзир песме у опсегу од Це1, до ЦЕ2. Наравно, није 

искључено да увек може доћи до малих одступања када је у питању обим песме, што 

зависи од гласовних могућности деце са којима радимо.  

 

Анализираћемо неколико примера, са циљем да утврдимо образовне, васпитне и 

функционалне задатке у следећим примерима:  
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Анализа песме Мило ми је сунце: 

Образовни задатак: Доживљавање умереног темпа 

Васпитни здатак: Развијање љубави и поштовања према мајци и породици, развијање 

љубави према природи, развијање естетских критеријума за лепо и хармонично.  

Функционални задатак: Развијање обима гласа, развијање способности за складно 

извођење покрета уз певање, навикавање деце да заједно почну и заврше песму.  

Песма је у обиму Е1-Це2. Погодна је за рад са децом у припремној предшколској групи.  
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1. Три јунака, три сокола, 

изађите сви из кола. 

Хај, хај, хај, хај, хај, хај, 

хај, душо, хај, злато, хај! 

 

2.  И три наше миле сеје, 

што сте тако невеселе? 

Хај, хај, хај, хај, хај, хај, 

хај, душо, хај, злато, хај! 

 
3. Изађите тамо доле 

љубичице наберите. 

Хај, хај, хај, хај, хај, хај, 

хај, душо, хај, злато, хај!  

4.  Брату венац оплетите, 

па га лепо окитите. 

Хај, хај, хај, хај, хај, хај, 

хај, душо, хај, злато, хај! 
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Кој’ за коло, хајд’ у коло, 

а ко није, нек не иде. 

За коло су млади момци, 

млади момци Херцеговци 

и девојке Херцеговке. 

Коловођо, коло води, 

коло води, тихо ходи  

да се соко не умори! 

 

 

 
 

 
Еј, да плетемо, еј, да веземо, 

еј, мучну игру, еј, ситан танац, 

еј, и на дан, еј, и на ноћ. 

Еј, ко је плео, еј, нек расплете, 

еј, мучну игру, еј, ситан танац, 

еј, и на дан, еј, и на ноћ. 

 

 
 

Ој, Јело, Јелице,  

заспала на језеру. 

Ој, Јело, Јелице,  

у језеру бели град. 

Ој, Јело, Јелице,  

у граду су палате. 

Ој, Јело, Јелице,  

у палати бели сто. 

Ој, Јело, Јелице,  
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за столом су девојке. 

 

 
 

 

 

1. Српкињица једна мала 
на Косову цвеће брала. 

Од три боје венац вила, 

па се њиме закитила. 

 

2.  Црвена су крвца била 

на Косову што се лила. 

Зато црвену боју носим 

и са њом се ја поносим. 

 
3. Плаво небо к’о слобода, 

идеал је српског рода. 

Зато плаву боју носим  

и са њом се ја поносим. 

4. Белим млеком мајка мила 

и мене је задојила. 

Зато белу боју носим 

и са њом се ја поносим. 

 

 

 

 

 

Чика Пера јаше коња бела, 

за њим иде Србадија цела. 

 

Чика Пера сјаха с коња бела, 

поздравља га Србадија цела.  
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1. Капетан Коча путује, путује, 

Капетан Коча путује. 

Он иде у турско, избавља све српско, 

Капетан Коча путује. 

 

2.  Упорни, храбри, надиру, надиру, 

Србију земљу освајају. 

Њих воде јунаци Коча и Миша, 

Војвода Степа на челу свих. 

 

3. Војвода Степа јуриша, јуриша, 
Војвода Степа, јуриша. 

Он води армију, осваја Србију, 

Војвода Степа јуриша сад. 

 

 

 

 

 

1. Свети Спаси коња кове 

да обиђе равно поље. 

Господе, помилуј,  

Господе, помилуј!   

2. Дај нам, Боже, ситну  росу, 

да ороси равно поље.   

Господе, помилуј,  

Господе, помилуј!   

3. Од два класа шеник жито,                                                          

од два снопа до сто ока. 

Господе, помилуј,  

Господе, помилуј!  
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1. Божић, Божић, благи дан, 

благог Христа рођендан, 

Божић, Божић, свети дан, 

сав светлошћу обасјан. 

2. Дјева Христа родила, 
пеленама повила, 

у пећини Христос спи, 

Света Дјева над њим бди. 

3. Слама лепо мирише, 

Богомајка уздише, 

утом звезда засија, 

пећина се загрија. 

4.  Анђели се спустише, 

пастирима јавише: 

Весел’те се сви ноћас, 

роди нам се Христос Спас! 

5.  Па, гле и ми Србчићи, 

К’о сребрни звончићи, 

Богомајку хвалимо, 

Христа Бога славимо. 

6. Божић, Божић, благи дан, 

благог Христа рођендан, 

Божић, Божић, светли дан, 

сав светлошћу обасјан. 

 

          

 

1. Ој, бадњаче, бадњаче, ти наш стари рођаче, 

добро си нам дошао и у кућу ушао! 

Мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче. 
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Бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче. 

 

2. Доносиш нам много среће, сваког добра пуне вреће, 

ти нам Христа објављујеш, њега славиш и казујеш. 

Мили српски бадњаче, ти наш стари рођаче. 

Бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче. 

 

 

 

 

1. Говори, Господе, слуга твој те слуша, 

тебе, само тебе, жељна му је душа. 

Немоћан је слуга да види и чује 

док у њему твоје не заструје струје. 

Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

2. Говори, Господе, пре свршетка пута 

да ми с правог пута душа не залута. 

Говори ми тихо, ал’ нек буде јасно, 

говори, преблаги, док не буде касно. 

Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

 

3. Знам: говорио си, ал’ опет говори 

док од твојих речи срце се разгори. 

Док се вид отвори и слух се оснажи, 

о говори, Оче, слугу твог ублажи. 

Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

4. Знам: говорио си кроз пророке давне 

и кроз Сина свога и кроз свеце славне. 

Ал’, смилуј се црву, говори поново 

на језику твоме, старо бива ново. 

Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

 

5. Нека речи твоје у мени забрује 

да твој слуга чује и браћи казује. 

Говори, Господе, слуга твој те слуша, 

твога слатког гласа жељна му је душа. 
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Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

 

 

 

1. Вера наша, вера стара,  
вера наших светих цара.  

Вера вечна, вера славна,  

наша вера православна.  

 

2. Вера пука и кнезова 

и народних витезова. 

Вера вечна, вера славна,  

наша вера православна. 

3. Витезе је изродила   
и свеце је одгојила.  

Вера вечна, вера славна,  

наша вера православна. 

4. Народ србски просветила,  

земљу нашу осветила.  

Вера вечна, вера славна,  

наша вера православна. 

5. Вера ова души прија  

и разуму људском сија.  

Вера вечна, вера славна,  

наша вера православна. 

6. Срце блажи, вољу снажи ‒ 

ко још од ње бољу тражи!  

Вера вечна, вера славна,  

наша вера православна. 
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1. Људи, ликујте, народи, чујте: 

Христос воскресе, радост донесе! 

 

2.  Звезде, играјте, горе, певајте: 
Христос воскресе, радост донесе! 

 
3. Шуме, шумите, ветри, брујите: 

Христос воскресе, радост донесе! 

 

4. Мора, гудите, звери, ричите: 

Христос воскресе, радост донесе! 

 
5. Пчеле, се ројте а, птице, појте, 
Христос воскресе, радост донесе! 

 

6.  Анђели, стојте, песму утројте: 

Христос воскресе, радост донесе! 

 
7. Небо се снизи, земљу узвиси, 

Христос воскресе, радост донесе! 

 

8. Звона, звоните, свима јавите: 
Христос воскресе, радост донесе! 

 
9. Слава ти, Боже, све ти се може, 

Христос воскресе, радост донесе! 
 

  


