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04.05. 2020. Методика музичког васпитања 2  

 

 Најчешћи недостаци у припремама студената које сам уочила: 

1. несигурност у утврђивању образовног задатка музичких садржаја који се обрађују 

2. несналажење у перципирању функционалних и васпитних задатака и неразумевање начина 

њиховог утврђивања 

3. грешке у методичком поступку обраде песме по слуху  

4. нејасан поступак слушања музике у завршном делу активности 

5. нејасан приступ у избору композиција за слушање 

6. недовољна посвећеност у организацији целокупне припреме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 1. Коректно постављени задаци  

I ОПШТИ ПОДАЦИ 

Назив предшколске установе  

  

Узраст групе Припремна предшколска група 

Датум и време реализације активности 23.03.2020. год. 

Студент:  
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II ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 

Активност Музичко васпитање 

Област Музичко извођење 

Тема активности Пролеће 

Тип активности Обрада  

Образовни задатак активности 

Доживљавање трајања половине ноте. 

 

Васпитни задаци: Развијање љубави према музици, певању. 

Развијање позитивног става према природи; 

развијање еколошке свести, развијање љубави 

према животињама (птицама). 

  

Функционални: Развијање музичких способности деце: гласа, 

музичке меморије, осећаја за ритам, 

координације покрета руку и тела уз музику. 

Увежбавање интонативно чистог певања уз 

правилно дисање и јасно изговарање текста. 

Подстицање изражајног певања.  

Наставне методе: Метода разговора, Демонстративна метода 

Наставна и помоћна средства: Клавир, цд- плејер, илустрација. 
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Пример 2. Један је образовни задатак, који се односи на доживљавање музичких 

карактеристика садржаја. Овде су као образовни задаци представљени и они који припадају 

групи функционалних задатака.  

Назив предпколске установе  

Узраст групе Припремна предшколска група 

Датум и време реализације активности  

Општи методички подаци  
Активност  Музичко васпитање 

Област  Музичко извођење 

Тема активности Песма „Семафор“ 

Тип активности  Обрада  

Образовни задатак активности  Доживљавање рецитације. Развијање 

музичких способности код деце. Развијање 

слуха, ритма, музичке мелодије. 

Comment [B1]: Образовни задатак.  
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Упознавање са гласовима деце и вокалним 

могућностима. 

 

Васпитни задаци Развијање љубави према музици. Развијање 

мотивисаности и постизање веселе 

атмосфере за рад у групи. Стварање навке и 

лепог понашања и самодисциплине кроз 

заједничко певање.  

Функционални задаци Развијање гласа, слуха, осећаја за ритам. 

Развијање способности пажљивог слушања. 

Неговање гласовних способности деце, 

Певање уз правилно дисање и јасно 

изговарање текста песме. 

Наставне методе Метода разговора, метода демонстрације, 

метода илустрације 

Наставна и помоћна средства Клавир, илустрације 

Корелација  У корелацији са наставном облашћу 

Упознавање околине, деца ће обновити 

знање о семафору. 

Литература  Марковић, М. (2014). Корак по корак, 

Београд: Креативни центар. 

Надежда Хиба (1986). Музика за децу и 

најмлађе. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

Артикулација часа 

а) Уводни део активности У уводном делу активности распевавам 

децу песмом коју су претходно научили. 

Помоћу илустрације уводим децу у 

тематику нове песме. 

 

Пример 3: Задатак који не реализујемо у предшколској установи (упознавање повисилица и 

снизилица), Деца могу да доживе карактер тонског рода: дур и мол. Дур -  весело, полетно, чврсто;  

мол - тужно, сетно), али се са тим појмовима упознају тек у основној школи.  

IОПШТИ ПОДАЦИ 

Назив предшколске установе 

 

ПУ „Наша радост“ Лепосавић 

  

Узраст групе Припремна предшколска група 

Датум и време реализације активности 25. март 2020. У 09:30h 

  

  

Comment [B2]: 1.Шта је неправилно у 

формулацији ових реченица?  

2.Којој групи припадају задаци који се односе на 

развијање музичких способности деце? 
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II ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 

Активност 

 

Музичко васпитање 

Област Музичко извођење 

Тема активности Пролећне новости 

Тип активности Обрада  

Образовни задатак активности Доживљавање знака снизилице 

 

Васпитни задаци: Подстицање ведрог расположења; 

Развијање љубави према природи и 

животињама; 

  

Функционални: Подстицање развијања интересовања и 

љубави према музици; 

Развијање осећаја за ритам; 

Развијање способности слушања музике, 

њеног доживљаја и уживања у 

уметничком делу; 

Развијање слуха. 

Оспособљавање за разумевање музичких 

порука. 

Наставне методе: Метода разговора; 

Метода демонстрације; 

Метода илустрације. 

Наставна и помоћна средства Клавир, илустрација 

 

  

 

Comment [B3]: Ова наставна јединица се не 

обрађује у предшколској установи. Ученици се 

упознају са знаком и улогом снизилице тек у 

петом односно 6. разреду.  

Comment [B4]: да ли је добро формулисан овај 

део реченице? 

Comment [B5]: Развијање интересовања за 

слушање уметничке музике.  

Comment [B6]: Да ли је добро формулисана 

ова реченица? 
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Пример 4: Образовни задатак није добро уочен и постављен 

Назив предшколске установе: „Наша радост“ 

Узраст групе: Припремна предшколска група 

Датум и време реализације активности: 09. 04. 2020. год. 

  

  

  

I. ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 

Активност: Музичко васпитање 

Област: Музичко извођење  

Тема активности: Музичка песма „Авантуре малога Ју-ју“ 

Тип активности: Обрада 

Образовни задатак активности: Учење текста, ритма, мелодије и покрета 

Оспособљавање деце за правилно и изражајно 

певање 
Учење о новим животињама 

  

Васпитни задаци: - Развијање љубави према животињама 

- Развијање љубави према музици 

- Подстицање и неговање музичко- 
стваралачких способности и навика код ученика 

  

Функционални: - Развијање гласа и слуха 

- Способности пажљивог слушања 

- Способности уживања у уметничком 
делу 

Наставне методе: - Метода стваралачког рада,  

- Метода демонстрације 

- Метода разговора 

Наставна и помоћна средства: Илустрације, клавир, плави папири. 

  

  

  

  

II.  

Comment [B7]: Прокоментаришите овако 

постављене задатке.  

Comment [B8]: Развијање љубави и 

интересовања за музичком уметношћу.  
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Пример 5: Најчешће грешке у методичком поступку обраде песме 

Главни део: Другари, сад ћемо научити песму која се зове 

„Семафор“. Лепо седите, удобно се сместите и 

исправите леђа. 

 

Први задатак: 

Прво издажајно читам текст песмице, а ваш 

задатак је да пажљиво слушате. Затим целу 

песму свирам и певам. 

Након тога деци објашњавам непознате речи, 

ако их има. 

 

Други задатак: 

Свирам само први део прве строфе и певам, а 

затим деци кажем да на мој знак и они крену да 

певају заједно са мном. 

Понављам неколико пута док не усвоје мелодију 

и текст песмице. 

Прелазим на други део прве строфе, прво им 

свирам и певам а затим и деца певају на мој 

знак. 

Када су усвојили први и други део прве строфе, 

онда спајамо та два дела и певамо целу строфу. 

Пошто су усвојили прву строфу, прелазимо на 

први део друге строфе. Прво им певам и свирам, 

а онда на мој знак сви заједно певамо. Тај део 

понављамо док је деца не усвоје. Након тога 

свирам им други део друге строфе и то 

понављамо док деца не усвоје текст и мелодију. 

Након што су усвојили текст и мелодију прве и 

друге строфе, спавамо прву и другу строфу. 

Затим прелазимо на први део треће строфе. Прво 

Comment [B9]: Погрешно. Песма је 

мелопоетска целина, и као такву деца треба да је 

доживе већ при првом сусрету са њом.  

Comment [B10]: Песма се најпре изводи у 

целини, а потом се увежбава по деловима.  
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има ја свирам и певам, па затим на мој знак 

певамо сви заједно. Када усвоје први део, 

прелазимо на други део треће строфе. Затим 

заједно спајамо прву, другу и трећу строфу, 

певамо сви заједно.  

Након тога прелазимо на четврту, тј. последњу 

строфу. Свирам само први део четврте строфе и 

певам, а затим деца на мој знак крену да певају 

заједно са мном. Након усвојеног првог дела 

четврте строфе, прелазим на други део четврте 

строфе. Прво им свирам и певам, а онда сви 

заједно певамо. 

Након тога свирам и сви заједно певамо целу 

песму.  
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Пример 5а: Није адекватно спроведен  методички поступак обраде песме по слуху.   

Главни део активности: 
 

 

Емоционална припрема ученика. 

Разговарамо о одласку у позориште.  

- Којим саобраћајним средством смо 

ишли до позоришта? 

 (Аутобусом) 

- Која смо још саобраћајна средства 

видели док смо се возили? 

(Аутомобиле,камионе...) 

- Како се зове човек који регулише 

саобраћај? 

(Саобраћајац) 

- Која је улога семафора и које три боје 

разликујемо на семафору? 

(Да регулишу саобраћај.. На семафору имамо 

црвену, жуту и зелену боју) 
- Када видимо коју боју семафора 

требамо стати, а коју кренути? 
( На црвено требамо стати, а на зелено 

кренути) 

- Да ли смемо прелазити пут ван 
пешачког прелаза? 

(Не смемо) 
- Шта треба да урадимо пре него да 

пређемо пут уколико нема семафора? 
(Требамо погледати лево и десно и уколико 

нема возила у близини да пређемо пут). 

   Након разговора, слушамо песму и 

изводимо покрете. 

Деца формирају колону и крећу се по 
учионици марширајући. 

Дете-саобраћајац прати текст песме и подиже 
црвени и зелени картон у одговарајућем 

тренутку. 

Деца пешаци строго поштују његове сигнале. 

Деца изводе дате покрете и певају. 

Поновићемо музичку игру неколико пута 
како би мелодија била запамћена. 

 

 

 

 

 

 

Comment [B11]: У којем делу активности 

вршимо емоционалну припрему ? 

Comment [B12]: Требало је најпре обрадити 

песму по слуху, а потом изводити покрете.  

Comment [B13]: При обради музичких игара, 

најпре се усвоји мелодија, а потом следи 

увежбавање правила музичке игре или покрета.  
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Пример 5б: Утврђивање области; тип активности; ако је утврђивање у питању, како 

изгледа уводни део?  
 

IОПШТИ ПОДАЦИ 

Назив предшколске установе 

 

ПУ „Наша радост“ Лепосавић 

  

Узраст групе Припремна предшколска група 

Датум и време реализације активности  

  

  

  

II ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 

Активност 

 

Музичко васпитање 

Област Плесна музичка активност уз песму 
„Пролећно коло“ 

Тема активности Пролећне новости 

Тип активности Музичка игра 

Образовни задатак активности Усвајање корака музичке игре за песму 

“Пролећно коло“ 

 

Васпитни задаци: Развијање љубави према музици и игрању. 

Развијање интересовања за рад у колективу. 

Стварање позитивне атмосфере. 

  

Функционални задаци: Развијање музичког слуха  и памћења. 

Развијање осећаја за ритам, оспособљавање 
деце за певање, координацију покрета и 

способност за ритмичко и мелодијско 
кретање. 

Стицање навика неопходних за правилно 

дисање при певању и положај тела при 

извођењу музичке игре. 

Наставне методе: Метода разговора; 
Метода илустрације; 

Метода демонстрације.  

Игра као метод. 

Наставна и помоћна средства: Илустрација, пчеле од папира, цвет, слике, 

птица и лептир, слика флауте. 

  

Корелација: У корелацији са наставном облашћу 

Comment [B14]: Пошто је у питању обрада 

музичке игре, у овој колони треба област 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Comment [B15]:  Утврђивање 

Comment [B16]: Усвајање корака се 

подразумева, јер се ради о музичкој игри. Овде је 

требао да стоји образовни музички задатак. на 

пример, доживљавање 2/4 такта и сл.  

Comment [B17]: Пошто се у песми описује 

природа, један од васпитних задатака је треба да 

буде и развијање позитивних ставова или љубави 

према природи и сл.  

Comment [B18]: На које навике се мисли?  
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упознавања околине, развој говора, физичко 

васпитање. 

Литература:  

  

  

III АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА 

а)Уводни део активности: 

 

У уводном делу активности показујем 

илустрацију на којој је приказана природа, 

пчеле и птице. Разговарамо о слици, шта се 

све налази на њој, о пролећу, инсектима, који 

су све присутни. Затим радимо вежбе дисања, 

и уводим децу у главни део. 

б) Централни део активности: 

 

У вентралном делу активности изводимо 

музичку игру уз песмицу „Пролећно коло“. 
Изводимо покрете и учимо кореографију део 

по део. 

в) Завршни део активности: 

 

За завршни део планирано је слушање музике. 

 

IV ТОК ЧАСА 

Уводни део активности:  
 

 

Представљам се деци и започињем разговор 

питањем: 

- Другари, које је сада годишње доба? 
(Пролеће.) 

Затим им показујем слику и питаћу их: 
- Другари, шта видите на овој слици? 

(Ливаду, цвеће, пчеле, птице.) 

- Другари, какво је време у пролеће? 

(Време је лепо, има сунца.) 

- Шта се све дешава у пролеће? 
(Долазе птице, расте цвеће.) 

- Каква је ливада? 

(Зелена и пуна цвећа.)  

- Како називамо прво цвеће које 

доноси вест о пролећу? 

(Весници пролећа.) 

- Кога још има на ливади осим цвећа? 

(Птица, лептира, пчела.) 

- Шта раде птичице на ливади? 

(Певају своје песмице, цвркућу.) 

- Шта раде пчеле на цветићима? 
(Скупљају мед.) 

- Кога још има осим пчела? 

(Бумбара, лептира, бубамара.) 

Затим деци показујем лептира и бубамару. 

- Како једним именом зовемо те 

бубице које лете? 

(Инсекти.) 
Са децом радим вежбе дисања. Показујем им 
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цвет. 

- Хајде да удахнемо да помиришемо 
цвет, а затим ћемо да издахнемо. Сада ћемо 

имитирати звук који се чује када заливамо 

цвеће. 

(Шшшш.) 

- Хајде да имитирамо оглашавање 
пчела. 

(Бззззз.) 

Главни део активности: 
 

 

Отпеваћемо једном песмицу уз 

инструменталну пратњу.  

Затим деци говорим да ћемо учити 

кореографију за песму „Пролећно коло.“ 

Прво деци у целости показујем кораке. Децу 
делим у парове и лепим им пчелице. 

Пролећно коло  
Пролеће је процвало, 

Сунце с неба засјало. 

(Деца се крећу 4 пута десно.) 
На ливади зеленој, 

Игра коло весело. 
(Деца се крећу 4 корака лево.) 

Хоп, хоп, скочимо. 
(Ставе руке на бокове и скоче 3 пута у 

месту.) 

И запљескајмо. 
Пљескају рукама 3 пута.) 

Тра, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла. 
(Деца ухвате свог пара под руку и окрећу се у 

круг.) 
Зазујале пчелице. 

(Деца десном ногом која је напред мрдају, 

као и рукама које су мало раширене.) 
Запевале птичице. 

(Деца подигну руке и машу, а ноге подижу у 
коленима као да марширају.) 

На ливади зеленој. 

(Крећу се 2 корака десно и подижу десну 

руку и спусте.) 

Игра коло весело. 

(Крећу се 2 корака лево и подижу леву руку и 

спусте.) 

Рефрен се игра као претходно. 

На „тра, ла, ла, ла, ла“ – деца се држе за руке 

и окрећу се и машу руком. 

Кораке учимо део по део, а када се 

кореографија научи изводимо је у целости. 

 

 

Comment [B19]: Ако је песма већ обрађена на 

претходној активности, да ли је потребно водити 

овакав разговор са децом, или би уводни део 

требало осмислити на другачији начин?  
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Пример 6: Слушање музике, поступак,  

Завршни део активности: 
 

 

За завршни део активности планирано је 
слушање композиције Лабуд коју је написао 

руски композитор Петар Илић Чајковски. 

(Трајање композиције: 1' 
33''

).  
Уводни разговор: Шта мислите, шта све може 

послужити композитору као инспирација у 
његовом стваралаштву? (природа, животиње, 

разни догађаји, приче, бајке, стихови, ликови 

из филмова итд.) 

Слушамо пажљиво једну композицију, да ли је 

нежна или чврста и одлучна? (Нежна) Да ли 

бисте уз овакву музику чврсто корачали − 

корачали или изводили  елегантне покрете? 

(Елегантне покрете.)  

Да ли бисте корачали брзо или споро? 

(Споро). Композитор је видевши једног лабуда 

у језеру како плива пожелео да музички 

дочара то.  Када се лабуд креће брже  чује се 

гласно и јако пливање и ту је композитор 

применио гласну музику. Али кад лабуд плива 

споро па је ту применио тиху музику. 

(ТЕМПО) 

Уз слушање музике изводимо игру: неколико 

деце глуме лабуда који плива полако, а остала 

деце седе на средини собе са ритмичким 

инструментима и имају задатак да свирају. 

Прво свирају брже како се и лабуд брже креће 

у води а затим спорије.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [B20]: С обзиром да композиција 

није корачница или валцер, оваква питања нису 

прикладна у овом случају. Не треба шаблонски 

приступати уводном разговору.  

Comment [B21]: Овде се такође није добро 

приступило у објашњењу музичких 

карактеристика дела. Прокоментарисати.  

Comment [B22]: У овој композицији нема 

промена темпа. Темпо је умерен од почетка до 

краја. Циљ је да уиче карактер дела и да доведу у 

везу музичке карактеристике дела са особинама 

лабуда који мирно плови. Тако се уочава, 

инструмент, темпо и динамика, покретљива 

неиспрекидана мелодија, која дочарава мирно и 

уједначено кретање лабуда који плови.  
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Пример 6а: Слушање музике 

 

Завршни део активности: 
 

 

За завршни део активности планирано је 

слушање композиције Лабуд, коју је написао 

композитор Ками Сен Санс (Трајање 

композиције: 2' 43'') 

Уводни разговор:  

Шта мислите, шта све може послужити 

композитору као инспирација у његовом 

стваралаштву?  

(природа, животиње, разни догађаји, приче, 

бајке, стихови, ликови из филмова итд.) 

Послушајмо пажљиво једну композицију, а 

након тога ћете ми рећи каквог је карактера 
(расположења). 

- Да ли је нежна или чврста и одлучна? 
 (Нежна)  

-Да ли бисте уз овакву музику чврсто 

корачали − марширали или изводили неке 
елегантне и нежне покрете?  

(Уз овакву музику можемо изводити нежне 
покрете)   

Послушаћемо композицију још једном.  
          -Да ли препознајете инструменте 

којима се   композитор служио да би дочарао 

лабуда који плови? 
          (Клавир и виолонело ) 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [B23]: Овако обично започињете 

уводни разговор у великом броју припрема. 

Треба бити креативан и осмислити другачији 

увод.  

Comment [B24]: иолончелом је представљена 

мелодија која дочарава лабуда и његово кретање, 

док клавир дочарава таласање воде.  



15 

 

Пример 6б: Слушање музике 

Завршни део активности: 

 

 

 У завршном делу слушаћемо композицију „ 

Акваријум“ од Камиј Сен Санса. 

Какав осећај имамо када пливамо у води? 

Шта мислите, какв осећај имају рибе док 

плове морем? 

Хајде сада да послушамо једну композицију 

којом је композитор покушао да дочара 

осећај риба док плове морем. 

Слушамо композицију у целини. 

Каква је молодија коју смо чули? 

Да ли је весела или тужна? 

Каква осећања буди у вама? 

Каквог је темпа композиција? 

Којим инструментима се композитор 

послужио да би нам дочарао акваријум у 

којем рибице плове? 
https://www.youtube.com/watch?v=TvqS6bMVxVc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [B25]: У формулацији питања треба 

бити пажљив. Ово свакако није добро постављено 

питање.  

Comment [B26]: Такође, није добро речено.  

Comment [B27]: Како звучи композиција?  

Comment [B28]: Не мора увек бити овакво 

поређење, јер ову композицију не одликује ни 

весео ни тужан карактер, већ тајанствен и нежан. 

У скалду са тим боље је било поставити питање, 

Да ли композиција звучи тајанствено  и нежно 

или чврсто и одлучно? Затим, какве је динамике? 

Comment [B29]: Којим инструментима је 

композитор дочарао тајанствени подводни свет? 

У овој нумери композитор је помоћу клавира и 

флауте, у позадини са гудачима, дочарао 

таласање воде и пливање малих морских риба у 

акваријуму.  
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Пример 6в: Слушање, поступак и избор 

Завршни део активности: За завршни део активности планирано је 

слушање композиције „Пролеће“ Вивалди. 

Говорим им да пажљиво слушају да би је 

касније анализирали. Слушамо је целу у 

глобалу. Након одслушане композиције 

питам их како су се осећали док су слушали 

ову песму? (Деца износе своја мишљења). 

Затим их питам шта све може бити 

инспирација композитору за стварање ове 

композиције? (Деца износе своје 

мишљење). 

Затим опет пуштам композицију и питам их 

да ли је песма весела или тужна? (Песма је 

весела). 

Песму пуштам селективно. Питам их да ли 

је песма брза или спора? (Песма је брза). 

Да ли чујете само један или више 

инструмената? 

(Више инструмената). 

На које годишње доба вас подсећа ова 

песма? (На пролеће). 

Овај композитор који је компоновао 

„Пролеће“ зове се Антонио Лучо Вивалди. 

Затим сви устанемо и уз песму изводимо 

покрете, свако на свој начин, онако како су 

доживели композицију. Захваљујем се 

деци, правимо групни загрљај и 

одјављујемактивност. 

 

 
Коментар: Композиција траје око 10 минута, а то је предуго за слушање у завршном делу према 

уобичајеном методичком поступку. Композиција се може слушати цела у корелацији са другим 

наставним активностима, или током слободних активности.   

У завршном делу је довољно да се чује део до 3 минуте и 5 секунди.  

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0 

Након слушања тог дела водимо разговор са њима о побуђеним осећањима и карактеру 

композиције. Пошто дођемо до наслова Пролеће, анализираћемо детаље.  

 

 

 

Comment [B30]: Користити се одговарајућом 

терминологијом, дакле уместо песма, употребити 

термин композиција.  
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Каквог је расположења композиције на почетку? Слушамо до 30 сек и прекидамо да би чули 

почетак композиције. (Свечан, ведар, полетан.) Зашто? Јер смо сви весели и сви радосно 

исчекујемо долазак пролећа.  

Каква је природа у пролеће? (Природа се буди, буја, време је нестабилно, чује се весели цвркут 

птица.) 

Пустимо композицију на делу око 0, 33 до 1, 5 секунде, где треба да уоче весели цвркут птица 

(разговор птица). Питамо их: Шта мислите шта је композитор могао да дочара овом мелодијом? 

Коју одлику пролећа? Коју животињу је представио? (Птице.) Питамо, којим инструментом је 

композитор дочарао цвркут птица? (Флаутом). Како звучи овај део композиције? (Лепршаво, 

безбрижно, весело) 

Како вам звучи композиција у овом делу? Пустимо део на 1, 12 сек. до 1, 25 сек. (Ужурбана, 

покретљива,  плаховита.) Шта мислите шта нам овде композитор музиком дочарава? Какве су реке 

и потоци у пролеће? Набујали, брзи.  Овом мелодијом композитор дочарава како поточић 

постепено буја. Коим музичким средством нам то композитор дочарава? Постепеним динамичким 

појачавањем и покретљивом усплахи+иреном мелодијом коју изводе гудачи. 

Обратимо потом пажњу на део код 1, 42 секунде. Каква је сада мелодија? (Озбиљна, није више 

тако распевана као на почетку, као да наговештава неку опасност. Шта се то променило у природи? 

У пролеће се смењују сунце , киша, олуја, лепо и лоше време. Оваквом мелодијом композитор нам 

је наговестио промену времена, долазак кише, ветра. Замислите како ветар њише гране, док киша 

јако пада а набујали поток ствара буку. Указати на део ок 2,04 секунде, када интезитет мелодије 

опада. Престаје олуја. На 2, 09. олуја се смирује, на 2, 21, опет се чује цвркут птица, а потом и 

весела мелодија која опет најављује лепо време.  

Пошто се овај део композиције овако детаљно изанализира, може се извести драматизација, где ће 

се деца понашати и кретати у складу са музиком. Уз музику која дочарава долазак пролећа и лепо 

време, играће весело, а када почне олуја склониће се на неко скровито место. Када опет чују цвркут 

птица изаћи ће и весело ће трчкарати около.  
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Пример 6г: Слушање музике 

Завршни део активности: 

( 5-7) минута 

 

За завршни део активности планирано је 

слушање композиције Мала ноћна музика од 

Mocarta. Поставњам деци питање: Шта 

мислите шта све може да буде да буде 

инспирација композитору за стварање 

музике? (природа, животиње, људи итд) 

Прво слушање је глобално. Пуштам у целости 

композицију. После слушања питам децу шта  

је композитор дочарао овом композицијом? 

Уколико деца не погоде показујем им две 

слике,  слике дана (Прилог 3) и слику ноћи  

(Прилог 4) Постављам им питање шта 

мислите ком делу дана одговара ова 

композицији. Деца погађају да је то ноћ.  

 

Након тога следи аналитичко слушање. 

 

 Сада ћу вам пустити један део композиције а 

ви обратите пажњу да ли је ова композиција 

брзог или спорог темпа. Након слушања 

одређеног дела композиције деци постављам 

питање: Да ли је ова композиција брза или 

спора? (Брза)  

Сада пажљиво слушамо још један део а ви 

обратите пажњу да лије ова композиција и 

сада брза или спора?  Након слушања 

одређеног дела децу питам да ли је и сада 

композиција спора или брза? (Сада је спора)  

 

 

Након тога им пуштам још један део и 

говорим да обрате пажњу да ли је 

композиција намењена само свирању, или и 

свирању и певању. Након слушања одређеног 

дела деци постављам питање: Да ли је 

композиција само свирање или и свирање и 

певање? (Само свирање) 

Након тога следи још једном глобално 

слушање композиције.  

Comment [B31]: Углавном овако започињете 

разговор. Морате бити маштовитији.  

Comment [B32]: Неопходно је уз примерен 
разговор објаснити промену карактера  и 

динамике у композицији.    
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Коментар: Послушати део композиције, негде до 1, и 40 сек., колико да се чују промене у 

карактеру и расположењу композиције (најпре чврст и одлучан, потом нежан и осећајан па онда 

опет полетан и енергичан) https://www.youtube.com/watch?v=KsmU4suMyMI Цела композиција 

траје 4 минуте и 19 секунди, па је ипак мало предуга за слушање у завршном делу активности, по 

уобичајеном методичком поступку.  

 

Након слушања и разговора о њиховим утисцима, да ли је ведра, полетна и одлучна или нежна, 

мирна, љупка (а она и једно и друго, променљивог расположења, што уз помоћ васпитача треба и 

да уоче). Следи разговор о томе шта би таква музика која изазива тако различита осећања могла да 

нам дочара....шта је то могло да инспирише композитора током њеног стварања..... 

Пошто они изнесу своје мишљење треба повести прикладан разговор, јер је тема композиције 

заправо љубав. Композиција је по облику Серенада, а серенаде су љубавне песме које су младићи 

певали девојкама увече испод балкона. Како представити деци предшколског узраста ову 

тематику? Дакле, како им представити чињеницу да су љубавна осећања истовремено и нежна и 

усхићена, снажна, узбудљива, емотивна, полетна, набујала итд....управо и јесте таква музика у 

композицији Мала ноћна музика. 

 

У аналитичком делу треба да уоче темпо, промену динамике и да је дело оркестарско.  

 

На крају се може послушати цела.  

 

У корелацији са наставом ликовног васпитања или у слободним активностима може се слушати 

цела композиција, без прекидања.  

 


