
ПЕВАЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
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-Основни критеријуми у избору песама

-Поставка дечјег гласа (интонација, дикција, правилно дисање, обликовање вокала, правилно

акцентовање)

-Методички поступак обраде песме

-Оставривање васпитних, образовних и функционалних задатака



Спонтано певање

Свако дечје спонтано, ненаучено певање називамо стваралачко певање.

Прво дечје певање, музички педагог Мира Воглар назива лалање, које се јавља већ у првој години

живота. Посебно је изражено у седмом месецу, када дете почиње да изводи, обликује такозване

,,падајуће“ мелодије у специфичним интервалима.

Овај први вид спонтане песме Норвешки музички педагог Јан Бјерквол назива аморфна песма,

која заправо представља гугутање новорођенчета. Друге две форме спонтане песме које деца

користе су формуле и готове песме. У њима се мало старија деца користе већ познатим песмама,

измишљајући по узору на њих.

• Мира Воглар разликује два вида певачког стваралаштва деце предшколског узраста:• Мира Воглар разликује два вида певачког стваралаштва деце предшколског узраста:

• Измишљање које у првом плану има речи и представља неку врсту наративног размишљања

(приповедачки). Дете прича о ономе што види, мисли или о ономе шта жели. Мелодија коју при

том изводи је несиметрична, прилагођена речима. Овај вид певања најчешће настаје у игри, за

време вожње, за време љуљања на љуљашци или у сличним приликама.

• Затим, други вид је измишљање које у првом плану има ритам и мелодију, уз коју дете изводи

одговарајуће покрете, а најчешће се њише. Дете пева кратку измишљену мелодију коју при

понављању мења. Речи при том нису битне, сведене су на гласове, слогове. Овакво певање се

најчешће јавља пре спавања или је везано за неки пријатан доживљај. Неретко деца комбинују ова

два вида певања



Певање током прве године живота

Од 3. до 6. месеца

Таши, таши танана

Једна од првих имитативних игара са певањем је Ташунаљка. 

Таши, таши, танана,

И свлена марама, 

У мрами шећера, 

Да ми Зоки вечера.

Једноставна је за извођење, а драгоцена за развој музикалности детета. Васпитач ставља дете у 
крило (окреће га према себи), придржавајући и водећи покрете дечјих руку изводи ташунаљку. 
Деца воле да слушају и да понављају исте ташунаљке. Увеким им се радују и ако у почетку не 
разумеју њихов смисао. 

Неке од њих су:

Длан о длан, длан о длан,

Играм, певам сваки дан.Играм, певам сваки дан.

Таши, таши, танана,

Таши малим рукама,

Заиграјмо сада ми,

Лутко мала, ја и ти. 

Ташун, ташун, танана,

Паа маца с тавана,

Па позива дечицу:

Помоз'те ми дечице,

Ја ћу вама прести, 

Нећу вас огребсти,

Мац, мац, мац!



Ташун, ташун, танана,

Пала маца с тавана,

Па позива дечицу:

Помоз'те ми дечице,

Ја ћу вама прести, 

Нећу вас огрепсти,

Мац, мац, мац!Мац, мац, мац!

Или, вежба ногама: 

При повијању дете држимо за стопала, и у лаганом темпу гибамо ноге детета, 

певајући: хопа, цупа, хопсаса, плеше мала ножица.

. 



Узраст од 7 до 9 месеци 

Игра скривача

Сакријемо се у просторији и неколико секунди певамо или свирамо, прекидамо на час 
извођење, па га опет понављамо. Када завршимо, изађемо пред дете. Радознало 
очекивање детета и сусрет претворимо у заједничку радост. 

Или

Песму почињемо певати на одређеној удаљености од детета, а затим му се 
приближавамо топћући ногама, што у детету изазива посебну радост. 

Извођење песмице уз пратњу једног од дечјих инструмената такође заокупља пажњу 
детета. Приликом свирања скрећемо пажњу детета на звук који удараљка 
производи речима: ,,Слушај како свира“. На тај начин код детета развијамо слух. производи речима: ,,Слушај како свира“. На тај начин код детета развијамо слух. 

Или, упозоравамо дете и на остале звукове из окружења, на пример, ослушкујемо 
куцање сата, а затим ритмички изгорарамо: ти-ка та-ка. 

Занимљива је и игра у којој скријемо сат, али тако да његов звук може да се чује. 
Питамо дете:,,Шта то куца? Где је сат“? Дете га погледом и пузећи тражи. Ако 
пронађе сат, радосно га похваљујемо. 

Игра Шта је у врећици: Играчку медведића, или неку другу, ставимо у врећицу од 

неке сјајне шушкаве тканине. Дете подстичемо да се игра са њом, скрећући пажњу 
на шуштање материјала. Затим откривамо шта се у врећици налази, извлачимо 
меду, а затим певамо песму о њему. Уз певање покрећемо медведића, опонашајући 

његово тромо кретање. Када завршимо са певањем, медведић се поздравља са 
дететом, говорећи му да сада мора на спавање. Играчку потом враћамо у врећицу. 





Ла ла ла, свако зана

да се водом умива.

Ла ла ла, ла ла ла

сапуном се перем ја, итд. 



Шта је то?

О-ко.

Шта је то?

Нос.

Шта је то?

Уво?Уво?

Шта је то?

Рука итд. 



• Децу најпре упознајемо са садржајем игре, зато игру најпре изводимо са две лутке које 
приказују миша и мачку. Миш се безбрижно шета и неколико пута пева ,,иш, иш, иш, ја сам 

мали миш». Поздрави децу и замоли их да запевају са њим. Затим их упита да ли је у близини мали миш». Поздрави децу и замоли их да запевају са њим. Затим их упита да ли је у близини 

мачка. Када деца одговоре да нема мачке, миш им каже да ће мало одспавати, јер се уморио. 
Кад миш заспи, појављује се мачка. Васпитачица јој пева ,,Ти си мала цица маца». Мачка се 
обраћа деци ,,Децо, ко сам ја» Васпитачица опет запева ,,Ти си мала цица маца». Мачка 
замоли децу да јој то они отпевају. Кад угледа миша, почне му се прикрадати и нагло скочи. У 

том тренутку васпитачица брзо склони миша певајући ,,беж у рупу миш». Мачка љутито 
одлази. Кад мачка оде , миш провири обраћајући се деци ,,Децо, хвала што сте ме пробудили 

кад сте запевали, па сам успео да побегнем маци. Цију, цију, хвала децо»! 

• Након игре разговарамо са децом кога су видела, како је певао миш, како смо певали маци, 

шта је маца хтела да уради мишу, ко је пробудио миша, како су му деца певала, куда је побегао 
миш и сл. Након више извођења деца почињу да се укључују у певање. 

• Игра се изводи и тако што деца заједно са васпитачем стану у круг. У средини круга је 
,,мачка», а деца која стоје у кругу су мишеви. Док васпитач пева деца се крећу у кругу. Кад 

васпитач отпева: беж у рупу миш, сви чучну. 



Не говори, певај

У овој игри деци је забрањено да говоре. Све што желе рећи током игре, морају 

отпевати. Одабере се дете које које прво почиње да пева. Може се одредити 

тема или област, а може се препустити детету да почне да пева било шта. 

Потребно је да оно у своје измишљање „увуче“ друго дете, које ће наставити 

игру. Ко се збуни и не може да настави да пева, мора да заложи неки свој 

предмет, који се на крају игре „откупљује“, опет певањем.  

Продајемо мале клавире

У игри учествује најмање три играча – један купац, продавац, а трећи је клавир. У 

продавници може бити и више „клавира“. Продавац хвали своје клавире. 

Наилази купац и испробава клавире тако што прстима свира по диркама које Наилази купац и испробава клавире тако што прстима свира по диркама које 

су нацртане на хамер папиру, или, купац имитира свирање додирујући по 

леђима или по рамену дете које у игри представља клавир.  Док купац свира, 

клавир пева измишљену мелодију на „ла“. Кад испроба клавире, купиће онај 

који је отпевао најлепшу мелодију. 

•



Основни критеријуми у избору песама

- васпитно-образовна вредност песме (песма – основа васпитно-образовног рада у настави музике)

- примереност текста интелектуалним могућностима ученика и њиховим интересовањима (посвећени су 

природи, пријатељству, породици, школи, домовини, годишњим добима,омиљеним ликовима итд)

- народне и уметничке песме свога и других народа (примери из средине у којој дете живи)

- одабирају се певљиве и мелодичне песме, лаке за памћење, једноставније ритмичко-мелодијске грађе, без 

честих скокова, поступног мелодијског покрета

- врста такта: 2/4, 4/4, ¾, 3/8.

- обим (за млађу, средњу и старију групу)



Ево драга дечице                           Ове лепе дарове

Воћа свакојака                                Јесен нам је дала

Грожђа црна, грожђа бела             Драга наша јесени

Јабука и крушака.                           Велико ти хвала. 







Вежбе за импостацију гласа

У почетку су веома корисне вежбе које се изводе кроз игру, на једном тону. На одређеној тонској

висини (у почетку је то тон е1, јер је то висина која најмање оптерећује дечји глас) деца имитирају звук

звона: цин, цин; отвореног телефона: ту, ту, или ономатопејом опонашају оглашавање животиња: жабе,

птице итд. Певањем на једном тону постепено уче да се концентришу на одређену тонску висину.

Међутим, певање на једном тону није тако лако, јер су гласнице непрекидно једнако оптерећене, па се

овакво извођење препоручује до три минуте, и увек кроз игру.



Вежбе за импостацију гласа

Сунце је залазило иза оближњег брега. Дан је полагано предавао власт у руке ноћи. И ноћ се припрема:

разастире свој тамни плашт пун радости и ведрине. У оближњој бари врло је живо. Недалеко се чују жабе: рег,

рег.... Са грана их поздрављају птичице: ћију, ћи, ћију ћи. Крекетање жаба: рег, рег, и звуци птичица: ћију ћи,

испуњавају околину. Али, чује се неки шум који постаје све гласнији. Ко би то могао бити? А, то су козице!

Потрчале су ливадом и загазиле у бару: бућ, бућ...Жабе су се престрашено огласиле: рег, рег, а козице су и

даље несташно бућкале по води: бућ, бућ. Али, њиховој игри убрзо је дошао крај. Из села је журио по њих

псић Лајавко: ав, ав, дозивао их је љутито. Лајавко је упозорио козице да се мрак спушта, а у близини је шума

из које би могао доћи страшни вук и појести козице. Козице су разумеле Лајавков лавеж и послушно сеиз које би могао доћи страшни вук и појести козице. Козице су разумеле Лајавков лавеж и послушно се

упутиле кући. Лајавко је ипак још једном залајао: ав, ав... Неприметно се спустила ноћ и у бари је завладала

тишина.

Након причања васпитач проверава које звукове су деца упамтила. Децу дели на групе које ће имитирати

жабе, птичице, козице, пса Лајавка. Још једном прича причу а деца учествују оглашавајући се ономатопејом,

на једној одређеној тонској висини.



Једна од вежби за импостацију гласа изводи се тако што лутка позива децу да се са њом поздраве. На

одређеној тонској висини певамо, на пример Милице. Девојчица Милица прилази лутки и пева: Ту сам,

здраво. Пружи лутки руку, рукује се и одлази на место. Или, при прозивању, васпитач истом висином

гласа изговара имена деце, а они се јављају, изговарајући речи Ту сам, на истој тонској висини.



Занимљива је игра упознавања, која се изводи на почетку године, када се деца међусобно још увек

не познају. Деца формирају круг. У средини је васпитач са лутком, која жели да се упозна са децом. Лутка

прилази сваком детету и поставља питање на једној тонској висини: „Како се ти зовеш?“ Дете, коме је

упућено питање, изговара своје име на истој тонској висини. На пример:



Након оваквих вежби изводе се вежбе у обиму силазне мале терце, такозвани куку мотив. Кроз дозивање у играма 

деца су спонтано већ усвојила овај мотив, тако да његово извођење неће представљати проблем. Овај мотив се 

може увежбавати кроз следећу игру:

Опис игре: Игру започиње васпитач који се оглашава ономатопејом, певајући на тонским висинама ге1 –е1. Деца 

треба да погоде о којој животињи је реч, певајући име одређене животиње на истим тонским висинама.

Васпитач: Гу, гу, гу. Ко се децо јавља?

Деца: Голуб.

Васпитач: Ко, ко да. Ко се децо јавља?

Деца: Кока.

Васпитач: Га, га, га. Ко се децо јавља?

Деца: Гуска.Деца: Гуска.

Васпитач: Пију, пи, пију пи. Ко се децо јавља?

Деца: Пиле.

Васпитач: Ћију, ћи итд.



Игра Ко је? Такође може бити веома корисна за контролу гласа.

Испред кућице стоји девојчица – лутка. Не може у кућу јер су врата затворена. Дете које држи лутку

притисне звонце и одпева: цин, цин, на истом тону. Из куће се чује мајчин глас: Ко је? (сол-ми). Дете одговара

истим мелодијским мотивом Ја сам (сол-ми), Мира (сол-ми). Ако отпева тачно, врата се отворе, ако не отпева

тачно, остају затворена па мора отевати још једном лепше.

Деца сама убрзо проширују овај мотив додајући још један тон, који доминира у већини дечјих песмица (сол,

ла, сол, ми, такозвани ринге раја мотив). Међу првим играма које се изводе уз певање овог мотива је игра Ринге,

ринге, раја. Деца се крећу у колу и певају познати текст Ринге, ринге, раја, дошо чика Паја..... након изговарања

текста Једно јаје мућ, а ми деца чуч, сви чучну.

Једна од игара која се изводи на овом мотиву је игра У продавници.

Дете - купац улази у продавницу поздравља продавца певајући: „Добро јутро, добар дан, желим чоколаду“

Продавац одговара такође певањем: „Ево чоколаде“.

Купац: Колко она кошта?

Продавац: Само један динар.

Купац плаћа, узима чоколаду и при одласку пева: „Хвала, довиђења“.

Продавац: „Молим, довиђења“.





.

- Дикција и акцентуација (правилно изговарање речи, јасно и разумљиво певање текста, певање свих

слогова, обликовање вокала, а, е, и, правилно акцентовање)

- Вежбе дисања

Захтеваћемо од деце да удишу ваздух кроз нос, као да миришу цвет, а издишу постепено,

имитирајући:

зујање пчела – зззззззззззз

фијукање ветра – ффффффијукање ветра – ффффф

падање кише – шшшшш

хлађење супе – ппппппп

рад мотора – ррррррр и слично.

- тачна интонација, заједнички почетак и завршетак.

- Методички поступак обраде песме



Значај певања

Доприноси развоју музичких способности: гласа, слуха, осећаја за ритам, музичке 

меморије;

Путем певања ученици доживавају и упознају се са разноврсним музичким појавама и 

законитостима, као и са појединим музичким облицима;

Подстиче се ведра атмосфера и пријатно расположење међу децом;

Певање доприноси емоционалном и психичком развоју;

Подстиче се мисаона активност;Подстиче се мисаона активност;

Развија се музички укус;

Усвајају се основна морална начела: развијају се позитивни ставови према природи, 

породици, друштву, домовини, школи, другарству и пријатељству, раду;

Усвајају се опште хуманистичке, националне и интеркултурне вредности;

Заједничко певање опушта и релаксира децу, доприноси дружељубљу и социјализацији;

Омогућава успостављање корелције са свим наставним предметима 



Методички поступак обраде песме 

Пре почетка активности треба проветрити просторију и разместити столице у полукруг. Деца могу седети и на 

поду или за столом. У уводном делу активности изводимо вежбе дисања, распевавамо децу, вршимо 

емоционалну припрему, будимо интересовање, подстичемо ведро расположење. Могуће је распевати децу 

песмицом коју већ добро знају. Занимљива прича, разговор, очигледна средства, илустрације, лутке, треба да 

мотивишу децу, подстакну пажњу и уведу их у тематику нове песме. Након емоционалне припреме најављује 

се учење нове песме. 

У централном делу васпитач најпре изражајно пева песму, уз инструменталну пратњу, што треба да подстакне 

дечје интересовање и жељу за учењем песме. Пошто су одслушали песму пожељно је да изнесу своје мишљење 

о њој, у смислу одређивања њеног карактера: весела, сетна, полетна, разиграна и сл. Следи њено савладавање 

по мањим целинама. Најпре васпитач пева прву целину (фразу), а затим деца понављају. Једна целина се пева 

неколико пута, јер деца усвајају нови текст и мелодију. На пример: први пут певају сви заједно, затим певају 

само девојчице, па само дечаци; на крају, поново певају сви заједно. На исти начин се обрађује следећа целина, 

па се након тога изводи цела строфа. Сувише захтевно би било очекивати да се на једној активности науче све па се након тога изводи цела строфа. Сувише захтевно би било очекивати да се на једној активности науче све 

строфе, нарочито у млађем узрасту. Колико строфа ће се обрадити на једној активности зависи од тежине песме 

као и музичких и уопште интелектуалних способности деце. 

Васпитач све време пева са децом, подстиче их и похваљује. При том води рачуна о правилној дикцији, 

акцентуацији, дисању, ритму, мелодији, лепом и обликованом певању. Већ смо напоменули да се деци млађе 

групе не даје интонација, већ васпитач започиње певање а деца се постепено укључују. У раду са децом средње 

и старије групе треба постепено инсистирати на тачној интонацији, заједничком почетку и завршетку. 

Песма се на крају утврђује. Може се организовати такмичење у певању између група. Такође, песма се може 

извести уз покрете, што деца заправо све време и очекују са нестрпљењем. Песма се потом увежбава кроз 

неколико наредних активности музичког васпитања. 





• Које је сада годишње доба? (Пролеће)

• По чему знамо да је пролеће? (Време је лепо, сунце сија, деца су весела, играју се у парковима, 
двориштима, природа буја.)

• Показујемо илустрацију на којој је осликана шума, поток, птичице, меда, зека, цвеће.

• Показујемо руком на шуму и питамо: „Шта видимо на слици?“ (Видимо шуму).

• Каква је шума с пролећа? (Олистала је, пуна чистог ваздуха, сва блиста.)

• Ко живи у шуми? (Зека, меда, птичице и друге животиње.)

• Шта раде птичице у шуми? (Лете, цвркућу, праве гнезда, хране своје младунце, певају своје песме.)

• Шта још можемо видети у шуми (Показујемо руком цвеће и пчеле.)

• Замислићемо сада један шумски цвет. Помирисаћемо га а затим ћемо избацити ваздух на уста, тако 
што ћемо имитирати шуштање шумског лишћа. Помирисаћемо још једанпут, а онда ћемо имитирати 
зујање пчела.

• Шта раде пчеле на ливадама и у шумама (Сакупљају мед.)

• Која животиња воли мед? (Медо)• Која животиња воли мед? (Медо)

• Пошто се меда наједе меда, шта мислите, шта је њему после потребно? (Вода)

• Где меда и остале шумске животиње пију воду? (На потоку)

• Какав је поток с пролећа? (Весело жубори, има доста воде, вода блиста)

• А која животиња весело скакуће по шуми ?(Зека)

• Зашто зека весело скакуће? (Лепо му је у природи и ужива у њој, радује се пролећу као и све остале 
животиње.)

• Шта мислите о чему би могла да говори песма коју ћемо данас учити (О пролећу, животињама, 
шуми..) Тако је, данас ћемо учити песму која се зове „Пролеће у шуми“. Песма потиче из Финске, 
државе која се налази на северу Европе. Иначе, више од две трећине ове земље чине шуме. У 
Финској се налази и велики број језера. Васпитач може показати слике природе из ове прелепе 
земље, које може пронаћи на интернету. На овај начин подстичемо интересовање и љубав према 
другим народима и културама.

• У централном делу обрађујемо песму по слуху. У завршном делу се може послушати композиција 
Дечја симфонија, Ј. Хајдна. 



Шума блиста, у извођењу Богдане Шекуларац, непуне 4 године.

ruzica.mp4



Висибаба мала                Љубичице мале               Мала птица шева

Звонити је стала              Песму запевале                Весело нам пева

Цин, цин, цин,                 Хоја хај, хоја хај              Фирули, фирулу

Дон, дон, дон,                  Зими сад је крај.              Пролеће је ту.

Чујте мали звон.



Васпитач: „Данас ћу сваком од вас поклонити висибабу и љубичицу које сам убрала јутрос, док сам долазила у вртић“. 

Разговарамо о овој врсти цвећа, где расте, какве је боје, разговарамо о весницима пролећа. „Јесте ли посматрали некада 

мале облаке на небу? Весело трче и играју се као деца, а затим уморни дубоко дишу“ (изводимо вежбе дисања).

„Један мали облак често је одлазио далеко од куће да се игра. Његов деда се због тога љутио на њега. Испричао му је 

причу о великом црном облаку, правом диву, који би могао да га прогута ако се и даље буде удаљавао од куће. Али, мали 

облак није много марио за дедине приче. Пажњу му је привукла прелепа песма која је долазила са земље. 

Васпитач пева прву строфу: Висибаба мала...

Погледао је према земљи и угледао малу висибабу која клима главом, пева и звони. Истог тренутка пробудиле су се и 

остале висибабе, подигле главе и запевале. Васпитач још једном пева први стих, при том подстиче и децу да певуше. 

Након утврђивања стиха и рефрена наставља причу. Мали облак је толико уживао у песми висибаба, да се потпуно 

занео и одлепршао далеко, далеко. Од једном је зачуо грмљавину! Јао, то је црни облак! Прогутаће ме, уплашено рече 

мали облак. Деда, упомоћ! Повикао је. Али, пошто је био далеко од куће, деда га није чуо. Црни облак је јурио за њим. 

Баш кад је хтео да га прогута појави се лагани ветрић који однесе облачића далеко од црног облака. Мали облак је још 

дрхтао од страха када зачу прелепу песму. 

Васпитач пева другу строфу: Љубичице мале....Васпитач пева другу строфу: Љубичице мале....

Он угледа мале плаве љубичице како се веселе у трави и позивају све око себе да певају са њима. „Певајте са нама“, 

говориле су. Васпитач понавља други стих, и подстиче децу да певају са њим. Мали облак се толико развеселио да и он 

поче да пева. Васпитач пева: Хоја, хај, хоја хај, зими сад је крај, а након тога захтева да се и деца укључе. „Певајте и ви 

са малим облаком“, подстиче децу. 

Тада се мали облак сетио свога деде па замоли ветрића да га однесе кући. Када су хтели да полете зачу се песма.

Васпитач пева трећу строфу: Мала птица шева...

Лепа је твоја песма птичице. Певај нам још, рече мали облак. И птичица је запевала. Хоћемо ли и ми запевати са 

птичицом? Деца певају заједно са васпитачем. 

Када је мали облак стигао кући испричао је деди шта му се догодило. Обећао је да више никада неће одлазити далеко од 

куће. Отпевао је деди песмицу коју је чуо док је био ван куће. Певајмо заједно са облачићем“ (Манастериоти, 1978: 123). 

Васпитач пева песму у целини, а деца се укључују. Песма се утврђује у наредним активностима али се изводи и на 

слободним активностима, или уз шетњу по природи.



При обради песама реализујемо низ задатака који су подељени на васпитне, 

образовне, функционалне. 

Васпитни задатак песме огледа се у развијању естетских критеријума, 

моралних схватања, позитивног односа према раду, моторних способности, моралних схватања, позитивног односа према раду, моторних способности, 

еколошке свести, као и васпитавању у духу хуманистичких, националних и 

интеркултуралних вредности.



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 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. 

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 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. 


