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• https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY



Значај игре

Кроз игру деца изражавају своја осећања, интересовања и потребе. У игри се васпитавају, 

развијају, социјализују, одрастају и осамостаљују.

Игра је свакако стваралачки чин. Она омогућава исказивање дечјих креативних и стваралачких 

потенцијала;деца у игри стварају, што развија свест о сопственим вредностима и могућностима. 

Кроз игру деца развијају машту, уче, сналазе се у новим ситуацијама, учествују у решавању 

проблема које игра захтева, што развија њихове интелектуалне способности. 

Деца у играма спонтано испољавају своје предиспозиције, таленат и склоности ка одређеним 

занимањима. Оне подстичу на рад. У њима  изражавају љубав према онима које воле и незадовољство 

и одбојност према онима које не воле, па је то прилика да се ослободе свих негативних емоција. Кроз и одбојност према онима које не воле, па је то прилика да се ослободе свих негативних емоција. Кроз 

игру имитирају, прерушавају се у различите ликове, доживљавају најразличитија осећања што подстиче 

њихов емоционални развој.  Играјући се и замишљајући себе у одређеним улогама деца се ослобађају 

разних страхова, превазилазе несигурност и стидљивост, стичу сигурност у себе, дакле значајне су и у 

психолошком развоју. У игри деца процењују понашање друге деце, уче се солидарности, хуманости, 

толерантности, одлучности, стрпљивости, развијају емпатију, саосећају са другима, уче се одговорности 

и дружељубивости, усвајају моралне вредности.

Складним извођењем покрета развијају се естетски критеријуми и моторичке способности. 

Извођењем игара стиче се физичка снага и кондиција. Преко њих ученици усвајају елементе ходања, 

упознају различита темпа, савладавају различите покрете рукама и ногама; омогућавају правилан развој 

мишића и покретљивост зглобова. Доприносе дакле развоју детета и у духовном и у физичком смислу.



Са аспекта музичке педагогије значајне су за развој музичких способности ученика: осећаја за 

ритам и мелодијску фразу, гласа, слуха, музичког памћења, способности активног слушања и 

доживљавања, такође, омогућавају доживљавање и разумевање музичких појава и законитости. 

- са најмлађом децом васпитачи изводе тапшалице, цупкалице, лазаљке, гегалице

- дидактичке музичке игре за најмлађи узраст

- дидактичке музичке игре за старији узраст

-- игре са певањем

- мале музичке драматизације

- бројалице

- игре уз инструменталну пратњу.



• Музичке дидактичке игре су врста дидактичких игара с правилима и задацима, које 

развијају одређене музичке способности. Њима утичемо на развој основних музичких 

способности као што су глас-певање, осећај за ритам, слух, доживљавање и разумевање 

изражајних музичких средстава темпо, динамику, ритам, мелодију, боју, инструменте и сл. 

Такође, кроз њих се деца оспособљавају да свирају на једноставним дечјим музичким 

инструментима.

Прве игре за дете треба да буду потпун доживљај: 

- дете треба да чује речи, ритмичко изговарање или певање,

- дете треба да види мимику одраслог и да следи његове покрете,

- дете треба да осети додир одрасле особе на својој кожи.

Музичке игре у овом узрасту имају дакле свестрану улогу, јер омогућавају музички, психо-Музичке игре у овом узрасту имају дакле свестрану улогу, јер омогућавају музички, психо-

физички, социјални развоје детета, као и развој говора. 

За најмлађу узраст то су свакако: тапшалице, цупкалице, гегалице... 

Неке од таквих музичких игара које одрасли изводи са децом током прве године су Буба 

пузи, Медвед, зека, миш, Киша, сунце, град.



Тапшалице, штипалице, цупкалице, гегалице, су вид говорних народних творевина које имају 

изузетан значај и примену у најранијој фази музичког васпитања у оквиру предшколских установа, тј. у 

периоду до треће године. Оне су од великог значаја за развијање осећаја за ритам, слуха и моторике, 

интересовања за музиком, као и за психофизички развој деце.

Таши, таши танана

Једна од првих имитативних игара је игра ташунаљка. 

Таши, таши, танана,

И свлена марама, 

У мрами шећера, 

Да ми Зоки вечера.

Игра Штип, штип...

Штипалице такође доприносе развијању осећаја за ритам, као и говора. Током ритмичког изговарања или 

певушења васпитач штипка рупице на горњој страни шаке детета, или прстића на ногама. 

Штипалица штипа, 

Од мора до мора,

Од зеленог јавора,

Штип!



Цупкалице су веома корисне у тренутку када дете почиње да стаје на ноге. 

Придржавајући дете за руке, васпитач певуши цупкалицу:

Хопа, цупа, сека,

Алај си ми лепа,

Алај си ми лепа,

Дај поскочи сека.

Дете слуша песмицу и спремно прихвата подстицај, поскакује у месту и трупка ножицама. 

Гегалице

У тренутку када дете почиње да хода, веома корисне су гегалице. Држећи дете за обе руке, 

сестра пева гегалицу, преносеће тежину тела са једне ноге на другу. То чини и дете.

Гегало, гегало, ходало, ходало,

Гегало, ходало, гегало, ходало,

Још мало, још мало, па само ходало,

Туп, туп, туп,

Луп, луп, луп,

Туп, туп, туп,

Луп, луп, луп. 



• Опис игре Буба пузи

• Кажипрстом и средњим прстом пужемо по руци детета певајући стихове:

• Бија, баја, ба,

• бља, биља, бља,

• Када кући дође 

• мала буба Буца, 

• она својим малим,

• прстом нежно куца. 

• На речи: ,,Куц, куц, куц“ прстом додирнемо браду детета. На стих, ,,Има л' 

кога овде?“, одговарамо: ,,Има“, па кажемо име детета. Ако дете уме да 

говори, временом треба само да одговори на питања. 



• Опис игре Медвед, зека, миш

• Текст певамо или изговарамо у различитом темпу. Када певамо о медведу 

чинимо то споро. При томе ноге детета подижемо наизменично једну па другу, 

како то ради медвед, полако, док дете лежи на леђима. О зецу певамо мало 

брже. при том држимо дечје руке у својим и тапшемо у ритму песме. О мишу 

певамо брже, а при томе кажипрстом и средњим прстом као мали миш брзо 

прелазимо по детету. 



• Пада киша кишица,

• пада киша, кишица,

• типа, тапа, тап,

• капље кап по кап. 

•

• Трупа, трапа, трад• Трупа, трапа, трад

• сасуо се град,

• трупа, трупа, труп,

• лупа, лупа, луп.

•

• Лира, лира, лази

• сунце нас мази

• лира, лира ли, 

• мазимо се ми. 

•

•

• Опис игре Киша, сунце, град

• Текст о киши певамо тихо. За то време нежно, сваким прстом посебно, додирујемо дете по раменима, 
рукама, у ритму кишних капи. Текст о граду певамо гласније, брже, а при томе кажипрстом и средњим 
прстом ударамо мало јаче, да би се покрети разликовали од нежних кишних капи.  Када певамо о сунчевим 
зрацима то чинимо нежно и полако, меканим гласом, тихо и умирујуће. нежним покретима целе руке мазимо 
дете по лицу, рукама, глави и раменима. 



Деца могу седети на клупици, поду или на сандучићу и седећи се гегати. Затим 

треба у скалду са текстом песме мало да ,,спавају“. Пробудиће их звук звона, 

пљесак руку, или цвркут птичице (славуј – дечји музички инструмент), 

триангл и сл. Треба да погоде шта или ко их је пробудио. 



Деца се крећу у колони, једно за другим, и уз марширање певају.



Дидактичке музичке игтре за старију децу

Њима утичемо на развој основних музичких способности као што су глас-

певање, осећај за ритам, слух, доживљавање и разумевање изражајних 

музичких средстава:темпо, динамику, ритам, мелодију, боју, инструменте и сл. 

Такође, кроз њих се деца оспособљавају да свирају на једноставним дечјим 

музичким инструментима.



Опис игре: Један ученик има задатак да пронађе сакривени предмет (,,пиле’’ 

које је направљено од картона). Остали ученици му помажу тако што певају 

гласније када се ученик приближава сакривеном предмету, или тише, када се 

удаљава од њега. 



• Опис игре: Играчи формирају круг. Рибар стоји изван круга са штапом за 
пецање и забацује удицу у круг, испред играча. Играчи имају од картона 
изрезану рибу, рака и жабу, које кришом за време певања додају једни 
другима. Рибар иде около круга стављајући удицу испред сваког ученика. 
Неко од ученика закачи на удицу рибу, рака или жабу. Када се заврши прва 
строфа рибар треба да погоди шта је уловио. У погађању му помаже ученик 
који се налази у средини круга, који код себе има три инструмента: штапиће, 
који представљају рака, звечке који представљају жабу, и триангл који 
представља рибу. По кратком звуку инструмента рибар погађа шта је уловио. 
Ако погоди, мења улогу са играчем који је ставио улов на удицу.



• Извођењем ове игре доприноси се развијању осећаја за ритам., креативности, 

стваралачких способности, и ученици се оспособљавају да свирају на 

ритмичким инструментима. 



Бим, бом, бим бом, Бим, бом, бим, бом,Бим, бом, бим бом, Бим, бом, бим, бом,

Колико је сати? То је лако знати,

Хајде реци ако можеш Колико је удараца

По чему ћеш знати? Толико је сати.

Игра Колико је сати је корисна за развијање дечјих стваралачких музичких

способности. Пошто се научи песма, једно дете узима неку од ритмичких удараљки и изводи

произвољно ритам уз изговор: бим, бом. Деца одбројавају и погађају колико откуцаја је било, тј.

колико има сати. Дете које погоди колико је сати, узима удараљку и након заједничког певања

задаје нову ритмичку комбинацију



• Игре са певањем

Ова група игара обухвата две подврсте: 

- игре са певањем у којима се различитим покретима и радњама илуструје 

садржај текста песме 

традиционалне игре са певањем, које се изводе у колу.

Игре са певањем из прве групе омогућавају ученицима да покретима опонашају 

дешавања у природи, околину која нас окружује, разне радне активности, или 

свет животиња. Илуструјући покретима текст песме ученици развијају музичке 

способности: осећај за ритам, темпо, динамику, мелодију, као и машту и 

стваралачке способности. Уз игру се пева, па доприносе развоју гласа. Складно 

извођење покрета у игри доприноси  развијању естетских критеријума. Такође, 

значајне су за развој моторичких способности. Свака песма која пружа могућност 

пантомимичког изражавања може послужити као игра са певањем. Таквa je на 

пример игра са певањем Берем берем грожђе,  Мали плес, Овако се коло игра, 

Концерт, итд.



• Деца формирају коло. У средини кола је ,,чувар“. Док деца певају и ,,беру 

грожђе“, опрезно посматрају ,,чувара“. Када отпевају последњу реч, деца се 

разбеже, а ,,чувар“ хвата једно дете које постаје ,,чувар“. 



Лева нога, десна нога,                Хопа, цупа, хопа, цупа,         Десна рука, лева рука, 

Плеше друг до друга свога,       Пружи обе руке скупа,           Играју се сада скупа,

Дубоко се сад поклони,              Дубоко се сад поклони,         Дубоко се сад поклони,

Па се вешто тад окрени.             Па се вешто тад окрени.        Па се вешто тад окрени.



Овако се коло игра, овако, овако...

Овако се лепо пише, овако, овако...

Овако се књига чита, овако, овако....

Овако се коса чеља, овако, овако....

У песми Овако се коло игра ученици покретима опонашају поменуте радње. 





Док певају песму, деца одговарајућим покретима илуструју свирање на музичким инструментима који 

се у песми помињу.



Традиционалне народне игре са певањем имају вишеструк значај. Пре свега, 

доприносе развијању љубави према свом народу и народној традицији. Од 

великог су знача у развоју музичких способности деце: осећаја за ритам и 

мелодијску фразу, гласа, слуха, осећаја за темпо и динамику, музичког памћења, 

способности активног слушања и доживљавања. Складним и заједничким 

извођењем традиционалних игара у настави физичког васпитања изграђују се 

естетски критеријуми и доприноси развоју моторике. Значајне су за естетско 

обликовање и правилну поставку тела, а од велике су користи и у здравственом 

смислу. Усредсређеност пажње на учење нових корака, уз слушање музике и 

реаговањe на њу, повољно утиче на развијање концентрације, као и на развој 

позитивних црта карактера личности: одлучности, солидарности, издржљивости, позитивних црта карактера личности: одлучности, солидарности, издржљивости, 

самодисциплини, одговорности, пожртвованости, прецизности, савесности, 

смелости. Кроз овај вид игре деца се социјализују и развијају способност 

комуникације са другима. У детету изазивају радост и потискују непријатна 

осећања. 

Деца треба да упознају традиционалне игре најпре свога а затим и других народа.  

При упознавању народних игра треба поћи од оних које су деци блиске и познате, 

дакле, од игара средине у којој деца живе, а затим их постепено упознавати и са 

играма осталих области  Републике Срке, Србије. Од посебног значаја је 

упознавање традиционалних игара других народа и народности, што доприноси 

интеркултуралном васпитању. 













• Мале музичке драматизације

Мале музичке драматизације су најзанимљивији али и најзахтевнији вид 

музичких игара, када је у питању припрема око њиховог извођења. Изводе се уз 

кореографију односно драматизацију текста, што захтева припрему на нивоу 

корелације више наставних активности: музичког васпитања, физичког 

васпитања, ликовног васпитања, српског језика, познавање природе.  За извођење 

малих музичких драматизација неопходно је увежбати песму, мимичке и сценске малих музичких драматизација неопходно је увежбати песму, мимичке и сценске 

покрете, припремити костиме и сцену, увежбати хор и оркестар. 



Упоредо са савладавањем и увежбавањем песме, ради се на припреми пригодних костима (за

пролеће, пчелице, цвеће, лептир, птице) и сцене. За ову драматизацију се бира једна девојчица којапролеће, пчелице, цвеће, лептир, птице) и сцене. За ову драматизацију се бира једна девојчица која

представља пролеће, четири девојчице су цвеће, једна девојчица је пчелица, један дечак је лептир, а

други је птичица. Пролеће је окружено цвећем. Сви се налазе у чучећем положају. Око тог круга су

распоређени птичица, лептир и пчелица. У позадини стоји хор који започиње песму. Док певају стих

пролеће се буди, девојчица која представља пролеће лагано устаје, ширећи руке изнад главе. На стихове

весели су људи група деце из хора поскакује. На стихове пчелице већ зује девојчица која носи костим

пчелице обилази око цветова, подражавајући зујање пчела. На текст процвало је цвеће, исправљају се

девојчице које глуме цвеће. Затим долеће лептирић који облеће око цветова. На крају се укључује и

птичица која лети око целе групе и цвркуће.



Бројалице су дечје игре које се изводе уз карактеристичан покрет разбрајања, 

при чему се изговара текст, издељен на слогове. 

Значај бројалица:

- њима деца одређују ко ће да изврши неку радњу у игри,

- доприносе развијању осећаја за ритам

- преко њих деца доживљавају нотна трајања, врсте тактова, карактеристичне 

ритмичке фигуре

- доприносе развијању говора (изговор гласова, дикције, правилно дисање)

- доприносе контроли гласа и развијању осећаја за тачну интонацију- доприносе контроли гласа и развијању осећаја за тачну интонацију

- значајне су за доживљавање темпа (умереног су темпа, или бржег – у 

брзалицама)

-доприносе развоју моторике (с обзиром да се изводе уз разне покрете)

- доприносе развијању стваралачких способности, јер деца често измишљају речи

- доприносе развијању концентрације, памћења, маште, демократичности и 

толеранције, тачности, равноправности и међусобном поштовању

- народне изреке су корисне  за уочавање етичких вредности, развијање љубави 

према добру

- упознавање  народне традиције





• Децо, какво је време напољу зими? (Хладно.) 

Како се људи штите од хладноће? (Облаче топлија одела.) 

Како загрејавају просторије у кући? (Греју се на дрва, угаљ, струју, гас, нафту.) 

Шта се ствара када дрво изгори? (Жар) 

Шта се дешава када жарате жар? (Около прште варнице или жеравице.) 

Када и где људи још ложе ватру? (Лети, када одлазимо на излет.)

О чему морају да воде рачуна? (Воде рачуна о томе да се ватра не разнесе на околину.) 

Шта може да разнесе ватру, без обзира што ми водимо рачуна о њој? (Ветар) 

Ако се ватра разнесе около шта може да се деси? (Може да дође до пожара.)

Погледајмо илустрацију. Шта се налази у близини ове ватре? (Клупица и шупица.) 

Чиме се гаси пожар? (Водом) Шта држи ова девојчица у руци? (Крчаг са водом.) Шта 

она ради? (Гаси ватру на клупици.) А шта треба да урадимо ако  пожар почне да се 

шири? (Треба да позовемо у помоћ ватрогасце.) Зна ли неко од вас на који телефонски шири? (Треба да позовемо у помоћ ватрогасце.) Зна ли неко од вас на који телефонски 

број можемо добити ватрогасце? (На број 193) Данас ћемо научити бројалицу која се 

зове Жари, жари, жар.



Кореографија уз инструменталну композицију Кишица

Васпитач подели деци марамице различитих боја. На први део музике (4 такта са понављањем) деца трче 

слободно по читавој соби и машу марамицама. Кад се заврши први део деца стану. 

Други део композиције (12 тактова)  дочарава падање кише. Деца се са разних страна крећу према 

средини собе, према “кућици”, где ће се сакрити од кише. Стављају на главу  марамице како би се заштитили 

од кише.  Дотрче до “кућице” и седну.  Када се заврши други део композиције, деца устају, пружају руке “кроз 

прозор” да провере да ли још пада киша. Понавља се први део музике, деца се разилазе по просторији, весело 

трче и машу марамицама.  Слушајући  ову композицију деца су могла да доживе контрасте у динамици и 

темпу и да у складу са тиме одреагују покретима. 



Кореографија уз инструменталну композицију Ветар

Деца “дрвеће” стоје по троје у групама, или су распоређени по соби. У првом делу композиције, од 

1. до 4. такта, деца мало подигну руке и крећу их полако лево - десно, дочаравајући  лагано померање 

грана  услед  благог ветра. Од 5. до 8. такта, деца подижу руке према горе и машу, дижу главу и погледом 

следе руке, њишу се телом, савијају се, дочаравајући  јаче дување ветра, што поткрепљује јача динамика.

У другом, енергичнијем делу композиције, од 9 до 16 такта, деца “лете” трчкарају  по просторији у 

разним смеровима, дочаравајући како ветар носи лишће по врту. 

У трећем делу, који је као први, деца изводе лаганије покрете, дочаравајући  смиривање ветра. 


