Свирање на дечјим музичким инструментима

У наставу музике дечје музичке инструменте увео је Карл Орф, немачки композитор,
диригент и педагог. Он је дошао на идеју да поједине инструменте симфонијског оркестра, као и
неке народне инструменте, упрости и прилагоди извођачким могућностима деце предшколског и
школског узраста. Овим инструментима се врло лако рукује и деца за кратко време успешно
овладававају техником свирања. У свом делу Музика за децу дао је велики број аранжмана (од
бројалица до одломака из дела „Кармина Бурана“). У Минхену је 1924. године основао школу у
којој су биле заступљене гимнастика, игра и музика. Његове идеје о примени дечјих инструмената у
настави прихваћене су широм света. Најпознатије дело - Кармина Бурана.
https://www.youtube.com/watch?v=YY-vZCI_wHU
Према тону који производе, инструменти Орфовог инструментаријума се деле на ритмичке
удараљке са неодређеном висином тона и мелодијске удараљке са одређеном висином тона. У раду
са децом предшколског узраста се најчешће користе ритмички инструменти: штапићи, звечке, мали
бубањ, чинели, триангл и даире. Од мелодијских инструмена у употреби су металофон и ксилофон,
док васпитач користи и блок флауту.

•

Штапићи (клавес) су направљени од дрвета. Имају облик издуженог ваљка дужине око 20

центиметара и користе се у пару. Ударом једног штапића о други добија се кратак и сув звук. Погодни су
за извођење ритмичке пратње у краћим нотним вредностима, четвртинама или осминама.

Звечке (маракас) се такође користе у пару. Могу бити округлог, крушкастог или ваљкастог
облика. Испуњене су ситним зрневљем (житом, пиринчем, осушеним грашком, ситним
каменчићима и слично), па се трешењем инструмента добија звецкав или шушкав звук. Одсечним
покретом руке настаје кратак звук, а непрекидним трешењем инструмента добија се уједначен
звук – тремоло, који се користи за пратњу дужих нотних вредности. Обележава се троструким
прецртавањем нотног врата.

•

Мали бубањ се састоји од дрвеног обруча преко којег је затегнута кожа или пластика са једне стране.

Звук се добија ударом руке или дрвене палице по мембрани. Користан је при истицању наглашених
тактових делова.

Чинели су метални тањирићи на којима су учвршћени каишеви за држање. Користе се у пару и
појединачно. Када се користе у пару, ударом једног чинела о други добија се дуг и продоран звук. Звук се
може добити и ударом филцане палице о једну чинелу, која се држи у левој руци окачена о прст.
Прислањањем чинела на груди, или додиром чинела малим прстом, може се прекинути звук. Ефектне су
у композицијама маршевског карактера.

•

Триангл је челична шипка савијена у облику троугла, при чему је један угао отворен. Држи се окачен

о палац леве руке. Звук се добија ударом мале металне шипке о инструмент. Има дуготрајан и светао звук
који се може прекинути додиром инструмента руком. Погодан је за пратњу дужих нотних вредности.
Брзим ударцима шипке у горњем углу инструмента постиже се тремоло.

•

Даире (тамбурин) се састоје од округлог дрвеног рама преко кога је са једне стране затегнута кожа.

На раму се налазе метални тањирићи, који овом инструменту дају карактеристичан звук. Трешењем
инструмента остварује се тремоло. Ударом длана о затегнуту кожу или прстима о рам, изводе се ритмови
у

краћим

нотним

вредностима

-

четвртинама

и

осминама.

https://www.youtube.com/watch?v=0wQoRTBg49M Дечја симфонија Јозеф Хајдн. Звечке, тријангл, славуј,
окарина, бич.

Мелодијски инструменти
•

Металофон се састоји из металних плочица смештених на малом сандучићу који има

функцију резонатора. Ударом палице по плочицама добија се светао и оштар тон. Палице су на врху
заобљене и пресвучене филцом или гумом. Брзим прелажењем палицама преко плочица инструмента
добија се глисандо. https://www.youtube.com/watch?v=voi1BUggFlI, Игра шећерне виле, Из балетаКрцко
Орашчић, Чајковски. Металофон.

•
•

Ксилофон, за разлику од металофона, има дрвене плочице. На њему се тон добија ударом дрвене
палице о плочице. Производи кратак и сув тон.
https://www.youtube.com/watch?v=907JEoj3-XM Фосили, Камиј Сен Санс, Ксилофон.

Блок флауту или фрулицу у предшколским установама свира само васпитач, док је у
основној школи користе и ученици.

Дечји ритмички музички инструменти се могу користити на више начина:
- За извођење и увежбавање ритмичке пратње коју је осмислио васпитач
- за импровизацију ритмичке пратње коју осмишљавају деца
- уз инструменталну музику,
- уз изговарање бројалица и других тестова из разних прича,
Примена ритмичких инструмената
На ритмичким инструментима се могу изводити: ритам јединице за бројање, ритам песме или
бројалице, ритмички остинато (ритмички мотив који се понавља током целе песме); разни звучни ефекти
којима се дочарава одређена атмосфера у песми, наглашени и.ли ненаглашени тактови делови.

•

Методички поступак увежбавања песме уз ритмички аранжман

•

Након усвајања песме или бројалице, приступа се увежбавању ритмичке пратње, по слуху.

Васпитач треба да осмисли ритмички аранжман, који може садржати две или више деоница. За
предшколски узраст најчешће се осмишљавају аранжмани са два инструмента, док се у основној
школи расписују аранжмани за два или више инструмената. За сваки инструмент се смишља
различита ритмичка деоница. Ако васпитач планира примену два ритмичка инструмента,
поступак рада у савладавању ритма је следећи: пошто се бројалица или песма науче по слуху,
цела група савладава ритам прве деонице (најчешће је то ритам четвртина) тапшањем дланом о
длан, уз певање. Цела група затим увежбава ритам друге деонице (ритам песме или бројалице)
ударајући оловком о сто. Након тога поделимо децу у две групе. Једна група увежбава ритам
прве а друга група увежбава ритам друге деонице, увек уз певање. Затим спајамо ове две
деонице. Пошто се аранжман на овај начин увежба, васпитач подели инструменте. Следи
увежбавање са инструментима. При утврђивању аранжмана деца могу међусобно мењати
инструменте. Наравно, могу се изводити и друге ритмичке комбинације.
•
•

Дечји ручни бубањ израђен од конзерве и балона

•

Звечке израђене од две пластичне кашичице и кутије из киндер јајета које су
испуњене ситним зрневљем.

•

Кастањете од ораха и гумице

•

Дувачки инструмент сличан Пановој фрули израђен од сламки и лепљиве
траке

Музичке игре са дечјим музичким инструментима (За млађу групу)
Мали бубњар (Циљ: Разликовати гласне и тихе звуке и различито реаговати на њих.)
Лутка Лира је добила на поклон нови бубањ. Целог дана је гласно ударала у бубањ, а
ни ноћу није могла да се одвоји од њега. Ипак, да не би будила своје другарице лутке,
она је ноћу у бубањ ударала сасвим тихо.
Васпитач има улогу бубњара, а деца која учествују у игри су разне лутке. Васпитач
удара у добош јако, а затим тише, и тако наизменично. Задатак лутака је да слушајући
бубњара погоде када је дан, а када је ноћ. Када бубњар удара јако, лутке се буде, скачу,
трче, играју у ритму, а када удара тихо, лутке се спремају за спавање. Када игру
поновимо више пута, старија деца могу преузети улогу бубњара.

Ко ће изаћи из куће (Циљ: разликовање инструмента по боји.)
Децу ћемо поделити у две групе, на пример, на маце и на мишеве. Свакој групи
направимо кућу. Затим ћемо свакој групи одредити инструмент. ,,Маце“ ће се кретати
на звук бубња, а ,,мишеви“ на звук звечке.
Пре почетка игре децу ћемо упутити да добро слушају инструменте и да ,,маце“ могу
поћи у шетњу само када чују бубањ, док се ,,мишеви” за то време скривају у својој
кући. Када се зачују звечке тада мишеви излезе у шетњу, а маце су у својој кући.
После објашњења сви иду својим ,,кућама“ и чекају да чују ко ће први у шетњу. Две
васпитачице са инструментима су сакривене и деца не могу видети на којем
инструменту свирају.

Игра за бубњиће и звечке (Циљ: Свирати само кад је одређени инструмент на
реду.Свирају деца.)
Деца бирају један од два инструмента: бубањ или звечку. Деца са бубњићима седе
са једне стране, а са звечкама са друге стране. Од пластелина направимо моделе
меде и зеке. Децу ћемо питати који инструмент би меда више волео? Бубањ! У
реду, када се појави медвед онда ће сва деца која имају бубањ ударати у њега.
Који ће онда инструмент бити за зеку? Звечка! Зека ће плесати, скакутати, и
шетати по столу уз звуке звечке. А шта ће се десити ако меда и зека крену заједно
у шетњу? Онда ће сви заједно свирати! Ако меда и зека уђу у своје куће да се
одмарају, тада нико неће свирати. Све ће бити тихо да би меда и зека могли на
миру да спавају. Пре почетка игре меда и зека су скривени у својим кућама. Када
игра почне, извадимо по једну животињу, а затим правимо разне комбинације:
изводимо прву, па другу, па обе заједно.

•

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.

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

15. 16. март
За наведене бројалице осмислити и извести ритмички аранжман за два ритмичка
инструмента.

