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SAŽETAK 

Glazba je jedna od najstarijih umjetnosti koja služi u brojne svrhe. Može biti sredstvo zabave, 

služiti u religijskim obredima, kao terapeutsko sredstvo, u raznim ceremonijama te kao 

sredstvo komunikacije. Priroda je svuda oko nas te ju je čovjek iskoristio kao inspiraciju u 

svojim umjetničkim djelima. Priroda je nadahnula čovjeka jer je slušanjem kiše, vjetra, mora i 

pjeva ptica, poželio da i on može skladati lijepe melodije. Skladbama i pjesmama tema može 

biti sve što postoji na svijetu te sve što se maštom može zamisliti. Jedna od tema su životinje, 

djeci omiljena tema jer su sa životinjama vrlo povezani. Glazba ima važnu ulogu u razvoju 

djece. Pomaže pri razvijanju fizičkih i psihičkih aspekata djetetova razvoja te im daje 

informacije o svijetu koji ih okružuje, pomaže im da lakše obavljaju svakodnevne aktivnosti.1  

Glazba je danas postala sveprisutan čimbenik u svakodnevnom životu čovjeka te pomoću 

glazbe čovjek izražava svoje najdublje osjećaje i raspoloženja. Ona nije samo rezultat 

određenih emocija, nego može utjecati na čovjeka, odnosno u njemu proizvoditi emocije.2 

Glazbena iskustva djece započinju pasivnom glazbenom aktivnošću, to jest slušanjem, a 

putem organiziranih i slobodnih aktivnosti djeca razvijaju glazbene sposobnosti i znanja. 

Pjesme koje se najčešće koriste u predškolskim ustanovama su dječje pjesme u kojima su 

opjevane životinje, godišnja doba ili religijski događaji. Čovjekova povezanost sa životinjama 

postoji od davnina, a povezanost između djece i životinja je prirodna zbog uzajamne 

otvorenosti i iskrenosti. Djeca vrlo lako u životinjama mogu vidjeti svoje prijatelje i s njima 

se poistovjetiti te iz tog razloga postoji mnogo bajki, crtanih filmova i pjesama za djecu u 

kojima su likovi životinje. 

Kroz pjesme o životinjama djeci se prenose životne poruke, govori se o prijateljstvu, 

toleranciji i predanosti te se potiče cjelokupni razvoj kod djeteta. 

 

Ključne riječi: ekologija, prirodoslovlje, životinje, glazba, dječje pjesme  

                                                 
1 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

 (29.8.2019.) 
2 Don Kaćunko, A. “Bilježim se sa štovanjem, gospodo kritičari!”, 14.6.2010. / Muzika.hr. Dostupno na: 

https://www.muzika.hr/don-kacunko-biljezim-se-sa-stovanjem-gospodo-kriticari/ (29.8.2019.) 

 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
https://www.muzika.hr/don-kacunko-biljezim-se-sa-stovanjem-gospodo-kriticari/
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1. UVOD 

 

Formalno obrazovanje u predškolskom uzrastu nije samo sebi svrha niti primarni cilj jer se ni 

u obiteljskom domu pa ni u dječjim vrtićima djeca ne obrazuju u nekim specifičnim znanjima, 

već je obrazovanje uz odgoj sredstvo koje pridonosi svestranom razvoju djeteta i formira 

njegovu osobnost. Elementi obrazovanja usmjereni su više na razvijanje spoznaja i 

razumijevanje svijeta koji dijete okružuje, i zbog svoje raznolikosti je djeci vrlo interesantan. 

Za dijete predškolske dobi, osobito ono mlađe, do 4 godine, zanimljivo je sve što se sjaji, 

okreće, ima vedre boje, sve što ga veseli, zadovoljava njegove interese i potrebe, sve što voli, 

što se mijenja i što ga iznenađuje. Sve to budi u njemu snažne, radosne osjećaje.   

Iako je dijete u predškolsko doba tjelesno i duševno dovoljno razvijeno, treba ga upućivati, 

učiti i voditi da svijet oko sebe gleda, a ne samo da ga vidi, da sluša, a ne samo da čuje. To je 

za svako dijete vrlo složena spoznaja aktivnost zbog toga što još nije u predškolskom 

razdoblju dovoljno mentalno razvijeno, mada ipak može, više osjetima, snažno doživjeti neku 

predstavljenu pojavu iz vanjskog svijeta i dugo ga pamtiti. Kod planiranja i biranja stvarno-

logičnih sadržaja početnog prirodoslovlja, tehnike i tehnologije za održiv razvoj potrebno je 

posvetiti posebnu brigu različitim područjima prirode. Dijete dobiva spoznaje, iskustva i uvid 

u živu prirodu i u svijet tehnike preko igre, promatranja, istraživanja i stvaralačkog rada. 

Aktivnosti u okolišu i o okolišu vode prema oblikovanju misaonih operacija i isto prema 

oblikovanju osnovnih pojmova. 

Cilj je ranog obrazovanja, uz odgoj, postići da dijete, a kasnije odrastao čovjek, pokaže interes 

za istraživanje zakonitosti i pojava u svijetu i prirodi koji ga okružuju, da bi kasnije, paralelno 

s razvitkom sveukupnih sposobnosti, usmjerio interes na pojedina područja koja najviše 

odgovaraju njegovim sposobnostima i mogućnostima. Važno je u tome procesu osobito razvit 

zdrav i pozitivan odnos očuvanja takvih vrednota, pa je ekološka svijest, očuvanja prirode i 

održivi razvoj, zadatak od najranije dobi.3 

Vrtić je kao predškolska odgojno-obrazovna institucija, mjesto gdje zapravo započinje 

odgojno-obrazovni proces cjelovitog održivog razvoja. Temelj takvog razvoja čini kvaliteta 

                                                 
3 Anđić, D., Ćurić, A. „Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje“: zbornik radova / Igra je sastavni dio djetetova 

života, ono sve što radi, upravo radi kroz igru. Zagreb, 2017. Str. 12. Dostupno na: 

http://www.omep.hr/assets/zbornik-radova-sa-znanstveno-stru%C4%8Dnog-skupa-pravo-djeteta-na-odgoj-i-

obrazovanje.pdf (29.8.2019.) 

http://www.omep.hr/assets/zbornik-radova-sa-znanstveno-stru%C4%8Dnog-skupa-pravo-djeteta-na-odgoj-i-obrazovanje.pdf
http://www.omep.hr/assets/zbornik-radova-sa-znanstveno-stru%C4%8Dnog-skupa-pravo-djeteta-na-odgoj-i-obrazovanje.pdf
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odnosa između odgajatelja, djece, roditelja, društvene sredine i okoliša. Održiv razvoj znači 

podupiranje napretka i razvoja kvalitete života, odgoja, osposobljavanja, obrazovanja itd., na 

način koji će kod djeteta potaknuti interes za učenje.4 

Razvoj dječje sposobnosti treba se temeljiti na stjecanju iskustva iz života – živoga svijeta. 

Istraživačke aktivnosti u vrtiću temelje se na zanimljivosti i uzbudljivosti. Istraživačka 

aktivnost predškolske djece treba se poticati u vrtiću i kod kuće, u smjeru dječjih interesa. Da 

bi dijete u predškolskom razdoblju postalo aktivan sudionik događanja u svojem okolišu za 

održiv razvoj, mora biti sudionik opismenjivanja u području prirodoslovlja te opismenjivanja 

za okoliš tijekom boravljenja u obitelji, vrtiću, lokalnoj zajednici i općenito okolišu. 

Svijet glazbe i simbola čini se kao idealan most kojim se može najbolje doprijeti u svijet ranih 

dječjih spoznaja i u kojem je najlakše oblikovati obrazovni proces. Kombinacija tih elemenata 

idealna je za upoznavanje svijeta prirode, osobito životinja. Upravo je zato integracija 

glazbenog odgoja kroz različite elemente prirodnih pojava najzastupljenija kroz različite 

pjesmice, jer se na takav način pojmovno i strukturno najbolje oblikuju proces spoznaje. Isto 

tako, odgojni značaj glazbene komunikacije s djetetom koja vodi oblikovanju stavova i 

podržava potrebu djeteta za uspješnom socijalizacijom i integracijom u okolinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Isto. 
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2. SFERA PRIRODOSLOVLJA I EKOLOŠKOG ODGOJA U 

VRTIĆIMA 

 

Priroda je sve što nas okružuje, a dijeli se na živu (biljke, životinje i ljudi) i neživu prirodu  

(sunce,  mjesec,  nebeska  tijela,  tlo, zrak  i  voda).  Znanost  koja  proučava odnose živih 

organizmima, njihov utjecaj na okoliš u kojem borave, te utjecaj tog okoliša  na njih  je  

ekologija,  a  okoliš  predstavlja prirodno  okruženje. Ekologija  se razvila kao  grana  

biologije  i  usko surađuje  sa saznanjima iz kemije, fizike, matematike, te brojnih drugih 

prirodnih znanosti. Sama riječ dolazi iz grčkog oikos -dom, mjesto za život i logos –  znanost. 

Čovječanstvo danas ima problem u negativnom utjecaju na okoliš. Jedna od najvećih  mana  

čovjeka  najnovijeg doba je  onečišćavanje  okoliša. Trebali bi posvetiti više pažnje prirodi 

dok  još nije kasno. Zahvaljujući industrijalizaciji imamo različite vrste zagađenja. Okoliš 

onečišćuju: otpadi u prirodi, izlijevanje nafte iz brodova, odbacivanje starog željeza, 

svjetlosno zagađenje, ispuštanje radioaktivnih tvari i  stakleničkih  plinova,  povećano  

korištenje  fosilnih  goriva,  efekt  staklenika, povećan broj tvornica i dr. Među prvim 

koracima u podizanju svijesti je upoznavanje s otpadom te edukacija o tome kako ga 

razvrstavati i zbrinjavati. 

Dijete svoj prvi susret s prirodom doživljava u krugu obitelji. U toj dobi dijete je usmjereno 

na opće doživljavanje prirode što potiče njegovu emocionalnu osjetljivost, ali i  spoznaju i  

ostale kognitivne procese. Malo dijete već u prvim godinama života pokazuje interes za 

istraživanje svijeta. Svoju okolinu ono istražuje promatranjem i svim  ostalim  osjetilima:  

sluhom,  njuhom,  dodirom  i  okusom.  Kako  dijete  postaje zrelije  to  njegove  istraživačke  

aktivnosti  postaju  složenije.  Ono  se  interesira  za svojstva vode, zraka, tla, želi i može 

sudjelovati u različitim aktivnostima i u vrtiću i u obitelji  koje  potpomažu  razvoj  ekološkog  

pristupa  životu.5 Dijete  nipošto  neće propustiti  priliku da imitira  odraslu  osobu. Od  

najranije  dobi  djetetu  je  najvažnije usaditi  svijest  o  ekologiji  i  ljubavi  prema  prirodi. 

Iskustvo aktivnog  odnosa  djeteta  s prirodom  predstavlja  dio  općeg  razvojnog  procesa  

djeteta  u  kojem  uči  razlikovati sebe  i  druge.  U  tom  odnosu svojevrsni  posrednik  u  

odgoju  i  obrazovanju  djece predškolske  dobi  za  okoliš  vodeću  ulogu  ima  igra.  

                                                 
5 Dječji vrtić Ciciban, Ekološki odgoj: Ekologija. Bjelovar, 2014. Dostupno na: http://dv-

ciciban.hr/?page_id=185 (29.8.2019.) 

http://dv-ciciban.hr/?page_id=185
http://dv-ciciban.hr/?page_id=185
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U  uspostavljanju  interakcije između djeteta i okoliša svoju ulogu ima i odgojitelj te cijeli niz 

ostalih činitelja. Stoga ni  pitanje  igre  kojom  dijete  prihvaća  okoliš  nije  jednostavno. U  

predškolskoj ustanovi igre i  zadatke  osobito  je  važno podijeliti  sukladno dobi  djeteta.  

Naravno proces odgajanja ekološki osviještenog pojedinca ne staje na igri, već je to mnogo 

dugotrajniji proces. Također je važna kvaliteta poticaja koja razvija interes.6 

Ekološki odgoj je važan jer želimo naučiti djecu nekim umijećima i ponašanjima koja će 

pomoći Zemlji da ostane lijepa, čista i slobodna. Boravak i kretanje u prirodi, te utjecaj 

svježeg zraka pozitivno utječu na poboljšanje zdravlja djeteta. Djetetu se pruža  mogućnost  

osamostaljivanja  te  ga  stavlja  u  situaciju  da  jača  unutarnje potencijale  za  samozaštitu  i 

samoočuvanje.  Šetnje,  igre  u  šumi,  aktivnosti  na otvorenim  športskim   terenima   i   u   

dvorani   doprinose   razvoju   psihomotornih sposobnosti u  prirodnim  oblicima  kretanja, te  

stvaranju  navika  zdravog  življenja (Gospodnetić, 2015).7 

 

2.1. Ljubav prema prirodi  i životinjama 

 

Današnji  život  je  užurban  i  roditelji  teško  pronalaze  puno  vremena  za  dijete. Roditelji 

su pod prevelikim pritiskom između poslovnog i obiteljskog života, teško ga usklađuju. Ali 

moraju se žrtvovati i pronaći vremena za druženje sa djetetom, a to je najbolje u prirodi, jer 

priroda djeluje kao protuotrov. Djeci igra i istraživanje u prirodi je jako važno i uvelike 

doprinosi  dobrom  djetetovom  razvoju.  Dijete  dobiva  veću kreativnost,  smanjenje  stresa,  

bolje  tjelesno  zdravlje,  bolji duševni  osjećaj,  veća kreativnost, smisao za  igru, povećava 

svoju maštu, ali isto tako dijete će se osjećati sigurnije u svom okruženju. Postoji predrasuda 

da djeca koja žive u gradu puno manje dožive prirode nego oni koji žive na selu, ali to nije 

točno. Iznenađujuće je koliko gradska djeca znaju o flori i fauni, točnije cijeloj prirodi. Treba 

očuvati prirodne oaze u gradskim područjima, kao što  su  rezervati  i  parkovi.  Kako  bi  

djeca  prolazila  zdrav  gradski  život  i  predivno djetinjstvo, ali isto tako kako bi stari mogli 

stariti u što boljem okruženju. Znamo i sami koliko je to teško u gradu, gdje ne može proći 

dan bez nezaobilaznog smoga, i stresa nastalog zbog stalne užurbanosti. 

                                                 
6 Miljak, A. Življenje djece u vrtiću, Novi pristup u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno – obrazovnog 

procesa u dječjim vrtićima. Zagreb, Naklada SM, 2009. 
7 Gospodnetić, H. Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima. Zg, Mali profesor, 2015. 
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Najbolje  je  pustiti  dijete  da  istražuje  prirodu  sam, ali  ih  je  potrebno  držati  u vidokrugu 

kako bi se spriječila nesreća. Ako odrasli nemaju mogućnost odvesti djecu u šumu idealno ih 

je odvesti u parku. U parku djeca su sigurnija, ali isto tako i odrasli koji  nadgledaju  djecu, jer  

parkovi  su  se  počeli  dizajnirat  s  više  prirodnog  okoliša. Važno je napomenuti kako treba 

poticati roditelje da sve više nadziru svoju djecu. Drveća i trava nisu samo ukras već potiču 

kreativnost svakog djeteta.  

Poznato je da dijete u prirodi koristi sva svoja osjetila za izravno promatranje svijeta  što 

pomaže u razvijanju psiholoških vještina. Samim tim kad dijete odraste osjećat će sigurnost i 

manje će biti podložno lažnim opasnostima.  

Roditelji ne smiju shvaćati vođenje djece u istraživanje nepoznatog (prirode) kao posao jer to 

kvari zabavu i stvara napetost kako kod roditelja tako i kod djeteta. Djeci treba osmisliti jednu 

lijepu priču o prirodi i uputit ju u zanimljivo istraživanje vanjskog svijeta  oko  sebe,  jer  

priroda  to  i  je  otvoreni  prostor,  gdje  se  najviše  koristimo osjetilima dodira i mirisa. Jako 

je dobro kada odrasli i djeca zajedno nauče nešto novo, tada sve postane zabavnije. Treba 

djecu voditi na kraća i lakša pješačenja, u blizini gradskih područja, jer maloj djeci prije 

postane dosadno nego što se stignu umoriti.  Roditelji  trebaju  uspjeti  probuditi  djetetov  

entuzijazam  i  veselje,  jer  tad  je  to velik uspjeh za roditelja, kad vidi da je dijete sretno i da 

uživa. 

U učenju o prirodi dijete treba poučiti da svijet oko sebe dijeli s životinjama. Obrazovanjem 

stječe znanja o njihovom načinu života, staništu, utjecaju na okoliš te interakciju s čovjekom i 

jedinstvu s prirodom. 
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3. GLAZBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 

 

Čim je glazba postala sastavnim dijelom čovjekova života, postala je i predmetom odgoja, 

stoga predstavlja jednu vrstu odgojno – obrazovne konstante kroz cijelu povijest školstva.8  

Glazba je najmasovnija umjetnost, kako po broju njezinih stvaralaca tako i po broju onih koji 

je izvode ili su samo njezini poklonici. Ona je na razne načine pristupačna svakome čovjeku, 

pa je čovjek i bez posebnoga glazbenog obrazovanja i nadarenosti može doživjeti ako je sklon 

glazbi. Glazba od najranije dobi fascinira dijete. Oduvijek je glazba predstavljala sastavni dio 

odgoja i obrazovanja te se njena prisutnost u odgojno – obrazovnom sustavu shvaćala kao 

sama sebi razumljivu stvar.  

Glazba kao odgojno sredstvo dobiva svoju pravu vrijednost ako je u skladu s općim odgojnim 

ciljem društva, a to znači da pridonosi razvoju tjelesnih, umnih, moralnih, estetskih i radno – 

tehničkih sposobnosti djeteta.   

Naziv glazbeni odgoj znači odgajati djecu glazbom, a sadržaj glazbenih aktivnosti nije samo 

pjevanje, nego i slušanje glazbe, te razvijanje osjećaja za ritam i kreativne aktivnosti djece.9  

Glazbene aktivnosti (sviranje, pjevanje, izvođenje pokreta, plesanje) pridonose tjelesnom 

razvoju djeteta. Sviranjem dijete razvija i usklađuje pokrete ruku i prstiju, pjevanjem se 

razvija govorni organ, prsni koš, disanje, muskulatura vrata i grla, a kad pleše ili izvodi druge 

pokrete uz glazbu dijete razvija gipkost, usklađenost, te ljepotu pokreta nogu i ruku. Sve te 

aktivnosti stvaraju u djetetu radosno raspoloženje.10   

Djeca stječu osnovna znanja o glazbi, o njezinim izražajnim sredstvima, vrstama 

instrumenata, sadržajima, karakteru. Novim znanjem bogate rječnik, razvijaju govor, kao i 

sposobnosti doživljavanja i izražavanja glazbe. 

                                                 
8 Isto. 
9 Habuš Rončević, S. Neke suvremene uloge odgojitelja u glazbenom odgoju djece rane i predškolske dobi. 

Sveučilište u Zadru, 2014. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/137253 (29.8.2019.) 
10 Isto.  

https://hrcak.srce.hr/137253
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Prvi i osnovni zadatak je razvijati kod djece interes za glazbu i želju za sudjelovanjem u 

raznim glazbenim zanimanjima – pjevanju, slušanju glazbe, sviranju i plesu, izvođenju 

pokreta uz glazbu. 

Isto tako glazba je snažan instrument koji olakšava zapamćivanje pojmova, stvaranje logičnih 

poveznica i razumijevanje uzročno-posljedičnih pojava. Poznato je da je pjesmice naučene u 

najranijoj dobi lako pamte i ostaju zapamćene tijekom cijeloga života.11 

 

3.1. Zadaće glazbe u predškolskom odgoju 

 

Glazba ima veliki utjecaj na čovjeka već od najranije dobi, znanstvenici su dokazali da glazba 

utječe  na  fetus  u  majčinoj  utrobi.  Osim  pupčane  vrpce,  sluh  je  najranija  poveznica  

između majke i nerođenog djeteta jer je uho jedini potpuno razvijen organ još prije djetetova 

rođenja.   Pod  pojmom  „dijete  predškolske  dobi“  podrazumijevaju  se  djeca  u  dobi  od  

druge  do  šeste godine,  odnosno  do  polaska  u  školu.  U  ovom  periodu se  dijete  razvija  

na  svim  područjima, intelektualno,  tjelesno,  estetski,  socijalno  i  moralno.  Djeca  

predškolske  dobi  se  mijenjaju  i rastu  postupno,  događa  se  slijed  promjena  u  osobinama,  

ponašanju  i  sposobnostima  djeteta. Predškolsku dob karakterizira bogaćenje rječnika, 

glasovi se formiraju, dijete više komunicira i razmišlja, u stanju je izraziti svoje mišljenje, 

svoje potrebe i želje te neprestano zapitkuje o svemu  s  čime  dolazi  u  kontakt,  znatiželjno  

je  i  traži  odgovore.  Ono  je  sve  sposobnije kontrolirati  svoj  svijet  te  jača  njegov  osjećaj  

individualnosti.  Djeca  najradije  slušaju  pjesme koje su vesele i živahne, na koje mogu 

plesati i kretati se (Gospodnetić, 2015). 

Sve  što  postoji  na  svijetu  i  u  mašti  može  biti  tema  pjesme.  Iako  postoji  bezbroj  tema,  

djeca predškolske dobi naročito vole neke određene kao što su prijateljstvo i pjesme o 

izmišljenim stvarima kao, na primjer, princezama i kraljevima. Jedna od omiljenih tema djece 

su životinje, a ako te životinje mogu pričati i smijati se, onda je pjesma još bolja.  Dijete  

predškolske  dobi  je  vrlo  zaigrano  i  znatiželjno  te  ga  glazba  prirodno  privlači.  Ono 

glazbu  vidi  kao  način  izražavanja  koja  ga  od  najranije  dobi  fascinira  te  od  prvih  

trenutaka života pokretima tijela iskazuje svoje potrebe za glazbom i ritmom.12 Za zdrav i 

                                                 
11 Gradištanac, A. Razvoj glazbenih sposobnosti kroz glazbene igre. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. 

Osijek, 2017. Dostupno na: https://zir.nsk.hr/islandora/object/foozos:413/preview (29.8.2019.) 
12 Isto. 

https://zir.nsk.hr/islandora/object/foozos:413/preview
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uspješan razvoj djece  potrebna  je  pozitivna  stimulacija,  koju  glazba  pruža  djetetu.  

Glazba  utječe  na  razvoj inteligencije,  odnosno  služi  kao  vježba  za  mozak.  Također  

utječe  na  razvoj  jezičnih sposobnosti,  jer  djeca  usvajaju  nove  riječi  i  njihova  značenja,  

razvijaju  se  motoričke sposobnosti,  putem  plesa  usvajaju  koordinaciju  i  preciznost.  

Glazba  ima  veliki  utjecaj  na tjelesne  i  umne  sposobnosti  djece  te  zahtjeva  razmišljanje  

i  tako  ojačava  pamćenje.  Glazba, osim  toga,  uči  o  estetici  na  način  da  djeca  razvijaju  

sposobnost  uočavanja  lijepog,  odnosno estetski ugodnog sluhu i vidu kroz melodije i ples. 

Slušajući glazbu djeca usvajaju smisao za sklad, harmoniju i ljepotu. Ona omogućava razvoj 

emocionalnog života putem plesa, pjevanja i druženja. 

Djeca se međusobno razlikuju po svojim sposobnostima i sklonostima. Javljaju se razlike u 

sluhu, osjećaju za ritam, glazbenom pamćenju, u sposobnostima zapažanja i reagiranja, u 

stvaralačkim sposobnostima i interesima za pojedinu vrstu glazbe. Potrebno je upoznati 

zadatke glazbenog odgoja za predškolsku djecu, kako bi se mogao pravilno, prema razvijenim 

mogućnostima djeteta, usmjeravati odgojni utjecaj.13 

U skladu s općim ciljem i zadacima predškolskog odgoja postavljeni su zadaci glazbenog 

odgoja ovisno o dobnoj skupini djece (Manasteriotti, 1982)14:   

 

Mlađa skupina (3 – 4 godine):   

- kod djece probuditi i postepeno razvijati interes za glazbu, te glazbom stvarati radosno 

raspoloženje - razvijati želju za uključivanjem u glazbene aktivnosti, kao što su igre, pjevanje 

i slušanje glazbe - stvaranje uvjeta za razvijanje glazbenih sposobnosti (sluha, ritma...) - 

stvaranje uvjeta za emotivno prihvaćanje i doživljavanje glazbe   

 

Srednja skupina (4 – 5 godina):   

- proširivanje i obogaćivanje emocionalnog doživljavanja glazbe - daljnje razvijanje interesa i 

ljubavi prema glazbi, razvijanje navike aktivnog slušanja glazbe i želje za sudjelovanjem u 

glazbenim aktivnostima - poticanje djece na elementarne oblike stvaralačkih aktivnosti 

povezanih s glazbom  

                                                 
13 Isto. 
14 Manasteriotti, V. Muzički odgoj na početnom stupnju: metodske upute za odgajatelje i nastavnike razredne 

nastave. Zagreb, Školska knjiga, 1982. 
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Starija skupina (5 – 6/7 godina (polazak u školu)):   

- njegovanje i kultiviranje glasovnih mogućnosti djece  - razvijanje glazbenog sluha i 

pamćenja, tako da djeca pamte melodije i tekstove pjesama koje uče i glazbu koju su nekoliko 

puta slušali  - poticanje djece na razne oblike slobodnog stvaralaštva povezanog s glazbom - 

razvijanjem glazbenih sposobnosti stvoriti trajni interes i ljubav prema glazbi, te pomoću 

glazbe razviti osjećaje za lijepo i odnos prema prirodi i okolini, te ljubav prema rodnom kraju. 

Potrebno je djeci osigurati sredstva za razvoj njihovih stvaralačkih sposobnosti. To se može 

ostvariti ako se za djecu odabere vrijedna glazba za pjevanje i slušanje, tako da ih se potiče i 

uči pjevati pjesmice, slušati glazbu, te da im se pruži mogućnost izvođenja slobodnih i 

određenih pokreta. Djeci treba osigurati sredstva za sviranje – udaraljke, zvečke, zvonca, 

praporce, glazbeni loto (igra kojom provjeravamo i proširujemo znanje djece o glazbenim 

instrumentima). 15 

Važno je da i sam odgojitelj voli glazbu i služi djeci kao dobar primjer u odnosu prema njoj. 

Kod upoznavanja glazbenih djela potrebno je s djecom povesti kratke razgovore o tome što su 

doživjeli, poticati ih i pomoći im, pružiti im mogućnost da doživljaj glazbe i likovno izraze. 

Djecu je potrebno povremeno odvesti na glazbene priredbe, naročito onu stariju, od 5 do 6 

godina, ali priredbu koja je za djecu i gdje nastupaju djeca kao izvođači, jer sudjelovanje na 

glazbenim priredbama ima veliko odgojno značenje. Dijete se navikava posjećivati takve 

priredbe, a sredina u koju dolazi traži od njega disciplinirano vladanje.  

Pjevanje je najpristupačnija i najraširenija glazbena aktivnost u predškolsko doba. Djeca rado 

pjevaju, sama i s drugima, bilo svojim vršnjacima ili odraslima, bez obzira na razvoj svojih 

glazbenih sposobnosti i glasovnih mogućnosti. Pjevanje stvara radost i veselje, razvija 

samopouzdanje u vlastite snage. Do polaska u školu svako predškolsko dijete ima neka 

iskustva s pjevanjem i zna nešto otpjevati s više ili manje samostalnosti.   

Da bi se poticalo dječje stvaralaštvo potrebno je uspješno primjenjivati glazbene zadatke kao 

što je podjednako njegovanje lijepog i izražajnog pjevanja, skladno izvođenje igara s 

                                                 
15 Habuš Rončević, S. Neke suvremene uloge odgojitelja u glazbenom odgoju djece rane i predškolske dobi. 

Sveučilište u Zadru, 2014. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/137253 (29.8.2019.) 
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pjevanjem i slušanje kvalitetne glazbe. Programski zadaci doprinose kako bi dijete moglo 

slobodnije i odlučnije djelovati u stvaralačkim zadacima (Manasteriotti, 1982). 

Djecu  vrlo  često  možemo  zateći  kako  pjevuše  neke pjesmice koje su zapamtila i u kojima 

možemo prepoznati melodiju poznate pjesme kojoj su djeca izmijenila tekst ili zadržala tekst 

uz izmijenjenu melodiju. 

Načine poticanja dječjeg stvaralaštva koje odgojitelj može primijeniti u radu s djecom, a to su: 

- Stvaranje zvukova koji nisu uobičajeni 

Odnosi se na npr. gužvanje nekog šuškavog materijala ili trganje kartonske kutije. 

- Osluškivanje i oponašanje 

Odnosi  se  na  npr.  istraživanje  zvuka  pada  predmeta  s  visine  na  pod,  razlikovanje 

zvukova pada raznih lakih i teških predmeta i sl. 

- Samostalna izrada zvečki 

Odnosi se na punjenje zvečki sa sitnim neoblikovanim materijalom i kasniju upotrebu tih 

zvečki za mali orkestar. Npr. možemo napuniti kutijicu ili bočicu sa pijeskom ili 

kamenčićima. 

- Odgonetanje zvukova 

Odnosi se na pogađanje djece koji se instrument ili udarac predmeta čuje iza paravana, ili što 

djeca rade iza paravana (npr. pljeskanje, zatvaranje vrata i sl.). 

- Slušanje glazbe uz ples 

Odnosi se na davanje uputa djeci kako da se kreću. Npr. „pusti da te glazba nosi“ ili „zamisli 

da plešeš pod vodom“. 

- Slušanje glazbe uz likovno izražavanje 

Odnosi  se  na dječje crtanje,  slikanje  ili  modeliranje  dok  se  sluša  glazba.  Djeci  ne 

smijemo reći naslov skladbe. 

- Izgovaranje slogova 

Odnosi se na odgojiteljevo izgovaranje slogova raznom brzinom, visinom i gustoćom, a djeca 

ih ponavljaju. 



11 

 

 

 

 

- Mijenjanje riječi 

Odnosi se na mijenjanje riječi u poznatoj pjesmi ili brojalici.16 

 

Djeca  nasljeđuju  osnove  za  glazbene  sposobnosti,  a  odgojiteljeva  uloga  je  da  dječje 

predispozicije  za  glazbu  njeguje  i  razvija  kroz  razne  glazbene  aktivnosti. Navedeni 

načini poticanja  dječjeg  glazbenog  stvaralaštva  trebali  bi  biti  nenametljivi,  a  stvaranje  

zajedno  s djecom zabavno i zanimljivo svima.17 

 

4. GLAZBENE AKTIVNOSTI S DJECOM 

 

4.1. Slušanje glazbe 

 

Prateći kako dijete doživljava i izražava glazbu, sviranjem, pokretom ili likovno i ostalim 

stvaralačkim oblicima, mogu se upoznati glazbeni interesi i sposobnosti djeteta. Neka djeca 

ne mogu pravilno i lijepo pjevati, pa ih taj neuspjeh može odbiti od pjevanja, ali rado slušaju 

instrumentalnu glazbu, traže objašnjenja, govore o njoj i žele svirati.   

Izbor glazbe za slušanje odgovoran je zadatak, jer nije cilj dijete samo zabaviti već i odgajati. 

U odabiru glazbe za djecu prednost imaju pjesme raznih sadržaja i kratke instrumentalne 

skladbe, koje imaju jasno određen sadržaj, što prikazuju ili opisuju. Takve skladbe mogu se 

naći bez poteškoća, jer  imaju naslov prema svome sadržaju.   

                                                 
16 Gospodnetić, H. Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima. Zagreb: Skripta 

za studente predškolskog odgoja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. 2011. 
17 Živković, M. Dječja glazbena kreativnost u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Sveučilište u 

Zagrebu, Petrinja, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.ufzg.unizg.hr/islandora/object/ufzg:14/preview 

(29.8.2019.)  

https://repozitorij.ufzg.unizg.hr/islandora/object/ufzg:14/preview
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Djeca rado slušaju glazbu raznih plesova, narodna kola i koračnice. Prije slušanja glazbe 

odrasli mora upoznati skladbu kako bi mogao dijete pripremiti za slušanje. Svaku skladbu 

treba nekoliko puta poslušati kako bi je dijete zapamtilo. 

Dijete može doživljaj glazbe i likovno izraziti, može crtati ono što mu je glazba „pričala“. 

Likovnom izražavanju dijete prilazi nakon slušanja glazbe, kako bi prikazalo njezin sadržaj ili 

karakter, bez sugestija i uputa odrasle osobe (Gospodnetić, 2015).   

 

4.2. Igre s pjevanjem 

 

Cilj igara s pjevanjem je stvaranje osjećaja ugode, razdraganosti, okruženost glazbom i 

razveseljavanje djece. Igre s pjevanjem su folklor koji su djeca sama stvarala, a u sebi sadrže 

glazbeni i plesni sadržaj. Pojedine igre, koje su imitacijskog karaktera, omogućuju dječje 

stvaralaštvo najčešće izrečeno pokretom.  

Igre s pjevanjem nastale su iz spontane dječje igre, te su se zbog zanimljivosti i ljepote 

nastavile prenositi s generacije na generaciju. U igrama su zadržana pravila koja su djeca 

sama smislila, te odrasli ne smiju mijenjati pravila, a djeca tokom igre mogu spontano 

mijenjati pravila ili dodavati kitice.  

Osim što su ovo igre s pravilima, u mnogima nalazimo i elemente igara pretvaranja, djeca se 

uživljavaju u uloge i glume. Pravila igara s pjevanjem mogu biti jednostavna i složena. 

Jednostavna su hodanje u kolu sa ili bez djeteta u sredini ili ulaženje djece u kolo kad se 

spomenu njihove uloge, a složena pravila su kad djeca moraju nešto pogoditi ili stići na 

mjesto prije drugih (Gospodnetić, 2015).   

Pravila se djeci daju u obliku kratke i djeci primjerene informacije. U igrama u kojima nema 

podjele uloga dovoljno je da odgojitelj pozove djecu na igru „Idemo se igrati!“, djeca se 

uhvate u kolo i odgojitelj počinje pjevati brzim tempom i hodati u krug. Ako u igri jedno 

dijete mora biti u sredini tada pri prvom pjevanje odgojitelj može stati u sredinu, a ako u igri 

postoji više uloga onda se one mogu podijeliti nakon što djeca prvi put čuju pjesmu uz 

hodanje u kolu.   
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Svaku igru s pjevanjem treba ponoviti 3 – 4 puta uzastopno, a zatim se kreće na drugu igru. 

Treba pripaziti da između igara ne dođe do praznog hoda jer je dječja pažnja kratkotrajna pa 

se može pojaviti gubitak želje za daljnjim igranjem.   

Odgajatelj bi trebao sitnim brzim koracima slijediti tempo dječjeg hoda, a isto tako tempo 

pjevanja treba prilagoditi dječjim koracima. Tempo pjevanja može biti brži od dječjih koraka, 

ali nikako sporiji jer djeca teško usporavaju tempo zbog svoje motorike i kraćih nožica.18 

 

5. PJESMA U DJEČJEM VRTIĆU 

 

U predškolskoj dobi djecu upoznajemo s glazbom. Cilj glazbene umjetnosti jest radost 

zajedničkog pjevanja, igre, slušanja glazbe, plesa i poticanje kreativnosti i pozitivne atmosfere 

kod djece. Kada upoznajemo djecu s glazbom treba osigurati da je ona primjerena djetetovoj 

dobi, razlikama u mogućnostima i sposobnostima te da temelj upoznavanja s glazbom treba 

biti igra. Kako tvrdi Radulović (2012: 5): „Glazba je slobodna igra u kojoj dijete mora biti 

oslobođeno od rizika neuspjeha i ono realizira svoju ulogu onako kako može.‟  

Kada govorimo o pjesmi u dječjem vrtiću smatramo kako se ona može uvrstiti u mnogobrojne 

aktivnosti posredno ili neposredno. Djeca imaju potrebu za sadržajima koji imaju melodiju, a 

odgajatelji bi trebali većinu aktivnosti obogatiti takvim sadržajima te zadacima poticanja 

razvoja glazbenih sposobnosti djece. (Gospodnetić, 2015)  

 

5.1. Tekst pjesama 

 

Kada govorimo o pjesmama podrazumijevamo i njihov tekst. S djecom predškolske dobi se 

uglavnom pjevaju pjesme na materinskom jeziku ili narječju, ali se ponekad pjevaju i pjesme i 

na stranim jezicima.   

Melodije bez teksta ne zadovoljavaju dijete - ono traži riječi i sadržaj. Ako pjesma ima 

nekoliko kitica, one za dijete predstavljaju nerazdvojnu cjelinu i ono nije zadovoljno dok sve 

kitice nije otpjevalo. (Tomerlin, 1969: 45)  

                                                 
18 Gospodnetić, H. Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima. Zagreb: Skripta 

za studente predškolskog odgoja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. 2011. 
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Za rad s djecom biraju se pjesme koje su tekstom, opsegom i stilom prilagođene djetetovim 

mogućnostima i sposobnostima, bez obzira jesu li to pjesme za djecu5 ili dječje pjesme. 

(Gospodnetić, 2015) 

 

 

 

 

 

5.2. Težina pjesama 

 

Uspoređujući pjesme po težini melodije i ritma, nema razlike između pjesama za određene 

dobne skupine. Dijete pjeva pjesmu kako je ono čuje pa iz tog razloga odgajatelj ne može 

ispravljati dijete. Bitno je da se dijete pjevajući osjeća slobodno, prihvaćeno i radosno te 

neproduktivne kritike od strane odgajatelja mogu biti povreda dječjeg samopouzdanja.   

Važno je da dijete pjeva, a pjevanjem i slušanjem se uči glazba, obogaćuje dječji emocionalni 

svijet i izoštrava njegov umjetnički senzibilitet. (Gospodnetić, 2015: 86; prema Rojko, 2006: 

55)  

 

5.3. Najčešće pjesme u dječjim vrtićima 

 

Pjesme koje se najčešće pjevaju u dječjim vrtićima su dječje pjesme. U njih ubrajamo narodne 

pjesme koje se pjevaju prilikom duhovnih ili vjerskih blagdana ili svečanosti (na primjer, 

blagdan Božića, Uskrsa i dr.), pjesme koje prate prirodna događanja (promjena godišnjih 

doba) te pjesme povodom rođendanskih proslava. Također, u dječjim vrtićima često se 

pjevaju poznate narodne pjesme koje su povezane s igrom. 

 

5.4. Dječje glazbeno stvaralaštvo 
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Dječja kreativnost se ne treba razvijati, ona već postoji. Djetetu je važno da stvara, važniji mu 

je sam proces stvaranja nego učinak. Djeca često pjevuše pjesmice u kojima se može ponekad 

prepoznati melodiju poznate pjesme u kojoj su djeca promijenila tekst ili su promijenila 

melodiju zadržavajući tekst.  

Glazbenim stvaralaštvom djeca se mogu baviti tako da mijenjaju poznate pjesme, stvaraju 

nove jednostavne melodiju, da preoblikuju melodije variranjem, harmoniziranjem, 

ekspresivnim oblikovanjem i orkestriranjem ili kreiranjem melodije na zadani tekst, a mogu 

improvizirati i na različitim melodijskim instrumentima ili na udaraljkama.   

Aktivnosti glazbenog stvaranja mogu se provoditi individualno ili grupno. Individualno se 

provodi tako da djeca samostalno istražuju zvukove na nekom glazbenom instrumentu. Kod 

grupnih aktivnosti djeca mogu osmisliti kraću skladbu na udaraljkama, a osim različitih vrsta 

udaraljki mogu koristiti i tijelo kao instrument pri čemu djeca mogu pljeskati, udarati 

dlanovima o koljena, pucketati prstima, zviždati. 

Autorica Svalina19 u svom radu ističe kako se dječja improvizacija mijenja s dječjom dobi, te 

govori o sedam improvizacijskih razina.   

1. RAZINA ISTRAŽIVANJA  - djeca na instrumentima istražuju različite kombinacije 

zvukova, više su orijentirana na proces, ali dok istražuju postepeno otkrivaju i kombinacije 

zvukova koje uspijevaju i ponoviti  

2. IMPROVIZACIJA ORIJENTIRANA NA PROCES  - djeca stvaraju glazbu zbog svog 

zadovoljstva, na toj razini već se pojavljuju povezani glazbeni obrasci   

3. IMPROVIZACIJA ORIJENTIRANA NA PRODUKT  - djeca nastoje improvizirati 

glazbeno djelo koje će biti dobro prihvaćeno i od drugih   

4. FLUIDNA IMPROVIZACIJA  - postignuta je dovoljna tehnička vještina na instrumentu na 

kojem se improvizira te se čini da dijete svira automatski 

5. STRUKTURALNA IMPROVIZACIJA  - djeca mogu primijeniti strukturalne tehnike kao 

što je variranje u improvizaciji   

6. STILISTIČKA IMPROVIZACIJA - djeca su upoznala melodijske, harmonijske i ritamske 

karakteristike određenog stila te su u stanju improvizirati u zadanom stilu   

                                                 
19 Svalina, V. Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju. Učiteljski fakultet u Osijeku. Dostupno 

na: https://bib.irb.hr/datoteka/532768.ECNSI-1.msword.pdf (29.8.2019.) 

https://bib.irb.hr/datoteka/532768.ECNSI-1.msword.pdf
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7. OSOBNA IMPROVIZACIJA  - stvaranje novog, originalnog improvizacijskog stila   

Kratus smatra kako bi djecu trebalo uvoditi u vještinu improviziranja vodeći računa o ovim 

improvizacijskim razinama, te je tako moguće i djecu najmlađe dobi uvoditi u glazbenu 

improvizaciju.20 

 

 

6. PJESME O ŽIVOTINJAMA 

 

Pjesme pisane za djecu i o djeci, nazivaju se dječje pjesme. Razlikuju se po temama odnosno 

po  sadržaju  pjesme,  po  melodiji  pjesme,  po  složenosti  pjesme  te  po  namjeni  pjesme,  

stoga razlikujemo  pjesme  koje  su  prikladnije  za  djecu  mlađe  ili  starije  predškolske  

dobi.  Pjesme mogu  služiti  za  poduku,  gradivo  koje  dijete  treba  usvojiti,  neke  pjesme  

upoznaju  djecu  sa svijetom koji ih okružuje, neke  pjesme mogu služiti kao uspavanke, 

odnosno za uspavljivanje djece ili za zabavu i ples.21   

Životinje  su  uz  čovjeka  od  početka  svijeta.  Stoga  je  normalno  da  su  prisutne  u  svemu  

što čovjek stvara pa su tako i prvi crteži čovjeka bili upravo životinje. Životinje su tema 

brojnih pjesama i skladbi jer su usko povezane sa ljudima. Životinjsko carstvo je veliko te je 

većina životinja  spomenuta  u  nekim  glazbenim  djelima.  Pjesme  o  životinjama  su  

najčešće  pisane upravo  za  djecu  kako  bi  im  se  približio  životinjski  svijet,  odnosno  

kako  bi  naučili  o životinjama te kako bi se djeca zabavljala slušajući glazbu. Međutim, 

postoje pjesme i skladbe koje su napisane kako za djecu, tako i za odrasle. Neke od najljepših 

skladbi svijeta su upravo one koje spominju životinjsko carstvo. Pomoću skladbi koje su 

nastale inspirirane životinjama, odaje se priznanje životinjama za njihovu veličanstvenost, kao 

na primjer, Bumbarov let koji je skladao Nikolaj Rimskij Korsakov, ili na primjer, jedan od 

najpoznatijih mjuzikla za koji je zaslužan Andrew Lloyd Webber su Mačke (Cats).22 

Naime, postoji određena veza u komunikaciji djece i životinja pa su stoga životinje i njihov 

svijet najčešća tematika brojnih književnih i umjetničkih djela namijenjenih djeci. Psihologica 

                                                 
20 Webb, N. Seven Steps To Heaven. National Assosiation For Music. 2010. Dostupno na: 

https://nafme.org/seven-steps-to-heaven/ (29.8.2019.) 
21 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 
22 Isto. 

https://nafme.org/seven-steps-to-heaven/
https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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Van Remoorle je 1988. godine iznijela kratki sažetak u kojemu se govori kako odnos životinje 

i djeteta utječe i pomaže kod razvoja djece. U članku navodi kako se djeca, identificirajući se 

sa životinjom i rješavajući njihove probleme, posredno bore i sa svojim poteškoćama te da se 

uz životinje osjećaju sigurno i zaštićeno. Također, navodi kako životinje kod djece potiču 

razvoj govora, pomažu kod organiziranja misli te shvaćanju vlastitih osjećaja i motiva. 

Životinje često služe kao posrednici u odnosima s odraslima i pomoću njih djeca razvijaju 

osjećaj odgovornosti za sebe i druge. Bavljenje životinjama djecu dovodi u situacije gdje 

imaju priliku otkriti i pokazati pozitivne strane svoje ličnosti kojih do tada uopće nisu bili 

svjesni.23 

Kroz pjesme o životinjama djeci se prenose životne poruke, govori se o prijateljstvu, 

toleranciji i predanosti te se potiče cjelokupni razvoj kod djeteta. Ponekad radosne, a ponekad 

tužne pjesme stvorene su kako bi zainteresirale i zaintrigirale djecu i potaknula njihovu maštu 

i kreativnost, usmjerile kritičko razmišljanje i potaknule na stvaranje svijesti o okolini koja ih 

okružuje. Franjić Radulović u zbirci pjesama Šareni dan, koja je namijenjena za rad s djecom 

predškolske dobi, obrađuje razne pjesme od kojih većina govori o životinjama. Tako 

nailazimo na pjesme o mišu, bubamari, medvjedu, tigru, zmiji, slonu i ribicama. 

Priroda je sve što čovjeka okružuje, a životinje su dio prirode. Životinjsko carstvo je veliko te 

se  vrlo  često  životinje  spominju  u  skladbama  i  pjesmama.  Razlog  tome  je  što  su  

priroda  i čovjek  usko  povezani.  Životinje  i  glazba  u  čovjeku pobuđuju  osjećaj  sreće  i  

zadovoljstva. Životinje  također  vole  slušati  glazbu.  Dokazano  je da  neke  melodije  

djeluju  smirujuće  dok neke razdražuju životinje. Znanstvenici su također dokazali da biljke 

stvaraju melodiju. Biljke uz  pomoć  uređaja  koji  ima  dvije  elektrode,  jednu  pričvršćenu  

za  list,  a  drugu  za  korijen, proizvode glazbu. Melodija je spora i meditativna, ali vedra, 

harmonije se polako prelijevaju jedna   u   drugu   te   stvaraju   jedinstven   zvuk. 

Pri svakoj glazbenoj aktivnosti u dječjem vrtiću postoji nekoliko zadataka koje treba ispuniti. 

Neki  od  obrazovnih  zadataka  koji  se  ponavljaju  kroz  sve  aktivnosti  su  usvajanje  novih 

pojmova  i  bogaćenje  rječnika,  usvajanje  i  formiranje  pozitivnih  stavova  prema  sebi  i 

društvenoj  okolini  te  stjecanje  znanja  o  elementima  glazbe.  Odgojni  zadaci  su  razvoj 

djetetovih  sposobnosti,  poticanje  mašte  i  razmišljanja,  poticanje  zajedničke  suradnje  i 

strpljivosti, razvoj pozitivne slike o sebi, tolerancije i poštivanja okoline koja djecu okružuje, 

poštivanje  pravila  i  dogovora  tijekom  odvijanja  aktivnosti  te  razvoj  verbalnog  i  

                                                 
23 Remoorle, V. Odnos djece i životinja. Druga prilika. 2019. Dostupno na: http://drugaprilika.hr/odnos-djece-i-

zivotinja/ (29.8.2019.) 

http://drugaprilika.hr/odnos-djece-i-zivotinja/
http://drugaprilika.hr/odnos-djece-i-zivotinja/
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glazbenog izražavanja.24  Funkcionalni  zadaci  tijekom  glazbenih aktivnosti  su  bogaćenje  

rječnika  kroz razgovor  i  slušanje  pjesama,  razvoj  slušanja  i  vokalnih  vještina,  razvoj  

glazbenih  vještina, razvoj koncentracije kroz pamćenje teksta pjesama te razvoj fine motorike 

ruku kroz praćenje ritma pjesama uz udaranje rukama ili uz udaraljke. Kroz sve glazbene 

aktivnosti potrebno je zadovoljiti  određene  potrebe  djece.  Neke  od  socio-emocionalnih  

potreba  koje  je  važno zadovoljiti i razvijati kod djece su pozitivna slika o sebi, tolerancija 

prema drugima, razvijati osjećaj  sigurnosti  u  sebe,  razvijati  empatiju,  odnosno,  

suosjećanje  prema  drugoj  djeci  i ljudima,  kao  i prihvaćanje  različitosti.  Tjelesne potrebe  

djeteta  su  razvoj  fine  motorike  ruku, razvoj  i  uvježbavanje  koordinacije  cijeloga  tijela  

kroz  praćenje  ritma  pjesme  i  ples. Psihomotorne potrebe  djece  koje  treba  zadovoljiti  

kroz  glazbene  aktivnosti  su  dječja potreba za igrom, razvoj ustrajnosti, koncentracije i 

pažnje djeteta.25  

Neke od spoznajnih potreba djeteta su razvoj slušne percepcije, razvoj taktilne percepcije, 

razvoj pozitivnih stavova prema okolini i razvoj osjećaja pripadnosti grupi, razvoj spoznaja o 

životinjskom svijetu, razvoj spoznaja o glazbi,  stjecanje  spoznaja  o  povezanosti  ljudi  i  

prirode  te  o  posljedicama  naših  postupaka. Svaku  glazbenu  aktivnost  možemo  započeti  

razgovorom  o  temi  koja  se  spominje  u  pjesmi kako bi djecu uveli u aktivnost koja slijedi. 

Uz razgovor je poželjno imati vizualno pomagalo u  obliku  slikovnice,  knjige  ili  filma  na  

zadanu  temu  ili  omogućiti  djeci  rad  sa  glazbenim instrumentima  koji  se  koriste  u  

pjesmi  kako  bi  djeca  dobila  vizualnu  sliku  teme  zadatka. Glavni dio svake glazbene 

aktivnosti je slušanje odabrane pjesme, nakon čega slijedi razgovor i upoznavanje sa novim 

pojmovima i glazbenim elementima.  Najizraženija  korelacija  prirode  i  glazbe  u  

navedenim  pjesmama  su  teme  odnosno  tekstovi pjesama koji govore o različitim 

životinjama, no neke pjesme asociraju melodijom na pojave u prirodi kao na primjer zvuk 

vjetra, šum lišća ili žuborenje potoka.  Velik  je  broj  skladbi  koje  su  opjevale  i  koje  

spominju  životinje,  za  ovaj  rad  sam  napravila izbor   pjesmama   koje   su   prikladne,   

zbog   jednostavnosti,   za   obradu   u   predškolskim ustanovama.26 

Mnoge poznate pjesme u kojima životinje imaju glavnu ulogu opisuju njihov izgled pa se tako 

djeca predškolske dobi mogu upoznati s njihovim izgledom i karakteristikama po kojima ih 

                                                 
24 Šagud, M. Komunikacija odgajatelja i djece u igri i strukturiranim aktivnostima, Školski vjesnik. 2015. 

Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/143872 (29.8.2019.) 
25 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 
26 Isto. 

https://hrcak.srce.hr/143872
https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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kasnije prepoznaju. Kako bi se životinje mogle razlikovati prema staništu i karakteristikama 

svrstane su u domaće i divlje životinje. S domaćim životinjama djeca su bolje upoznata jer su 

u češćem kontaktu s njima. Međutim, kada je riječ o divljim životinjama tada djeca najviše 

uče upravo kroz priče i pjesme. 27 

Divlje životinje koje žive u šumi nazivaju se šumske životinje. Šuma je njihov dom, skrovište, 

mjesto gdje se hrane, spavaju i rađaju svoje mladunce. Kako bi se djeci približio pojam šume i 

šumskih životinja stvorene su pjesme putem kojih, igrom i interakcijom, djeca usvajaju 

pojmove i nova znanja o okolini koja nas okružuje pa i o životinjama koje su sastavni dio te 

okoline i svakodnevnoga života. Pjesme koje je obrađuju s djecom predškolske dobi 

primijenjene su njihovoj dobi, sposobnostima i mogućnostima. Kao što je ranije spomenuto, 

razlikujemo pjesme za mlađu, srednju i stariju dobnu skupinu te će se tako i klasificirati 

navedene pjesme putem kojih djeca imaju mogućnosti upoznati šumu i životinje koje u njoj 

obitavaju. 28 

6.1. Pjesme za mlađu dobnu skupinu 

 

Razvoj glazbenih i pjevačkih sposobnosti kod djece predškolske dobi treba se odvijati 

postepeno. Upravo prvi susreti djece s pjevanjem trebaju biti što jednostavniji. Za mlađu 

dobnu skupinu biraju se pjesme manjeg opsega i primjerenog tekstualnog sadržaja 29. Kada 

govorimo o djeci od treće do četvrte godine života tada u obzir uzimamo njihove razvojne 

karakteristike. Djeca u toj dobi razvijaju samostalnost i nezavisnost te je izuzetno bitno 

uključiti ih u sve aktivnosti kako bi se poticao razvoj samopouzdanja i osjećaja pripadnosti. 

Djecu tada ne uspoređujemo s ostalom djecom i dajemo im priliku da pokažu svoje znanje i 

sposobnosti.30 Također, kod djece se javlja izuzetna znatiželja tako da glazbenim i ostalim 

aktivnostima uz pravilan pristup mogu naučiti mnogo toga. Potrebno im je osigurati razvoj 

samokontrole i regulaciju emocija, a to je moguće glazbenim aktivnostima gdje dijete uči 

strpljenju i samoregulaciji posebice prilikom upotrebe dječjih glazbenih instrumenata.  

                                                 
27 Jelušić, M. Šumske životinje u glazbenim pjesmaricama: završni rad. Pula; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

2017. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1675/preview (29.8.2019.) 
28 Isto. 
29 Milinović, M. Glazbene igre s pjevanjem. Osijek, 2015. Dostupno na: 

http://www.uaos.unios.hr/artos/index.php/hr/eseji-3/milinovic-m-glazbene-igre-s-pjevanjem (29.8.2019.) 
30 Dječji vrtić Tratinčica, Što očekivati od trogodišnjaka. Koprivnica. Dostupno na: https://tratincica.hr/sto-

ocekivati-od-trogodisnjaka/ (29.8.2019.) 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1675/preview
http://www.uaos.unios.hr/artos/index.php/hr/eseji-3/milinovic-m-glazbene-igre-s-pjevanjem
https://tratincica.hr/sto-ocekivati-od-trogodisnjaka/
https://tratincica.hr/sto-ocekivati-od-trogodisnjaka/
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Uvodnim aktivnostima, u korelaciji s dramskom umjetnošću, kod djece se potiče simbolička 

igra kojom djeca uče o svakodnevnom životu i okolini koja ih okružuje, a glazbenom 

aktivnošću razvijaju i usvajaju glazbene sposobnosti i znanja. Kod izbora pjesama biraju se 

pjesme koje su djeci tekstom bliske i poznate, odnosno koje ih asociraju na pojave koje često 

susreću i lako su im pamtljive. Pjesme koje slijede odnose se na već spomenutu dobnu 

skupinu te su opisane karakteristike svake pjesme, način obrade i odgojno-obrazovni zadatci. 

6.2. Pjesme za srednju dobnu skupinu 

 

Srednja dobna skupina obuhvaća djecu od četvrte do pete godine života. Razvojem 

motoričkih sposobnosti djeca se u toj dobi mnogo kreću, skakuću, ljuljaju i penju pa samim 

time postaju i sve neovisnija. Kod djece ove dobne skupine proširuje se vokabular, povećava 

sposobnost pamćenja pa tako i tekstovi pjesama postaju duži. U četvrtoj i petoj godini života 

kod djeteta se povećava interes za istraživanjem. Tako i u glazbi dijete istražuje, pokazuje 

interes za glazbene instrumente, rado pjeva, pleše i glumi.31 

Kako bi se osigurao prirodni razvoj djeteta potrebno je podržavati dijete prilikom raznih 

aktivnosti. Ranije je spomenuto kako djeca u toj dobi postaju sve neovisnija te pokazuju 

inicijativu. Razvoj samopouzdanja i pozitivne slika o sebi potiče se uključivanjem djeteta u 

donošenje odluka, izboru pri aktivnostima pa i uključivanjem pri eksperimentiranju. Kako bi 

se omogućila aktivna upotreba govora kod djece i proširenje vokabulara odličan izbor su 

zagonetke, pjesmice i brojalice. Osim razvoja govora kod djeteta se potiče i zainteresiranost 

za glazbu, a razvijaju se i glazbene sposobnosti.32 

 

6.3. Pjesme za stariju dobnu skupinu 

 

Kada govorimo o starijoj dobnoj skupini podrazumijeva se dob od pete do sedme godine 

života. Peta godina je sretan uzrast za dijete i njegovu okolinu. Dijete je smireno, skladno i 

zadovoljno sa sobom i svijetom. U sebi prerađuje iskustva prijašnjih godina te su tada djeca 

sklonija igranju na mjestu, nego u prostoru (Gospodnetić, 2015: 417; prema Maletić, 1983).  

                                                 
31 Jelušić, M. Šumske životinje u glazbenim pjesmaricama: završni rad. Pula; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

2017. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1675/preview (29.8.2019.) 
32 Isto. 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1675/preview
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U tom razdoblju kod djeteta se razvijaju motoričke, spoznajne, govorne i socio-emocionalne 

vještine i sposobnosti. Dijete u toj fazi života usvaja najveći broj informacija i savladava sve 

prepreke.33 Ponekad se može javiti dosada i nezainteresiranost, ali uz puno ritmičnog 

ponavljanja, priča i igara s pjevanjem, dječja igra se stimulira i tako ćemo probuditi njihovu 

maštu. S obzirom na to da se u šestoj godini života djeca pripremaju za osnovnoškolsko 

obrazovanje tada možemo govoriti i o sljedećem stupnju glazbenog obrazovanja. Do šeste 

godine života dijete se u predškolskoj ustanovi upoznaje sa sastavnicama glazbene kulture, u 

smislu slušanja glazbenih skladbi, upoznaje i upotrebljava glazbene instrumente namijenjene 

djeci i usvaja glazbene sposobnosti i znanja. Pjesme namijenjene djeci starije dobne skupine 

većeg su opsega glasa te složenijega i dužega teksta. Upravo one trebaju odgovarati potrebi 

djeteta za plesom i pokretom. 

 

6.4. Pjesma LASTE 

 

Pjesma Laste  je  dječja  pjesma  koju  je  moguće  obraditi  sa  djecom  mlađe  predškolske  

dobi. Djeca  kroz  pjesmu  uče  o  životinjskom  svijetu.  U  prethodnoj  aktivnosti  prije  

obrade  pjesme, djecu upoznajemo sa životinjama koje imaju krila, odnosno, s pticama. 

Razgovorom potičemo razmišljanje  djece  o  općim    karakteristikama  ptica,  odnosno  o  

perju,  kljunu  i  krilima.  Zatim opisujemo, uz pomoć slikovnice, perje lastavice koje je 

tamnoplave ili tamnozelene boje, kljun koji  je  kratak,  krila  koja  im  služe  za  let  te  rep  

koji  je  jedinstven.  Lastavice  žive  visoko  na drveću, u gnijezdu koje su same napravile od 

lišća i granja.34  

Male lastavice se izlegu iz jaja te ih roditelji hrane i uče letjeti sve dok nisu same sposobne za 

život. Lastavice se hrane malenim kukcima  te  odrasle  ptice  u  svojem  kljunu  nose  hranu u  

gnijezdo  malim  ptićima  koji  nisu spremni na samostalan let. U glavnom dijelu aktivnosti, 

djeca slušaju pjesmu te ju pokušavaju zapamtiti.35  

Uz  razgovor  o  pjesmi,  djeca  usvajaju  nove  riječi,  a  prvo  slušajući,  a  potom  i pjevajući  

djeca  usvajaju  glazbene  elemente;  melodiju  i  ritam.  Kroz  pjesmu  također  uče  o 

                                                 
33 Dječji vrtić Tratinčica, Što očekivati od trogodišnjaka. Koprivnica. Dostupno na: https://tratincica.hr/sto-

ocekivati-od-sestogodisnjaka (29.8.2019.) 
34 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 
35 Isto. 

https://tratincica.hr/sto-ocekivati-od-sestogodisnjaka
https://tratincica.hr/sto-ocekivati-od-sestogodisnjaka
https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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ponašanju  životinja  s  mladima,  odnosno  o  tome  kako životinje  brinu  o  svojim  

mladuncima. Pjesma je primjerena kao uvod u proljeće jer se lastavice smatraju vjesnicima 

proljeća.  Zimi odlaze u toplije krajeve gdje se mogu prehraniti te se na proljeće vrate u svoje 

stare domove.36 

Djeca usvajaju ton i melodiju pjesme, bogate rječnik te razvijaju slušne i vokalne sposobnosti 

kroz slušanje i interpretaciju pjesme. Pjesma je kraća, a melodija i tekst se lako pamte te djeca 

pjesmu mogu lako usvojiti.37 

 

 

Primjer 1. Pjesma Laste (Izvor: Đerfi Bošnjak V. 2001:22.) 

 

6.5. Pjesma PUSTOLOVINA MALOGA JUJU 

 

Djecu uvodimo u aktivnost obrade pjesme Pustolovina maloga Juju, razgovorom o rijekama i 

životinjama koje se u njoj nalaze. Kao pomoćno sredstvo može poslužiti slikovnica ili 

ilustrirana knjiga o riječnim životinjama. Učimo ih da postoji veliki broj rijeka na svijetu te da 

je rijeka Nil u Africi jedna od najdužih. 

Navodimo da se životinje koje žive u hrvatskim rijekama mogu razlikovati od životinja koje 

se nalaze u rijekama drugih podneblja. Kao razlog tome možemo navesti vremenske uvjete: 

neke životinje ne bi preživjele u hladnim rijekama.38 

                                                 
36 Isto. 
37 Isto. 



23 

 

Kroz razgovor opisujemo krokodile: kako izgledaju, gdje žive i čime se hrane. Krokodili su 

gmazovi koji žive u vodi, ali se mogu kretati i po kopnu. Imaju vrlo specifično tijelo koje je 

prekriveno ljuskastim oklopom te mogu narasti do sedam metara. Glavni dio aktivnosti je 

slušanje pjesme, onoliko puta koliko je to potrebno i djeci zanimljivo. Započinje aktivno 

iznošenje mišljenja djece o pjesmi, kao i razgovor o temi pjesme. 

U pjesmi se spominju mama i tata kojima krokodil uzme dijete te im ga vraća nakon 

ispunjenih zahtjeva. Pjesma Pustolovina maloga Juju je vrlo dinamičnog karaktera i 

melodična je. Ima sedam strofa te ju djeca mlađe predškolske dobi teže zapamte u cijelosti, 

stoga je važno kroz određeni vremenski period ponavljati aktivnost slušanja.39 

Pjesma je poučnog karaktera jer djeca uče o prirodi i životinjama koje se ne nalaze u području 

koje ih okružuje. Uče poštivati ljude i životinje, prihvaćati različitosti, razvijaju znanje o 

životinjama te glazbenim elementima odnosno o dinamici, tonu i tempu pjesme te  razvijaju 

sposobnost slušanja.40 

 

Primjer 2. Pjesma Pustolovina maloga Juju (Izvor: Đerfi Bošnjak V. 2001:114.) 

 

 

                                                                                                                                                         
38 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 
39 Isto. 
40 Isto. 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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6.6. Pjesma VJEVERICA 

 

Pjesmom Vjeverica  djeca se upoznaju sa malim, simpatičnim glodavcima koji žive u 

šumama, parkovima i vrtovima te svoja gnijezda grade visoko na drveću. U gnijezdo 

sakrivaju hranu koju pronađu kako tijekom zime ne bi bile gladne. Vjeverice ne spavaju pravi 

zimski san, odnosno povremeno se bude tijekom zime. Hrane se plodovima koje pronađu u 

šumi kao na primjer orasima, raznim bobicama, sjemenkama, žirevima i gljivama. Aktivnošću 

koja prethodi učenju pjesme, djecu podsjećamo na obilježja pjesme te na njezine elemente 

kao na primjer ritam, brzinu koja može biti brza, spora ili umjerena te na sadržaj pjesme. 

Učimo ih o vjevericama i njihovim aktivnostima. Kroz samu pjesmu djeca saznaju da 

vjeverice žive na drveću po kojemu se vole penjati i da se hrane lješnjacima. Djeca uče o 

izgledu vjeverica za koje je karakterističan dugi krzneni rep. Krzno vjeverice je najčešće 

crveno-smeđe ili crne boje, dok je odozdo bijele boje. Pjesma je prigodna kao uvod u učenje o 

šumama u kojima vjeverice žive. Šume su jako važne za opstanak životinja, stoga je važno da 

ih ljudi čuvaju i štite. Djeci se može pomoću vjeverica objasniti zašto je važno da se brine o 

očuvanju šuma. Ako uništimo šume, uništavamo dom vjeverice koja ne bi mogla preživjeti 

bez njih. Šume su prepune drveća koje služi kao dom nekim  životinjama.41 

Drveće i biljke koje raste u šumama daju životinjama hranu, dok im potoci i jezera daju vodu. 

Osim za zabavu, pjesma Vjeverica služi za stvaranje svijesti djece o povezanosti životinja i 

šuma sa ljudima.42 

                                                 
41 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 
42 Isto. 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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Primjer 3. Pjesma Vjeverica (Izvor: Đerfi Bošnjak V. 2001:42.) 

 

7. ŽIVOTINJE U GLAZBENO-SCENSKIM DJELIMA ZA DJECU 

 

Životinje se često pojavljuju u glazbeno-scenskim djelima. Postoji velik broj djela koja 

glazbom, plesom i scenografijom pričaju o životinjama. Takvim se djelima, osim za 

upoznavanje s glazbenim elementima glazbe, djeca upoznaju s prirodom i prirodnim 

fenomenima. Uče o ljudskim glasovima, o sposobnostima ljudskog glasa te imaju mogućnost 

vidjeti koordinaciju tijela plesom, uče o estetici kroz scenu i kostime glumaca. Veliki je broj 

pogodnosti koje glazbeno-scenska djela pružaju djeci predškolske dobi.43  

 

7.1. Pčelica Maja 

 

                                                 
43 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 

 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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Pčelica Maja je dječja opera koju je napisao hrvatski skladatelj Bruno Bjelinski 1952. godine, 

prema priči Waldemara Bonselsa. Djelo je namijenjeno najmlađoj opernoj publici koja se 

kroz priče identificira s osnovnim postulatima svijeta i prirode, a glazbenim prosedeom, 

orkestralno i melodijski interesantnim i bogatim te nerijetko ilustrativnim, upoznaje se sa 

bogatstvom opernoga stvaralaštva. Ovom predstavom naše kazalište započinje brigu oko 

stasanja svoje publike“.44 

Ovim djelom se djeca upoznaju s operom na zanimljiv i privlačan način. Opera se ističe  

dinamičnošću koja je dočarana plesom i pjevanjem. Tema opere je pčelica Maja i sve njezine 

zgode i nezgode. Pčelica Maja se razlikuje od ostalih pčelica u košnici po njezinoj znatiželji i 

istraživačkom duhu koji ju natjera da izađe van iz košnice i upozna svijet. U vanjskom svijetu 

upoznaje razne kukce te s njima postaje prijateljica unatoč njihovim razlikama. Stršljeni su zli 

likovi u ovoj priči koji žive kao paraziti te ne žele raditi. Dok pčelice vrijedno rade u svojoj 

košnici, stršljeni napadaju košnicu te ju pčelica Maja spasi. Na posljetku su njezine prijateljice 

pčelice oduševljene njezinom hrabrošću, a ona je junak cijele priče. Kroz operu su kukci 

prikazani kao pripadnici različitih naroda, na taj se način djeca upoznaju s ljudima koji ih 

okružuju, odnosno sa razlikama i sličnostima među različitim rasama. 45 

Ova opera sadrži pouku za djecu, odnosno uči djecu da treba biti znatiželjan i otvoren, tako se 

stječu prijatelji te treba biti hrabar jer ako vjeruješ u sebe, sve je moguće. Opera Pčelica Maja 

je idealna kao uvod u aktivnosti o proljeću i ljetu. Tada pčelice marljivo rade kako bi 

napravile med. Djeci se može opisati proces nastanka meda, od prikupljanja soka s biljaka pa 

do konačnog produkta kojega i ljudi koriste.  46 

 

 

 

7.2. Mačak u čizmama 

 

                                                 
44  Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 
45 Isto. 
46 Isto. 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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Mačak u čizmama je operna igra Gioacchina Rossinija čiji je redatelj i libretist Zdenko 

Niessner. Opera za djecu Mačak u čizmama namijenjena je najmlađoj publici. Napravljena je 

po bajci koju je napisao Charles Perrault u 17. stoljeću. U operu-bajku su umetnuti dijelovi 

opere Talijanka u Alžiru istoga skladatelja. Tehnika kombiniranja dijelova različitih 

umjetničkih djela koja se zove pasticcio ili pastiche.47 

Traje oko 45 minuta, a tema opere je obračun mačka i čarobnjaka koji ga je stvorio. Glavni lik 

opere je neobični mačak koji ima sposobnost govora te nosi čizme. Nakon što mlinar umre, 

siromašnom sinu u nasljedstvo ostavlja mačka. Mlinarev sin se zaljubi u princezu te mu 

neobični mačak pomaže da ju osvoji. Mačak u čizmama pokušava oteti dvorac i na kraju 

uspije, a princeza i mlinarev sin ostanu zajedno. 48 

Priča opere je djeci poznata kroz bajku te im je zbog toga lakše pratiti radnju opere. Opera 

kroz duhovite duete i arije te kroz domišljatu scenografiju djecu upoznaje sa svijetom 

umjetnosti. Kroz djelo djeca uče o elementima opere, o glazbi te o scenografiji. Pouku koju 

ovo djelo nosi u sebi je vrlo važno da djeca usvoje: osjećaj vrijednosti bez obzira na stalež 

kojem pripadaju. Vrijednost čovjeka se ne mjeri po tome koliko materijalnih dobra posjeduje, 

već koliko moralnih vrijednosti i dobrote sadrži u sebi. Pouka opere je poštivanje svakog 

čovjeka, bez obzira na posao sa kojim se bavi, treba poštivati svakoga, bio on mlinarev sin ili 

kralj.49 

 

 

 

 

 

 

7.3. Ježeva kućica 

 

                                                 
47 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 
48 Isto. 
49 Isto. 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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Ježeva kućica je uglazbljena priča napisana za djecu i mlade. Glavni lik priče je Jež koji brani 

svoj dom. Lija ima najraskošniju kuću u cijeloj šumi te poziva Ježića na večeru. No Ježić, 

nakon obilne večere, odbija tamo prespavati. Lijin zli um odmah pomisli da Jež ima veliku, 

raskošniju vilu kada će radije otići kući nego ostati u njezinoj kući.50 

Kada Jež ode, Lija ga prati te se razočara kada vidi da je Ježeva kućica mala. Putem Lija 

sretne medu, vuka i divlju svinju koji odluče sa njom do Ježa kako bi mu se narugali i 

opljačkali ga. Jež hrabro brani svoju kućicu odgovarajući napadačima da će oni loše proći u 

životu, jer onaj tko ne voli svoj dom, neće imati zaklon kada mu zatreba. Na kraju priče Lija 

shvati da je Jež u pravu i da svoju kuću treba voljeti.51 

Pouka priče je da nije potrebno puno za sreću, Ježić je bio sretan u svojoj maloj kućici jer mu 

je to bio dom, odnosno da je  skromnim ljudima malo potrebno za sreću, dok pohlepni ljudi 

bez obzira koliko imaju, nisu sretni. Priča je dinamična i vesela, a melodija razigrana. 

Scenografija i kostimi su veselih i šarenih boja kako bi privukli dječju pažnju te vjerno 

dočaravaju životinje. Ova priča je pogodna za opis ljudskih osobina jer su postupcima i 

razmišljanjima životinja opisane pohlepa, razmetljivost kao i dobrota, marljivost i 

skromnost.52 

Uglazbljenom pričom se želi potaknuti djecu na razmišljanje o važnosti poštivanja sebe i 

drugih bez obzira na materijalne vrijednosti. Pogodna je za upoznavanje djece s uglazbljenim 

pričama jer raspjevane životinje brzo zadobiju dječju pažnju i zanimanje čak i najmlađe 

publike. U sklopu projekta jedne izdavačke kuće, Ježeva kućica je pronašla put do 

Ujedinjenog Kraljevstva u obliku opere za djecu i mlade. Opera je osmišljena tako da u njoj 

sudjeluju profesionalni glazbenici ali i djeca iz osnovne škole. Jedan od ciljeva projekta je da 

se svoj djeci omogući sudjelovanje u operi, bez obzira na njihove sposobnosti.53 

 

 

8. ZAKLJUČAK 

 

                                                 
50 Kuzmić, S. Životinjsko carstvo u pjesmi i skladbi: Korelacija prirode i glazbe: završni rad. Pula; Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli, 2015. Dostupno na: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview 

(29.8.2019.) 
51 Isto. 
52 Isto. 
53 Isto. 

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:92/preview
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Uz sve opasnosti koje mogu prijetiti ne može se umanjiti estetski doživljaj prirode kod  nekih  

ljudi. Dakle, koliko  god  opasna  bila, moramo  ju  naučiti približiti  djeci. Potaknuti ih tako 

da kroz sva osjetila grade odnos prema njoj, a kroz igru i odnose s drugom djecom. Odgoj 

djeteta i prvi susreti s okolišem započinju još u obiteljskom okruženju. Kroz ovaj rad se ističe 

nužnost obrazovanja  odgojitelja za stručno vodstvo i obrazovanje djece  i roditelja dalje kroz 

život u suodnosu s prirodom.  Odgojitelj je taj koji će kroz obrazovanje predškolske djece 

izgraditi njihove stavove i ljubav prema onome što nas okružuje. 

Priroda je svuda oko nas i mi smo dio nje. Ljudi su zvukove, kao na primjer, šapat vjetra, 

rominjanje kiše i tužno cviljenje psa, iskoristili u glazbi. Ljudski glas je jedno od najjačih 

oružja čovjeka. Glasom čovjek može izraziti svoje mišljenje, komunicirati sa drugim ljudima, 

otpjevati prekrasne note. U početku se glazba temeljila samo na izvođenju melodije glasom, 

no ljudi su tražili nešto više: tako su nastali prvi instrumenti. Već tu počinje tijesna veza 

između glazbe i prirode, odnosno životinja, s obzirom da se glazba izvodila na instrumentima 

koji su bili sačinjeni od materijala iz prirode, ali i od materijala životinjskog podrijetla.  

Čovjek vidi ljepotu prirode i želi ju ovjekovječiti pomoću glazbe, kako bi trenutak ili događaj 

koji mu je priroda dala, ostao zauvijek zabilježen. Svaki čovjek na drukčiji način vidi prirodu 

i životinje te na svoj način izražava osjećaje i opisuje doživljaje. Upravo zato jedna životinja 

ili zbivanje u prirodi može biti opjevana u puno pjesama, a svaka će od njih, zbog osobnog 

gledišta skladatelja ili pjesnika, biti jedinstvena.  

Djeca predškolske dobi vole životinje, oni su im najbolji prijatelji. S njima dijele svoje tajne, 

one im uzvraćaju ljubav, igraju se i uče brinuti o nekome. Djeca vole i prihvaćaju pjesme o 

životinjama. U pjesmama životinje pričaju i pjevaju te im je to vrlo zanimljivo. Dječje pjesme 

o životinjama najčešće sadrže nekakvu poruku djeci. Poruke mogu biti o lijepom ponašanju, o 

prijateljstvu, ljubavi, dobroti, iskrenosti, o prihvaćanju različitosti. Djeca pomoću tih poruka, 

na zabavan i zanimljiv način, uče o svijetu koji ih okružuje.  

Glazba može biti podloga brojnim umjetničkim i dnevnim aktivnostima djeteta, tako 

pospremanje igračaka ili sobe može postati zabavno. U radu s djecom predškolskog uzrasta 

korelacija tema životinje s glazbom je vrlo pogodna za integriranje i drugih predmeta kao što 

su na primjer priroda, društvo, likovna umjetnost, ekologija, zdrava prehrana, geografija, 

književnost, tjelesna i zdravstvena kultura, što se kroz analizu pjesma u radu i dokazalo. 

Znanstveno je dokazano da glazba djeluje pozitivno na ljude pa tako i na djecu. Osim toga, 

glazbom se razvija sposobnost razmišljanja i inteligencija. Plesom i sviranjem instrumenata 
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razvijaju se pak fizički aspekti djeteta. Djeci je važno da su pjesme ili skladbe njima 

razumljive te je na odraslima da im pojasne temu, melodiju i instrumente. Uz to, glazba mora 

biti zabavna kako bi privukla dječju pažnju.  Priroda, svijet u kojem živimo, oduvijek je bio 

prisutan u glazbi. Zvuci koje povjetarac  odsvira na palminim listovima, ljudi su pretočili u 

pjesmu za violinu u nekom molu. Kao inspiracija ili kao materijal za instrumente, glazba će 

uvijek biti povezana s prirodom. Dok postoji svijeta, glazba i priroda bit će dio čovjeka. 

U ovom završnom radu spojen je šumski i životinjski svijet s glazbom. Djeca putem pjesama, 

brojalica i zagonetki uče o svijetu koji ih okružuje, prirodi koja je čimbenik društva i 

životinjama koje su u suživotu s ljudima. Djeca i životinje povezani su crtom uzajamne 

otvorenosti i iskrenosti pa se u radu s djecom nailazi na bezbroj priča i pjesama koje govore o 

životinjama. Djeca se često poistovjećuju sa životinjama i njihovim poteškoćama i pomoću 

poruka iz priča i pjesama razvijaju emocionalne i socijalne vještine.   
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