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Koreliranje sadržaja nastave prirode i društva i 

glazbene kulture: proljetnice u dječjim 

pjesmama 

Correlation of teaching content in nature and 

society education and music culture: spring 

flowers in children's songs 
stručni rad/professional paper UDK/UDC: 37.091.64‑047.37 : 502/504(497.5) 

Katarina Polak, Ana Popović* 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti,  

Ul. cara Hadrijana 10, Osijek, Hrvatska 

*dopisni autor: e-mail: apopovic@foozos.hr 

Sažetak. Suvremene tendencije u pedagogiji 

ukazuju na važnost integriranog i 

projektnog pristupa nastavi, ističući da 

koreliranjem sadržaja različitih predmeta 

učenik uspješnije usvaja gradivo. Glazba je 

oduvijek bila dio nastavnog kurikula, a 

istraživanja pokazuju da se može uspješno 

koristiti kao sredstvo za usvajanje sadržaja 

svih predmeta. Proljetnice (visibabe, jaglaci, 

ljubice, zvončići, šafrani...), kao vjesnici 

proljeća, česta su tema u dječjim 

pjesmicama, a ujedno su i važan sadržaj 

nastave prirode i društva. 

U ovom radu istražili smo učestalost 

pojavljivanja proljetnica u pjesmicama 

koje se nalaze u udžbenicima za nastavu 

glazbene kulture u prva tri razreda 

osnovne škole, te kako bi se te pjesmice 

mogle povezati sa sadržajima u nastavi 

prirode i društva. 

Rad sadrži i prijedloge za realizaciju 

nastavnih sati prirode i društva s temom 

proljeća pomoću pjesmica o 

proljetnicama; po jedan za svaki od prva 

tri razreda. 

Ključne riječi: korelacija nastavnih 

sadržaja; priroda i društvo; glazbena 

kultura; proljetnice; dječje pjesme 

 

Uvod 

 

Suvremena nastava podrazumijeva 

podučavanje koje je usmjereno na 

učenika. 

Salopek (2012) navodi da je s gledišta 

suvremenog nastavnog procesa jedan od 

oblika rada usmjerenog na učenika 

integrirano podučavanje koje pomaže 

učenicima da bolje, lakše i temeljitije 

prouči određenu temu ili pojam. 
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Prema Brajković i Čudina-Obradović 

(2009) u integriranom podučavanju 

naglasak je na samostalnom učenikovom 

radu i smanjenju učiteljeve predavačke 

aktivnosti. Naglašavaju da je učenik koji 

aktivno sudjeluje u stvaranju vlastitih 

spoznaja, zainteresiran i motiviran 

znatiželjom, a znanje mu je utemeljeno 

na razumijevanju i kao takvo je trajno i 

primjenjivo u životnim situacijama. 

Također, Brajković i Čudina-Obradović 

(2009) navode da integrirani pristup 

podrazumijeva da se svakom pitanju, 

problemu, temi i pojmu proučavanja 

pristupa promatrajući ga iz svih 

perspektiva, skupljajući o njemu podatke 

iz različitih područja znanja, predmeta ili 

disciplina te da takvo učenje i 

poučavanje obuhvaća različite discipline 

istodobno, slijedi prirodnu životnu 

situaciju u kojoj se neki pojam istodobno 

promatra kao biološka i povijesna pojava 

koja ima i neka matematička, likovna i 

materijalna svojstva. 

 

Glazba i poučavanje 

 

Prema Goran i Marić (2013) brojni su 

pedagozi odavno uvidjeli odgojni 

potencijal i mogućnosti za poticanje 

ranog razvoja djeteta pomoću glazbe. 

Navode da su se za odgoj glazbom 

zalagali velikani pedagoške teorije i 

prakse, a to su: J. A. Komenski, J. J. 

Rousseau, J. F. Pestalozzi, F. Fröbel, M. 

Montessori i dr. te da je glazbena 

umjetnost sastavnica i brojnih 

alternativnih pedagoških koncepcija 

(waldorfska pedagogija, Montessori 

pedagogija, Agazzi pedagogija i dr.). 

Osim odgojnog djelovanja glazbe, Goran 

i Marić (2013) naglašavaju da se 

otpjevana riječ ili otpjevana misao 

snažnije usađuje u svijest djeteta nego 

samo izgovorena riječ jer dijete tako 

dublje proživljava pojmove i 

nenametljivo ih usvaja kroz igru tonova i 

ritma. 

Prema Šulentić Begić (2016) poželjno je 

da se glazbene aktivnosti u primarnom 

obrazovanju javljaju svaki dan. 

Naglašava da se glazbene aktivnosti 

mogu izvoditi i u okviru neglazbenih 

predmeta koji se izvode u razrednoj 

nastavi jer se učitelji primarnog 

obrazovanja ne moraju strogo 

pridržavati rasporeda i ne moraju 

izvoditi nastavu prema predmetnom 

modelu koji u biti i nije primjeren 

učenicima mlađe školske dobi. 

 

Otvoreni model nastave glazbe 

 

Idejni začetnik otvorenog modela 

nastave glazbe je Pavel Rojko, a takav 

model daje učitelju veliku slobodu i 

moguću kreativnost (Begić i Šulentić 

Begić, 2015). 

Šulentić Begić (2012) objašnjava da 

otvoreni model nastave glazbe dopušta 

nastavniku da sam u velikoj mjeri osmisli 

nastavni program i da je nastavnik 

slobodan u izboru pjesama. Prema tome, 

učitelji kao odgovorni i kompetentni 

stručnjaci imaju slobodu organizirati i 

izvoditi ono što misle da je glazbeno 

korisno za učenike konkretnoga razreda i 
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stoga imaju mogućnost 

interdisciplinarnog povezivanja glazbe s 

ostalim (neglazbenim) predmetima 

(Migles, 2015). 

 

STEAM sustav obrazovanja 

 

Prema Popović, Popović i Bogut (2017) 

posljednjih godina puno se pažnje 

posvećuje STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics) sustavu 

obrazovanja. Navode da je program 

STEM obrazovanja razvijen da bi se kod 

učenika razvile specifične kompetencije 

potrebne za napredovanje u 21. stoljeću, 

a to su: kritičko mišljenje, problemsko 

razmišljanje, kreativnost i inovativnost, a 

osobito u području prirodoslovnih 

znanosti. Također, objašnjavaju da je u 

novije vrijeme popularna ideja 

dodavanja umjetnosti u STEM programe, 

kao posljedica istraživanja pozitivnih 

utjecaja bavljenja raznim vrstama 

umjetnosti na razvoj djece i tako je nastao 

novi, STEAM sustav obrazovanja (Arts: 

umjetnosti). Naglašavaju da postoji 

nekoliko načina na koje se umjetnost 

može uključiti: kroz dizajn, glumu, 

govorništvo, a glazba se, iako su njeni 

pozitivni učinci na razvoj djece 

višestruko dokazani, malo spominje. 

Popović, Popović i Bogut (2017) smatraju 

da bi različite glazbene aktivnosti mogle 

pomoći djeci učenje pomoću više 

različitih podražaja, a takvim bi se 

postupcima u učenju postiglo 

integriranje obrazovnih područja (u 

našem slučaju glazbenih i 

prirodoslovnih) u jednu cjelinu, što je i 

osnovno načelo STEAM sustava 

obrazovanja. 

 

Analiza udžbenika iz glazbene kulture 

 

Istražili smo učestalost pojavljivanja 

proljetnica (visibabe, jaglaci, ljubice, 

zvončići, šafrani...) u pjesmicama koje se 

nalaze u važećim udžbenicima za 

glazbenu kulturu u prva tri razreda 

osnovne škole. Navedeni model se 

provodi u nastavi glazbene kulture s 

obzirom na važeći Nastavni plan i 

program za osnovnu školu (2006). 

 

Analiza udžbenika iz glazbene kulture za 

prvi razred 

 

U udžbenicima Glazbeni krug 1 (Ambruš 

– Kiš i sur., 2014) i Moja glazba 1 

(Atanasov Piljek, 2015) nalazi se 31 

pjesmica od kojih je samo jedna pjesmica 

proljetne tematike, a to je pjesmica 

„Veselo, veselo“. Pjesmica potiče na 

veselje u proljeće, govori o malim 

pticama koje pjevaju pjesmu te o suncu 

koje grije ljude, ali se u njoj ne pojavljuje 

niti jedna proljetnica. Proljetnica se 

spominje u jednoj Božićnoj pjesmi, 

„Spavaj, mali Božiću“. U toj pjesmici 

pojavljuje se ljubičica u kontekstu 

tepanja: „spavaj, spavaj, ružičice, puka 

tvoja ljubičice ...“ 

Udžbenik Razigrani zvuci 1 (Jandrašek i 

Ivaci, 2014) sadrži 36 pjesmica od kojih 

su dvije proljetne tematike, a samo u 

jednoj od njih pojavljuju se proljetnice. 

To su pjesmice „Kišica“ i „Zvončić u 

proljeće“. Pjesmica „Kišica“ je o jakoj kiši 
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koja pada i ljudima koji žure kući da ne 

pokisnu. „Zvončić u proljeće“ je pjesmica 

o buđenju proljeća, o cvjetanju cvijeća i 

životinjama koje se pojavljuju u proljeće. 

Od proljetnica se pojavljuju zvončići, 

jaglaci i ljubice. 

 

Analiza udžbenika iz glazbene kulture za 

prvi razred 

 

U udžbeniku Glazbeni krug 2 (Ambruš – 

Kiš i sur., 2014) nalaze se 33 pjesmice od 

kojih je jedna proljetne tematike, ali se u 

njoj ne pojavljuje niti jedna proljetnica. 

To je „Proljetna pjesma“ koja govori o 

dolasku proljeća, cvjetanju cvijeća, 

ptičicama koje pjevaju svoje pjesme, 

potoku koji žubori, dječici koja se igraju i 

suncu koje sjaji. 

Udžbenik Moja glazba 2 (Atanasov 

Piljek, 2015) sadrži 31 pjesmicu. Jedna je 

proljetne tematike, a to je već spomenuta 

„Proljetna pjesma“. Osim nje, pojavljuje 

se jedna pjesmica, „Sveti Juraj“, u kojoj se 

spominje jedna proljetnica, a to je fiolica 

– ljubica. 

U udžbeniku Razigrani zvuci 2 

(Jandrašek i Ivaci, 2014) nalaze se 34 

pjesmice, ali niti jedna od njih nije 

proljetne tematike i niti u jednoj se ne 

spominju proljetnice. 

 

Analiza udžbenika iz glazbene kulture za 

treći razred 

 

U udžbeniku Glazbeni krug 3 (Ambruš-

Kiš i sur., 2014) nalaze se 32 pjesmice od 

kojih su dvije proljetne tematike, a to su 

pjesmice „Ode zima“ i „U proljeće“. Niti 

u jednoj od njih ne pojavljuju se 

proljetnice. U pjesmici „Ode zima“ 

govori se o zimi koja odlazi i proljeću 

koje je došlo. Govori se o radosti pjesme 

ptičica koja odjekuje kroz gaj. „U 

proljeće“ je pjesmica koja govori o 

svraćanju na zeleni brijeg da bi disali 

svježi zrak i veseloj pjesmi. 

Udžbenik Moja glazba 3 (Atanasov 

Piljek, 2015) sadrži 31 pjesmicu od kojih 

su tri pjesmice proljetne tematike, a to su: 

„Proljeće u srcu“, „Proljetno kolo“ i već 

spomenuta „Ode zima“. Samo u jednoj 

pjesmici, „Proljeće u srcu“, pojavljuju se 

proljetnice: jaglaci, ljubice i visibabe. To 

je pjesmica koja govori o pjevanju ptice 

sjenice s kojom su zapjevale spomenute 

proljetnice. „Proljetno kolo“ je pjesmica 

koja govori o suncu koje je zasjalo, djeci 

koja se igraju na livadi, zujanju pčelica, 

ptičicama koje pjevaju, vjetru koji njiše 

grane i travčice te pčelicama koje lete na 

cvjetiće. 

U udžbeniku Razigrani zvuci 3 

(Jandrašek i Ivaci, 2014) nalazi se 36 

pjesmica od kojih su dvije proljetne 

tematike, a to su već spomenute pjesmice 

„Ode zima“ i „Proljeće u srcu“. 

 

Zaključak 

 

Analizom važećih udžbenika 

zaključujemo da u njima nema dovoljno 

pjesmica u kojima se pojavljuju 

proljetnice. Svaki udžbenik sadrži preko 

30 pjesmica, a u njima se nalazi po jedna, 

dvije ili tri pjesmice proljetne tematike, a 

samo u nekima od njih pojavljuju se neke 
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od proljetnica (jaglac, ljubica, visibaba, 

zvončić). 

Postavlja se pitanje postoje li uopće 

pjesmice na hrvatskom jeziku proljetne 

tematike. Istraživali smo i došli do 

zaključka da postoji mnoštvo pjesmica na 

hrvatskom jeziku proljetne tematike. Na 

„Lukinom portalu za djecu i obitelj“ 

(http://www.pjesmicezadjecu.com/) 

pronašli smo čak 20 pjesmica proljetne 

tematike u kojima se pojavljuju 

proljetnice. Osim već navedenih 

proljetnica, u ovim pjesmicama 

pojavljuju se i neke druge proljetnice 

(kukurijek, lijeska, potočnica, sunovrati i 

šafrani). 

Budući je poželjno da se glazbene 

aktivnosti pojavljuju u neglazbenim 

predmetima, osmislili smo prijedloge za 

realizaciju nastavnih sati prirode i 

društva s temom proljeća pomoću 

pjesmica o proljeću. Prijedlozi nastavnih 

sati nalaze se na kraju rada (naslov 

„Dodatak“). Prijedlog je da se predloženi 

sadržaji obrađuju u prvom ili drugom 

tjednu drugog polugodišta. 

Smatramo kako bi se neke od tih 

pjesmica mogle uvrstiti u udžbenike 

glazbene kulture. Neke pjesmice u 

važećim udžbenicima su zastarjele, a 

uvođenjem novih pjesmica više bi 

zainteresirali učenike za nastavu glazbe. 

Pjesmice proljetne tematike su ritmične, 

brzog tempa te veselog i šaljivog 

ugođaja, a upravo se to učenicima i 

sviđa. To je potvrđeno u istraživanju koje 

je opisano u radu „Pjevanje kao izabrana 

aktivnost otvorenog modela nastave 

glazbe“ (Šulentić Begić, 2009). 

Dodatak 

 

Priprema za prvi razred 

 

Ciljevi: 

▪ imenovati tipične vjesnike 

proljeća 

▪ uočavati i pratiti promjene u 

prirodi i njihov utjecaj na život 

▪ razlikovati godišnja doba 

▪ oblikovati pozitivne stavove o 

životu u suglasju s prirodom 

▪ upoznati rad ljudi u proljeće 

▪ naučiti pjevati pjesmicu 

“Zvončić u proljeće” 
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Aktivnosti: 

Vrijeme Opis aktivnosti 

5 min 

Stvaranje grupa - svaki učenik izvlači papirnatu narukvicu u boji na 

kojoj se nalazi fotografija jedne od najpoznatijih proljetnica u našem 

zavičaju (VISIBABA, LJUBICA, JAGLAC, ZVONČIĆ) i traži učenike 

s istom bojom. Jednu grupu čine učenici koji imaju istu narukvicu. 

Učenici slažu radna mjesta i pripremaju se za rad.  

15 min 

Učenici uče pjevati pjesmicu “Zvončić u proljeće”. 

Slijedi razgovor o pjesmi i o tome što se događa u proljeće. Najava 

teme. 

20 min 

Učiteljica učenicima pokazuje fotografije proljetnica koje se 

pojavljuju u našem zavičaju i ukazuje na njihovu važnost za kukce 

oprašivače jer je to prvo cvijeće koje se pojavljuje nakon zime. 

Objašnjava da su zakonom zaštićene i da se ne smiju brati. 

Slijedi razgovor o vremenu proteklih tjedana, o snijegu, zašto se on 

topi i koje godišnje doba dolazi nakon zime. 

Učiteljica učenicima govori da proljeće počinje 21. ožujka i da tada 

dan i noć traju jednako dugo (ravnodnevnica). Slijedi rasprava o 

trajanju dana i noći do ljeta. Učiteljica govori da ljeto počinje 21. 

lipnja. Učenici nabrajaju proljetne mjesece. 

Učiteljica s učenicima razgovara o vremenu u proljeće. Dolaze do 

zaključka da je vrijeme u proljeće promjenjivo. Učiteljica na ploču 

postavlja aplikacije koje predstavljaju vjetrovito, sunčano, oblačno i 

kišovito vrijeme. Proziva četiri učenika da ispod svake aplikacije 

postave odgovarajuću karticu na kojoj piše kakvo je vrijeme. Nakon 

toga učenici iznose svoja mišljenja o vremenu koje im se najviše, a 

koje najmanje sviđa.  

Učiteljica učenike potiče da razmisle o tome kakvu odjeću ljudi nose 

u proljeće, što se događa s pticama selicama i životinjama koje 

spavaju zimski san. 

Stvaranje umne mape. 

35 min 

Učenici u skupinama trebaju napraviti osobnu iskaznicu o zadanoj 

proljetnici iz pjesmice koju su naučili. Zadatak im je da napišu 

njezino ime, da ju nacrtaju, opišu i osmisle kratku priču u kojoj je ta 

proljetnica glavni lik. Svaka skupina dobiva karticu s tekstom na 

kojoj se nalaze glavna obilježja proljetnice, legende i zanimljivosti, za 

što se ona koristi, ... Sve skupine predstavljaju svoje radove. 

15 min 

Ponavljanje pjesmice. Učenici u paru dobivaju omotnice u kojima se 

nalaze kartice za igru Memory. Na karticama se nalaze fotografije i 

nazivi proljetnica koje trebaju spojiti. 
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Priprema za drugi razred 

 

Ciljevi: 

▪ uočiti glavna obilježja proljeća 

▪ povezati vremenske promjene i 

njihov utjecaj na biljni i 

životinjski svijet 

▪ upoznati rad ljudi u proljeće 

▪ razumjeti važnost proljetnica za 

opstanak života na Zemlji 

▪ razvijati aktivno sudjelovanje i 

suradnju u očuvanju okoliša 

▪ podići svijest učenika o potrebi 

zaštite proljetnica 

▪ naučiti pjevati pjesmicu “Proljeće 

dolazi” 

 

Aktivnosti: 
Vrijeme Opis aktivnosti 

10 min 

Učenici s učiteljicom izlaze na obližnju livadu i sjedaju na pod na deku u obliku kruga. 

Učiteljica učenicima priča priču. 

Šećeš prekrasnom livadom koja je puna mirisnog cvijeća. Polagano hodaš puteljkom kako slučajno ne bi 

ugazio cvijeće. Kamenčići ti škripe pod nogama. Udahni duboko i pomiriši cvijeće koje se nalazi oko tebe. 

Udahni i izdahni. Proljeće već odavno sprema svoj nastup. Oko tebe vlada spokoj, mir i tišina sve dok 

odjednom ne začuješ pjev ptičice. Poželiš odmah zapjevati skupa s njom. Hodaš dalje, a zrake sunca ti 

škakljaju obraze. Negdje u daljini žubori potočić. Uživaš u prirodi sve dok odjednom ne zapuše jak hladan 

vjetar. Vrijeme je promjenjivo, pomisliš u sebi. Pogledaš prema nebu i spaziš lastavicu kako leti. Odjednom 

počinje letjeti ravno prema tebi. Polako ti se približava. Malo se bojiš, ali si jako znatiželjan. Lastavica 

doleti do tebe i smjesti ti se na rame. Izgleda umorno, sigurno je prevalila dug put vrativši se iz  toplijih  

krajeva. Ne bojiš se jer djeluje prijateljski. Što ćeš ju upitati? Što te zanima s njenog putovanja?Možete 

otvoriti svoje oči. Što doznajemo iz priče, koje je godišnje doba? Kakvo je vrijeme? Što biste upitali 

lastavicu? Koje ste cvijeće vidjeli? 

Zasjalo je sunce, otapa se snijeg. Vjesnici su proljeća ukrasili brijeg. Kako nazivamo to cvijeće? Razgovor 

o zaštiti proljetnica. 

10 min 
Učenici uče pjevati pjesmicu “Proljeće dolazi”. 

Odlazak u učionicu. 

20 min 

Uz PowerPoint prezentaciju u kojoj se nalaze zagonetke, fotografije i zanimljivosti o 

proljetnicama i životinjama učiteljica obrađuje proljetnice, karakteristike životinja u proljeća, rad 

ljudi u proljeće, ... 

10 min 

Stvaranje grupa - svaki učenik dobiva dio slike koja prikazuje jednu od proljetnica u našem 

zavičaju (VISIBABA, LJUBICA, JAGLAC, ZVONČIĆ) i traži učenike koji imaju komadić slike iste 

proljetnice. Jednu grupu čine učenici koji imaju istu proljetnicu. Učenici slažu radna mjesta i 

pripremaju se za rad. 

30 min 

Učenici su podijeljeni u četiri skupine, svaka skupina ima svoj zadatak. 

Prva skupina obrađuje rad ljudi u proljeće, kako se oblače, što rade u slobodno vrijeme, ... 

Druga skupina obrađuje životinje u proljeće. 

Treća skupina obrađuje biljke u proljeće. 

Četvrta skupina obrađuje trajanje proljeća i vrijeme u proljeće. 

Kartice s tekstom skrivene su u učionici. Svaka skupina treba pronaći odgovarajuće dvije kartice 

pomoću kojih će odraditi zadatak. 

10 min Učenička izlaganja. Komentiranje i rasprava. 
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Priprema za treći razred 

 

Ciljevi: 

▪ razumjeti važnost proljetnica za 

opstanak života na Zemlji 

▪ razvijati aktivno sudjelovanje i 

suradnju u očuvanju okoliša 

▪ podići svijest učenika o potrebi 

zaštite proljetnica 

▪ uočiti i shvatiti povezanost 

proljetnica - kukaca oprašivača – 

hrane 

▪ naučiti pjevati pjesmicu “Proljeće 

u srcu” 

 

Aktivnosti: 
Vrijeme Opis aktivnosti 

10 min 

Učiteljica govori učenicima da zaklope oči, opuste se i poslušaju što ona govori. Cvrkuti ptica koje 

su ostale u šumi nisu bili radosni. Bili su ispunjeni tugom. Tugom za toplijim, dužim i bezbrižnijim 

danima, suncem, rascvjetanim granama. Cijelu zimu čeznule su za svojim prijateljima – ljubicama, 

visibabama, jaglacima. Nedostajali su im leptiri i lastavice. Nisu voljele snijeg i hladnoću. Čeznule su za 

proljećem. 

Učenici slušaju skladbu „Čežnja za proljećem“. Slijedi razgovor o skladbi i proljeću. 

10 min 

Stvaranje grupa - svaki učenik dobiva dio slike (VISIBABA, JAGLAC, PČELICA, PTIČICA). 

Jedan po jedan učenik izlazi pred ploču, lijepi svoj dio slike i ostaje stajati ispred ploče. Jednu 

grupu čine učenici koji imaju dio iste slike. Učenici slažu radna mjesta i pripremaju se za rad. 

10 min 

Učenici stvaraju veliku cvjetnu livadu. Učiteljica na pod postavlja veliki zeleni tepih. Učenici koji 

su dobili dio slike visibabe i jaglaca glume odgovarajuće cvijeće. Visibabe imaju bijele kape na 

glavama, a jaglaci imaju žute kape. Učenici koji su dobili dio slike pčelice i ptičice također glume, 

lete oko cvjetova i glasaju se. Pčelice dobivaju pripremljena krila, a ptičice kljun. 

30 min 

Učenici su podijeljeni u četiri skupine, svaka skupina ima svoj zadatak i uz zadatak dobiva i 

kratke materijale o temi. 

Prije nego što učenici počnu raditi na zadacima učiteljica s učenicima razgovara o proljeću. Od 

kada do kada traje, koji su vjesnici proljeća, što se događa s biljkama i životinjama, kakvi su dani 

i noći, što ljudi rade, ... 

Prva skupina dobila je fotografije proljetnica i kratki tekst o svakoj od njih: ĐURĐICA, JAGLAC, 

KUKURIJEK, SUNOVRAT, ŠAFRAN, VISIBABA, ZVONČIĆ. Trebaju napraviti osobnu 

iskaznicu za svaku od njih i predstaviti ih ostalim učenicima. 

Druga skupina dobila je tekst o razlozima ugroženosti proljetnica. Imaju zadatak napraviti 

umnu mapu. 

Treća skupina dobila je tekst o zaštiti proljetnica. Trebaju drugim učenicima predstaviti zašto su 

zaštićene. 

Četvrta skupina dobila je tekst o važnosti proljetnica za kukce oprašivače. 

30 min 

Učenici uče pjevati pjesmicu „Proljeće u srcu“. 

Nakon što svi učenici nauče izražajno pjevati pjesmicu osmišljavaju igrokaz uz pjesmicu i izvode 

ga. 

30 min 

Prva skupina radi plakat o proljetnicama. Crtaju ih i slažu već napravljene osobne iskaznice uz 

njih. 

Druga skupina radi plakat (reklamu) za fotografiranje proljetnica umjesto branja. 

Treća skupina radi plakat o zaštiti proljetnica koji sadrži poruke za zaštitu proljetnica. 

Četvrta skupina radi plakat o tome što oni mogu učiniti za zaštitu proljetnica. 
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Abstract. Contemporary tendencies in 

pedagogy point out the importance of 

integrated and project teaching 

approach, emphasizing that correlation 

of contents from different subjects 

enhances students’ success in learning 

them. Music has always been a part of 

school curricula, and research shows that 

it can be successfully used as a tool in 

learning the contents of other school 

subjects. Spring flowers, as heralds of 

spring, are a common theme in children's 

songs, and they are also an important 

content in nature and society education. 

In this paper, we have investigated the 

frequency of the appearance of spring 

flowers in children songs found in 

textbooks for music education in the first 

three grades of elementary school, and 

how these songs could correlate with the 

contents of nature and society education. 

The paper also contains suggestions for 

the execution of nature and society 

lessons with the theme of spring using 

the spring flowers themed songs; one for 

each of the first three grades. 

Keywords: correlation of teaching 

content; nature and society education; 

music education; spring flowers; children 

songs

 

  


