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UVOD 

• Otvoreni model u nastavi glazbene 

kulture 

• Aktivno slušanje glazbe 

• Cilj diplomskog rada: prikaz slušanja 

glazbe kao područja nastave glazbe u 

primarnom obrazovanju 

• Istraživački dio 



TEORIJSKI DIO 

• Estetski lijepa 

glazba i estetski 

doživljaj 

glazbenog djela 

• Djeca i glazba 

• Glazbeni ukus i 

preferencije 

učenika 

 



Nastava glazbe prema otvorenom modelu 

• Aktivno slušanje glazbe 

• Cilj i sadržaj slušanja glazbe 

• Određivanje muzikoloških sadržaja 

• Aktivna uključenost učenika i učitelja pri slušanju 

glazbe 



ISTRAŽIVAČKI DIO 

• Tijek istraživanja 

• Istraživačka pitanja 

• Instrumenti istraživanja 

• Dnevnik istraživanja nastave glazbene kulture 

• Priručnici za nastavu glazbe u drugom razredu 

 



ANALIZA PODATAKA 

• Dnevnik istraživanja nastave 1. razreda 

• Uvodni dio sata 

• Pjevanje 

• Sviranje 

• Slušanje glazbe  

• Završni dio sata 



ANALIZA PODATAKA 

• Dnevnik istraživanja 

nastave 2. razreda 

• Uvodni dio sata 

• Pjevanje 

• Slušanje glazbe  

• Završni dio sata 

 

•  Dnevnik istraživanja nastave 3. razreda 

•Uvodni dio sata 

•Pjevanje 

•Slušanje glazbe, glazbena priča 

•Završni dio sata 



ANALIZA PODATAKA 

Priručnici za nastavu 

glazbe u drugom razredu: 
 

• Razigrani zvuci 2 

 - 35 priprava 

 - neglazbene aktivnosti       

 predviđene uz aktivnost 

 slušanja glazbe 

 - slušanje glazbe iz 

 različitih područja Hrvatske 

 i upoznavanje s glazbom 

 drugih država 

 



ANALIZA PODATAKA 

• Glazbene čarolije 2 

 - 37 priprava 

 - djetetov je svijet igra 

 - neglazbene aktivnosti 

 - glazbena priča Instrument 

čarobnjak i upoznavanje 

instrumenata 

 - radni listovi 



• Moja glazba 2 

 - 36 priprema 

 - plan ploče 

 - naglazbeni zadaci 

 - sviranje udaraljki 

 - tri sata predviđena za dječje glazbeno stvaralaštvo, po 

četiri sata isključivo za ponavljanje pjesmica i slušanje 

glazbe 

 - Glazbena slikovnica 

ANALIZA PODATAKA 



INTERPRETACIJA PODATAKA 

• Jesu li skladbe koje učenici slušaju primjerene dobi 

učenika? 

• Vole li učenici slušati skladbe? 

• Provode li učitelji aktivno slušanje glazbe? 

• Na koji način učitelji provode slušanje glazbe? 

 



• Jesu li prijedlozi 

obrade slušanja glazbe 

u priručnicima za 

učitelje primjereni i 

metodički valjani? 

• Je li u priručnicima i u 

nastavnoj praksi 

slušanje glazbe 

središnja aktivnost 

nastave glazbene 

kulture? 

 

INTERPRETACIJA PODATAKA 



ZAKLJUČAK 

• Slušanje glazbe još uvijek nije u središtu nastave glazbe - 

niti u nastavnoj praksi primarnog obrazovanja, a niti u 

priručnicima namijenjenim učiteljima. 

• Potrebno je osvijestiti učitelje o važnosti glazbenog 

područja slušanja glazbe kako bi se učenici mogli snaći i 

kritički pristupiti raznovrsnoj glazbi kojoj su svakodnevno 

izloženi. 
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