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Tradicijska glazba

 Glazba usmene tradicije

 Umjetnost raznih, manjih ljudskih skupina

 Psihološke, društvene i kulturne potrebe



Regionalni pregled hrvatske tradicijske 
glazbe

 Panonska zona - Slavonija, Baranja, Srijem, Posavina,

Moslavina, Podravina, Zagorje, Međimurje, Prigorje,

Pokuplje te Bačka

 Dinarska zona - Lika, dalmatinsko zaleđe, Gorski kotar,
Banovina, Kordun i Žumberak te područja nastanjenaBanovina, Kordun i Žumberak te područja nastanjena
Hrvatima u zapadnoj središnjoj i južnoj Bosni i
Hercegovini

 Jadranska zona - Priobalje i otoci



Nastava glazbene kulture prema HNOS-u

 pjevanje

 sviranje

 slušanje glazbe 

 elementi glazbene kreativnosti/izvođenje glazbe i glazbeno 
pismo, glazbene igre pismo, glazbene igre 



Hrvatska tradicijska glazba u nastavi glazbene 
kulture u razrednoj nastavi s obzirom na nastavna 

područja

 pjevanje – etnomuzikološki pristup ili vrhunski stilizirano

 slušanje – isključivo u originalu

 sviranje – brojalice i tradicijske pjesme

 elementi glazbene kreativnosti – dječje igre s pjevanjem i 
narodni plesovinarodni plesovi



Prisutnost hrvatske tradicijske glazbe u 
programu glazbene kulture u prvim četirima 

razredima osnovne škole

Razred Pjevanje Slušanje

1. 10 1

2. 9 2

3. 12 1

4. 22 0

Ukupno 53 4



Istraživanje

Vrijeme: 

- tijekom ožujka i lipnja 2015. 

Mjesto: 

- OŠ „Mladost“ i OŠ „Grigor Vitez“ u 
Osijeku

- OŠ „Ivan Filipović“ Velika Kopanica 

 Cilj: 

- upoznati učenike s hrvatskom 
tradicijskom glazbom i ispitati njihova 
iskustva i stavove prema istoj u 
različitim nastavnim područjima, 
ukazati na sadašnju zastupljenost 
hrvatske tradicijske glazbe u nastavi 
glazbene kulture te ponuditi odgovore - OŠ „Ivan Filipović“ Velika Kopanica 

PŠ Beravci

Ispitanici:  

- 81 uč. 1. – 4. r. 

Postupci i instrumenti:

- anketiranje i promatranje

- anketni upitnik i istraživački dnevnik

glazbene kulture te ponuditi odgovore 
i rješenja.



 U kojoj mjeri se učenicima sviđa hrvatska tradicijska
glazba u pojedinim područjima nastave glazbene kulture?

 U kojoj mjeri se učenicima sviđa hrvatska tradicijska
glazba općenito?

 Koliko često se susreću s hrvatskom tradicijskom glazbom
u nastavi glazbene kulture?u nastavi glazbene kulture?

 Slušaju li učenici hrvatsku tradicijsku glazbu kod kuće?

 Žele li se učenici češće susretati s hrvatskom tradicijskom
glazbom u nastavi glazbene kulture?



Demografske varijable
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Grafikon 1: Spol učenika koji su sudjelovali 
u istraživanju
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Grafikon 2: Broj ispitanika po razredima



U kojoj mjeri se učenicima sviđa hrvatska tradicijska glazba 
u pojedinim područjima nastave glazbene kulture?
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Grafikon 3: Ocjene pjesme pjevane na 
istraživačkom nastavnom satu

Grafikon 4: Ocjene glazbe 
slušane na istraživačkom nastavnom 

satu
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Grafikon 5: Ocjene igre izvođene na istraživačkom nastavnom satu



U kojoj mjeri se učenicima sviđa hrvatska tradicijska 
glazba općenito?
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Koliko često se susreću s hrvatskom tradicijskom 
glazbom u nastavi glazbene kulture?

48%
52%

Na nastavi glazbene kulture susrećemo se s 
hrvatskom tradicijskom (narodnom) glazbom

0

NIKAD PONEKAD ČESTO

Grafikon 7: Učestalost susretanja s hrvatskom tradicijskom glazbom na nastavi glazbene kulture



Slušaju li učenici hrvatsku tradicijsku glazbu kod 
kuće?

da
43%

ne

Kod kuće slušam hrvatsku tradicijsku 
glazbu

ne
57%

Grafikon 8: Slušaju li ispitanici hrvatsku tradicijsku glazbu kod kuće



Žele li se učenici češće susretati s hrvatskom 
tradicijskom glazbom u nastavi glazbene kulture?
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Želio/željela bih da na 
nastavi glazbene kulture 

plešemo hrvatske 
tradicijske (narodne) …

Grafikon 9: Žele li učenici češće 
slušati hrvatsku tradicijsku glazbu 
na nastavi glazbene kulture

Grafikon 10: Žele li učenici češće 
pjevati hrvatsku tradicijsku glazbu na 
nastavi glazbene kulture

Grafikon 11: Žele li učenici češće plesati hrvatske tradicijske plesove na nastavi glazbene kulture



ZAKLJUČAK

 Upoznavajući se s kulturnim vrijednostima, učenici se
senzibiliziraju za očuvanje narodne tradicije, usmjeravaju i
potiču na aktivno sudjelovanje u glazbenom i kulturnom životu
svoje okoline.

 Naučit će prepoznavati i razlikovati folklorne regije kao Naučit će prepoznavati i razlikovati folklorne regije kao
vrijednu glazbenu riznicu koju hrvatska tradicijska glazba
posjeduje.



„Svaki čovjek ono što jest, to je po tradiciji i nauku. Ništa
čovjek na svijetu ne bi mogao izvesti, ni u čem
uspjeti, bez tradicije u kojoj um naš hranimo i
krijepimo, kano što se tijelo nebeskim zrakom hrani ikrijepimo, kano što se tijelo nebeskim zrakom hrani i
razvija.“ (Josip Juraj Strossmayer)
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