
Rojko, P. Izvođenje glazbe i glazbeno pismo –  što je to zapravo? Tonovi,  60,  2015, 27 (2)  

 

1 

 

 

„Izvođenje glazbe i glazbeno pismo“ u programu 

nastave glazbe u osnovnoj školi – što je to zapravo? 

 

Pavel Rojko, Zagreb 

 

 

U programu nastave glazbe u osnovnoj općeobrazovnoj školi pojavljuje se nekoliko 

nastavnih područja. U tom se pogledu razlikuje tzv. razredna nastava, ili, u novijoj 

terminologiji, primarno obrazovanje, kojemu, kad je nastava glazbe u pitanju,  pripadaju prva 

tri razreda, od ostalih, „viših“ razreda, tj. razreda s predmetnom nastavom glazbe (i svih 

ostalih predmeta). U prvim trima razredima pojavljuju se tako slušanje glazbe, pjevanje, 

sviranje, i elementi glazbene kreativnosti, a u ostalima, slušanje glazbe, pjevanje, izvođenje 

glazbe i glazbeno pismo te područje koje je u  četvrtom razredu nazvano  glazbenim igrama, u 

petom i šestom, slobodno, improvizirano ritmiziranje, kretanje na glazbu; ples; sviranje (po 

izboru), i, u sedmom i osmom, sviranje (sintesajzer), stvaralaštvo, računalo (MIDI-oprema) 

(po izboru.  Pregled nastavnih područja daje tablica 1. 

 

Tablica 1. Nastavna područja u nastavi glazbe u osnovnoj školi 

 

Razredna nastava Predmetna nastava 

Razredi 

Prva tri razreda 4. 5. i 6. 7. i 8.  

 Slušanje glazbe 

 Pjevanje 

 Sviranje 

 Elementi glazbene 

kreativnosti  

 Slušanje 

 Pjevanje 

 Izvođenje 

glazbe i 

glazbeno 

pismo 

 Glazbene 

igre 

 Slušanje 

 Pjevanje 

 Izvođenje 

glazbe i 

glazbeno 

pismo 

 Slobodno, 

improvizi-

rano ritmizi-

ranje, kreta-

nje na glazbu; 

ples; sviranje 

(po izboru) 

 Slušanje 

 Pjevanje 

 Sviranje 

(sintesajzer) 

stvarlaštvo, 

računalo 

(MI-DI-

oprema) 

             (po izboru)  

 

 

 

 

 Što se podrazumijeva pod pjevanjem dobro je poznato: to je pjevanje i učenje 

različitih, programom predloženih, ali i slobodno odabranih pjesama, i to isključivo po sluhu. 

Područje je metodički elaborirano (Rojko, 2004) i svaki ga stručan i metodički obrazovan 

nastavnik može izvoditi bez poteškoća. 

 Jednako je tako obrađeno područje slušanja glazbe (Rojko, 2005) pa su, dakle, i tu 

stvari sasvim jasne. U slušanje kao nastavno područje, naravno, ulaze sve „muzikološke“ 

teme kao što su oblikovanje glazbenoga djela, obrada glazbenih instrumentata i glasova, 

folklorna glazba, glazbeni oblici, koji se poimence spominju u programu, glazbene vrste,  

koje se također spominju u programu, popularna glazba, jazz,  te glazbenopovijesni krokiji 
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koji se pojavljuju u osmom razredu. Sve te teme, dakle, pripadaju području slušanja jer se 

moraju zasnivati na slušanju i izvoditi iz slušanja. 

 Sviranje se, kao što se vidi iz tablice, pojavljuje samo u razrednoj nastavi, tj. u prvim 

trima razredima.  U četvrtom ga razredu nema, a u razredima od petoga do osmog pojavljuje 

se u području koje je neka vrsta kompozita različitih glazbenih aktivnosti i koje je u cijelosti 

prepušteno nastavniku glazbe, da u vremenu koje mu preostane od slušanja i upoznavanja 

glazbe (i pjevanja) slobodno radi što želi on i što žele učenici: ako se razumije  u kompjutore i 

kompjutorske glazbene programe neka s tim upozna učenike onoliko koliko je moguće; ili, 

neka uz slušanje glazbe, zajedno s učenicima osmisli neku koreografiju i uopće svako moguće 

kretanje na glazbu, uključujući stilizirani ples; ili, povremeno, ako postoje kakvi instrumenti, 

neka učenici pokušaju na njima svirati; ili, neka se pokuša organizirati kratka „stvaralačka“ 

aktivnost u kojoj će učenici, po Tomerlinovu modelu spontanoga glazbenog stvaralaštva (v. 

Rojko, 2012, 104-105), pokušati sastaviti („komponirati“) neku pjesmicu. Sve te, i 

eventualno, neke druge glazbene aktivnosti moraju se tretirati kao igra u kojoj će učenici na 

lagan i opušten način (izvana, površno) upoznati elemente nekih, inače ozbiljnih glazbenih 

aktivnosti koje se u osnovnoj školi kao takve, ozbiljne,  jednostavno ne mogu izvesti. Sviranje 

u razredu u osnovnoj školi neizvedivo je kao sustavna aktivnost jer tu nikakva relevantnog 

rezultata ne može biti.  

 

Kao zasebno područje, sviranje  je, što se također vidi iz tablice, postavljeno samo u 

razrednoj nastavi. Kako to da je tu gdje nastavu vodi  razredni učitelj sviranje postavljeno kao 

zasebno područje, a u predmetnoj nastavi gdje nastavu izvodi glazbeni stručnjak, to nije tako? 

Do tog paradoksalnog stanja došlo je prilikom izrade aktualnog nastavnog programa. Prvotna 

ideja povjerenstva, koje je program sastavljalo, bila je da se sviranje kao zasebno nastavno 

područje uopće ne pojavljuje u programu. To se argumentiralo činjenicom poznatom svim 

glazbenim pedagozima da u jednom satu tjedne nastave, u uvjetima osnovne škole, nikakvo 

suvislo sviranje u razredu nije moguće jer razred od dvadeset i više različito muzikalnih i 

različito motiviranih  učenika jednostavno nije pogodno mjesto za to,  stoga što  nema 

prikladnih instrumenata, jer se ne može vježbati kako treba, itd. U razrednoj se nastavi svemu 

priključuje i treći element: nekompetentnost učitelja da takvu glazbenu aktivnost vodi. Stoga 

je bilo predloženo da se u razrednoj nastavi pojave samo tri područja: slušanje glazbe, 

pjevanje i glazbene igre. Pritom su slušanje glazbe i pjevanje detaljno definirani programom a 

glazbene igre trebale su biti područje u kojem će učitelj glazbeno improvizirati – na dobrobit 

djece i glazbe. Ako zna i ako ima pri ruci kakve dječje instrumente, učitelj će omogućiti djeci 

da se igraju tim instrumentima. Nema nikava smisla takvo dječje igranje instrumentima 

nazivati sviranjem; nadalje, ako zna, može povremeno organizirati kakvu jednostavnu 

glazbenu improvizaciju; nadalje, ako zna, može postupkom imitacije izvoditi lagane ritamske 

vježbe, i sl.  

  

 Ukratko, sviranje u razredu može se u osnovnoj školi pojaviti samo kao neobvezatna 

igra. Na to se mislilo i onda kad se sviranje kao jedan od elemenata uvrštavalo u područje 

pod kompozitnim nazivom slobodno, improvizirano ritmiziranje, kretanje na glazbu; ples; 

sviranje (po izboru) u petom i šestom, odnosno, kao sviranje (sintesajzer), stvaralaštvo, 

računalo (MIDI-oprema)(po izboru) u višim razredima (v. tablicu). I tu je to trebala biti 

neobvezatna djelatnost koja će se pojaviti tu i tamo, kao pokušaj, kao igra, kao sviranje bez 

ikakvih glazbenih pretenzija – u skladu s psihološkim načelom nastave glazbe.  
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To, pak, što se sviranje ipak pojavilo u konačnoj verziji  nastavnoga programa rezultat 

je određenih „igara“ u tadašnjem resornom ministarstvu, o čemu smo govorili u tekstu O 

nekim elementima glazbene nastave u primarnom obrazovanju (Đeldić/Rojko, 2012, 101).
1
  

Jasno, novi se program nipošto nije odrekao sviranja. Upravo suprotno. Sviranja bi u 

školi moralo biti što je više moguće, ali jedino tamo gdje je to realno ostvarivo tako da to 

doista bude sviranje – na pravim instrumentima i na razini dostojnoj glazbe. To je moguće 

jedino  u ansamblu (tamburaški ili neki drugi orkestar, neki manji instrumetalni sastav, i sl.).  

Spomenimo usput, da se ansambli u osnovnoj školi (pjevački zbor, orkestar) danas  tretiraju 

kao izvannastavna aktivnost i da je takav njihov tretman razlogom što takve, zborske i 

instrumentalne aktivnosti u osnovnoj školi nisu masovnije i kvalitetnije. Ako se one jednoga 

dana pretvore u izbornu nastavu – čemu bi  trebalo težiti – to će se svakako promijeniti  

nabolje. 

 

 

 

Izvođenje glazbe i glazbeno pismo 

 

 

 Jedna od važnijih karakteristika novoga programa glazbene nastave u osnovnoj školi 

jest napuštanje glazbenoga opismenjivanja. Ono je napušteno iz dvaju razloga. Prvi je taj što 

je glazbeno opismenjivanje u osnovnoj školi apsolutno neostvarivo, a drugi, što glazbena 

pismenost – sve kad bi se i mogla ostvariti – nema nikakve vrijednosti za čovjeka koji se ne 

bavi glazbom.  Zadatak je glazbene nastave u osnovnoj, neglazbenoj školi da učenike uvede u 

glazbenu kulturu a ne  da ih (bezuspješno) uvodi u elemente glazbene pismenosti (u koje ih, 

ponavljamo, ne  može uvesti). To što se desetljećima vjerovalo da glazbena pismenost mora 

biti sastavni dio općeobrazovne nastave glazbe rezultat je, prije svega, površnog 

razumijevanja, zapravo posvemašnjeg pogrešnog shavaćanja prirode te vještine te 

nepostojanje jasne ideje o tome što je cilj i što su zadaci glazbene nastave u općeobrazovnoj 

školi. Robovalo se stereotipu da nije moguće učiti glazbu ako se ne uče note. Pritom se, više  

nesvjesno nego svjesno, polazilo od usporedbe s općim opismenjivanjem: kao, čovjek mora 

biti pismen da bi uspješno komunicirao, pak, prema tome, logično, mora biti glazbeno pismen 

da  bi se mogao koristiti glazbom. To, pak, pogrešno uvjerenje, proizlazilo je iz usporedbe s 

nastavom glazbe u profesionalnim glazbenim školama, u kojima je glazbeno opismenjivanje 

alfa (premda ne i omega) glazbenoga obrazovanja. Mogao bi netko (dobronamjerno) reći da, 

eto, 'nije loše da djeca u općeobrazovnoj školi, na glazbenoj nastavi uče note, to nikome ne 

može štetiti.' Pokazalo se, nažalost, tj. praksa je pokazala, tj. djeca su to morala iskusiti na 

svojoj koži, jer glazbena pedagogija nije problem riješila unaprijed da to toga ne dođe, 

pokazalo se, dakle, da je takvo „opismenjivanje“ kakvo se provodilo u osnovnoj školi i te 

kako štetilo učenicima (i glazbi) utoliko što ih je sasvim demotiviralo i odbijalo od glazbene 

nastave.  To se događalo stoga što se glazbena pismenost nije stjecala i nije se mogla stjecati 

                                                           
1
 Citirat ćemo ovdje  dio fusnote br. 7 iz toga rada. „Predloženi program,  koji je povjerenstvo smatralo realnim  

utoliko što bi se za njegovo izvođenje učitelji mogli osposobiti, izigran je zahvaljujući nekompetentnom (ali zato 

prepotentnom), politički tada podobnom koordinatoru projekta, koji je drsko opozvao prijedlog povjerenstva i 

isposlovao da se prihvati program novoga, na brzinu sastavljenog povjerenstva, kojemu je na čelu bila autorica 

jedne serije „udžbenika,“  koja je, jasno, program uspjela prilagoditi svojim, već postojećim udžbenicima, tj. 

uspjela je u programu zadržati sve bitne elemente staroga, predhnosovskoga programa. U program su tako 

vraćena područja  sviranje i  elementi glazbene kreativnosti pa i neki kvazistručni elementi (...)“ (Đeldić/Rojko, 

2012, 101). 
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po logici stjecanja (intonacijske i ritamske) vještine kao što se to događa u nastavi solfeggia u 

glazbenoj školi, nego se stjecala po pogrešnoj logici stjecanja znanja: umjesto da stječu 

intonacijsku i ritamsku vještinu – što je inače lako, ali neostvarivo u uvjetima osnovne škole – 

djeca su morala učiti suhoparnu glazbenu tzv. teoriju  koju nisu mogla razumjeti, kojoj nisu 

mogla dokučiti smisla i koja je, zbog svega toga, bila teška. 

 To su, ukratko, bili razlozi da se glazbeno opismenjivanje napusti u nastavnom 

programu. Autor ovog teksta, tada predsjednik povjerenstva za izradu nastavnoga programa 

bio je u tome sasvim radikalan zahtijevajući da se glazbeno opismenjivanje sasvim napusti, 

da, se, dakle, u programu ne pojavi ništa što bi bilo povezano s notama. Prevladalo je, 

međutim, „umjerenije“ mišljenje, otprilike 'da učenici ipak moraju dobiti nekakvu informaciju 

o notnim znakovima' i tako je nastala ponešto nejasna, neprecizna pa i nelogična  sintagma 

izvođenje glazbe i glazbeno pismo.   

Kao što se vidi, tu je riječ o dvjema, ne nužno povezanim  stvarima: o izvođenju 

glazbe, što je na neki način trebalo „pokriti“ izostavljeno sviranje i o glazbenom pismu kao 

zamjeni za glazbeno opismenjivanje. Takva sintagma bila je ustupak onim članovima 

povjerenstva koji se nisu mogli pomiriti s mišlju da bi se iz glazbene nastave u osnovnoj školi 

moglo izostaviti sviranje i glazbeno opismenjivanje. 

S „pravim“ glazbenim opismenjivanjem kakvo se provodi na nastavi solfeggia u 

glazbenim školama, nastavna praksa uglavnom nema problema (osim onih koji proizlaze iz 

slabog i metodički nepromišljenog rada nastavnika). I to je područje, poput pjevanja  i 

slušanja glazbe metodički obrađeno (v. Rojko, 2004).  

Što, međutim, s  izvođenjem glazbe i glazbenim pismom? Neke naznake obrade 

glazbenoga pisma dala je  J. Šulentić Begić (2012) ali se u njezinoj knjizi uglavnom navode 

sadržaji bez podrobne metodičke razrade. To jest, autorica navodi što bi nastavnik mogao 

raditi ali ne daje upute kako bi to trebao napraviti jer polazi od pretpostavke da korisnik 

knjige zna metodiku.  

Mi ćemo ovdje pokušati pokazati kako  bi trebalo obraditi izabrane intonacijske i 

ritamske sadržaje. 

 

U prvotnoj verziji nastavnoga programa područje je bilo postavljeno ovako: 

 

„4. razred 

Sadržaj 

Slika C-durske ljestvice, abeceda, solmizacija. Dvodobna, trodobna i četverodobna mjera; 

jednostavne ritamske pojave (figure). Ritamske i metarske oznake iz naučenih pjesama; 

temeljne oznake tempa. 

Prijedlozi za metodičku obradu 

Pjevanje C-durske ljestvice po sluhu uz gledanje nota; abecedom i solmizacijom, bez ikakva 

„teoretiziranja;“  pjevanje pjesama po sluhu uz gledanje u note radi uočavanja podudarnosti 

kretanja melodije s njenim grafičkim prikazom. Upoznavanje pojava bez uvježbavanja. 

Obrazovna postignuća 

Glazbena ljestvica/tonalitet = pjevačko/reproduktivna  razina,  

glazbena abeceda = razina prepoznavanja 

solmizacija = razina prepoznavanja 

ritam, mjera = razina prepoznavanja 

Elementarno (verbalno) poznavanje (slike) notnoga pisma na razini prepoznavanja. Izvođenje 

jednostavnijih ritamskih obrazaca, kucanjem, izgovaranjem neutralnim slogom.“ 

 

„5. razred 
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Sadržaj  

Durski i molski tonalitet, ritamske i metarske pojave u naučenim pjesmama, temeljne oznake 

tempa i dinamike uz talijanske nazive. 

Prijedlozi za metodičku obradu 

Pojave se osvještavaju na naučenim pjesmama po sluhu – bez ulaženja u teoriju i bez 

uvježbavanja. Konkretna se durska ili molska ljestvica može „izvaditi“ iz poznate pjesme. 

Zbog posebnosti ovoga područja, svaki je rezultat u razredu relativan. Stoga se uspjeh učenika 

u tom području, u načelu, ne ocjenjuje. 

Ključni pojmovi 

Tonalitet, dur, mol, temeljne oznake tempa i dinamike. 

Obrazovna postignuća 

Informativno poznavanje temeljnih znakova notnoga pisma – na razini prepoznavanja.“ 

 

“6. razred 

Sadržaj 

Ritamske i metarske pojave u naučenim pjesmama, temeljne oznake tempa i dinamike uz 

talijanske nazive. 

Prijedlozi za metodičku obradu 

Pojave se osvještavaju na naučenim pjesmama po sluhu – bez ulaženja u teoriju i bez 

uvježbavanja. Konkretna se durska ili molska ljestvica može „izvaditi“ iz poznate pjesme. 

Zbog posebnosti ovoga područja, svaki je rezultat u razredu relativan. Stoga se uspjeh učenika 

u tom području, u načelu, ne ocjenjuje. 

Ključni pojmovi 

Slobodno, po nahođenju nastavnika – na razini informacije. 

Obrazovna postignuća 

Informativno poznavanje temeljnih znakova notnoga pisma – na razini prepoznavanja.  

Samo činjenice što proizlaze iz otpjevanih pjesama – na razini prepoznavanja na konkretnoj 

pjesmi.“ 

 

 U sedmom i osmom razredu nema izvođenja glazbe i glazbenog pisma. 

 Kao što se vidi, riječ je o neodređenim formulacijama, govoto natuknicama, koje 

nastavniku daju punu slobodu u izboru sadržaja. Isto su tako skromni i prijedlozi za metodičku 

obradu.  

 U konačnoj verziji programa, područje je postavljeno još skromnije:  

 

„4. razred 

Sadržaj 

Slika C-durske ljestvice, abeceda, solmizacija. Dvodobna, trodobna i četverodobna mjera; 

jednostavne ritamske pojave (figure). 

Ritamske i metarske oznake iz naučenih pjesama; temeljne oznake tempa. 

Pjevanje C-durske ljestvice po sluhu uz gledanje nota; abecedom i solmizacijom, bez ikakva 

„teoretiziranja;“ pjevanje pjesama po sluhu uz gledanje u note radi uočavanja podudarnosti 

kretanja melodije s njenim grafičkim prikazom. Iz pjevanja pjesama osvijestiti mjeru, ritam, 

solmizaciju, abecedu. 

Upoznavanje pojava bez uvježbavanja. 

Ključni pojmovi: ljestvica, solmizacija, abeceda, doba crtovlje, ključ. 

Obrazovna postignuća: pjevanje ljestvice solmizacijom i abecedom; trajanja nota = razina 

prepoznavanja; elementarno (verbalno) poznavanje (slike) notnoga pisma na razini 
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prepoznavanja; izvođenje jednostavnijih ritamskih obrazaca, kucanjem, izgovaranjem 

neutralnim slogom“ (Nastavni plan i program ... 2006, 71). 

 

„5. razred 
 

Ključni pojmovi: tonalitet, dur, mol, temeljne oznake tempa i dinamike. 

Obrazovna postignuća: obavijesno poznavanje temeljnih znakova notnoga pisma – na razini 

prepoznavanja.“ (Nastavni plan i program ... 2006, 73). 

 

6. razred 

Ključni pojmovi: slobodno – prema nahođenju nastavnika. 

Obrazovna postignuća: informativno poznavanje temeljnih znakova notnoga pisma – na 

razini prepoznavanja.“ (Nastavni plan i program ... 2006, 74). 

 

 Samo je u četvrtom razredu naveden sadržaj – gotovo identično kao u prvoj verziji. 

Jasno, to je za slučaj da nastavu glazbe preuzme nastavnik stručnjak.  

Za peti i šesti razred navode se samo ključni pojmovi – od kojih je u šestom razredu 

ostao samo naslov, te sasvim neodređena obrazovna postignuća postavljena identično u 

petom i šestom razredu. Iz  citiranih formulacija jasno je i to da je riječ samo o glazbenom 

pismu  bez ikakvoga  izvođenja glazbe. Stoga ćemo i mi ovdje govoriti samo o tome: o 

glazbenom pismu. 

Kako (dakle) učenike upoznati s elementima glazbenoga pisma? 

Pokušat ćemo pokazati kako bi moglo izgledati upoznavanje notnoga pisma uz 

napomenu (još jednom) da sve to treba shvatiti kao ležernu igru u kojoj se učenike ni na 

što ne prisiljava, u kojoj im se ne prijeti ocjenama, u kojoj im ništa nije teško. 

 

 

 

Igre s ljestvicama 

 

 

 Važno je naglasiti da aktivnosti upoznavanja glazbenoga pisma treba shvaćati kao igru 

u kojoj će učenici vlastitim izvođenjem iskusiti, uvidjeti  neke elementarne glazbene 

pismenosti. Ta „znanja“ ne smiju biti predmetom provjeravanja i ocjenjivanja stoga jer ne 

mogu, i neće biti sustavna i stoga što je riječ o činjenicama koje učenici mogu fenomenološki 

iskusiti (vidjeti, čuti) ali ih ne mogu razumjeti. Na primjer, učenici će  bez većih poteškoća, uz 

nastavnikovo pjevanje i harmonizaciju na klaviru, (pokušajem i pogreškom) otpjevati C-

dursku ljestvicu solmizacijom i/li abecedom, ali ne mogu razumjeti njezinu bit. Da bi se došlo 

do toga razumijevanja to bi fenomenološko iskustvo trebalo, prije svega, podići na razinu 

proceduralnoga znanja, tj. do vještine intonacijskoga kretanja po  tonskom prostoru C-dura – a 

to u okvirima osnovne škole nije moguće postići. Ako, pak, znanje ljestvice (i svega ostaloga 

u glazbenom pismu) nije proceduralno, nema smisla govoriti o cijelim stepenima i 

polustepenima, tetrakordima, intervalima, itd., ukratko, nema smisla verbalno definirati 

ljestvicu (i ostale glazbene pojedinosti). Verbalna „definicija“ da je  durska  ljestvica niz od 

osam tonova s polustepenima između trećega i četvrtog te sedmoga i osmog stupnja učeniku 

osnovne škole – pa, shodno tome, svakom neglazbeniku –  ne znači ništa.  Da bi razumio 

dursku ljestvicu, morao bi moći prepoznati njezin zvuk, a da bi to mogao, morao bi je moći 

suprotstaviti zvuku neke druge ljestvice, recimo molske, da bi, nadalje, mogao razumjeti C-
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dursku ljestvicu, morao bi tu, konkretnu dursku ljestvicu moći suprotstaviti ostalim durskim 

ljestvicama, itd., sve to, jasno, na proceduralnoj razini ...  

Učitelj osnovne škole ne smije postaviti pitanje koje zahtijeva verbalan odgovor, na 

primjer: što je, (ili, kako glasi)  C-dur ljestvica. Provjera toga „znanja“ smije se (to zahtijeva 

logika struke) obaviti samo tako da se na ploči napiše C-dur ljestvica, da se ona zajednički, uz 

nastavnikovu harmonizaciju otpjeva i da se eventualna verbalizacija svede na pitanje: što smo 

otpjevali, i/li, što je to što vidimo na ploči. 

 

 Na nekom (bilo kojem) nastavnom satu na kojem je, nakon slušanja glazbe, „ostalo“ 

desetak minuta, nastavnik će, bez ikakvih prethodnih objašnjenja, na ploču napisati C-dur 

ljestvicu, potpisati glazbenu abecedu (i, eventualno, solmizaciju): 

 

 

Zatim će učenicima reći otprilike: 

- mi ćemo sada zajedno otpjevati ljestvicu glazbenom abecedom, ali ćemo, prije toga, tu 

abecedu pročitati prema gore, i natraške, prema dolje 

- sad ću ja otpjevati  ljestvicu a nakon toga otpjevat ćemo je zajedno (nastavnik pjeva uz 

harmonizaciju na klaviru) 

- pokušajmo svi zajedno!  Gledajte u note i  abecedna imena! 

Otpjevati nekoliko puta, uvijek uz klavirsku harmonizaciju. Ne uvježbavati, nego 

ležerno, u opuštenoj atmosferi pjevati „koliko ide,“  jasno, nastojati da se otpjeva korektno i 

čisto, ali bez velike muke i, pogotovo, bez „kritiziranja“ učenika ako nešto nisu sasvim čisto 

otpjevali. 

 

- pokušajmo to isto solmizacijom! 

 Prije pjevanja pročitat će se solmizacijski slogovi  prema gore, i natraške, prema 

dolje! 

Nakon pjevanja: 

- to što smo otpjevali je C-dur ljestvica (kao što piše na ploči) 

- koliko je crta = notno crtovlje? 

- znamo li kako se zove znak na početku? 

- pogledajmo kako su napisane note – neke su na crtama neke su u prazninama 

- koliko tonova ima ljestvica? 

- ovaj se niz naziva  glazbena abeceda, a ovaj solmizacija 

- note toga oblika nazivaju se cijele note. Njih izvodimo tako da na svaku brojimo do četiri. 

Ovako:  nastavnik broji do četiri i plješće (ili kuca po stolu) dobe.  Pokušajmo zajedno! ... 

- sada ćemo na taj način pjevati ljestvicu. Svaki ćemo ton držati četiri otkucaja.  Pjeva se 

ljestvica abecedom ili/i solmizacijom s točnim izdržavanjem svake note! 

 To je sve što je glazbeno i spoznajno logično da učenici „saznaju“ o C-dur ljestvici. 

Rezimirajmo! 

- vidjeli su sliku C-dur ljestvice 

- sami su je otpjevali (vlastito iskustvo), 

- upoznali su glazbenu abecedu i solmizaciju 

- saznali da ljestvica ima sedam stupnjeva 
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- upoznali su cijelu notu i sami je izveli 

- upoznali su crtovlje 

- iskusili su povezanost između „penjanja“ glasa i slike nota u crtovlju. 

 Sve se to saznalo izravnim iskustvom: pjevanjem, gledanjem slike, razgovorom. Dalje, 

tj. dublje ne treba ići. Ni u kakva daljnja objašnjenja nije potrebno ulaziti. Ništa od svega toga  

nisu učenici pisali u svoje bilježnice. Sve što je trebalo, bilo je na školskoj ploči (ili na 

displeju). Cijeli se postupak može doslovno ponoviti na nekom od idućih satova kad (opet) 

ostane nešto vremena – pet do deset minuta – od ostalih aktivnosti. 

 Na nekom daljnjem satu kad nam opet preostane nešto slobodnog vremena od slušanja 

glazbe i pjevanja (a to će zapravo biti često, jer se ne može cijeli sat slušati glazba – to je 

učenicima naporno), nastavnik će na ploču napisati  ovakvu sliku: 

 

 

 

- prepoznajete li ovu sliku?                                      ... C-dur ljestvica 

- sjećate li se kako izgledale note kad smo je prvi put susreli  ... cijele note, četiri otkucaja 

- sjećamo li se glazbene abecede ... solmizacije? ... ponovno potpisati, ako treba! 

- otpjevajmo ljestvicu (kao da su, recimo, četvrtinke, ali polagano) kao prošli put! Uz 

harmonizaciju na klaviru, polako, opušteno, kao u igri, bez pritiska! 

- ove se note zovu polovinke i traju po dva otkucaja. Ovako:  pokazati! 

- otpjevajmo ljestvicu abecedom ... ili/i solmizacijom uz kucanje i ispravno izdržavanje 

polovinki. Ovako: pokazati pjevanjem i sviranjem! 

 Ishod: bilo je to, kao što se vidi, „produktivno“ ponavljanje C-dur ljestvice uz 

dodavanje novog elementa. To ponavljanje ne treba nipošto shvatiti kao uvježbavanje, nego 

upravo kao ponavljanje i ništa više od toga. Sva su pitanja bila upućena cijelom razredu s 

namjerom da se uspostavi razgovor. 

 Na nekom daljnjem satu, preostalih će se pet ili deset minuta iskoristiti na sličan način. 

Na ploči će se pojaviti sljedeća slika: 

 

 

 

- prepoznajemo li sliku?                                       ... C-dur ljestvica, ali s drugačijim notama. 

- to su četvrtinke. Svaka traje jedan otkucaj, što znači da ćemo ljestvicu pjevati ovako: 

Pokazati pjevanjem i sviranjem! Otpjevati  abecedom ili/i solmizacijom uzlazno i silazno: 

strpljivo, uz harmonizaciju, opušteno, igrajući se.  

- sad ćemo ljestvicu otpjevati ovako: 
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Pokazati pjevanjem i sviranjem! 

- pjevamo abecedom ili/i solmizacijom, uzlazno i silazno! 

- koliko smo tonova izveli na jedan otkucaj? 

- te se note zovu osminke. 

 I to je, dakle, bilo ponavljanje C-dur ljestvice uz nove ritamske elemente. Kao i svaki 

put dosad, sve se obavlja u ležernom razgovoru i pjevanju bez pritiska. Ako još ima vremena, 

na istom, ali možda i na nekom (bilo kojem) budućem satu, i ovako: 

 

  

 

- pjevat ćemo ovako: pokazati pjevanjem i sviranjem! Otpjevati abecedom ili/i solmizacijom 

uzlazno i silazno! 

- ove se ritamske figure nazivaju triolama. Biste li znali zašto? 

- u svim porimjerima, mi smo ljestvicu različito ritmizirali, ali su uvijek ostajali isti tonovi. 

- ako je neka pjesma sastavljena od tonova ove ljestvice kažemo da je ona u C-duru ili u C-

durskom tonalitetu. 

- to ćemo pogledati na  Veseloj pjesmi (Do nam želi dobar dan ...) 

Bilo bi najbolje pjesmu pojicirati na platno i zatim idući od note do note na slici, na ploču 

ispisivati C-dursku ljestvicu, uz napomenu da ćemo svaki ton napisati samo jednom (-  

nećemo pisati ponavljanja tonova). 

Kad je ljestvica gotova: 

- pjesma je, dakle, u C-duru, ili C-durskom tonalitetu. 

 

Na eventualni prigovor kako u upoznavanju notnoga pisma nije opravdano polaziti od 

ljestvice – jer, napokon, ljestvica nije glazba – nego bi na početku trebala stajati glazba,  tj. 

pjesma iz koje će se ljestvica „izvaditi,“ može se odgovoriti ovako: dâ, spoznajno teorijski 

bilo bi to opravdano, jer, doista, ljestvica nije glazba, ona je u glazbi isto što je u jeziku 

abeceda.  Najprije je bila glazba a onda glazbena abeceda, pak, bi, prema tome, 'i u nastavi 

trebalo slijediti taj redoslijed: od stvarne glazbe prema teoriji, a ne obratno'. Nažalost, takav 

spoznajno teorijski, pa time i didaktički opravdan put nije moguć jer učenici to jednostavno ne 

bi mogli razumjeti. Za njih je notama napisana pjesma skup sasvim apstraktnih, dakle, sasvim 

nerazumljivih znakova (notnih crta i nota) koje oni ni na koji način ne mogu s 

razumijevanjem „sortirati“ na zahtijevani način jer, jednostavno, ne poznaju kriterij toga 

sortiranja, ne poznaju sustav. To bi pred njihovim očima mogao/morao raditi nastavnik. Oni 

bi pritom mogli gledanjem pratiti nastajanje ljestvice ali se time ništa ne bi postiglo u 

njezinom glazbenom razumijevanju (nije dovoljno gledati, treba i vidjeti), a pogotovo ne u 

razumijevanju  glazbenoga sustava u cjelini.  

U trenutku kad smo, dakle, napisali ljestvicu (a nismo pošli od pjesme) oni također ništa ne 

razumiju, ali će gledanjem i pjevanjem napisane ljestvice postupno shvatiti ono što je tu uopće 

moguće shvatiti za nekoga tko nije sustavno (kao na solfeggiu) ulazio u tonski prostor: da se 

note pišu na crtama i u prazninama, da s „penjanjem“ glasa i note zauzimaju više položaje u 

crtovlju, da imaju takve i takve oblike, da se nazivaju tako i tako, itd. Naknadno povezivanje 

ljestvice s pjesmom, kao što smo pokazali, donekle će, ne sasvim, razjasniti stvari, tj. razjasnit 

će ih toliko koliko je to u uvjetima općeobrazovne škole uopće moguće. Dobit će se 

elementarni uvid u notno pismo. Više tu nije moguće, a nije ni potrebno učiniti.   
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 Na nekom od idućih satova (pod istim uvjetima), nastavnik će na ploču napisati neku 

novu ljestvicu, recimo D-dursku (kako ne može biti riječi o sustavnom svladavanju tonskoga 

sustava – kao što smo već rekli – sasvim je svejedno koja će to ljestvica biti): 

 

                                               D-dur ljestvica 

                            

- pogledajte kakvu sam ljestvicu napisao na ploču ... to je D-dur ljestvica. 

- ovi znakovi iza ključa nazivaju se povisilicama   (Nisu potrebna nikakva daljnja objašnjenja, 

jer ih učenici u osnovnoj školi ne bi mogli razumjeti iz razloga koje smo gore objasnili. 

Dovoljno je da ih učenici vide i da čuju njihov naziv. 

- izgovorimo je glazbenom abecedom                                            ... uzlazno i silazno dvaput! 

- to ćemo sada otpjevati, ovako:  ... pokazati uz harmonizaciju na klaviru, zatim otpjevati dva 

do tri puta, uvijek uz harmonizaciju na klaviru, uz veliko pomaganje nastavnika, bez prisile, 

bez napetosti (stresa), ležerno, kao u igri. 

- sad ćemo to isto izvesti solmizacijom ... ne treba čitati jer je „znaju“ odranije. Može se 

odmah pjevati, jednako kao gore: igrajući se, uz harmonizaciju, uz veliku pomoć nastavnika. 

- sad ćemo opet pjevati abecedom ali tako da svaki ton izgovorim dvaput. Ovako: ... pokazati 

pjevanje u osminkama, tj.  na svaki ton dvije osminke (kao gore, kod C-dura). Ne treba 

ispisivati na ploču. 

- zajedničko pjevanje na taj način uz kucanje! 

- možemo pokušati i s triolama. Ovako: ...  

 

 Na nekom od daljnjih sati napisat će se opet nova ljestvica 

 

                                          B-dur ljestvica 

                

  

 Obrada na isti način:  

- znakovi iza ključa nazivaju se snizilicama 

- čitanje abecedom uzlazno i silazno 

- pjevanje abecedom uzlazno i silazno dva tri puta bez uvježbavanja (kao i dosad) 
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- ako bismo imali pjesmu koja se sastoji od ovih tonova, reći ćemo da je u B-duru ili u B-

durskom tonalitetu. 

 

 Na jednak način i: 

 

                        E-dur ljestvica 

 

 

                      Es-dur ljestvica 

 

 

                       F-dur ljestvica 

 

 

... ako ima vremena, na jednak način i poneka ljestvica s više predznaka – recimo H-dur, Des-

dur – da učenici i to vide i otpjevaju. 

Po istom modelu, pod istim uvjetima (tj. ako se nađe vremena) mogu se upoznati dvije 

ili tri molske ljestvice, recimo: 

              a-mol ljestvica 

      

              d-mol ljestvica 
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                c-mol ljestvica 

 

               cis-mol ljesvica 

 

  

Ne treba više! I ove se ljestvice upoznaju – vide i pjevaju pokušajem i pogreškom – po 

opisanom modelu: uz pokazivanje nastavnika, uz stalnu harmonizaciju na klaviru, ležerno, 

bez ikakvog pritiska, igrajući se, „koliko ide.“  Ne uvježbavati i ne „drilanjem“ mučiti 

učenike! Ljestvice/tonaliteti upoznaju se samo kao zvučni fenomeni i kao vizualne slike. Bez 

„teoretiziranja“ i  pseudostručne sustavnosti!  

Opisana „obrada“ ljestvica neka se protegne na sve one razrede koje vodi stručni 

nastavnik glazbe, dakle, četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi. To znači da će se u jednom razredu 

„obraditi“ dvije ili tri (koje će se nekoliko puta ponoviti) – ne treba više. Toj igri s ljestvicama 

ne treba posvetiti više od desetak minuta. Sve što bi bilo više od toga, neka čeka iduću priliku!  

 

 

Igre s ritmovima 

 

 Upoznavanje ritamskih elemenata također treba shvatiti kao igru. Ni tu se neće težiti 

sistematizaciji ni „dubljem“ objašnjavanju nego će se pojedini jednostavni ritamski fenomenti 

upoznati praktičnim izvođenjem. Kao i u slučaju igara s ljestvicama i ritamske će se igre 

događati povremeno, kad nam ostane vremena. Štoviše, treba izbjegavati „redovitost“ jer bi se 

lako izgubio karakter igranja. 

 U nekoj prilici preostalih pet do deset minuta nastavnoga sata, učitelj će zamoliti 

učenike da zajedno s njim broje do četiri, i da, u skladu s brojanjem lagano dlanom kucaju po 

klupi, 

- ovako: jedan, dva, tri, čet'ri, jedan, dva, tri, čet'ri,  ... nekoliko puta. 

 Kad se postigne kontinuirano, ujednačeno izgovaranje i kucanje, 
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- sada prestanimo brojati i samo ćemo nastaviti kucati         ... 

- to što smo sad kucali može se napisati ovako: 

 

 

 

- gledajmo u te note i ponovno kucajmo kao prije ... učenici kucaju, učitelj pokazuje, i, 

eventualno, izgovara: jedan, dva, tri, čet'ri ...  

RITAMSKI  SLOGOVI  NISU  POTREBNI! 

- to što sam napisao, nazivamo ritamskim primjerom, 

- note koje vidimo zovu se četvrtinke; ... svaka je trajala tako dugo dok smo jednom udarili po 

klupi.  

- kucajmo još malo i gledajmo u note! Svaki naš otkucaj zove  se doba.  Pokazujući:  ovo je 

prva, ovo druga, ovo treća, ovo četvrta doba. 

- napisao sam dva takta ... pokazujući:  ovo je prvi, a ovo drugi, 

- koliko doba ima u svakom taktu?  ...  četiri 

- na svaku dobu došla je po jedna nota. To su četvrtinke. Kucajmo (plješćimo) još malo! 

- pokazujući: ovaj  znak zove se mjera  i to  četveročetvrtinska mjera, to nije razlomak, gornja  

brojka pokazuje ... itd.,  a donja  ... itd. 

- ovo je znak za ponavaljanje.  

 Na nekom od idućih satova opet će se pet do deset minuta posvetiti ritmu. Ponovno 

ćemo napisati isti ritamski primjer, nekoliko ga puta otkucati i ponoviti sve što smo naučili: 

- kako zovemo znakove na početku i na kraju, kako se nazivaju note, kako nazivamo, „kućice“ 

(uz pokazivanje na ploči) s po četiri dobe (=note), ritamski primjer. 

 Zatim ćemo, u nekoj daljnjoj prilici, napisati sljedeći primjer: 

 

 

 

- ovaj ćemo ritamski primjer izvesti ovako  ... učitelj broji i izvodi ritam (kucanjem, 

pljeskanjem, ili, kako god želi) 

- pokušajmo zajedno ... učenici broje i kucaju ritam. Ako treba, nastavnik ponovno pokazuje. 

Uči se imitacijom. Ne treba izvoditi po „metodičkim pravilima“ sofeggia glazbene škole. 

- nekoliko puta.  Bez napetosti, bez prisile, kao igra, koliko ide, i koliko učenici mogu i žele. 

- jeste li primijetili koliko smo puta udarali po klupi na drugu dobu?  ... dvaput. 

- to su osminke. Kucajmo još malo! 

- četvrodobna, ili četveročetvrtinska mjera može se napisati i ovako: 

 

 

 

- otkucajmo ovaj ritam – recimo, s dvjema rukama po klupi (kao dasviramo klavir) – uz 

nastavnikovu improvizaciju akordima, recimo:  
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 Na nekom daljnjem satu (i opet samo pet do najviše deset minuta): 

 

 

 

- koliko je ovdje taktova? 

- koliko doba (nota) u svakom taktu? 

- kako bismo ovdje brojali? ... pokazati! 

- kako bi se mogla zvati ova mjera? 

- pogledajmo zadnji takt! To ćemo izvesti ovako. Nota se zove polovinka i traje dvije dobe. ... 

pokazati,  ponoviti, ispraviti ako treba, ponoviti ... bez velike „filozofije,“ tj. bez ikakva 

teoretiziranja! Nota izgleda kako izgleda, zove se polovinka i „držimo je“ dok proteknu dvije 

dobe. 

- bismo li to znali otkucati?  ... uz veliku pomoć nastavnika, dva do tri  puta.  

 

- bismo li znali izvesti ovo? 

 

- uz pokazivanje učitelja, dva do tri puta, igrajući se. Svaki ritam učitelj može harmonizacijom 

pratiti u ritmu. 

- jednako i sljedeći primjer: 

 

 

 Prema istim načelima, pokazat će se i isprobati jednostavni slučajevi trodobne mjere: 

 

 
 

 
 Od ritamskih figura mogu se uvesti  triole i , i to je, manje ili više sve. 

 

Ne treba više! I ritmovi se, kao i ljestvice, upoznaju – vide i izvode pokušajem i 

pogreškom – po opisanom modelu: uz pokazivanje i imitiranje nastavnika, uz povremeno (ili 

stalno „obogaćivanje“ klavirskom pratnjom, ležerno, bez ikakvog pritiska, igrajući se, „koliko 

ide.“  Ne uvježbavati i ne „drilanjem“ mučiti učenike! I ritmove valja upoznavati  samo kao 

zvučne fenomene i kao vizualne slike. Bez „teoretiziranja“ i  pseudostručne sustavnosti!  

Opisane igre s ritmovima mogu se, kao i ljestvice, protegnuti  na sve razrede koje vodi 

stručni nastavnik glazbe, dakle, četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi. Igri s ritmovima ne treba 

posvetiti više od desetak minuta na jednom satu. Sve što bi bilo više od toga, neka čeka iduću 

priliku!  
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U čemu je razlika između opisanog  pristupa i pristupa obradi intonacijskih i ritamskih 

sadržaja na solfeggiu u glazbenoj školi? Premda bismo mogli govoriti o mnoštvu metodičkih 

pojedinosti, ograničit ćemo se samo na bitnu stvar: razlika je u tome što ovdje, za razliku 

od solfeggia, nema uvježbavanja a to, opet, stoga što nemamo namjeru stjecati intonacijska i 

ritamska umijeća, ili tzv. proceduralno znanje, nego informaciju o tome kako izgleda notno 

pismo  i kako zvuči ono što vidimo da je napisano. Razlika, jasno,  nije bilo kakva, upravo 

suprotno, ona je vrlo velika jer je proces vježbanja bitan sastavni dio nastave solfeggia i 

svakog drugog učenja u kome se stječu vještine i/li proceduralna znanja. Ali, kao što smo to 

već rekli, za takvo što u osnovnoj školi nema  ni vremena, ni ostalih potrebnih uvjeta, i, 

napokon, nema ni potrebe.  

Na kraju, treba naglasiti i to da se ništa od opisanoga ne smije pojaviti u 

„udžbenicima“ (koji su u osnovnoj školi ionako suvišni) jer bi to bilo u potpunoj suprotnosti s 

namjerom, a ta je  prvo, da sve mora ostati na razini manje ili više neobavezne informacije, tj. 

da treba izbjeći sustavnost, drugo, da se nastavniku sasvim prepusti što će, kada, i koliko 

intonacijskih i ritamskih sadržaja „obraditi,“  i, treće, da se uči tu, na licu mjesta, što je 

prirodna situacija tog tipa učenja. 

Već smo spomenuli da ta „znanja“ ne smiju biti predmetom provjeravanja i 

ocjenjivanja, ali je dobro još jednom to ponoviti. 
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