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Tihana Škojo: PO ETNI KORACI U ORGANIZIRANOM GLAZBENOM
PODU AVANJU DAROVITE DJECE

I. Gimnazija Osijek, Hrvatska
tihana.skojo@skojo.hr

Svu djecu u glazbenoj školi, bez obzira na njihove razli itosti, povezuje
najvažnija zajedni ka osobina koja ih svrstava u kategoriju darovitih, a to su uro ene
glazbene predispozicije. U novije vrijeme, sukladno težnji da se s glazbenim
obrazovanjem i detektiranjem glazbene darovitosti zapo ne što je mogu e ranije
glazbene škole pokazuju interes za predškolsko obrazovanje u kojem bi se
organiziranim planskim podu avanju pristupilo odgajanju glazbenog sluha prema
utvr enim sklonostima i obilježjima njihove glazbene darovitosti.

U predstavljenom radu se iznose mogu nosti i ste eno iskustvo u glazbenom
podu avanju djece koje se izvodi organiziranom nastavom u okviru glazbene škole s
ciljem da se razviju uro eni glazbeni potencijali i pobudi interes za glazbenim znanjem.

Klju ne rije i: darovita djeca, glazbene predispozicije, glazbeni sluh,
predškolsko glazbeno obrazovanje, glazbena škola

INITIAL STEPS IN THE ORGANISED TEACHING OF MUSIC TO TALENTED
CHILDREN
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All children in music schools, regardless of the differences between them, share
one common characteristic and that is their innate musical predisposition which
classifies them as talented. Recently, in order to begin with musical education and
detect children's talent as early as possible, music schools have shown significant
interest in teaching music to pre-school children. The idea is to plan lessons with the
aim of developing the children's musical ear according to the detected predispositions
and the characteristics of their talent.

The paper presents experiences and new options in teaching music to children in
regular music lessons in music schools in order to develop the children's innate musical
potential and increase their interest in acquiring musical knowledge.

Key words: talented children, musical predispositions, musical ear, pre-school
musical education, music school

Uvod

Od svih umjetnosti glazbena je umjetnost djetetu najdostupnija ve od ro enja.
Ljudski je slušni aparat nakon ro enja potpuno razvijen i pripremljen za obavljanje svoje
funkcije, dok se sposobnost za primanje ostalih umjetnosti razvijaju u kasnijoj dobi. Sluh
je „sposobnost percipiranja zvukova (tonova i šumova) s pomo u uha i kore velikoga
mozga“ (Hrvatski Op i Leksikon A-Ž 1996: 919). Rije je o zamršenom fiziološkom
procesu kod kojega je primarna, biološka funkcija omogu iti opažanje okoline,
orijentaciju u svakodnevnom životu i komunikaciju (Požgaj 1977: 387). De Casper i Fifer
(1980: 208) su utvrdili sposobnost razlikovanja boje glasa majke od nepoznatih osoba
kod djece u dobi mla oj od etiri dana. Osjetljivost na visinu zvukova raste
proporcionalno s uzrastom novoro en adi, te s šest mjeseci oni pokazuju sposobnost
uo avanja razlike osim po visini i boji i po intenzitetu zvuka.

Iz iskazane veze djeteta s glazbom koja je duboko ukorijenjena u njegovu
biološkom, fiziološkom ustrojstvu glazbeni odgoj se name e kao prijeko potreban
sastavni dio djetetovog života. Organizirano, plansko vo enje glazbenog podu avanja
zapo inje se provoditi kroz djetetov boravak u vrti ima, s pretpostavkom da je dijete s
navršene tri godine sposobno razlikovati, razumjeti i imitirati sve tri komponente koje
ine osnovu ranog predškolskog odgoja; rije i, ritam i melodiju. Osnovni zadatak

predškolskog glazbenog podu avanja u vrti ima je senzibilizirati djecu za glazbenu
umjetnost i uz stru no vodstvo omogu iti upoznavanje glazbenog izražavanja koje je
potrebno skladno uklapati u njihov spontani izri aj i život.

Za razliku od glazbenog odgoja koji se odvija u vrti ima, glazbeno podu avanje
djece u okviru glazbene škole djeluje s ciljem da se razviju uro eni potencijali i pobudi
interes i želja za glazbenim znanjem. Svu djecu u glazbenoj školi, bez obzira na njihove
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razli itosti, povezuje najvažnija zajedni ka osobina koja ih svrstava u kategoriju
darovitih, a to su razvijene glazbene predispozicije koje im omogu uju razvijanje
muzikalnih sposobnosti. Nastavnim planom i programom utvr ena je organizacija rada
glazbenih škola kojom su odre eni uvjeti upisa na osnovi položenog prijamnog ispita.
Temeljem uspjeha na prijamnom ispitu iz sluha, ritma i memorije u enici stje u pravo na
poha anje nastave, tako da razrednu skupinu ine samo u enici s razvijenim glazbenim
predispozicijama. Stoga je nastava u glazbenim školama prilago ena njihovim druk ijim
obrazovnim potrebama. Odlikuje se specifi nim sadržajima koji se metodi ki
kompleksnije oblikuju, vode i ra una da zadovolje sve aspekte njihovih posebnih
sposobnosti. Intencija je glazbenih pedagoga da se u planskom i organiziranom
odgojno obrazovnom procesu kroz stru no definirane i metodi ki fleksibilno vo ene
igre, glazbene zadatke i pjesme razvija intonacija, glazbeno pam enje, osje aj za ritam,
odnosno zapo inje odgajati glazbeni sluh. Stoga je glavni zadatak glazbenog odgoja
sluha „izgra ivati sposobnost svjesnog prepoznavanja i bilježenja ritmi kih, melodijskih i
harmonijskih elemenata muzike (Požgaj 1974: 719), brojnim aktivnostima osvijestiti i
slušno usvojiti glazbene pojmove koji služe kao osnova za dalju nadogradnju u okviru
teorijskih glazbenih disciplina na višim stupnjevima glazbenog obrazovanja (Oluji 1990:
12).

2. Organizirano glazbeno podu avanje

Stru ne glazbene škole u Hrvatskoj predstavljaju samostalan, neovisan i
zatvoren sustav podijeljen na osnovnu, srednju i visoku glazbenu školu (Rojko 2009:
63). Osnovna glazbena škola u okviru glazbenog odgojno-obrazovnog sustava
predstavlja stupanj na kojemu u enici stje u osnove za nastavak glazbenog školovanja
i mogu eg bavljenja glazbom (Škojo 2010: 21) i traje šest godina. Uz individualnu
nastavu odabranog instrumenta, svi u enici u osnovnoj glazbenoj školi obvezno
poha aju organiziranu skupnu nastavu solfeggia. Na nastavi solfeggia se postavljaju
temelji za razumijevanje glazbene strukturiranosti, stje u se, „uspostavljaju i razvijaju
intonacijska i ritamska znanja i vještine koje e omogu iti onome tko je takve vještine
stekao da odre eni glazbeni tekst otpjeva (glasno ili u sebi), odnosno da odre eni
glazbeni komad, prezentiran auditivno, glazbeno razumije“ (Rojko 1996: 96). Stoga je
svrha nastave solfeggia da se prema aktualnom nastavnom planu i programu razviju
sposobnosti, vještine i znanja uvažavaju i individualne osobine pojedinaca s ciljem
omogu avanja postizanja natprosje nih rezultata u glazbenom podru ju. Aktualnim
nastavnim programom (Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog
obrazovanja za glazbene i plesne škole 2006: 7-180) predvi eno je provo enje
sljede ih zadataka.

Omogu iti u enicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u
školi pou avaju te razvijati u enikove glazbene sposobnosti – produktivne i
reproduktivne.

Omogu iti uz u enje glazbala stjecanje i drugih važnih glazbenih znanja, vještina
i navika, omogu uju i u enicima cjelovit glazbeni razvitak.
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Pratiti u enikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja –
glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja u enika za one djelatnosti
(glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najve i, tako i u pogledu njihova krajnjega
profesionalnog usmjerenja.

Razvijati u u eniku, upoznavanjem hrvatske kulturne baštine osje aj pripadnosti i
bogatstvo razli itosti umjetni ke glazbe.

Voditi brigu o osobito sposobnim i darovitim u enicima.
Brinuti da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim

psihološkim, pedagoškim i metodi kim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog
u enika.

Voditi brigu pri upisivanju u enika na pojedino glazbalo o društvenim potrebama,
posebice u trenutku kad se donosi odluka o kona nom glazbenom usmjerenju.

Promicati glazbu, putem javne djelatnosti (priredbe, koncerti, smotre, natjecanja
...) i utjecati na unapre ivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje.

Propisane zadatke potrebno je uvažavati kao smjernice kretanja glazbenog
podu avanja u kontekstu pojedinog stupnja glazbenog obrazovanja. Na istom tragu s
ciljem unapre enja odgoja i obrazovanja te uskla ivanja s europskim razvojnim
trendovima u Hrvatskoj je u srpnju 2010. godine donesen nacionalni okvirni kurikulum
koji ustanovljavanjem odgojno-obrazovne stvarnosti ima svrhu odgovoriti nacionalnim i
društvenim zahtjevima. Njime se daju smjernice te osmišljava i osigurava mogu nosti
da odgojno-obrazovne ustanove što u inkovitije odgovore nacionalnim zahtjevima
odgoja i obrazovanja, odgovore pojedina nim potrebama u enja i razvoja svakog
u enika i razvijaju prepoznatljive osobitosti (Vican, Bognar, Previši 2007: 164). Stoga u
novije vrijeme, sukladno težnji da se s glazbenim obrazovanjem i detektiranjem
glazbene darovitosti zapo ne što je mogu e ranije, ali i uskla ivanju hrvatskih glazbenih
škola sa svjetskim stremljenjima, glazbene škole pokazuju sve ve i interes za
predškolskim obrazovanjem u kojem bi se organiziranim planskim podu avanju
pristupilo odgajanju glazbenog sluha i adekvatnoj pripravi za glazbeno školovanje, te
istovremeno izvršila stru na selekcija u enika prema utvr enim sklonostima i obilježjima
njihove darovitosti. Predškolsko glazbeno obrazovanje zbog specifi nog trajanja
osnovne glazbene škole obuhva a odgojno-obrazovni proces koji zapo inju djeca od
navršene pete godine do upisa u osnovnu glazbenu školu, s naj eš e osam godina.
Zbog iskazane specifi nosti u dobi djece koja se nalaze na granici predškolskog i
školskog uzrasta dolazi do kombinacije programa, koji se prilago avaju pojedinim
obrazovnim zadacima u svrhu zadovoljavanja njihovih obrazovnih potreba.

Nacionalnim okvirnim kurikulumom osiguran je razvoj sposobnosti darovite djece
usmjeravaju i se na zadovoljavanje njihovih posebnih spoznajnih potreba uz mogu nost
konstrukcije individualiziranog kurikuluma koji sadržajem odgovara potrebama darovitih
pojedinaca ili skupine. Njegovo oblikovanje zahtjeva odgovaraju u prilagodbu i
diferencijaciju sadržaja. Istovremeno se uzima u obzir da se aktivnosti glazbenog
podu avanja u glazbenoj školi provode u organiziranom slobodnom vremenu sa svrhom
razvoja konkretnih sposobnosti i vještina, ali i oplemenjivanja života djece sadržajima za
koje iskazuju posebne interese i kreativnost. Stoga se posebna pozornost usmjerava na
odabir aktivnosti koje se provode u okviru predškolskog glazbenog podu avanja, a osim
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na njihovu u inkovitost, pozornost se usmjerava i na nastavne metode kojima se poti e
aktivnost djece, te na kreativan glazbeni izraz sa željom za maksimalnom motiviranoš u
svih sudionika procesa podu avanja.

2.1. Aktivnosti u predškolskom glazbenom podu avanju
Organizirana predškolska glazbena nastava zasnovana je na na elima

otvorenog kurikuluma (Previši 2007: 27) u kojemu se izvedbene sadržajne jezgre
realiziraju kao radne cjeline na slobodan i kreativan na in. To je utvr eni tijek planiranog
podu avanja zasnovan na fleksibilnoj izvedbenoj osnovi sa ciljem ostvarivanja
najpovoljnijih rezultata na polju individualnog razvoja glazbenog sluha. Nastavniku se
prepušta da slobodno odabere organizaciju i metode rada sukladno interesima i
mogu nostima u enika. Istovremeno zbog izuzetne dinami nosti nastavnog tijeka
nastavnik u potpunosti mora isplanirati i pripremiti sve sadržaje i aktivnosti koje želi
realizirati. Podu avanje se prakti no ostvaruje kreativno osmišljenom kombinacijom
aktivnosti pjevanja, glazbene pismenosti, slušanja, glazbenih igara i glazbenog
stvaralaštva. Budu i da se radi o kombinaciji predškolskog i školskog uzrasta djece
osobito je važan element razrednog ugo aja koji nužno mora biti ugodan i radno
stimulativan, jer jedino takav ugo aj može rezultirati povoljnom ishodu odgojno-
obrazovnih zadataka. Stoga je kreativna atmosfera poželjna u svim aktivnostima
podu avanja jer motivira sve sudionike i nastavu ini boljom i uspješnijom. Od osobite
važnosti je procjenjivanje vlastitog rada. Najjednostavniji i najbrži indikator je
raspoloženje i motiviranost djece tijekom realizacije svih aktivnosti, temeljem kojega
emo usmjeravati tijek planiranog podu avanja.

2.1.1. Pjevanje
Pjevanje je najelementarniji, najspontaniji i najprirodniji na in ponašanja ovjeka

(Rojko 1996: 107) koje je obilježilo ovjekov razvoj još od prvobitne društvene
zajednice. Aktivnost pjevanja je najduže prisutna i omiljena u svim oblicima glazbene
nastave. U predškolskoj glazbenoj nastavi pjevanje je dominantna glazbena aktivnost.
Njegova je primarna zada a razvoj i sustavni odgoj glazbenog sluha, odnosno
uspostavljanje i razvijanje intonacijskih znanja i vještina. Tijekom pjevanja potrebno je
težiti postizanju kvalitete, razvijanjem vještine lijepog i pravilnog pjevanja s dobrim
izgovorom pjevanog teksta, uz pravilno držanje tijela i ispravno disanje. Lijepim
pjevanjem u enici zadovoljavaju umjetni ke glazbene zadatke, razvijaju osje aj za
estetiku, sposobnost doživljavanja i zapažanja glazbenih izvedbi, emocionalno
reagiranje na glazbu te muzikalnost. Posebnu pozornost potrebno je usmjeriti na odabir
glazbenih primjera, te je nužno uz intonativnu i ritamsku prilago enost odre enoj dobi
u enika prilagoditi i pjesni ki sadržaj. Pri odabiru prikladnog materijala prednost treba
dati umjetni kim, dje jim i narodnim pjesmama s vrijednim i prikladnim tekstovima.
Nastavnik sukladno stru nim zahtjevima pojedine teme, ali i interesu i zahtjevu djece
vrednovat e glazbeno-literarni sadržaj i pjesmu prezentirati na svojstven na in.
Pjevanje na predškolskom stupnju glazbenog podu avanja izvodi se u enjem pjesme
po sluhu i potrebno je da se izvodi u etiri faze (Rojko 2004: 151):
Upoznavanje pjesme
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Obrada teksta
U enje pjesme
Analiza pjesme
Glazbena interpretacija
Izvo enjem pjesme u cjelini, pjevanjem nastavnice ili putem snimke, djeca upoznaju
novu skladbu. Prilikom prvog predstavljanja nove skladbe potrebno je obratiti pozornost
na interpretaciju, a ugo aj se može poja ati kratkom prigodnom pri om, razgovorom ili
igrom kako bi se stvorilo ozra je koje odgovara karakteru i sadržaju nove skladbe.
U enje pjesme izvodi se oponašanjem pjevanja nastavnika; parcijalnom ili globalnom
metodom ovisno o zahtjevnosti i logici glazbenog teksta, ali i mogu nostima djece.
Osobito je važno da se u enje izvodi strpljivo uz ispravnu harmonijsku pratnju. Mogu e
je analiziranje skladbe ustanovljavanjem njenog melodijskog i ritamskog kretanja, oblika
i drugih elemenata izražavanja nakon što je pjesma nau ena i otpjevana u cjelini. Krajnji
rezultat u enja pjesme je postignut muzikalno interpretiranom, lijepo izvedenom
pjesmom, s jasnim razumljivim tekstom, uz uporabu pravilnog tempa i ispravne
dinamike.

Pjevanje u radu s predškolskim uzrastom nakon odre enog vremena mogu e je
izvoditi i u radu na modulatoru, sukladno razini znanja i stupnju opismenjivanja.
Pjevanje pomo u modulatora jednostavan je i djelotvoran na in usvajanja i
osvješ ivanja intonativnih i harmonijskih zvu nih predodžbi.

Prilikom svakog oblika pjevanja potrebno je ve od predškolskog glazbenog
stupnja obrazovanja prilago avati djecu na davanje intonacije kadencom, što e imati
važne implikacije za kasniji razvoj harmonijskog sluha i korist prilikom višeglasnog
pjevanja.

2.1.2. Glazbeno opismenjivanje
Pod pojmom glazbeno opismenjivanje razumijemo stjecanje intonacijskih i ritamskih
umije a koja omogu uju da se odre eni glazbeni tekst otpjeva ili auditivno prezentiran
tekst glazbeno razumije i zapiše (Rojko 1996: 83). Za usvajanje prave glazbene
pismenosti koja obuhva a takva znanja i umije a potreban je dugotrajan i intenzivan rad
s kojim je mogu e i poželjno zapo eti na predškolskom obrazovnom stupnju. Budu i da
sva djeca koja poha aju organizirano glazbeno podu avanje imaju razvijene glazbene
predispozicije nema zapreke za po etak osvještavanja poveznice izme u tonova i
notnog zapisa. Istovremeno je potrebno razmišljati o glazbenom obrazovanju koje im
predstoji, te nije uputno pretenciozno i ne plansko opismenjivanje. Ovu aktivnosti
potrebno je uvoditi postupno i polagano, da bi se dobro utvrdili svi pojedina ni zapisi
pojedinih tonova, te da bi glazbeno opismenjivanje preraslo u igru s tonovima koja
svakom novom kombinacijom predstavlja novi glazbeni doživljaj. Glazbeno
opismenjivanje na ovom ranom stupnju podu avanja treba prihvatiti bez prevelikih
o ekivanja u svrhu promjene aktivnosti koja e imati zadatak postupno ostvarivanje
veze izme u zvu anja tona i znaka kojim se zapisuje.

2.1.3. Slušanje
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Slušanje glazbe je aktivnost koja u najve oj mjeri utje e na razvoj estetske
kulture djeteta, oblikuju i i izoštravaju i osje aj za lijepo i estetski vrijedno. Slušanjem
se utje e na razvoj emocionalnoga života, pokre u se mašta i emocije i razvija se
glazbeni ukus. Iz brojnih istraživanja, ali i iz prakti nog iskustva znamo da je za
upoznavanje glazbe neophodno višekratno, aktivno slušanje. Pitanje na ina realizacije
aktivnog slušanja tema je koja izaziva nesuglasice me u glazbenim pedagozima. J.
Andreis (1967: 289) navodi kao jedan od osnovnih uvjeta za aktivno slušanje
slušateljeva informiranost o djelu, „kada je nastalo, da li je posebno vezano uz autorovu
biografiju, kakve su namjere vodile kompozitora dok ga je stvarao, što donosi sadržajna
strana djela, najvažnije o njegovoj formalnoj shemi, kojem muzi kom stilu pripada.“ Isto
mišljenje zastupa i V. Tomerlin (1973, prema Rojko, 1996: 148) kad navodi da je
„aktivnost u slušanju glazbe uvjetovana kvalitetom i sadržajem podataka o autoru i
djelu, stilskoj i društvenoj epohi, te izvodila kom ansamblu.“ P. Michael (Rojko, 1996:
148) isti e da se glazba jedino može razumjeti i doživjeti kad se ispravno shvate
konkretni povijesni uvjeti njezina nastanka. Možemo re i da postoje znanja koja su
glazbeno relevantna i znanja koja to nisu. Ili, drugim rije ima, znanja koja su
„glazbeniku potrebna, a koja ne samo da mu nisu potrebna, nego su samo prividno
(glazbena) znanja“ (Rojko, 2007: 73). Stoga se jedini metodi ki prihvatljiv na in
upoznavanja glazbe izvodi slušanjem glazbeno vrijednih djela uz kratka glazbeno
teorijska objašnjenja. Na elo koje je prisutno u glazbenoj nastavi, stoga je imperativ i u
predškolskom stupnju obrazovanja jest: od prakse k teoriji (Vidulin-Orbani  2002: 54).
Mnogi prakti ari rije doživljavanje upotrebljavaju na razli ite na ine. Brojni su glazbeni
pedagozi koji obi avaju nakon slušanja djela ispitivati u enike o osobnim impresijama.
Sukladno mnogim primjerima subjektivnosti, ili prikaziva ke komponente u glazbi
zaklju ak je da „tim i takvim tuma enjima nema mjesta u školi niti na predškolskom
stupnju obrazovanja. Dužnost je u itelja uputiti u enike u samu glazbu, omogu iti im da
osjete glazbenu ljepotu kao takvu i da shvate da ona ne leži ni u kakvim asocijacijama,
slikama, zamišljanjima, refleksijama i emocijama, nego isklju ivo u glazbi samoj“ (Rojko,
1996: 155). Umjesto da u enicima prije slušanja stvaramo raspoloženje kao predradnju
slušanju, te nakon slušanja uskla ujemo duševna stanja u enika sa ugo ajem i
sadržajem djela trebali bismo nau iti u enike slušati i razumjeti glazbu. Slušanju glazbe
uvijek treba pristupiti predradnjama kojima se u enici pripravljaju na ovu aktivnost.
Prema rije ima P. Rojka (1996: 151) „u enicima treba prije slušanja dati jasne zadatke
u vezi sa slušanjem: što treba slušati u skladbi. Zadaci mogu biti vrlo jednostavni – od
opažanja izvo a a (instrumenata, glasova, ansambla), preko pra enja teme i njezinih
preobrazbi, ritma, tempa, dinamike itd., do vrlo kompleksnih, kao što je, opažanje
složenijih glazbenih oblika“. Nakon priprave, slijedi slušanje iz kojega e u enici saznati
odgovore na postavljene zadatke. U razgovoru koji e potom uslijediti u enici e iznijeti
što su sve uli i opazili, te sami do i do potrebnih zaklju aka. Razgovor koji se vodi
nakon slušanja ima dvostruku ulogu. Prvo, kao promjena aktivnosti predstavlja odmor
izme u dva slušanja te se ponavljaju ste ene injenice, a drugo, razgovor motivira
u enike te im se daju novi zadaci za ponovno slušanje (Rojko, 2005: 12). Nakon
ponovljenog slušanja razgovorom se utvr uju teorijske karakteristike djela, prosu uje se
i vrednuje djelo.
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Postoji nekoliko faktora uspješnog slušanja. Prema Rojku (2005: 11, 13) to su
sljede i faktori:

Glazba mora biti atraktivna, ona za koju pretpostavljamo da e je u enici uz
adekvatnu metodi ku obradu bez poteško a prihvatiti;

Ponu ena glazba mora biti u tehni kom pogledu i u pogledu izvedbe najbolje
mogu e kvalitete;

Nastavnik mora aktivno slušati i pratiti glazbu zajedno s u enicima, pokretima i
izrazima lica ukazivati na bitne dijelove i prije svega iskazivati oduševljenje glazbom
koju predstavlja.

Slušanje glazbe u predškolskom glazbenom obrazovanju mogu e je ostvariti
nastavnikovim pjevanjem pjesme, sviranjem instrumentalne skladbe, slušanjem
reprodukcija putem ure aja i izvedbom glazbenika koji e došavši u razred ujedno
omogu iti djeci dodatna objašnjenja o instrumentima.

2.1.4. Glazbeno stvaralaštvo i glazbene igre
Stvarala ke aktivnosti usko su povezane s bogatom dje jom maštom, i treba ih

poticati, njegovati i estetski usmjeravati. U nastavi predškolskog glazbenog obrazovanja
mogu se provoditi brojne stvarala ke aktivnosti. Sudjelovanjem u takvim aktivnostima
u enici osnažuju svoje intonativno umije e i umije e zapisivanja glazbe (Lazarin, 1992,
sv. 2, 130). Kao glazbeno stvarala ke aktivnosti Lazarin navodi igre kojima e u enici
produbiti i u vrstiti, ali i provjeriti znanja i vještine ostvarene kroz aktivnosti zapisivanja
glazbe i pjevanja. Razne glazbene igre mogu e je provoditi osim u funkciji ponavljanja i
uvježbavanja pojedinih glazbenih sadržaja i kao samostalne aktivnosti koje e
sadržavati druge glazbene aktivnosti u odre enim omjerima. U sadržajnom okviru
nastavne prakse predškolskog uzrasta glazbene igre imaju važnu ulogu u pogledu
glazbenog razvoja, ali i ulogu oblikovanja djetetove osobnosti.

Izdvojit emo aktivnosti stvaralaštva koje se navode u nastavnim programima iz
1964., 1972., i 1984. godine, a mogu e ih je provoditi s djecom na predškolskom
stupnju glazbenog obrazovanja.
pronalaženje melodijskih motiva,
nastavljanje zapo etog ritma,
nastavljanje zapo ete melodije,
melodiziranje zadanog ritma,
glazbena pitanja i odgovori,
igre ronda tj. improviziranje glazbenih oblika,
pronalaženje i izvo enje pratnje,
slobodna melodijska ili/i ritamska improvizacija na zadani ostinato,
dodavanje novog glasa postoje em,
stvaranje melodije na zadani tekst,
stvaranje malih glazbenih cjelina,
stvaranje instrumentalne pratnje koja e „oslikati“ neki vanjski sadržaj.

Svaka stvarala ka aktivnost izvodi se uz unaprijed postavljene okvire i
ograni enja rada. Mogu se provoditi individualno ili u skupinama uz asistenciju
nastavnika. Za realizaciju svih stvarala kih aktivnosti najzna ajnija, ali i najzahtjevnija je
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uloga nastavnika. Njegovo znanje i stru nost, kao i motiviranost i kreativnost usko su
povezani s uspješnim izvo enjem svih aktivnosti i s uspjehom djece. Aktivnosti se
trebaju izvoditi esto i biti što je mogu e kra e, dinami nije i inventivnije, kako bi
osigurali dobar uspjeh. Ostvarivanjem glazbenog stvaralaštva djeca e razvijati
sposobnosti oblikovanja i sposobnosti improvizacije, razvijati osje aj za zakonitosti
glazbenog kretanja, tj. smisao za ritamsko i melodijsko kretanje, smisao za frazu, za
oblik što e u kona nici pridonijeti shva anju velikih djela u takvim formama. Glazbenim
stvaralaštvom u enici e razvijati kreativne glazbene sposobnosti u stvaranju vlastitih
melodija i spoznati da je glazbeno stvaralaštvo mogu e i u jednostavnijim formama.
Time e doživjeti nastajanje glazbe i u kona nici razviti kriti nost prema vlastitim
tvorevinama (Rojko 1996: 192). V. Tomerlin (1969: 14-17) pored navedenih stvarala kih
aktivnosti isti e da je za uspješno dje je glazbeno stvaralaštvo potrebno ostvariti
opuštenu atmosferu u kojoj e se sva djeca dobro osje ati. Za stvarala ki razvoj
ohrabruju a i tolerantna razredna okolina ima presudnu ulogu, jer je za realizaciju
stvaralaštva uvjet uspješan poticaj koji e navesti na sam in stvaralaštva. Tako er ne
smije se zanemariti da rezultati na podru ju dje jeg glazbenog stvaralaštva mogu se
posti i jedino ako se aktivnosti provode na na in da zadaci odgovaraju sposobnostima i
iskustvu u enika (Škojo 2010: 27).

3. Prikaz konkretnih metodi kih postupaka u radu s djecom starijeg predškolskog
uzrasta

Nastava po etni kog solfeggia organizirana je u Glazbenoj školi Franje Kuha a
Osijeku kao pripremno organizirano glazbeno podu avanje djece prije upisa u nižu
glazbenu školu. Svake školske godine nakon uspješno položenog prijamnog ispita
upisuje se jedan razredni odjel koji broji do dvadeset i pet u enika. Nastava se odvija
dva puta tjedno, odnosno realizira se sedamdeset sati tijekom jedne školske godine. Cilj
nastave po etni kog solfeggia je razviti uro ene glazbene predispozicije, prepoznati
glazbene preferencije i sukladno njima pomo i u odabiru instrumenta, te pripremiti
u enike za glazbeno obrazovanje u nižoj glazbenoj školi. Istovremeno detektirati
iznimno glazbeno darovite u enike i omogu iti im napredak u vertikali glazbenog
obrazovnog sustava.

Nastava po etni kog solfeggia prakti no se zasniva na kombiniranju aktivnosti
pjevanja, slušanja, glazbenog opismenjivanja i glazbenog stvaralaštva sukladno
sposobnostima i afinitetima u enika na na elima otvorene nastave. Nastava se u
realizaciji odlikovala visokim stupnjem elasti nosti, koji se ogledao u spontanosti
prilikom kombiniranja nastavnih metoda i oblika podu avanja. Svaki nastavni sat
osmišljavan je tako da osim razvoja kompetencija pobudi pozornost kod u enika,
omogu i im slobodu u glazbenom razvoju i potakne ih na pozitivnu me usobnu
interakciju. U svrhu što inventivnije i uspješnije nastave permanentno su se osmišljavali
razli iti nastavni oblici i metode. Opuštenim razrednim ozra jem i zanimljivim glazbenim
igrama stalno se održavao interes u enika i poticala motivacija.
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Prikazat emo dva nasumce izabrana nastavna sata po etni kog solfeggia kako
bi se prikazala prakti na primjena rada s djecom predškolskog uzrasta. Nastava je
realizirana tijekom 2006./2007. školske godine. Prikaz rada odvijao se u u ionici
teorijskih glazbenih predmeta prilago enoj za nastavu po etni kog solfeggia. Razred je
brojio 22 u enika, u rasponu od pet do osam godina.

studeni 2006.

Uvo enje tona c / Klasi ni rondo

Na po etku sata nastavnica je svirala melodiju, a u enici su rukom pokazivali kretanje
melodije. Slijedilo je ponavljanje austrijske narodne pjesme Kukavica i utvr ivanje
tonova g1 – e1.
Nakon pjevanja pjesme slijedio je melodijski diktat. Dužinom cijele u ionice postavljeno
je pet crta koje predstavljaju crte crtovlja. U enici su postavljeni u liniju ispred
improviziranog crtovlja i utvr uju to no kretanje melodije na na in da stanu na prvu crtu
(ton e1) ili drugu crtu (ton g1). Zatim se u enik kre e po improviziranom crtovlju i
ozna ava modelima od kolaž papira iste tonove koje istovremeno u enici solmizacijskim
slogovima pjevaju. Nastavnica u postavljenom melodijskom diktatu mijenja ton e1 za c1 i
definira promjenu, koju svi u enici pjevaju.
Nakon melodijske igre slijedilo je u enje pjesme M. Matanovi Tako ku a mali sat uz
osvještavanje tonova c1, e1 , g1. Uslijedila je ritamska improvizacija na nau enu pjesmu.
Cijeli razred pjeva prva dva takta pjesme, dok na sljede a dva takta jedan u enik
štapi ima improvizira pitanje, zatim cijeli razred zajedno pjeva peti i šesti takt, a drugi
u enik malim bubnjem improvizira odgovor. Improvizacija se ponavlja tri puta, koliko
pjesma sadrži strofa.
U enici su poslušali temu skladbe L. van Beethovena Za Elizu, koju je nastavnica
odsvirala na klaviru.
Razgovorom je utvr eno da se zaokružena glazbena misao koju smo poslušali naziva
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sposobnih, motiviranih i kreativnih generacija koje e biti u mogu nosti ostvarivati
natprosje ne glazbene rezultate.
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