
 1 

Škojo, T. (2010). Djeca s posebnim potrebama na nastavi solfeggia. Tonovi, 55, 19-32. 

 

 

DJECA S POSEBNIM POTREBAMA I PJEVANJE  

NA NASTAVI SOLFEGGIA 

 

Djeca s posebnim potrebama nose u sebi velike mogućnosti umjetničkog izražavanja. 

S glazbom se takva djeca mogu susretati na mnogo različitih načina, a bavljenjem glazbom u 

glazbenim školama omogućava im se potpuna potvrda osobnosti i  urođenih potencijala. 

 

U nastavi solfeggia djecu se raznim aktivnostima nastoji potaknuti na glazbeno 

izražavanje. Pjevanjem, slušanjem i različitim stvaralačkim aktivnostima razvijaju se i 

usavršavaju intonativne i ritamske vještine, razvija se glazbeno pamćenje, glazbeni ukus i 

muzikalnost. Pjevanje čini najspontaniji i najprirodniji način glazbenog izražavanja djece. To  

je najmanje ograničavajuća aktivnost za učenike s posebnim potrebama, a time i omiljeni dio 

nastave solfeggia. Važno je znati metodički pravilno voditi ovu nastavu uz dobro osmišljene 

aktivnosti jer će to omogućiti njegovanje glasa, pravilan razvoj organa za disanje i govor,  

unapređenje intonativnih vještina te aktivno obrazovanje sluha.  

Sluh se u nastavi solfeggia obrazuje osim putem pjevanja i putem slušanja.  

Prepoznavanjem i zapisivanjem različitih melodija isto se tako stječu ritamska i intonacijska 

znanja i umijeća. Posebna pozornost može se  posvetiti i različitim oblicima spontanog i 

svjesnog glazbenog stvaralaštva čime se može razvijati i dječja kreativnost. Svaku ritamsku i 

intonativnu pojavu može se obraditi na mnogo načina, ali pritom je važno odabrati one načine 

koji će omogućiti i aktivno uključivanje učenika s posebnim potrebama.  

U ovom radu prikazat ćemo kakve sve postoje mogućnosti za provođenje aktivnosti u 

kojima se ravnopravno s ostalom djecom mogu uključivati i djeca s posebnim potrebama.  

Naglasak ćemo pritom staviti na one aktivnosti kod kojih se djeca mogu glazbeno izraziti 

pjevanjem. 

 

Ključne riječi: djeca s posebnim potrebama, pjevanje, solfeggio, ritamske vještine, 

intonativne vještine, prepoznavanje melodije, glazbeno stvaralaštvo 
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1.    UVOD 

 

Svaku novu generaciju učenika odlikuju određene specifičnosti, različiti zahtjevi i 

interesi. Nastavom se u njima nastoji pobuditi interes i želja za znanjem, razviti urođeni 

potencijali i omogućiti brži i svestraniji razvoj. Svrha je nastave solfeggia da se prema 

aktualnom nastavnom planu i programu razviju sposobnosti, vještine i znanja te da se nastavni 

proces prilagodi učenicima s posebnim potrebama. Na nastavi solfeggia učenike s posebnim 

potrebama uključuje se integrirajući ih u redovnu nastavu i sve postojeće aktivnosti. Nastava 

se provodi s ciljem da se u svakom učeniku uz uvažavanje i poštivanje njegovih potreba 

estetski, spontano i neopterećeno, u isto vrijeme kreativno i ispunjeno, kvalitetno prenesu 

znanja i odgoji muzikalnost. U svim aktivnostima nastave solfeggia, na primjerima iz 

glazbene literature nastoji se postaviti temelj za razumijevanje melodijske, ritamske, 

harmonijske i formalne strukture umjetničke glazbe. 

Na primjeru mogućeg integriranja slijepe učenice u nastavu solfeggia bit će prikazane 

nastavne aktivnosti i mogućnost prevladavanja poteškoće u praćenju nastavnog procesa. Isti 

primjer omogućit će nastavnicima da se prepuste novim izazovima, napuste uhodane načine 

rada koje godinama dosljedno ponavljaju, te da prevladaju strah od novog i nepoznatog i da se 

obogate novim spoznajama i iskustvima.  

2.     DJECA  S POSEBNIM POTREBAMA  

Među djecu s posebnim potrebama možemo navesti: 

 djecu s poremećajima u mentalnom razvoju,  

 slijepu i slabovidnu djecu,  

 gluhu i nagluhu djecu, 

 djecu s poremećajima u govoru, 

 djecu s poremećajima u kretanju, 

 djecu sa smetnjama u ponašanju, 

 djecu s problemima u učenju i  

 nadarenu djecu. 

Neovisno o težini i izraženosti posebnih potreba sva navedena djeca imaju specifične 

probleme u praćenju nastavnog procesa, a svoje potencijale mogu razviti samo uz pomoć 

intenzivnijih oblika stručne pomoći i uz permanentno prilagođavanje procesa učenja. 

Poznavanje obrazovnih potreba djece omogućuje nam njihovo uspješno vođenje nastavnog 

procesa po individualnom programu učenja i dovođenje do uspješnih obrazovnih postignuća. 

Vođenje djece s posebnim potrebama bit će djelotvorno ako diferenciramo njihove zahtjeve, 
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odnosno ako posebnim potrebama svakog pojedinog djeteta prilagodimo kurikularne ciljeve, 

metode i aktivnosti učenja, ispitivanja i ocjenjivanja (Revell, 1997, 37).  

 Mercer ističe da je za djecu s posebnim potrebama najprimjerenije uključiti ih u 

redovne razrede, te da je moguća asimilacija na više načina ovisno o težini obrazovnih 

potreba. U redoviti razred bez dodatne pomoći upisat će se djeca sa lakšim problemima i 

poremećajima, a kvaliteta njihovog rada ovisit će o broju djece u razredu, stručnoj 

osposobljenosti učitelja, opremljenosti škole i ostalim manje značajnim faktorima. Djecu s 

umjerenim poremećajem potrebno je uključiti u redoviti razred uz stručnu pomoć stručnjaka 

koji će koristeći specijalne metode učenja, uspješno postizati obrazovne ciljeve. Povremeno 

uključivanje djece u redoviti razred zbog težeg poremećaja izvodit će se na način da učitelj u 

određeno vrijeme individualno radi s djetetom, prilagođava mu metode učenja i savjetuje ga.  

 Sukladno primjerima iz drugih europskih zemalja i u Republici Hrvatskoj se 

školovanje djece s posebnim potrebama odvija u redovitim školama i u posebnim odgojno-

obrazovnim ustanovama, te prilikom školovanja djece u osnovnim školama postoji potpuna i 

djelomična integracija. U potpunoj integraciji učenik u redovnom razrednom odjelu svladava 

redovne ili prilagođene nastavne programe i moguće je u isti razred upisati najviše tri učenika 

s posebnim potrebama. Učenik s posebnim potrebama prema zakonu o osnovnom školstvu 

ima pravo na posebnu dodatnu pomoć edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka, koja se 

provodi u posebno opremljenom prostoru škole. Za učenike motoričkih oštećenja, sluha ili 

vida produžava se stručni postupak nakon nastave, kao sastavni dio prilagođenog programa. 

Djelomična integracija provodi se za učenike s posebnim edukacijskim potrebama. Dio 

nastavnih sadržaja svladava se u posebnom razrednom odjelu gdje ih podučava učitelj 

defektolog, a dio se nastave provodi u matičnom razredu s učiteljem.  

 Da bi se djeca s posebnim potrebama uspješno integrirala u svoju razrednu zajednicu i 

da bi polučili uspjeh odgojno-obrazovnog procesu potrebno je:  

 senzibilizirati okolinu po pitanju svih različitosti i razviti pozitivan odnos cijele 

školske zajednice, 

 razumjeti potrebe djece s posebnim potrebama i uključivati ih, ne samo fizički, u 

razredni život, 

 osigurati djeci s posebnim potrebama uslove za razvoj njihovih potencijala; brzo i 

točno dijagnosticiranje njihovih mogućnosti i daljnji rad u skladu s njima, 

 permanentno fleksibilno prilagođavati kurikulum i 

 stalno surađivati i često se savjetovati sa stručnjacima. 

Da bi djeca s posebnim potrebama uspješno svladala odgojno-obrazovne zadatke 

svakako je najznačajnija, ali i najzahtjevnija uloga učitelja. Njegovo znanje i stručnost, kao i 

motiviranost i kreativnost usko je povezano s uspjehom te djece. Stoga je od iznimne važnosti 

stalno obrazovanje učitelja, njihovo upoznavanje s novim odgojno-obrazovnim postignućima 

te prilagođavanje zahtjevima djece s posebnim potrebama. 
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3.     DJECA S POSEBNIM POTREBAMA U NASTAVI SOLFEGGIA  

Osnovna glazbena škola u okviru cjelokupnog glazbenog odgojno-obrazovnog sustava 

predstavlja stupanj na kojem učenici stječu osnove za nastavak glazbenog školovanja i 

mogućeg profesionalnog bavljenja glazbom. U osnovnoj glazbenoj školi pored nastave 

odabranog instrumenta svi učenici obvezno pohađaju nastavu solfeggia. Dok je nastava 

glazbala individualna, skupno je organizirana nastava solfeggia u trajanju od dva školska sata 

(po 45 minuta) tjedno, odnosno 70 sati tijekom jedne školske godine.  

Učenicima s posebnim potrebama u glazbenim je školama, sukladno nastavi u 

redovnoj školi, omogućen oblik potpune integracije. Takav oblik odnosi se na predmete u 

kojima se izvodi skupna nastava, odnosno na početnom stupnju glazbenog obrazovanja na 

nastavu solfeggia.  

Aktualnim nastavnim programom1 u glazbenim školama predviđeno je provođenje 

sljedećih zadataka. 

1. Omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u školi 

poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne. 

2. Omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih važnih glazbenih znanja, vještina i 

navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak. 

3. Pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja – 

glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za one 

djelatnosti (glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu 

njihova krajnjega profesionalnog usmjerenja. 

4. Razvijati u učeniku, upoznavanjem hrvatske kulturne baštine osjećaj pripadnosti i 

bogatstvo različitosti umjetničke glazbe. 

5. Voditi brigu o osobito sposobnim i darovitim učenicima. 

6. Brinuti da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim 

psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog 

učenika. 

7. Voditi brigu pri upisivanju učenika na pojedino glazbalo o društvenim potrebama, 

posebice u trenutku kad se donosi odluka o konačnom glazbenom usmjerenju. 

8. Promicati glazbu, putem javne djelatnosti (priredbe, koncerti, smotre, natjecanja ...) i 

utjecati na unapređivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje. 

                                                             
1 Nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu u: Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog  

obrazovanja za glazbene i plesne škole (2006.) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatsko društvo 

glazbenih i plesnih pedagoga, Zagreb, 7-180. 
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I kod rada s učenicima s posebnim potrebama potrebno je realizirati sve navedene 

zadatke jer se jedino tako može ostvariti njihov cjelokupni razvitak. Pritom je potrebno stalno 

pratiti njihov napredak te uvažavati njihove specifične potrebe. Da bi se to doista moglo 

ostvariti za učenike s posebnim potrebama uz redovnu satnicu nastave solfeggia organizira se 

još i individualna dodatna nastava u trajanju od 30 minuta tjedno. Dodatna nastava organizira 

se najčešće dva puta tjedno po 15 minuta uz redovan sat solfeggia s namjerom utvrđivanja 

naučenog gradiva i s ciljem uspješnijeg uključivanja učenika  u razrednu skupinu. 

Nastavnim planom i programom utvrđena je organizacija rada glazbenih škola kojom 

su određeni uvjeti upisa na osnovi položenog prijamnog ispita. Temeljem uspjeha na 

prijamnom ispitu iz sluha, ritma i memorije učenici stječu pravo na pohađanje nastave, tako 

da razrednu skupinu čine samo učenici s razvijenim glazbenim predispozicijama.  

Aktivnosti i teme koje su planirane da se provode na nastavi solfeggia za svaki 

pojedini razred propisane su nastavnim planom i programom i navedene su sljedećim 

redoslijedom: glazbena pismenost, oznake i znakovi, ljestvice, mjera, intervali, melodija, 

ritam, diktat, stvaralački rad i slušanje glazbe. One čine propisani sadržajni okvir koji je 

postavljen kao teorijske upute unutar kojih se stvaralački realizira izvedbeni program. Na 

temelju određenog kurikulumskog okvira izrađuju se izvedbene jezgre koje se zatim 

realiziraju na slobodan i kreativan način. Učenici se pritom maksimalno aktiviraju u stjecanju 

znanja i vještina. Tu je, dakle riječ o otvorenom nastavnom kurikulumu (Previšić, 2007, 27). 

U nastavi solfeggia temeljenoj na otvorenom kurikulumu u kojem se maksimalno cijeni i 

potiče kreativnost svih sudionika procesa i gdje se potiču sukonstrukcijske aktivnosti 

izgradnje samog procesa učenici s posebnim potrebama lako se prilagođavaju i neopterećenije 

se osjećaju.  

Otvoreni kurikulum u nastavi solfeggia prepušta učitelju slobodan odabir organizacije 

i metoda rada u suradnji s interesima i mogućnostima učenika permanentno imajući u vidu 

potrebe svih sudionika nastavnog procesa. Djelovanje nastavnika usmjereno je osim na 

organiziranje nastave solfeggia još i na poticanje, usmjeravanje, pomaganje, savjetovanje i 

ohrabrivanje učenika. Nastavnik će svojim profesionalnim suverenitetom odgovoriti na sve 

obrazovne i odgojne spontane izazove te različite neplanirane situacije. To je ujedno i 

najznačajnija osobina nastavnika realizatora otvorenog kurikuluma koja omogućava da svi 

učenici, posebice oni s posebnim potrebama ostvaruju potencijale bez ikakvih ograničenja. 

 Otvoreni kurikulum svojim fleksibilnom metodologijom i ostvarivanjem utječe i na 

razvoj socijalnih odnosa među učenicima s posebnim potrebama. Ti odnosi predstavljaju 

značajne skrivene utjecaje u odgoju i obrazovanju (Bašić, prema Previšić, 2007, 26) koji se 

ostvaruju suradničkim i prijateljskim odnosom između učenika i nastavnika, a grade se 

postupno, kreativnim kombiniranjem svih nastavnih aktivnosti.  

U daljnjem prikazu otvorenog kurikuluma u nastavi solfeggia, na primjeru slijepe 

učenice integrirane u nastavu prikazat ćemo aktivnosti pjevanja, slušanja i različite 

stvaralačke aktivnosti kojima se nastojalo uvesti slijepu učenicu u predmet, razvijati 

intonativne i ritamske vještine, te stvoriti homogenu razrednu skupinu s dobrim osnovama za 

daljnju odgojno-obrazovnu nadogradnju. 
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3.1. Glazbeno opismenjivanje slijepih učenika 

Solfeggio u sustavu glazbenog obrazovanja ima izuzetno važnu ulogu. Njegova je 

uloga u prvom redu razvoj i sustavni odgoj glazbenog sluha. Glazbeni sluh nastaje učenjem i 

predstavlja sposobnost da se pamte i prepoznaju akustičko-glazbeni odnosi (Rojko, 1982, 38). 

Nastava solfeggia odvija se s ciljem i zadatkom „uspostavljanja i razvijanja intonacijskih i 

ritamskih znanja i vještina koje će omogućiti onome tko je takve vještine stekao da određeni 

glazbeni tekst otpjeva (glasno ili u sebi), odnosno da određeni glazbeni komad, prezentiran 

auditivno glazbeno razumije“ (Rojko, 1996, 96). To se u najvećoj mjeri ostvaruje pjevanjem 

melodijsko-ritamskih primjera i glazbenim diktatima. S obzirom na mentalne i fizičke procese 

kojima se ostvaruju ove aktivnosti, obje aktivnosti primarno se temelje na usvojenim 

ritamsko-melodijskim pojmovima. Usvajanje glazbenih pojmova na nastavi solfeggia odvija 

se usporedo sa svim ostalim aktivnostima na načelu da svakoj teorijskoj činjenici mora 

prethoditi njezin zvuk, kao i da svaku notu napisanu treba najprije ozvučiti (Rojko, 2004, 7). 

Vođeni tim metodičkim načelom ostvarujemo glazbeno opismenjivanje na nastavi, 

integrirajući pri tom slijepu učenicu. 

 Glazbeno opismenjivanje na nastavi solfeggia označava stjecanje znanja i umijeća koji 

omogućuju učenicima da notni tekst intonativno i ritamski točno otpjevaju i da zadani slušni 

primjer točno notno zapišu. Za slijepe učenike, zbog specifičnog glazbenog pisma početak 

glazbenog opismenjivanja predstavlja zahtjevniji dio ove aktivnosti. U prvom redu jer se 

odvija na samom početku nastave solfeggia kada se dijete tek upoznaje sa glazbom i načinom 

rada na nastavi solfeggia, i što je još važnije zbog nastave instrumenta kojoj je znanje notnog 

pisma neophodno potrebno za nastavu.  

 

3.1.1. Braillova glazbena notacija 

 Tvorac pisma za slijepe Louis Braille 1839. na istom načelu razradio je notno pismo 

za slijepe. Na kongresu u Parizu 1929. i na međunarodnoj razini Braillov notni sustav 

prihvaćen je kao notno pismo za slijepe.2 Braillova glazbena notacija je reljefno točkasto 

pismo koje se čita prstima. Osnovu čine dvije okomice, desna i lijeva, svaka po tri točkice, 

koje su označene brojevima.                                 

                                            1 ● ● 4 

                                            2 ● ● 5 

                                            3 ● ● 6       

Primarna razlika između klasične i Braillove notacije jest u tome što je klasična notacija 

višelinijska, dok je brajična jednolinijska. U jednoj se liniji označava visina, trajanje, 

glasnoća, boja i svi znakovi za način izvođenja tona (Hrvoj, 1995, 5).  

                                                             
2 Muzička enciklopedija, 3. Sv., Zagreb: JLZ, 1977. 388. 
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 Sedam se osnovnih tonova pišu istovjetno slovima abecede: d, e, f, g, h, i, j (Primjer 

1.) i one odgovaraju notnoj vrijednosti osminke.  

Primjer 1. 

                 ● ●   ● ○   ● ●   ● ●   ● ○   ○ ●   ○ ● 

                 ○ ●   ○ ●   ● ○   ● ●   ● ●   ● ○   ● ● 

                 ○ ○   ○ ○   ○ ○   ○ ○   ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

  

                   c       d       e        f       g       a       h 

Dodavanjem znaku za osminku točkice 6, dobijemo notnu vrijednost četvrtinke. Ako znaku 

osminke i dodamo točkicu 3 dobijemo polovinku, a dodavanjem točkica 3 i 6 znaku za 

osminku dobijemo cijelu notu. 

Taktovi se u brajičnoj notaciji odvajaju razmakom, te on predstavlja jedno prazno 

notno mjesto. Ritamski zadaci koji se u klasičnoj notaciji zapisuju na prvoj crti, u brajičnoj se 

notaciji pišu notom c. 

Početne točkice 3456 označavaju brojčani znak. Ako je on napisan neposredno ispred 

slova a, b, c, d, e, f, g, h, i, j onda se navedena slova pretvara u brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

0. Stoga svaka oznaka mjere započinje oznakom za brojčani znak 3456. Slijedi oznaka broja, i 

nakon toga dolazi oznaka jedinice mjere. Na primjer točkice: 3456,145,256 označavaju 

četveročetvrtinsku mjeru, a 3456,145,23 četveropolovinsku mjeru. Oznaka mjere uvijek stoji 

samostalno. 

Stanka cijele note bilježi se točkicama 134, polovinska stanka točkicama 136, 

četvtinska stanka 1236, a osminska točkicama 1346. Oktavni znak precizno određuje visinu 

tona ispred koje se nalazi i vrijedi sve dok se novom uputom ne odredi drugačije. 

 

 Predznaci se pišu neposredno ispred note na koju se odnose i od nje mogu biti 

odvojeni jedino oktavnim znakom. Točkice 146 označavaju povisilicu, 126 snizilicu, a 

točkice 16 razrješilicu. Predznaci kojima obilježavamo tonalitete pišu se neposredno ispred 

oznake mjere. Tako se na primjer G-dur, e-mol i četveročetvrtinska mjera piše točkicama: 

146,3456,145,256. 

 Na jednostavnom načelu ponavljanja sedam tonova ljestvice istim redoslijedom iz 

oktave u oktavu, logičnom određivanju znakova za notne vrijednosti, pauze, mjere, 

predznake, a zatim i za dinamiku, artikulaciju, agogiku, intervale, akorde, višeglasje … 

slijepima je omogućeno glazbeno opismenjivanje, a time i ozbiljnije bavljenje glazbom. 

(Mihaljević, 2005, 73). Po pitanju glazbene literature slijepi glazbenici nemaju danas nikakvih 

ograničenja. Braillove tiskare u Firenci, Leipzigu i Hamburgu bave se prilagodbom klasičnog 

notnog zapisa na braičnu notaciju, pa slijepi glazbenici imaju mogućnost profesionalnog 

djelovanja u svim željenim glazbenim granama.  
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3.2.      Uključivanje slijepih učenika u glazbene aktivnosti na nastavi solfeggia  

    Učenici na nastavi solfeggia stječu vještine koje im omogućuju da s jasnom slušnom 

predodžbom čitaju notni tekst, odnosno da s razumijevanjem prepoznavajući strukturu slušaju 

glazbu (Rojko, 2007, 84). Stjecanje vještina ostvaruje se sustavnim vježbanjem na glazbenim 

primjerima koji mogu biti izvedeni iz literature ili didaktički primjeri. Didaktički glazbeni 

primjeri služe da učenici pomoću njih uvježbaju određene intonativne i ritamske pojave. Oni 

najčešće nemaju osobitu glazbenu vrijednosti i služe jedino u svrhu ostvarivanja formalno-

funkcionalnog zadatka nastave solfeggia (Rojko, 2004, 169). Za razliku od didaktičkih 

glazbenih primjera, kratki ulomci ili teme, odnosno primjeri iz umjetničke glazbene literature 

te različite dječje pjesme predstavljaju primjenu prave glazbe u nastavi solfeggia. Osim što se 

njihovom primjenom ostvaruje formalni zadatak isto tako se uspješno ostvaruju i materijalni 

zadaci. Pjevanjem i upoznavanjem primjera iz glazbene literature učenici se mogu upoznati s 

različitim pojavnim oblicima glazbe, mogu naučiti i zapamtiti određeni broj glazbenih 

ulomaka te naučiti neke osnovne podatke iz glazbene povijesti. U konačnici temeljem 

primjera iz glazbene literature sustavno se djeluje na razvoj glazbenog ukusa, čime se 

ostvaruje i funkcionalni zadatak nastave solfeggia. 

   Praktična realizacija nastave solfeggia temeljena na glazbenim primjerima iz literature 

zahtijeva od nastavnika veći angažman u smislu pronalaska adekvatnih primjera prilagođenih 

za savladavanje određenih intonacijskih i ritamskih pojava na pojedinom stupnju učenja. U 

isto vrijeme uloženi trud rezultira višestrukom koristi kako za učenike, tako i za nastavnike. 

Nastavnici oslobođeni od rutinske realizacije nastave koja se odvija po redoslijedu unaprijed 

utvrđenom od strane autora odabranog priručnika imaju slobodu da odaberu najbolji primjer 

po načelu primjerenosti trenutačnom stupnju razvijenosti vještine učenika, po glazbenoj 

kvaliteti primjera i po osobnom kreativnom viđenju rasporeda gradiva predviđenog za taj 

nastavni sat. Učenike se primjenom primjera iz glazbene literature upoznaje s umjetnički 

vrijednim djelima, kojima stječu glazbena znanja temeljena na pravoj glazbi. Nastava 

temeljena na primjerima iz glazbene literature atraktivnija je i dinamičnija, a učenici su  

motiviraniji za takav oblik realizacije. Uz sve navedene prednosti ne smijemo zaboraviti još i 

na estetski učinak glazbe ostvaren takvim načinom podučavanja.  

   I za slijepe učenike nastava temeljena na glazbenim primjerima najbolji je način 

praktične realizacije solfeggia. U prvom redu zbog načina rada koji se ne temelji na 

udžbeniku ili priručniku, čime se svi učenici stavljaju u ravnopravan položaj. U drugom redu 

zbog činjenice da je danas do svih glazbenih primjera pisanih na Braillovom pismu relativno 

jednostavno doći, ili je potrebno uložiti tek malo više truda od strane nastavnika da odabrani 

primjer samostalno napiše Braillovom notacijom. Nastava solfeggia na početnom stupnju u 

praksi se isključivo temelji na dječjim i narodnim pjesmama, ali i na jednostavnijim temama i 

ulomcima umjetničke glazbe. S obzirom na izuzetno velik broj pjesama, jednostavno je 

pronaći primjere na kojima će učenici upoznavati pojedine intonativne i ritamske glazbene 

pojave.  
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Dakle, za upoznavanje bilo koje nove pojave i termina na nastavi solfeggia, posebice onih 

koje se događaju na početnom stupnju učenja, na svakom je nastavnom satu potrebno  koristiti 

izravni, konkretan3 put.  

3.2.1. Zapisivanje i pjevanje primjera iz literature 

   Prepoznavanjem i zapisivanjem različitih melodija (primjera iz literature) stječu se 

ritamska i intonacijska znanja i umijeća na nastavi solfeggia. „Predmetom glazbenog diktata 

može i mora postati svaka intonativna i ritamska pojava, dakle sve ono što se u okviru 

intonacije i ritma obrađuje na solfeggiu“ (Rojko, 1996, 98). Uz opću podjelu diktata na 

ritamske, melodijske, melodijsko-ritamske, jednoglasne i višeglasne, po obliku diktat može 

biti usmeni i pismeni. U radu sa slijepim učenicima diktati će u početku biti uglavnom 

usmeni, dok će se pisani diktati uvesti kasnije i postupno, ovisno i o brzini svladavanja 

Braillovog notnog pisma. 

   Realizacija svakog diktata, neovisno o vrsti, prolazi kroz nekoliko stupnjeva. Unutar 

pripremne faze, koja obuhvaća osiguravanje svih preduvjeta za uspješan rad potrebno je 

tijekom nastave voditi računa o mjestu sjedenja slijepog učenika. Učenik mora sjediti blizu 

mjesta nastavnika kako bi čuo objašnjenja i upute za rad, te bio u mogućnosti bez nejasnoća 

doći do svih potrebnih informacija koje su njemu potrebne (vrsta diktata, tonalitet, početni 

ton, mjera, broj taktova te broj ponavljanja). Nakon početnih uputa daje se intonacije i 

određuje tempo diktata.  Izabrani primjer iz literature primjeren je stupnju znanja učenika i 

najčešće se diktira na instrumentu koji je određen originalnim primjerom iz literature. 

Diktirani ulomci predstavljaju muzikalne cjeline koje učenici mogu s lakoćom upamtiti. 

Ulomci koji se diktiraju tijekom sustavnog rada postupno će biti sve duži, kao rezultat 

sustavnog razvijanja glazbenog pamćenja. Povratna informacija kojom obavještavamo 

učenike o rezultatu njihova rada iznosi se češće, osobito tijekom početnih godina nastave 

solfeggia, na brojne različite načine. Prilikom kontrole rezultata, neovisno o većem broju 

učenika u skupini, potrebno je provjeriti rad slijepog učenika kako zbog specifičnosti notnog 

pisma, tako i zbog njihove daljnje motiviranosti. Nakon završenog vježbanja diktatom, 

sukladno uvriježenom pravilu nastavne prakse učenici primjer pjevaju u cjelini. Pri tome je 

posebno potrebno voditi računa o načinu donošenja teksta za slijepe učenike. U Braillovoj 

notaciji tekst se ne potpisuje ispod melodije, nego se najprije piše melodija, a zatim tekst. 

Kratke skladbe, u koje ubrajamo i glazbene diktate, pišu se tako da se napiše cijela melodija, 

pa cijeli tekst. Duže skladbe pišu se po dijelovima, a dužina dijelova određuje se prema smislu 

teksta, a ne melodije. 

   Isti zadaci koji su potrebni u realizaciji glazbenog diktata na solfeggiu, potrebni su i da 

bi se realiziralo pjevanje. Dakle, svaki primjer namijenjen glazbenom diktatu, primjer je i za 

pjevanje. Učenici tijekom realizacije glazbenog zadatka primjenjuju iste intelektualne 

operacije kao što su one operacije koje koriste pri pjevanju, s razlikom što diktatu prethodi 

zvuk, a pjevanju notna slike te je time utvrđena reverzibilnost istih psihičkih operacija (Rojko, 

1996, 95).  

                                                             
3 Vidjeti Rojko, P. (2004.) Metodika glazbene nastave-praksa I. dio. Zagreb: Jakša Zlatar  
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U aktivnosti pjevanja s lista sazdan je osnovni zadatak nastave solfeggia. Smatra se  da točno 

pjevanje podrazumijeva razvijena intonativna i ritamska znanja i vještine, odnosno usvojene 

glazbene pojmove. Pjevanje u nastavi solfeggia označava aktivnost koja se odvija usvojenim 

intonacijskim i ritamskim znanjima, na temelju kojih učenici uspostavljaju slušne pojmove i 

predodžbe, odnosno zasniva se na zvučnoj slici u svijesti učenika koja će se realizirati glasom. 

   Jedan od postupaka vježbanja u svrhu ostvarenja uspješne realizacije pjevanja je rad na 

modulatoru. Neovisno radi li se o slovčanom ili notnom modulatoru rad je jednostavan i 

izuzetno učinkovit. Moguća su tri načina rada4: 

1. nastavnik pjeva frazu neutralnim slogom, a učenici imitiraju frazu imenima tonova, 

2. nastavnik pokazuje note, a učenici istovremeno pjevaju bez pomoći nastavnika i  

3. nastavnik u tišini pokazuje frazu, koju učenici reproduciraju po sjećanju. 

Rad na modulatoru za slijepe učenike u skupnoj nastavi izvodi se prvim načinom rada, dok se 

sve ostale izvedbe zbog specifičnosti Braillove notacije izvode u prvo vrijeme jedino na 

dodatnoj nastavi. Prije pjevanja potrebno je dati intonaciju tako da nastavnik svira kadencu, a  

učenici pjevaju traženi ton. Kadencom, odnosno povezivanjem akorda u kraćim sljedovima, 

usvajaju se i osvješćuju uz intonativne još i harmonijske zvučne predodžbe. To je posebno 

važno za razvoj harmonijskog sluha i za višeglasno pjevanje. 

   Pjevanje označava primjenu, ali i verifikaciju stečenog znanja i umijeća, stoga svaki 

primjer učenici trebaju najprije otpjevati a vista. U postupku pjevanja slijepi učenici nalaze se 

u ravnopravnom položaju sa svim ostalim učenicima, te za sve vrijede iste pripremne radnje: 

 utvrđivanje tonaliteta i mjere, 

 davanje intonacije kadencom, 

 pjevanje primjera s ponavljanjem. 

Nakon upoznavanja s pjesmom uslijedit će analitički postupak5: 

 čitanje pjesme ritamskim slogovima i 

 pjevanje solmizacijom. 

Ukoliko pjesma sadrži tekst slijedit će čitanje teksta i njegovo pojašnjenje (posebice ako se 

radi o narodnoj pjesmi), dorađivanje pjesme dinamikom te izvedbom u odgovarajućem tempu 

uz instrumentalnu pratnju.  

    

                                                             
4 Vidjeti Rojko, P. (2004.) Metodika glazbene nastave-praksa I. dio. Zagreb: Jakša Zlatar., str. 140 

5 Vidjeti Rojko, P. (2004.) Metodika glazbene nastave-praksa I. dio. Zagreb: Jakša Zlatar., str. 171 
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Lijepim pjevanjem učenici zadovoljavaju umjetničke zadatke nastave solfeggia. Kod učenika 

se razvija osjećaj za estetiku, sposobnost doživljavanja i zapažanja glazbenih izvedbi, duševna  

prijemljivost, emocionalno reagiranje na glazbu te muzikalnost. Stoga je muziciranje 

aktivnošću pjevanja od osobite važnosti za svu djecu s posebnim potrebama. Iako učenici vole 

i žele pjevati, potrebno je težiti postizanju kvalitete pri pjevanju. U nastavi solfeggia potrebno 

je razvijati vještinu lijepog i pravilnog pjevanja s dobrim izgovorom pjevanog teksta, uz 

pravilno držanje tijela i ispravno disanje. Pri odabiru glazbenih primjera nužno je uz 

intonativnu i ritamsku prilagođenost određenoj dobi učenika prilagoditi i pjesnički sadržaj. Pri 

odabiru prikladnog materijala prednost treba dati umjetničkim, dječjim i narodnim pjesmama 

s vrijednim i prikladnim tekstovima. 

3.2.2. Aktivnosti glazbenog stvaralaštva 

Stvaralačke aktivnosti usko su povezane s bogatom dječjom maštom, i treba ih 

poticati, njegovati i estetski usmjeravati. U nastavi solfeggia mogu se provoditi brojne 

stvaralačke aktivnosti. Sudjelovanjem u takvim aktivnostima učenici osnažuju svoje 

intonativno umijeće i umijeće zapisivanja glazbe (Lazarin, 1992, sv. 2, 130). Kao glazbeno 

stvaralačke aktivnosti Lazarin navodi igre kojima će učenici produbiti i učvrstiti, ali i 

provjeriti znanja i vještine ostvarene kroz aktivnosti zapisivanja glazbe i pjevanja.  

Među aktivnostima stvaralaštva koje se navode u nastavnim programima iz 1964., 

1972., i 1984. godine izdvojit ćemo samo one aktivnosti koje ostvaruju pravo glazbeno 

stvaralaštvo: 

 pronalaženje melodijskih motiva, 

 ritmizacija zadanog teksta, 

 nastavljanje započetog ritma, 

 nastavljanje započete melodije, 

 melodiziranje zadanog ritma, 

 glazbena pitanja i odgovori, 

 igre ronda tj. improviziranje glazbenih oblika, 

 pronalaženje i izvođenje pratnje, 

 slobodna melodijska ili/i ritamska improvizacija na zadani ostinato, 

 dodavanje novog glasa postojećem, 

 stvaranje melodije na zadani tekst, 

 stvaranje malih glazbenih cjelina, 

 stvaranje instrumentalne pratnje koja će „oslikati“ neki vanjski sadržaj.   
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  Prije nego što učenici započnu stvaralačku aktivnost potrebno je postaviti okvire rada i 

ograničenja kako bi stvaralaštvo bilo što uspješnije i sadržajnije. Stvaralačke aktivnosti 

trebaju se izvoditi često i biti što je moguće kraće, dinamičnije i inventivnije, kako bi osigurali 

dobar uspjeh u motiviranom i kreativnom ozračju. Stvaralačke aktivnosti mogu se provoditi 

individualno ili u skupinama. Individualne aktivnosti mogu se odnositi na samostalno 

improviziranje, zamišljanje i spontano izvođenje ritmiziranih tekstova, dovršavanje započetih 

fraza, realiziranje melodije na zadani tekst, stvaranje i zapisivanje melodijsko-ritamske cjeline 

i sl. Skupne aktivnosti odnose se, primjerice na osmišljavanje skladbe zadane forme pomoću 

različitih vrsta udaraljki, pronalaženja i izvođenja pratnje, i sl.    

3.2.2.1. Slijepi učenici u aktivnostima glazbenog stvaralaštva 

Početni stupanj ostvarivanja glazbenog stvaralaštva kod slijepe djece, sukladno 

razvoju glazbenog stvaralaštva C. Orffa je otkrivanje zvukova i pokreta. Posebnost ove faze 

očituje se u prednosti slijepe djece koja istančanim osjetilom sluha percipiraju više zvukova i 

time se odmah u početku bez ustezanja uključuju u stvaralačke aktivnosti. Nakon osviještenih 

zvukova koji ih okružuju učenici istražuju mogućnosti da imitiraju njihov zvuk i ritam. U toj 

aktivnosti djeca razvijaju svoje temeljne ritamske vještine ritmiziranim govorom, 

pucketanjem prstiju, pljeskanjem, upotrebom različitih ritamskih udaraljki, slobodnim ili 

ritmiziranim pokretima u prostoru i sl. Ova faza stvaralaštva imanentna je slijepoj djeci, a kao 

poticaj za njeno izvođenje može poslužiti dodatna uputa da svi učenici u skupini zaklope oči 

kako bi se usredotočili isključivo na slušanje. Sljedeću fazu razvoja glazbenog stvaralaštva 

čini imitacija i improvizacija na osnovu koje se razvijaju vještine do stupnja da djeca mogu 

samostalno oblikovati i kombinirati nove glazbene obrasce. U posljednjoj se fazi kombiniraju 

elementi iz prethodnih faza, te obuhvaća aktivnosti stvaralaštva u kojima se stvaraju nove 

male forme tipa ronda, teme s varijacijama ili suite manjih dimenzija.  

Na temelju iskazanog ostvarivanja glazbenog stvaralaštva učenici će ostvariti sljedeće 

kompetencije: 

 samostalnim stvaranjem glazbenih formi pridonijeti shvaćanju velikih djela u 

takvim formama, 

 razvijati sposobnosti oblikovanja i sposobnosti improvizacije, 

 razvijati osjećaj za zakonitosti glazbenog kretanja, tj. smisao za ritamsko i 

melodijsko kretanje, smisao za frazu, za oblik, 

 razvijati smisao za adekvatno ritmiziranje i melodijsko oblikovanje odabranog 

teksta i 

 razvijati smisao za melodijsku i ritamsku improvizaciju. 

Glazbenim stvaralaštvom učenici će razvijati kreativne glazbene sposobnosti u stvaranju 

vlastitih melodija i spoznati da je glazbeno stvaralaštvo moguće i u jednostavnijim formama. 

Time će doživjeti nastajanje glazbe i u konačnici razviti kritičnost prema vlastitim 

tvorevinama (Rojko, 1996, 192). 
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V. Tomerlin (1969, 14-17) pored navedenih stvaralačkih aktivnosti ističe da je za 

uspješno dječje glazbeno stvaralaštvo potrebno ostvariti opuštenu atmosferu u kojoj će se sva  

djeca dobro osjećati. Za stvaralački razvoj slijepe djece ohrabrujuća i tolerantna razredna 

okolina ima presudnu ulogu u ostvarivanju stvaralačkih aktivnosti, jer je za realizaciju 

stvaralaštva uvjet uspješan poticaj koji će navesti na sam čin stvaralaštva. Također ne smije se 

zanemariti da rezultati na području dječjeg glazbenog stvaralaštva mogu se postići jedino ako 

se aktivnosti provode tako da zadaci odgovaraju sposobnostima i iskustvu učenika.  

Prema nastavnom programu iz 2006. godine za učenike prvog razreda predviđene su 

aktivnosti melodijske, ritamske i melodijsko-ritamske improvizacije, zamišljanja i spontano 

izvođenja ritmiziranih govorenih tekstova (brojalica), improviziranja melodije na notnome 

modulatoru i improviziranje melodije na tekst dječje pjesmice. Osim improviziranja melodije 

na notnom modulatoru sve predviđene aktivnosti uspješno se mogu realizirati sa slijepim 

učenicima. U udžbenicima za solfeggio navode se načini primjene aktivnosti glazbenog 

stvaranja, a sve navedene možemo primijeniti i u radu sa slijepim učenicima. Golčić (2007, 

127-132) predlaže izvođenje motiva kao pitanje nakon čega učenik završava frazu u obliku 

odgovora, a na zadani motiv učenici mogu izvoditi i različite završetke. Lazarin (1992, 124, 

130) u svojim udžbenicima predlaže dovršavanje melodija na osnovu konkretnih ritamskih i 

tonskih obrisa. Izgrađivanje melodije na temelju predložene ritamske osnove, naznačenog 

početka, sredine i završetka. Stvaranje melodije prema zadanom tonskom nizu u okviru 

određenog tonaliteta na zadanoj mjeri i započetoj ritamskoj osnovi. Oblikovanje melodija 

sukladno harmonijskoj podlozi, sukladno zadanoj mjeri i ritamskom toku. Dopunjavanje ili 

dovršavanje započete glazbene misli i uglazbljivanje stihova uz pomoć zadanog ritma.  

U nastavi solfeggia postoje velike mogućnosti i potreba za primjenom aktivnosti 

glazbenog stvaralaštva, a nastavnim planom i programom ostvaren je samo poticaj za 

nastavnike da u nastavnu praksu uvedu glazbeno-stvaralačke aktivnosti. I aktualni udžbenici 

usmjeravaju opisima moguće načine provođenja takvim aktivnosti, a iz iskustva znamo da 

djeca stvaralačke aktivnosti prihvaćaju i doživljavati pozitivno i motivirajuće. Stoga je za  

realizaciju dobre nastavne prakse solfeggia od izuzetne važnosti da se provode i aktivnosti 

glazbenog stvaralaštva, odmjerene potrebama i mogućnostima slijepe djece, kako se oni ne bi 

osjetili zanemareno ili izolirano od razreda.  
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4. ZAKLJUČAK 

„Dobar glazbenik je onaj tko razumije glazbu bez partiture i partituru bez glazbe. Uho ne bi trebalo oka, 

a oko ne bi trebalo uha.“ R. Schumann 

U glazbenom obrazovnom sustavu solfeggio je predmet koji ima značajnu obrazovnu, 

ali i odgojnu ulogu. S njim se učenici susreću od prvog dana svoga obrazovanja, stoga je 

potrebno s posebnom pažnjom pristupiti koncipiranju i svakodnevnoj praktičnoj realizaciji 

nastave. Sve učenike, bez obzira na njihove različitosti povezuje najvažnija zajednička 

osobina, razvijene glazbene predispozicije koje im omogućuju razvijanje muzikalnih 

sposobnosti. Potrebno je od samoga početka razvijati intonativne i ritamske vještine, vještinu 

zapisivanja ritamskih i melodijskih, a u konačnici i harmonijskih glazbenih elemenata, 

odnosno odgajati glazbeni sluh. Da bi nastava solfeggia ostvarila estetsku ulogu i razvila 

glazbeni ukus učenika, da bi formirala istinska glazbena znanja i razvila muzikalnost nužan je 

rad na primjerima iz umjetničke glazbene literature. Pomoću njih će učenici spoznati pravu 

glazbu i znanje solfeggia doista moći uporabiti na stvarnim glazbenim situacijama.  

Učenike s posebnim potrebama potrebno je integrirati u sve aktivnosti, koje opet 

trebaju biti kvalitetno i inventivno osmišljene. Njihovo sudjelovanje u nastavi motivira sve 

sudionike i nastavu čini bogatijom i boljom. Na nastavnicima je da prihvate sve različitosti i 

izazove koji se pred njih postavljaju. Ukoliko se radu pristupa s veseljem i velikom 

motivacijom nastava solfeggia sigurno će biti vrlo uspješno realizirana.  
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CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND SINGING IN SOLFEGE CLASSES 

 

Abstract 

Children with special needs have the great capability of artistic expression. These 

children can be introduced to music in many different ways, but attending music schools 

enables them to confirm their innate potential and personality. 

 

Various activities in solfege lessons motivate children to express themselves 

musically. Singing, listening and diverse creative activities develop and improve intonative 

and rhythm skills, musical memory, musical taste and musicality. Singing is the most 

spontaneous and natural way of musical expression in children. It is the least limiting activity 

for children with special needs and therefore it is the most favourite part of solfege lessons. It 

is the responsibility of the teacher to guide the lessons according to methodological 

requirements and to include well developed activities as they aid the development of the 

children's  voice, breathing organs and organs of speech. They also improve intonative skills 

and facilitate active ear training.   

 

In addition to singing, listening is another essential feature of  ear training. 

Recognition and writing down of different melodies develop rhythm and intonative 

knowledge and skills. Special attention can be paid to different forms of spontaneous and 

conscious musical creativity as to develop the creativity in a child. Every rhythm and 

intonative appearance can be approached in many different ways, but it is important to choose 

those which will successfully engage children with special needs.  

 

This paper presents activities which enable children with special needs to equally 

participate with other children in the class. The focus is on those activities in which children 

with special needs can musically express themselves through singing. 

 

 

Key words: children with special needs, singing, solfege, rhythm skills, intonative skills, 

melody recognition, musical creativity 
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