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Mjesto: 

 Osnovna škola Ljudevita Gaja u Osijeku

Vrijeme:    

 tijekom tri tjedna školske godine 2016./17. 

Ispitanici:

 učenici 1., 2. i 3. razreda

Cilj istraživanja:

 uvidjeti kakve pjesme učenici najviše vole pjevati



Nastava Glazbene kulture

 dva temeljna načela: 

 psihološko

 kulturno-estetsko

 nastavna područja:

 pjevanje, sviranje, slušanje glazbe, elementi 

glazbene kreativnosti



 pjevanje – aktivnost koja se najviše provodi 

u glazbenoj nastavi na primarnom stupnju 

odgoja i obrazovanja

 škola - funkcionalno ili umjetničko pjevanje

 funkcionalno pjevanje – ekstrinzični 

elementi

 umjetničko pjevanje – lijepo pjevanje

 osnovna škola – najčešće funkcionalno, a 

ne umjetničko pjevanje



Integrativni model

 do školske godine 2005./06. nastava 

glazbe u osnovnoj školi - integrativni model

 „svaštarski” program

 nastava - neuspješna imitacija glazbene 

škole

Integrativni 
model

Pjevanje 
pjesme po sluhu

Glazbeno 
opismenjivanje

Stvaralaštvo
Sluašanje i 

upoznavanje 
glazbe

Sviranje
Usvajanje 

muzikoloških 
sadrţaja



Otvoreni model 

 od školske godine 2006./07. na snazi je

otvoreni model

 učitelj ima slobodu

 popisi pjesama – preporuka

 glazbeno opismenjivanje - svedeno na 

najmanju moguću mjeru

Otvoreni model

Zadana aktivnost: 
slušanje glazbe i 

usvajanje 
muzikoloških sadrţaja

Izabrana aktivnost: 
pjevanje, sviranje, 
stvaralaštvo, rad na 

mjuziklu...



Nastavno područje pjevanje

 prema istraživanju Šulentić Begić pjevanje je 

najomiljenija aktivnost na nastavi Glazbene kulture 

(Šulentić Begić, 2009) 

 razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno 

pamćenje i samopouzdanje

 pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvoĎenje 

pjesama bez obvezatnoga zapamćivanja teksta

 treba postići lijepo, izražajno pjevanje, jasan izgovor 

i razumijevanje, teksta, te ostvariti primjerenu 

glazbenu interpretaciju

 treba paziti na opseg dječjih glasova koji se kreće 

od c1 /d1 do c2 /d2 



Nastavno područje pjevanje

 U nastavi Glazbene kulture pjesme 

se uče metodom obrade pjesme po 

sluhu

upoznavanje 
pjesme

obrada teksta učenje pjesme analiza pjesme
glazbena 

interpretacija



Opis tijeka istraživanja

 istraživanje - svibanj 2017. godine u OŠ Ljudevita 

Gaja u Osijeku u prvom, drugom i trećem razredu

 uzorak istraživanja – namjeran; tri razreda, po 

jedan prvi, drugi i treći razred

 15 učenika prvih, 15 drugih i 17 učenika trećih 

razreda, ukupno 47 učenika (N=47)

 željelo se uvidjeti koliko se učenicima sviĎaju 

pjesme koje su učenici sa svojim učiteljicama 

naučili pjevati tijekom godine

 nakon svakog sata učenici su ocjenjivali svaku 

pojedinu pjesmu prema sviĎanju pomoću skale 

procjene (1-5) 



 preferiraju li učenici mlađe školske dobi 

više pjesme u durskom ili molskom 

tonalitetu?

 preferiraju li više pjesme u polaganom, 

umjerenom ili brzom tempu?

 koju vrstu pjesama učenici više 

preferiraju?

Istraživanje polazi od sljedećih pitanja:



Skala procjene prvog razreda

Redni 
br. 

NAZIV PJESME

TONALITET TEMPO VRSTA PJESME

PROSJEČNA

OCJENA

dur/mol polagani/umjereni/
brzi

autorska popularna ili 
umjetnička/narodna

1. Mi smo djeca vesela F-dur brzi narodna 3,80

2. Kad si sretan F-dur brzi narodna 4,46

3. Semafor, Ljiljana 
Goran

D-dur umjereni autorska popularna 3,93

4. Šaputanja, Nikola 
Hercigonja

F-dur brzi autorska popularna 3,93

5. Jesen je stigla, Petar 
Stupel

D-dur umjereni autorska popularna 4,86

6. Mala violina, 
nepoznati autor

D-dur brzi popularna 4,33

7. Djeca i maca D-dur umjereni narodna 4,00

8. Sveti Niko sv'jetom 

šeta, s. Lujza 
Kozinović

Es-dur brzi autorska prigodna 4,33

9. Spavaj, mali Boţiću F-dur umjereni narodna prigodna 4,73

10. Padaj, padaj, 

snjeţiću, Dragutin 
Basrak

C-dur brzi autorska popularna 4,4

11. Maskenbal, Lj. Đekić C-dur brzi autorska popularna 4,4

12. I okolo salata F-dur brzi narodna 4,33

13. Veselo, veselo, Đ. 
Pavlović

C-dur Brzi autorska popularna 4,06

14. Veseljak C-dur Brzi narodna 4,33

15. Zdruţena slova, 
Vladimir Tomerlin

G-dur Brzi autorska popularna 4,93



Grafikon 1.  Ocjene svih pjesama u 1. razredu



Redn
i br.

NAZIV PJESME

TONALITET TEMPO VRSTA PJESME PROSJEČNA 

OCJENA
dur/mol polagani/umjere

ni/brzi
autorska popularna 

ili 
umjetnička/narodna

1. Išli smo u školicu Es-dur brzi narodna 3,80

2. Hoki poki,  Jimmy 
Kennedy

G-dur brzi autorska popularna 4,66

3. Savila se b'jela 
loza vinova

C-dur polagani narodna 4,00

4. Pjevala je ptica 
kos

D-dur brzi narodna 4,46

5. Jesenska pjesma, 
V. Stojanov

d-mol polagani autorska popularna 4,46

6. Pekar,  nepoznati 
autor

D-dur brzi popularna 3,66

7. Rođendanska 

pjesma,  
nepoznati autor

D-dur brzi popularna prigodna 4,00

8. Ura C-dur polagani autorska popularna 4,66

9. Bratec Martin D-dur polagani narodna 4,20

10. Hickory Dickory 
Doc

D-dur brzi narodna 3,86

11. Hop-cup na kalup Es-dur brzi narodna 3,53

12. Darove nam, Niko, 
daj

C-dur brzi narodna prigodna 4,26

13. Djetešce nam se 
rodilo

C-dur polagani narodna prigodna 3,93

14. Karneval C-dur brzi narodna prigodna 4,06

15. Dođi u goste A-dur brzi narodna 3,93



Grafikon 2.  Ocjene svih pjesama u 2. razredu



Redni 
br.

NAZIV PJESME

TONALITET TEMPO VRSTA PJESME
PROSJEČNA

OCJENA

dur/mol polagani/umjereni/
brzi

autorska popularna ili 
umjetnička/narodna

1. Dobro jutro, Arsen Dedić D-dur brzi autorska popularna 4,82

2. Školsko zvono, nepoznati 
autor

C-dur brzi popularna 4,11

3. Magarac i kukavica, André 
Ernest Modeste Grétry

D-dur brzi autorska umjetnička 3,52

4. Kalendara C-dur umjereni narodna 4,64

5. Ţuta pjesma, I. Šimić D-dur umjereni autorska popularna 4,58

6. Bella Bimba G-dur brzi narodna 3,11

7. Jesensko lišće, C. During C-dur polagani autorska popularna 3,70

8. Himna zadrugara,  Arsen 
Dedić

F-dur brzi autorska popularna 4,88

9. Katarina, zlata kći istarska ljestvica brzi narodna 3,23

10. Pjesma strojeva, Ana 
Janković

D-dur polagani autorska popularna 3,70

11. Fum, fum, fum g-mol brzi narodna prigodna 4,70

12. Sretna Nova godina, Arsen 
Dedić

F-dur brzi autorska popularna 3,88

13. Saonice male Sanjine, Josip 
Kaplan

D-dur brzi autorska popularna 4,00

14. Danas je fašnik, M. Rogić D-dur brzi autorska popularna 4,76

15. Lijepa naša domovino, Josip 
Runjanin/Antun Mihanović

G-dur umjereni autorska umjetnička 4,88



Grafikon 3.  Ocjene svih pjesama u 3. razredu



Interpretacija rezultata

Preferiraju li učenici mlađe školske dobi više pjesme 
u durskom ili molskom tonalitetu?

 iz dobivenih rezultata moţemo zaključiti da učenici prvog, 
drugog i trećeg razreda više preferiraju pjesme u durskom 

tonalitetu

 pjesme u durskom tonalitetu su vedre i vesele, dok su 

pjesme u molskom tonalitetu najčešće tuţne i sjetne

 moţemo zaključiti kako učenici mlađe školske dobi više 

vole pjevati pjesme u durskom tonalitetu vedrog i veselog 

karaktera



Preferiraju li više pjesme u polaganom, umjerenom ili 

brzom tempu?

 moţemo zaključiti da učenici mlađe školske dobi najviše 

vole pjesme u brzom tempu, tj. od šest najviše 

ocjenjenih pjesama tri su u brzom tempu

 no, s obzirom na to da se među tih šest pjesama nalaze 

i dvije u umjerenom tempu i jedna u polaganom tempu, 

moţemo zamijetiti da učenici preferiraju pjesme u 

umjerenom do brzom tempu

Interpretacija rezultata



Koju vrstu pjesama učenici više preferiraju?

 iz dobivenih rezultata moţemo zaključiti da učenici više 
vole pjevati popularne pjesme za djecu nego narodne 

pjesme

 dokaz tomu je to što su se učenicima prvog razreda 

najviše svidjele pjesme Jesen je stigla i Združena slova, 

učenicima drugog razreda Hoki poki i Ura, a učenicima 

trećeg razreda Himna zadrugara i Lijepa naša domovino

 od navedenih šest pjesama pet su autorske popularne za 

djecu, a jedna je autorska umjetnička

 učenici ne pokazuju osobit interes prema narodnim 

pjesmama, nego su skloniji autorskim popularnim 
pjesmama za djecu

Interpretacija rezultata



p
je

sm
e

autorske popularne 
pjesme za djecu

u durskom tonalitetu 
(vedrog i veselog 

karaktera)

umjerenog do brzog 
tempa

Zaključak



Hvala na pozornosti!
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