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ИНСПИРАЦИЈА:

�ИГРА

�ПОКРЕТ

�МУЗИКА



МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ

� Мултидисциплинарност као значајан дидактички пут у раду са
децом предшколског узраста.



ЗАЈЕДНИЧКИ МУЗИЧКИ КОНСТРУКТ

• Социјални конструкционизам – сва

знања настају као производ социјалних

процеса и интеракција међу људима.

• Настајање и развој заједничког музичког

конструкта одвија се путем заједничког
делања деце и одраслих, односно

њиховим међусобним слушањем,

свирањем, певањем, играњем и
стваралачким изражавањем.



СУЗУКИ ШКОЛА

� Широко познат програм осмишљен у

Јапану, такозвана Сузуки школа,

посвећена је масовном изучавању

свирања на виолини код деце (Чинч, 2012:

45).

� У оквиру методе Синики Сузукија (Suzuki)

полази се од претпоставке да су сва деца

талентована и предлаже се приступ учењу

виолине сличан учењу језика на дечјем

ступњу писмености.



Music Together - програм 
представљен 1987. године.



Kindermusik International –
примењује се у 66 земања.



ВИШЕ ОД МУЗИЧКЕ ИГРЕ

� Прављење, истраживање и свирање на дечјим музичким 

инструментима (инструменти Орфовог инструментаријума)



ВИШЕ ОД МУЗИКЕ И ПЛЕСА

� Композиције „Колумбина плеше“ и Плес лутки“ из циклуса „Марионете“ Бохуслава 

Матринуа

� Пример поступка рада:

� Извођење луткарске представе од стране васпитача или позоришне трупе,

� Разговор са децом о представи, на који начин су се лутке померале и како су 

причале,

� Слушање првог дела композиције „Колумбина плеше“ и одређивање карактера и 

изгледа лутке,

� Слушање композиција по деловима ради одређивање различитих карактера, 

односно колико различитих лутака има – деци се деле папирићи у боји и они подижу 

одговарајући када чују нови део,

� Стварање (креирање) лутака према договореном изгледу (свако дете може да 

направи другачије),



ВИШЕ ОД МУЗИКЕ И ПЛЕСА

� Поновно слушање композиције, уместо папирића деца подижу 

одговарајућу лутку,

� Извођење покрета са марионетама у складу са музиком (једно дете-

једна марионета),

� Извођење заједничког плеса свих марионета.



ЗАКЉУЧАК:



ХВАЛА ВАМ НА ПАЖЊИ.


