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МУЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА I РАЗРЕДА 

ОСНОВНИХ ШКОЛА У ВРАЊУ 

 
Сажетак: Музичка култура у основној школи је наставни предмет ко-

ји има циљ да музику као тонску уметност, кроз разне садржаје рада у на-
ставном процесу, што више приближи ученицима и код њих развије интере-

совање и љубав према овој уметности. Стварањем интересовања за музичку 

уметност и активним учествовањем ученика у свим видовима музичких ак-
тивности доприноси се естетском и етичком развоју њихове личности. Како 

је настава музичке културе у млађим разредима основне школе веома сложе-

на и специфична, одговорност учитеља је велика, јер он својим радом одлучу-
јуће утиче на васпитанике. Учитељ, најпре, треба да познаје музичке способ-

ности својих ученика и да, у складу са тим, постави циљеве и задатке које ће 
остварити у настави, а затим да направи одговарајући избор програмских 

садржаја, наставних метода, облика, поступака и техника. На овај начин 

подстичу се и развијају музичке способности које ученику омогућавају да, ви-
ше или мање, изводи, доживљава, опажа и разуме музику. 

 

Кључне речи: настава музичке културе, музичке способности учени-
ка, улога учитеља. 

 

 

Увод 
 

Савремена настава истиче и захтевa уважавање индивидуалних 

особености ученика, а ученици се разликују по својим особинама, спо-

собностима и мотивационим карактеристикама. У музичкој настави, која 

је веома специфична, учитељ мора да познаје психологију својих учени-

ка, њихове афинитете и карактер, како би извршио адекватан избор на-

ставних садржаја, метода, средстава и облика рада који ће омогућити 

развијање њихових способности на најбржи и најквалитетнији начин. 

Испитивање, односно уочавање, подстицање и развој музикал-

ности је предуслов за прихватање и разумевање музике. Истраживање 

које смо спровели усмерено је ка том проблему и бави се, управо, испи-

тивањем музичких способности ученика.  

У литератури је прихваћено схватање да су елементарне музичке 

способности: „осећај за ритам, способност разликовања висине тона и 

памћење музичких целина― (Стојановић, 1996: 132). Сложенији видови му-

зичких способности су: осећај за динамичко нијансирање, осећај за боју 

тона, осећај за тоналитет, способност меморисања, способност музичког 
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репродуковања (певање и свирање), способност за усвајање теоријског 

музичког знања, осећај за вишегласно (двогласно) складно музицирање, 

осећај за колективно музицирање, способност схватања хармоније, спо-

собност естетског процењивања, стваралачке музичке способности. 

Дијагностиковањем музичких способности ученика учитељ са-

знаје код којих ученика је музикалност више, мање или никако развије-

на. Ово сазнање је значајно, што је већ поменуто, ради што боље орга-

низације наставе: избор садржаја, наставних метода, облика, техника и 

пружања одговарајуће помоћи сваком ученику појединачно. 

За испитивање музичких способности на млађем школском уз-

расту најприхватљивије је препознавање и репродуковање ритмичких и 

мелодијских фраза или целина. Учитељ може да даје двотактне фразе, а 

ученик их понавља одмах, без паузе. Најбоље је почети са једним од 

најлакших мотива, а затим, у зависности од могућности ученика, наста-

вити са сличним или поступно тежим. Најприкладније је за овај узраст 

узимати примере бројалица, народних и дечјих песама. 

Ритмичке фразе учитељ може да изводи куцањем оловке по клу-

пи, пљескањем длана о длан или певањем неутралним слогом. Одмах 

затим ученик на исти начин понавља задати образац. 

Мелодијске фразе треба да буду у обиму дечјег гласа. Учитељ 

их изводи два пута, препоручује се боље певањем него свирањем на ин-

струменту, зато што је певани тон ближи деци овог узраста.  

Многи музички педагози музичке способности испитују и ре-

продуковањем појединачних тонова, изолованих из мелодије. Међу-

тим, за овај узраст и децу просечне музикалности, каква је већина у оп-

штеобразовним школама, погађање појединачних тонова је много теже 

од извођења мелодијских целина.  

Посебно треба нагласити да прво испитивање музичких способ-

ности ђака првака учитељ не би смео да обавља на самом почетку 

школске године и индивидуално. Нова средина ствара осећај несигурно-

сти и нелагодности код првака, што битно може да утиче и на резулта-

те првих тестова. Како сви ученици не долазе у школу са истим нивоом 

и врстом музичких искустава, после упознавања услова под којима су 

се развијали пре школе, извођење неколико бројалица и једноставних 

песама у току првих часова треба да створи подстицајне услове за нова 

искуства и музички развој. „Зато упознавање музикалности ученика 

треба почети неколико часова после почетка школске године и у раз-

редном колективу― (Стојановић: 134). Увек све тестове треба организо-

вати са целим разредом у ведром расположењу, у атмосфери игре, за-

тим подстицати ону слободнију, отреситију, а онда и стидљивију децу 

на индивидуално учешће у тесту. Неприметно, учитељ ће доћи до же-

љених резултата ако испитивање организује кроз певање познатих пе-

сама, игре телеграфа или одјека. 
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На првим тестовима известан број деце неће задовољити про-

сечне критеријуме музикалности, што може да буде последица психич-

ке природе или споријег развоја музичких способности. Зато прве про-

цене учитељ не би смео да схвати као дефинитивне.  

У периоду првог и другог разреда основне школе инсистира се 

на развијању основних музичких способности – слуха, ритма и мемори-

је, и на стицању оних музичких искустава која су неопходна као звучна 

наслага за постављање и развој музичке писмености у трећем и четвр-

том разреду. То значи да се поставља одговарајући звучни материјал за 

певање, свирање, слушање и изражавање, који се касније користи као 

основа за наставу у музичком описмењавању. 

У пракси се често постављају питања како поступати са учени-

цима који немају слуха и да ли се музикалност може развијати.  

 Испитивања су показала да има деце која не могу да певају, али 

имају способност доживљавања и емотивног реаговања на музику. То 

значи да нема или врло ретко има потпуно немузикалних ученика. Учи-

тељ има, дакле, одговоран задатак да развије што је могуће више еле-

мената музичких способности свих ученика поштујући, при томе, и 

њихове предиспозиције.  
 

 

I 
 

Предмет истраживања које смо спровели је испитивање музич-

ких, односно ритмичких и певачких способности ученика I разреда 

основних школа у Врању, њихових карактеристика и специфичности.  

Циљ је утврдити специфичности и степен развијености му-

зичких - ритмичких и певачких способности ученика I разреда у 

основним школама у Врању. 

Задаци истраживања су усмерени на испитивање и утврђивање 

осећаја за ритам, осећаја за висину тона, музичке меморије, обима гла-

са при вокалној репродукцији и степена развијености ритмичких и пе-

вачких способности ученика.  

Општа хипотеза од које смо пошли у истраживању гласи: 

Претпоставља се да су ритмичке и певачке способности 

ученика I разреда основних школа у Врању веома развијене, с обзи-

ром на богате карактеристике традиционалне народне музике врањског 

краја.  

Посебне (радне) хипотезе које смо поставили у истраживању су: 

1. претпоставља се да ћемо, приликом испитивања музичких 

способности, уочити веома богату ритмичку доминацију уче-

ника у узорку; 
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2. очекују се разлике при утврђивању осећаја за висину тона у 

корист ученика централне градске Основне школе „Вук Ка-

раџић―; 

3. при утврђивању музичке меморије, не очекују се значајније 

разлике између ученика у узорку; 

4. при утврђивању обима гласа, очекују се значајније разлике 

између ученика у узорку; 

5. очекују се разлике у развијености између ритмичких и певач-

ких способности ученика.  

У складу са конкретно дефинисаном природом проблема, ци-

љем и задацима истраживања, као и постављеним хипотезама, у истра-

живању је примењена метода теоријске анализе, дескриптивна и ем-

пиријско-неекспериментална метода. 

Одабрана техника у прикупљању података за истраживање је 

тестирање.  

Тестирање је обављено нестандардизованим тестовима због 

природе проблема истраживања и у складу са сазнањима о карактери-

стикама подручја. То су тестови сензорних способности, односно спо-

собности слуха, састављени од вежби ритмичко-мелодијског карактера, 

конструисаних од стране испитивача, и песама из музичке литературе 

које су одабране у складу са узрастом. Сваки тест садржи одређени 

број субтестова. 

Испитивање музичких способности је захтевало примену инди-

видуалних (појединачних) тестова. Индивидуални тестови су поуздани-

ји за процену музичких способности ученика. 

Најважнију улогу у испитивању музичких способности има 

фактор слуха испитивача. За успешно спровођење испитивања и ин-

терпретацију добијених података коришћена су средства и помагала 

незаобилазна у музичкој пракси: изабрани нотни запис, инструмент са 

клавијатуром, диктафон. 

Испитивање музичких способности ученика у овом истражива-

њу ослања се на тестове у домену музичке педагогије који подсећају на 

праксу из музичких школа.  

Узорак за истраживање је пригодно изабран. Узорком су обу-

хваћени ученици I разреда три основне школе у Врању.  

Узорак чини 169 ученика I разреда три основне школе у Врању:  

- „Вук Караџић― - два одељења (I6 и I7), укупно 52 ученика; 

- „Ј. Ј. Змај― - два одељења (I1 и I3), укупно 59 ученика; 

- „Светозар Марковић― - три одељења (I1, I2 и I5 - истурено оде-

љење у селу Нерадовац), укупно 58 ученика. 

Узорак у тестирању музичких способности сачињавају ученици 

са здравствено способним органима говора и слуха, без присиле, своје-

вољно. Испитаници су ученици оба пола.  
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Истраживање је обављено у периоду октобар - децембар школ-

ске 2012/2013. године у наведеним основним школама у Врању. 

За испитивање индивидуалних музичких способности са вокал-

ном репродукцијом коришћена су четири теста за сваку школу, а распо-

ређена су по следећем критеријуму компоненти музичких способности:  

I - примери за репродуковање говорног ритма, 

II - примери за репродуковање ритмичких мотива, 

III - примери за репродуковање мелодијских мотива, 

IV - примери за вокалну репродукцију научених песама. 

 

С обзиром на начин испитивања и постављене задатке у истра-

живању, конструисана је следећа скала процене: 

A - тачна вокална репродукција говорног ритма, ритмичких мо-

тива, мелодијских мотива и мелодије научених песама; 

B - вокална репродукција говорног ритма, ритмичких мотива, 

мелодијских мотива и мелодије научених песама са мањом грешком; 

C - вокална репродукција говорног ритма, ритмичких мотива, 

мелодијских мотива и мелодије научених песама са већом грешком;  

D - нетачна вокална репродукција говорног ритма, ритмичких 

мотива, мелодијских мотива и мелодије научених песама. 

Интонација песама и мелодијских мотива у вокалној репродук-

цији испитаника није узета као референтно мерило и одредиште за тач-

но интонативно певање. 
 

Тестови В. Караџић Ј. Ј. Змај С. Марковић 

Успешност 

на сваком 

тесту 

Успешност 

по групи 

тестова 

I1 100 100 100 100,00 

94,24 I2 96,15 100 100 98,72 

I3 67,31 86,44 98,28 84,01 

II1 100 100 100 100,00 

87,42 II2 80,77 94,92 100 91,90 

II3 51,92 66,1 93,1 70,37 

III1 73,08 77,97 93,1 81,38 

72,46 III2 46,15 64,41 79,31 63,29 

III3 53,85 71,19 93,1 72,71 

IV1 44,23 42,37 63,79 50,13 
45,44 

IV2 36,54 28,81 56,9 40,75 

Успешност 

по школама 
68,18 75,66 88,87 77,57 

Табела 1. Резултати успешности на свим тестовима 
 

У Табели 1. приказана је процентуална успешност на свим те-

стовима у испитивању музичко-ритмичких и певачких способности ис-

питаника. Успешност се одређује збиром укупног броја тачних репро-
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дукција (скалирана вредност А) и репродукција са мањом грешком 

(скалирана вредност В), у односу на укупан број свих скалираних вред-

ности.  

Шематски приказан, овај однос можемо написати на следећи начин: 

(А+В) ⁄ (А+В+С+D) ·100% 

чиме се добија (процентуално исказан) квантитативни показа-

тељ успешности сваког теста. 

На основу добијених резултата, можемо закључити да је највећа 

успешност уочена на тестовима за репродуковање говорног ритма – 

94,24%; нешто мања на тестовима за репродуковање ритмичких моти-

ва – 87,42%. Још мања успешност утврђена је на тестовима за репроду-

ковање мелодијских мотива – 72,46%, а најмања при испитивању во-

калне репродукције научених песама – 45,44%. 

Говорне бројалице са којима се деца, буквално, играју, изведене су 

без тешкоћа, осим код примера са наглашеном осмином и четвртином у 

другом слогу. Двосложног троделног ритма нема у ритму нашег говора. 

Тапшањем дланом о длан испитаници су у трочетвртинској ме-

ри извели успешно први пример, а слабије други у троделном ритму 

шест осмина. Извођењем трећег примера ритмичких мотива закључује-

мо да у нашој народној музици нема узмаха, а то је утицало на слабо 

извођење овог примера.  

У репродукцији мелодијских мотива, најмању успешност имао 

је пример песме Иде мали меца (сви примери дати су у прилогу рада), 

који представља узлазно секундно поступно ређање тонова, које није 

карактеристично за мелодијски ток наше народне песме. Испитаници 

су показали боље резултате у друга два примера – Ко пре до мене и 

Хајд' на лево, тј. у примерима који садрже почетке ових дечјих песама, 

па се ту препознаје, с разлогом, утицај народних основа које леже на 

тритонусу ре - ми - фа, али и секундног, силазног покрета који је доми-

нантан у нашој народној песми. 

Први пример, народна песма Не кри' се девојко, дао је боље ре-

зултате, иако трочетвртинског такта нема у нашем певању. Очигледно 

је покрет силазно поступне мелодије био близак испитаницима.  

Други пример песме Ја брдом, иако је народна, испитаници су 

извели са слабијом вокалном репродукцијом, односно тај тест је пока-

зао најслабије резултате. Деца на овом узрасту још увек нису у могућ-

ности да интонативно чисто изведу скокове које садржи овај музички 

пример (узлазни скок терце и кварте).  
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Табела 2. Статистичка анализа значајности разлика резултата 

Школа 
Врста теста 

Интегративно 

посматрање 

I II III IV 

В. Караџић 0,2944 0,0060 0,5724 0,0044 

Ј. Ј. Змај 0,2206 0,0788 0,0213 1,5628* 

С. Марковић 0,8153 0,1053 0,2776 1,1772* 

Вредности χ
2
 1,3303 1,1901 0,8713 2,7444 5,1361* 

Прихвата се H0 H0 H0 H0 H0 

* Индикативне вредности 

 

У Табели 2. статистичка анализа χ2-тестом је показала да не по-

стоји статистички значајна, односно битна разлика у нивоу постигну-

тих резултата по свим модалитетима. Четири групе теста, где су захте-

ви били распоређени по одређеним критеријумима, у три посматране 

школе, не стоје у међусобној вези, односно потпуно су независни. Не-

зависност је показана код сваке групе теста, али и интегративно прове-

рена. Резултати су оцењени са табличним вредностима χ2-теста, на раз-

личитим нивоима значајности разлика од 5%, са 2 степена слободе. 

Места означена као индикативне вредности су само примећена 

одступања од вредности добијених на осталим тестовима, као и при ин-

тегративном посматрању. Те вредности могу да представљају стати-

стички значајне разлике само у случају да се посматрају у неком дру-

гом нивоу који се не сматра валидним за овакву врсту истраживања. 

Међутим, с обзиром на то да је природа испитивања музичких 

способности комплексна, овакве статистички незначајне разлике су у 

музичким проценама изузетно битне. Због тога се закључна разматра-

ња више ослањају на разлике утврђене процентуално. 
 

 

II 
  

У овом дескриптивном истраживању испитане су музичке спо-

собности ученика I разреда ОШ „В. Караџић―, ОШ „Ј. Ј. Змај― и ОШ 

„С. Марковић―, на узорку од 169 ученика. Коришћењем индивидуалног 

испитивања дошло се до резултата на основу којих су потврђене или 

одбачене раније постављене хипотезе: 

1. Потврђена је постављена прва хипотеза, да ћемо приликом 

испитивања музичких способности уочити веома богату ритмичку 

доминацију ученика. При испитивању ритмичких способности, успе-

шност на тестовима за репродуковање говорног ритма и ритмичких мо-

тива на целом узорку је велика и износи 94,24 % и 87,42%, односно 

укупно 90,83%. Испитаници су на овим тестовима показали најбоље 

резултате, њихова успешност је процентуално највећа у целокупном 

испитивању. 
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2. Постављена друга хипотеза, да се очекују разлике при утвр-

ђивању осећаја за висину тона у корист ученика централне градске 

Основне школе „В. Караџић“, није потврђена. При вокалној репро-

дукцији мелодијских мотива и научених песама, ученици ове школе су 

показали најслабије резултате – 50,77%. Ученици ОШ „Ј. Ј. Змај― пока-

зали су нешто боље резултате – 56,95%, док су ученици ОШ „С. Мар-

ковић― били најуспешнији – 77,24%. Ученици ОШ „В. Караџић― су, 

процентуално гледано, показали најмању успешност на свим тестовима 

у току испитивања – 68,18% у односу на остале. 

3. Потврђена је постављена трећа хипотеза, да се при утврђи-

вању музичке меморије не очекују значајније разлике између ученика 

у узорку. Разлике у успешности испитаника на свим тестовима, на 

основу којих одређујемо степен развијености музичке меморије, мале 

су и крећу се од 88,87%, преко 75,66% до 68,18%. Укупна успешност 

испитаника на свим тестовима у току испитивања износи 77,57%, што 

говори о задовољавајућем степену развијености музичке меморије. 

4. Постављена четврта хипотеза, да се при утврђивању обима 

гласа очекују значајније разлике између ученика у узорку, није потвр-

ђена. Готово да нема разлике у обиму гласа испитаника. Ученици ОШ 

„Ј. Ј. Змај― и ОШ „В. Караџић― имају исти просечни обим гласа a - f1, а 

ученици ОШ „С. Марковић― нешто већи g - g1. Уочљиво је да сви испи-

таници имaју нижи обим гласа, што је карактеристика нашег подручја. 

5. Потврђена је постављена пета хипотеза, да се очекују разли-

ке у развијености између ритмичких и певачких способности учени-

ка у узорку. Успешност испитаника на тестовима за репродуковање ме-

лодијских мотива и научених песама, односно певачких способности, 

је различита. Резултати на овим тестовима, на основу којих процењује-

мо развијеност певачких способности, показују највећу успешност уче-

ника ОШ „С. Марковић― – 77,24%, мању успешност ученика ОШ „Ј. Ј. 

Змај― – 56,95%, а најмању ученика ОШ „В. Караџић― – 50,77%. Када је 

реч о ритмичким способностима ученика, разлике у успешности испи-

таника на тестовима I и II су незнатне и крећу се од 98,56% у корист 

ученика ОШ „С. Марковић―, до 82,69% што су резултати ученика ОШ 

„В. Караџић―. Проценат успешности при испитивању ритмичких и пе-

вачких способности је у односу 90,83% према 61,65%, што јасно ука-

зује на велику разлику у развијености тих способности. 

Постављена општа хипотеза, да су ритмичке и певачке спо-

собности ученика I разреда основних школа у Врању веома развије-

не, делимично je потврђена. Испитивање је показало да су ритмичке 

способности ученика знатно развијеније у односу на певачке. Успе-

шност испитаника на тестовима I и II, на основу којих процењујемо 

развијеност ритмичких способности испитаника, износи 90,83%, док 

успешност на тестовима за репродуковање мелодијских мотива и нау-
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чених песама (III и IV), на основу којих одређујемо развијеност певач-

ких способности испитаника, износи 61,65%. Треба истаћи да су испи-

таници на тестовима за репродуковање мелодијских мотива показали 

задовољавајућу успешност - 72,46%, док се проблем јавља у вокалној 

репродукцији научених песама где су испитаници показали најслабије 

резултате (укупна успешност на тесту IV износи 45,44%). 
 
 

Закључак 
 
Разлике у музичким способностима ученика школа из узорка 

постоје. Међутим, пажња овог истраживања је усмерена и на то шта 
ученици I разреда овог подручја не могу да репродукују, а шта постоји 
у њиховом певању.  

При вокалној репродукцији научених песама, добили смо доста 
слабе резултате који се односе на певачке способности испитаника. То 
што живи у нашем певању утицало је на добијене резултате код испи-
таника у репродуковању мелодијских мотива и вокалној репродукцији 
народних песама. Резултати би били бољи да се са децом систематски и 
одговорније радило у предшколској установи, односно више певало, 
али каква је тренутна ситуација у вртићима, можемо бити задовољни 
добијеним резултатима. Иако музички неподстицајна породична среди-
на испитаника није узета као фактор који утиче на развој музичких спо-
собности, можемо да претпоставимо да је и она утицала на незадовоља-
вајуће резултате у певачким способностима испитаника.  

Целокупно испитивање певачких, односно мелодијских способ-
ности, тј. осећаја за висину тона, показало је просечне резултате који 
треба да буду полазиште за музичке педагоге у конципирању наставе 
музичке писмености у почетној настави у основној школи. Овим се ве-
лика одговорност придаје и васпитачима који, пре учитеља, треба до-
вољно одговорно да изводе музичке активности. 

Сасвим друго стање показали су тестови за испитивање ритмич-
ких способности. Успешност је изузетно већа од оне на тестовима за 
испитивање певачких способности. Осећај за ритам испитаника је ве-
ома развијен!  

Можемо закључити да су ритмичке способности испитаника 
развијеније у односу на певачке, а разлоге за то треба тражити у чиње-
ници да је испитивање спроведено на почетку I разреда када се тек по-
чиње са општим, па и музичким образовањем и васпитањем, као и у чи-
њеници да се у школама мало пева. То је период када се тек стварају 
музичке наслаге потребне за даље музичко образовање.  

Дијагностиковање, праћење и развој музичких способности нео-
пходни су фактори у организацији музичке наставе у млађим разреди-
ма основне школе. Музичким образовањем треба надоградити оне еле-
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менте који нису урођени и то усађивањем оних мелодијских кретања и 
ритмичких врста које ученици не поседују. Музичко образовање се ла-
ко може развијати на темељу музичких наслага, уз постојање нотне 
слике коју треба синхронизовати са звуком.  

Могући допринос овог рада је у томе да се, као лавина, изврши 

промена музичке наставе у почетним годинама школовања, односно у 

млађем школском узрасту, а да се учитељи, за такву наставу, оспособе у 

периоду свог школовања. Једно од могућих решења које може да доведе 

до сигурног успеха је да наставу у млађим разредима основне школе из-

воде учитељи који већ имају одговарајуће музичко образовање.  
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Прилози 
 

Тест I - Репродуковање говорног ритма 
 

Бројалице са којима се деца играју од најранијег детињства дра-

гоцен су музички материјал у раду на развијању осећаја за ритам, по-

знат из музичког забавишта. Могу да имају функцију развоја говора и 

да послуже као припрема за описмењавање. Одабрани су следећи при-

мери говорних бројалица: 

 
 

1. мера: 4/4, трајања: четвртине и осмине, 

2. мера: 4/4, трајања: осмине и четвртине, 

3. мера: 6/8, двосложни троделни ритам са наглашеном осми-

ном и четвртином у другом слогу. 
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Испитаници су репродуковали бројалице уз изговарање текста у 

датом ритму, након извођења испитивача. 

 

 

Тест II - Репродуковање ритмичких мотива 

 

Репродуковање ритмичких мотива испитаници изводе тапша-

њем – дланом о длан. Комбинација трајања у сваком примеру је разли-

чита, а карактеристике су следеће: 

 
1. Ритмички мотив у једном такту трочетвртинске мере са нот-

ним трајањима – четвртина, две осмине, четвртина. 

2. Ритмичка фигура у шестосминској мери представник бржег 

кретања. Троделног ритма шест осмина у нашој народној музици и у 

ритму нашег говора нема. Трајања – три осмине и четвртина са тачком. 

3. Занимљивији је од претходног, јер се истом том ритмичком 

мотиву додаје само једна осмина као узмах, па се очекују различити ре-

зултати. 

 

 

Тест III - Репродуковање мелодијских мотива 

 

Репродукцијом мелодијских мотива се проверава музичка мемо-

рија испитаника, степен гласовних способности и музикалност. 

Испитаници понављају неутралним слогом – ла саслушани ме-

лодијски мотив (један по један) који је одсвиран на клавијатури и отпе-

ван гласом испитивача. 

 

1.  

  
Овај пример представља мелодију дечје песмице Ко пре до ме-

не, који садржи елементарне тонове народних основа (обим: d1 – f1, си-

лазно кретање од велике и узлазно на малу секунду), на којима започи-

ње музичко описмењавање у III разреду основне школе. 
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2.  

 
Kао пример дат је почетни двотакт дечје песме Иде мали меца, 

карактерише га поступно узлазно кретање тонова од c1 до f1. 

 

3. 

 
 

Пример садржи почетак песме Хајд' на лево – прва два такта, 

обима од c1 до f1, али у силазном кретању. 

 

У току испитивања дошло се до закључка да ниједан испитаник 

није познавао песме, па су мелодије искоришћене у истраживању.  

 

Тест IV - Вокална репродукција научених песама 

 

Нотни приказ одабраних песама за колективно учење и индиви-

дуално вокално репродуковање и њихове карактеристике: 

 

1. 

 
 

- песма је на основним тоновима са финалисом на тону d, 

- мера: 3/4, 

- обим: c1 - f1, 

- мелодија се креће поступно секундно, узлазно и силазно,  

- тонске висине – фа, ми и ре кичма су ове наше народне песме 

са завршетком на тону ре, карактеристично за српску народну 

песму, 

- у мелодијском кретању изражен је легато, 

- песма је веселог карактера. 
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2.  

 
 

Ја ближе, ближе, ближе, 
па девојку стиже. 
 

- песма је са карактеристичним скоком терце и кварте са финали-
сом на тону d, 

- мера: 2/4, 
- обим: c

1 - 
f
1
, 

- нотна трајања: четвртине и осмине нота, 
- песма је у брзом темпу. 
 

 
Vesna Zdravkovic, M.A. 
 

MUSICAL ABILITIES FO PRIMARY SCHOOL CHILDREN  

OF FIRST GRADE IN VRANJE* 
 

Summary: Musical culture is subject in primary school which aim is to 
bring closer music as tone‘s art, to children through different work‘s contents in teac-
hing process, and thus develop interest and love toward this art. By creating interests 
for music art and children‘s participation actively in all forms of musical activities as 
a result has aesthetic and ethical development of their personality. As musical culture 
teaching in younger grades of primary school is very complex and specific, teacher‘s 
responsibility is big, because with his work, he plays the most important role in teac-
hing process. Teacher, first, should know musical abilities of his children, and in ac-
cordance with it, define goals and tasks to be fulfilled in teaching process, and then to 
make the appropriate selection of program contents, teaching methods, forms, proce-
dure, and technique. By this way musical abilities are encouraged and developed ena-
bling children to, more or les, experience, perform, observe and understand music. 

 
Key words: Мusical culture teaching, children‘s musical abilities, teac-

her‘s role. 
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