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МЕСТО НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ У ПРЕДМЕТУ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ  

 
Сажетак: У настави музичке културе народне песме и игре заузимају 

значајно место, јер код ученика развијају смисао за складне покрете и игру, 
музичке и говорне способности. Због својих једноставних садржаја, ритма и 

веселе мелодије приступачне су и занимљиве ученицима, што изазива додат-

ну мотивацију за њихово усвајање и интерпретацију. Оне су модел кроз који 
се васпитавају и уче млађе генерације како треба чувати и неговати народну 

традицију. 

 

Кључне речи: народне песме, народне игре, народна традиција, на-

става музичке културе. 

 

 

Увод 

  

Народно музичко стваралаштво по свему је специфичан и је-

динствен вид стваралачког ангажовања, а притом нераскидив део на-

родне традиције и наслеђа. Бављење питањима која се односе на било 

који од аспеката народног стваралаштва представља вид правилног од-

носа према традиционалним вредностима, али и начин борбе против 

свих облика опадања културе и озбиљно нарушених односа вредности.  

Као неизоставни сегмент музичке културе, народно стварала-

штво утиче на свестрани развој ученичких способности и личности у 

целини. Садржаји предмета Музичка култура предвиђају народне пе-

сме, игре и народне композиције за слушање, као и свирање на дечјим 

народним инструментима. 

При избору песама, игара и композиција које ће обрађивати на 

часовима музичке културе у млађим разредима основне школе, учите-

љи имају слободу избора, али се мора пазити да буду подједнако или у 

довољној мери заступљене дечје, народне песме и игре других народа и 

композиције савременог музичког стваралаштва.  

Да би учитељима био олакшан избор песама и игара које треба 

обухватити наставом музичке културе, у наставном плану и програму 

су, поред осталих, препоручене и одређене народне песме и игре. На-

равно, учитељи нису ограничени, па предложени списак могу проши-

рити и другим народним играма и песмама, које нису наведене у препо-

рученом избору, а делују им погодно, ученицима приступачно и инте-
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ресантно. Ако то одговара циљу и задацима наставе музичке културе и 

ако задовољава васпитне и уметничке критеријуме, а у складу је са уз-

растом ученика, онда учитељи могу обрађивати песме и игре које нису 

предвиђене наставним планом и програмом.  

По броју часова, а то је један час недељно за ниже разреде 

основне школе, предмет Музичка култура не заузима значајно место у 

наставном плану и програму. О опадању значаја овог предмета говори 

нам чињеница да је по некадашњем наставном плану и програму за на-

ставу предмета Музичка култура било предвиђено по два часа недељ-

но. Ипак, не сме нас обесхрабрити мали број часова, већ, напротив, 

оваква ситуација захтева од учитеља добру организацију и прецизно 

осмишљавање оперативног плана рада. С обзиром на велики број песа-

ма и игара различитог садржаја и остале активности и захтеве наставе 

музичке културе, долазимо до закључка да за дечје народне песме и 

игре не остаје много простора. Због значаја у културним и јавним де-

шавањима школе и општег значаја за упознавање ученика са подручјем 

са којег потиче, као и због неговања сопствене традиције, мора се за на-

родно стваралаштво оставити довољно простора.  

Ипак, када говоримо о народним песмама и играма, не смемо се 

само оријентисати на њихову примену у оквиру наставе музичке култу-

ре. Морамо констатовати да су народне песме и игре заступљене у на-

ступима хора, школског оркестра и фолклорне секције. Стога рад ових 

секција треба да обухвата песме, игре и обичаје краја у којем живе уче-

ници, али и других крајева.  

 

 

Певање народних песама 

 

Колико су песме као средство исказивања потреба и начин изра-

жавања жеља биле заступљене у народном стваралаштву, говори нам 

податак да су свакодневно извођене, у складу са приликама и наменом. 

Вокална традиција била је најзаступљенији вид музичке праксе.  

„Народну песму ствара анониман појединац, али најчешће не 

као неку у потпуности нову и оригиналну творевину, већ у складу са 

постојећом традицијом. Преносећи је усменим путем, временом она по-

стаје колективна творевина па тако и његова својина. Са преношењем 

од једног до другог певача песма се унеколико мења и на тај начин до-

лази до стварања сличних песама – варијанти. И напослетку, у свету 

песама постоји и селекција, тако да неке песме заувек нестају из народне 

праксе. Разни су разлози овој појави, како они из домена музике, кад јед-

не песме потискују друге, тако и они ванмузички, као што је нестанак 

обреда или посла уз који се певају неке песме― (Големовић, 1998: 7). 
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„Народне песме представљају својеврстан, сложен културни и 

уметнички феномен у коме се изразито одржава веза и узајамност између 

музике, реалног живота и друштвених заједница у којима музика постоји― 

(Петровић, 1989: 5). Наше народне песме се одликују функционалном по-

везаношћу са сезонским и свакодневним пословима и народним обичаји-

ма. У наставном плану и програму је, поред извођења примера народне 

музике, предвиђено и делимично упознавање народних обичаја који пред-

стављају посебну форму креативног изражавања народних стваралаца, чи-

ји је незаобилазни моменат певање наменских песама. 

Мелодије песама нашег фолклора су оскудне и крећу се у обиму 

секунде и терце. Једноставност мелодија првенствено се може оправда-

ти потребом да се лакше упамте поједине строфе, да се пренесу на мла-

ђе генерације и на тај начин сачувају од заборава.  

Народне песме су ритмички и мелодијски лако певљиве, тексту-

ално занимљиве и нису великог обима. Као такве, народне песме треба 

да заузму посебно место у раду са ученицима млађих разреда, јер пома-

жу у развоју музичких способности и утичу на емотивни, естетски, мо-

рални и етички развој ученика. 

Уз правилан избор и уважавање узрастних карактеристика уче-

ника, народне песме могу имати изузетно важну улогу у почетној на-

стави музичке културе. 

За децу узраста I и II разреда веома су занимљиве за изговарање 

и певање народне бројалице, брзалице, питалице и ругалице. Њима се 

посебно утиче на развој осећаја за ритам, развија уједначено ритмичко 

изговарање текста и осећај за мелодијско кретање.  

Народне песме, због свог карактера наменског извођења, пружа-

ју широке могућности комбиновања утврђених методских поступака и 

маштовитих приступа организацији самог часа музичке културе.  

Од великог значаја би било то када би ученици, певајући народне 

наменске песме, увидели и схватили од каквог је значаја певање те песме 

у народу некада било, и то било да се ради о песми у оквиру обичаја, било 

о песми која се певала при обављању сезонских и свакодневних послова. 

Сагледавање функционалне улоге народне песме може да допринесе по-

бољшању осећаја за разумевање поруке музичког дела и развој креативног 

мишљења, што су, уједно, и битни задаци музичке наставе. 

Певање народних песама треба неговати у оквиру солистичког 

певања, певања у пару, групног и хорског певања.  

С обзиром на то да су ученици у одељењу различитих музичких 

способности, а од одељења се очекује уједначеност у певању, потребно 

је код ученика слабијих музичких могућности развијати осећај да се 

прилагоде и уклопе у заједницу, да буду одговорни, да усмере пажњу 

ка кориговању својих способности. 



 

 470 

Уважавајући значај и важност певања, садржаји програма му-
зичке наставе у већој мери укључују овај вид музичког изражавања.  

Тако, у садржајима за сва четири разреда основне школе стоји: 
– певање песама (учење по слуху и певање песама из нотног 

текста) и 
– певање и извођење дечјих, народних и уметничких игара. 
 
 

Извођење народних игара 
 
Наставни план и програм у васпитно-образовном процесу даје 

велику улогу народним музичким играма. Народне игре су, подједнако 
као и народне песме, са љубављу чуване у нашем народу и заузимају 
значајно место у васпитању и образовању ученика јер их уче да негују 
народне обичаје и своју културну традицију. У играма се огледа „бо-
гатство најразличитијих играчких ритмова, покрета, корака и складно-
сти у кретању, у различитим извођачким облицима и још сјајнијој коре-
ографији― (Братић и Филиповић: 2001: 118).  

Већина народних игара изводи се уз певање, што код ученика 
буди додатну мотивацију за извођењем ових игара. Наставник треба да 
направи прави избор игара и да обухвати првенствено оне које каракте-
ришу наша подручја и земљу, а потом и игре које потичу са других 
поднебља. Кроз те игре ученици ће се путем ритма, мелодије, текста и 
дијалекта упознати са карактеристикама традиције свог, а потом и дру-
гих народа.  

При обради текста игре, ученици ће се сусретати са непознатим, 
старим речима или са другачијим наречјима, што ученицима, пре свега, 
треба објаснити као особеност народа и поднебља са које потиче игра 
коју обрађују. Текстове игара треба ученицима објаснити и разјаснити 
како би им игра била ближа и јаснија за извођење, садржина разумљи-
ва, а уједно би се повећало интересовање за активно извођење игре.  

Народне музичке игре су део програма кроз који ће ученици усво-
јити термине и појмове музичке писмености, као што су савладавање нот-
ног писма, свирање на ритмичким и мелодијским инструментима, слуша-
ње музичких дела из наше богате традиционалне ризнице и слободно, 
спонтано изражавање на основу слушаних композиција. На тај начин ће 
ученици, такође, упознати и уједно неговати културу свог народа. 

Игре морају да буду правилно и пажљиво одабране, у складу са 
узрастом и психофизичким могућностима ученика, мора се водити ра-
чуна о предзнању ученика, о опсегу дечјих гласова и њиховим могућ-
ностима изражавања покретом. Поред игара предвиђених наставним 
планом и програмом, учитељ је тај који може изабрати и нове музичке 
игре, оне за које сматра да ће ученицима бити занимљиве, а може и сам 
или заједно са ученицима осмислити нове кораке за игре.  
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Код ученика I и II разреда инсистираће се на развијању складности 

и уједначености покрета кроз игре које су лаганијег темпа и једноставни-

јих играчких захтева, а код ученика III и IV разреда захтеви могу бити 

сложенији, али ипак у складу са могућностима и вештином ученика.  

Ангажовање учитеља је од пресудног значаја, јер од његове мо-

тивације, пропраћене очигледним средствима, његовог труда и енергије 

коју пренесе на ученике, наравно и од стручности, зависи успешност 

извођења игре. 

Веома је важно створити погодну атмосферу за извођење народ-

не игре. Ако је игра уз песму, речи је потребно раније научити, а пре 

почетка игре дати интонацију за певање. Игре се изводе колективно 

или по групама, ако је игра захтевнија и сложенија, а понекад и са рас-

поделом улога. Код извођења народних игара, ученици ће увек бити 

више мотивисанији за рад на играма ако се она изводи у адекватној но-

шњи или уз пратњу на дечјим народним инструментима, за шта ће се 

побринути учитељ приликом припреме и организације часа. Такође, 

може бити од користи и гостовање групе фолклорних играча који ће 

помоћи при реализацији народне игре, а њихово присуство ће додатно 

мотивисати ученике. Учитељ прво може одабрати групу способнијих 

ученика и са њима прво научити кораке, а потом ће и они бити од по-

моћи својим другарима приликом савладавања корака игре.  

Обрада музичких игара може се спроводити у корелацији са фи-

зичким васпитањем у оквиру редовне наставе, што ће подстаћи учени-

ке да упознају и овладају својим телом, развију психомоторне способ-

ности правилног држања, гипкости тела, координације и грациозности 

покрета.  

С обзиром на то да се народне музичке игре изводе најчешће уз 

певање, првенствено је потребно у уводном делу часа мотивисати и за-

интересовати ученике за рад на народним музичким играма и кроз при-

чу или представу одрадити вежбе дисања, или пак са ученицима обно-

вити научене народне песме. Могуће је обрадити ритмичку окосницу 

или њен део као ритмичку вежбу у уводном делу часа. Тиме ће у глав-

ном делу часа рад на усвајању ритма и мелодије бити олакшан (у III и 

IV разреду).  

У главном делу часа са ученицима обрађујемо текст и мелодију 

народне игре, по методском поступку обраде песме по слуху или по 

нотном тексту. Да би остварили целовитост часа музичке културе, по-

требно је направити везу између сваког дела часа, проналажењем зајед-

ничке нити која ће га објединити. Рецимо, главни део са завршним мо-

жемо повезати путем разговора о народној традицији, увођењем гости-

ју из неког културно-уметничког друштва, где ће ученици описивати 

изглед њихових ношњи и слично. 
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У настави музичке културе игре се изводе у завршном делу часа. 

Кораке игре показује учитељ део по део док је ученици не савладају, а 

потом се игра изводи у целини са певањем. За извођење игре користимо 

колективни облик рада или рад по групама, ради лакше организације и 

реализације игре или због честог недостатка простора да игру изводи це-

ло одељење. Учитељ може поделити ученике, и са групом способнијих 

ученика прво савладати игру, како би други од њих могли да науче.  

Учитељ прати како ученици изводе кораке и усмерава их да 

уједначено играју, води рачуна да сви подједнако буду ангажовани, без 

обзира на то да ли играју, певају или свирањем на дечјим инструменти-

ма прате извођење игре. 

Оваквим начином рада биће испуњени играчки, али и музички 

захтеви предвиђени наставним планом и програмом при реализацији 

музичких игара.  
 

 

Заступљеност народних песма и игара  

у настави музичке културе од I - IV разреда 
 

У Прилогу датом у Наставном плану и програму образовања и 

васпитања за музичку културу, дат је за сваки разред препоручени из-

бор песама и игара. 

Анализирајући предложене народне композиције, можемо при-

метити да преовладавају народне песме, а да је мало предложених игара 

(народне игре су подвучене у тексту који следи). Добро је што је већина 

композиција са подручја Србије, али има и оних из других крајева, што 

је такође добро. 

Да бисмо указали на врсту и избор народне песме и игре, у 

оквиру датог Избора (Правилник о наставном плану и програму основ-

ног образовања и васпитања, Службени гласник РС – Просветни гла-

сник, бр. 10/2004, 1/2005, 3/2006, 2/2008, и 2/2010) ми овде доносимо 

спискове наслова примера народних песама и игара за сваки разред по-

јединачно: 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

Препоручене композиције  

1. На крај села жута кућа 

2. Јеж 

3. Један ми је билбил 

4. Ситна киша падала 

5. Под оном 

6. Ја посејах лан 

7. Зетско коло 

8. Песма у колу 
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9. Бела овца 

10. Имам кућу од ивова прућа 

11. Киша пада 

12. Ој, Бадњаче, Бадњаче 

13. Помози нам, Вишњи Боже 

14. Кад те видим на сокаку 

15. Копа цура виноград 

16. Сремско коло 

17. Влајна коло 

18. Тупан ми тупа 

19. Ој, Овчаре 
 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Препоручене композиције  

1. Хајд на лево 

2. Дуње ранке 

3. Ја посејах лубенице 

4. Зелени се јагодо 

5. Коларићу Панићу 

6. Пролећно коло 

7. Разгранала грана јоргована 

8. Гуске, патке 

9. Лепа Анка 

10. Дечија поскочица 

11. Митку ноге заболеше 

12. Вишњичица род родила 

13. Божићна песма 

14. Ој, Бадњаче, Бадњаче 

15. Помози нам, Вишњи Боже 

16. Чардаш 

17. Ој, Мораво 

18. Коло из Стига 

19. Банатско коло 

20. Жикино коло 

21. Дивна, Дивна 

22. Ајде, Като 

23. На Божић 

24. Нек свуд љубав сја 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Препоручене композиције  

1. Дођел Мара - црногорска народна песма 

2. Фалила ми се прошена мома 

3. С оне стране Дунава - из Србије 
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4. Савила се бела лоза винова - народна из Србије 

5. Садила сам босиљак 

6. Божићна песма - народна (Бијело Поље) 

7. Ој, јаворе, јаворе 

8. Ја посадих 

9. Лазара мајка карала 

10. Ерско коло 

11. Под оном – црногорска народна песма  

12. Расти, расти мој зелени боре 

13. Домаћице од куће 

14. Нишки вез – народно коло 

15. Изгубљено стадо 

16. Тихо ноћи – староградска песма 

17. Небо је тако ведро – староградска песма 

18. Чаробна фрула (избор Бора Дугић) 
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Препоручене композиције  
1. Поранила девојчица  
2. Спустила се густа магла  
3. Лепо ти је рано уранити  
4. Додола  
5. Једна стара мајка  
6. Два се петла побише  
7. Јесте ли видели мога сина Јанка  
8. Високо се вију лабудови 
9. Боса Мара 
10. Домаћице од куће 
11. Подуна, мори подуна  
12. Игра коло у педесет и два 
13. Вишњичица род родила 
14. Крстоноше Бога моле – народна 
15. Три ђевојке друговале – народна 
16. Радмилино коло – народно коло 
17. Народно коло и чочек 
18. Фрулашки разговор – народна из Србије 
19. Дим се вије на врх чакора – народна из Србије 
 
Наведене песме и игре учитељи могу уврстити у своје оперативне 

планове, али ако прате захтеве наставе музичке културе морају приметити 
да су многе потребне и значајне народне песме и игре изостављене.  

На пример, препоручене су песме Фалила ми се и Лазара мајка 
карала, које се користе као песме модели за усвајање висине тона, тј. за 
звучну поставку тонова. Међутим, песме модели за друге тонове (ДО – 
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Дошла ми бака на пазар, РЕ – Ресаво водо ладна, МИ – Ми идемо преко 
поља, СОЛ – Сол ми дај, СИ – Синоћ мајка оженила Марка) не налазе 
се међу препорученим народним песмама, али ово нипошто не значи да 
их треба у потпуности изоставити.  

Задатак је учитеља да, поред наведених песама и игара, унесу 

оне које ће ученицима помоћи у савладавању музичке писмености и 

осталих захтева наставе музичке културе.  

Многе наведене песме и игре се не налазе у уџбеницима који се 

користе у настави, што додатно отежава рад учитељима, јер не могу да до-

ђу до нотних записа, без којих нису у могућности да их са децом обрађују.  
 

 

Уместо закључка 
 

Многи музички педагози на основу дугогодишњих искустава 

долазили су до разноврсних идеја у решавању многих проблема у на-

стави музике. Стога, данас постоји велики број уџбеника, приручника и 

збирки народних песама и игара који ученицима на најразличитије и 

веома интересантне начине, кроз илустрације и пажљиво одабране пе-

сме и игре, помажу да достигну постављене циљеве и задатке, облику-

јући и формирајући, притом, своју малу личност и претварајући се у ве-

лике љубитеље музике, како уметничке тако и фолклорне. Деца ће кроз 

народне песме и игре упознати обичаје свог краја, изглед ношње, неке 

необичне, можда заборављене речи у „народном говору―, видети и чути 

неке народне инструменте, а притом ће учити да поштују, негују, чува-

ју и воле прави фолклорни мелос и традицију свог народа.  
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Ms Aleksandar Stojadinovic 
 

THE POSITION OF FOLK SONG AND DANCE IN MUSICAL 

CULTURE SUBJECT IN CLASSROOM TEACHING* 

 
Summary: In musical culture teaching process folk songs and dances oc-

cupy significant place, because they develop sense of harmonious movements and 

dance, musical and speaking abilities. Because of its simple contents, rhythm and 
cheerful melody they are interesting and approachable to pupils and therefore pro-

duces additional motivation for their adoption and interpretation. They are model 

through which young generations are educated and taught, how to keep and cherish 
folk tradition.  
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