
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAM ODOBRILO: 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

športa 

 

STRUČNA POTPORA: 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

 

CILJ:  

Stvarati osnovu za razvoj glazbenih 

sposobnosti djeteta, a posebno glazbeno 

izražavanje i stvaranje ritmom, pjesmom i 

pokretom. 

 

ZADACI: 

♪ obogaćivanje dječje spoznaje o glazbi 

♪ razvijanje sluha i osjećaja za 

ritam 

♪ razvijanje sposobnosti slušanja, 

zapamćivanja te razlikovanja kontrasta 

tiho – glasno i tempa polagano - brzo 

♪ razvijanje sposobnosti točne 

interpretacije, jasnog izgovora teksta te 

pravilnog disanja 

♪ osiguravanje uvjeta za slobodno 

stvaranje u pjevanju, plesu, izvođenju 

ritma na udaraljkama 

♪ upoznavanje djece s glazbenicima, 

glazbenim instrumentima te načinom 

sviranja 

♪ razvijanje pozitivnih socio-

emocionalnih odnosa 

♪ stvaranje pozitivnog osjećaja 

prema prirodi i prirodnim 

pojavama putem glazbe 

♪ njegovanje kulturne baštine te 

razvijanje pozitivnog odnosa 

prema tradicijskom stvaralaštvu 

upoznavanjem tradicijskih 

pjesama, plesova, glazbenih 

instrumenata 

 

TEME I SADRŽAJ RADA:  

♪ razvoj i percepcija sluha 

♪ visina tona 

♪ vježbe disanja 

♪ postava intonacija - glasa 

♪ izgovor riječi - dikcija 

♪ pjesma 

♪ igre s pjevanjem 

♪ slušanje glazbe 

♪ muzikoterapija 

♪ osjećaj za ritam 

♪ pokret 

♪ dječje stvaralaštvo 

 



GDJE I KAKO SE PROVODI   

PROGRAM? 

Glazbeni program provodi se    

cjelodnevno u područnom objektu,  

 I. Loparska 11. 

 

TKO PROVODI PROGRAM? 

Program provode odgajateljice s 

dodatnom edukacijom iz područja 

glazbene kulture.  

 

UPISUJU SE 

djeca od 3. godine života do polaska u 

školu 

 

FINANCIRANJE PROGRAMA: 

Cijena redovitog programa 

+ dodatna uplata roditelja 

za glazbeni program 400,00 kn  

 

Što djeca kažu o glazbi: 

„Lijepo mi je slušati glazbu i  

volim je najviše.“ 

                              Katja 

„Poznajem gitaru i violinu,  

a svirat ću frulu.“ 

                              Loris 

„Meni se sviđa harmonika,  

truba i udaraljke, i ja znam svirati  

gitaru.“ 

                           Jana 

 

 

 

 

 

„Muzika – otkrivanje više od 

sve mudrosti i filozofije – 

oplemenjuje i usrećuje čovjeka i 

razvija u njemu ljubav, ne samo 

prema lijepom, nego i prema 

zajednici.“ 

L. v. Beethowen 

 

      
    Vladimira Filakovca 2, Zagreb 

     www.vrtic-srednjaci.zagreb.hr 

mail: vrtic.srednjaci@zagreb.hr 

tel. 3842119  

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


