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1.Увод

УВОД
Овим интерактивним букваром желимо да иницирамо већу 
посвећеност у изучавању музике. Идеја је да помоћу разних 
игара, кроз познате, али и приближавање мање познатих 
мелодија  и инструмената деца подигну свест о музици,а самим 
тим и о култури. Дајемо и предлог да се након пројекта изврши 
и истраживање које би евентуално помогло да се овакав начин 
рада кроз ову област уврсти у План и програм рада 
предшколских установа тј. да се предложи Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја овакав начин и ресурси 
рада. Овај музички буквар је скроман допринос побољшању 
квалитета рада из области музике и културе. 

У музичком буквару су обухваћени само неки инструменти који 
су приказани кроз њихове поделе. Текст је прилагођен, сваки 
предложен звучни пример треба користити као „звучну“ игру и 
кроз препознавање инструмената, деца ће препознавати и 
мелодије. Дати су предлози и за мелодије класичне музике, 
али и за модерну музику. Користити их уз претходно дата 
упутства деци јер свака мелодија има опис и значење (у 
музичком буквару се не налазе значења и описи). 
Надамо се живописном и креативном начину рада уз 
максимално ангажовање деце кроз игру. Не оптерећивати децу 
називима композиција и композитора, осим у случају док се не 
осети кроз групу да деца имају жељу и то да знају. 
Све предложене композиције можете пронаћи на јутјубу. 
Одлучили смо се за такав корак јер сматрамо да треба ићи у 
корак са временом и искористити то на прави начин, а то је 
доступност. 
 



3.2.

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

ГУДАЧКИ

ВИОЛИНА

Виолина је жичани (гудачки) инструмент. Састоји се из два 
дела: гудала и виолине. Направљена је од дрвета. Звук на 
виолини се добија превлачењем гудала преко жица. Виолина је 
инструмент који производи високе тонове. Звук виолине је 
нежан. Светски познати виолинисти који потичу из Србије су 
Стефан Милековић и Немања Радуловић. Послушати Пашона 
коло у извођењу Немање Радуловић.

 

ВИОЛОНЧЕЛО

Виолончело је гудачки инструмент. Вилончело је истог облика 
као виолина само је скоро два пута већи од ње. Због величине 
мора се друагчије држати приликом свирања тј. мора се 
ослањати о под. Дугачке и дебеле жице чине да овај 
инструмент звучи раскошно и веома пријатно. 
Послушати композицију  Vivaldi Storm  у извођењу  2CELLOS 
(Вивалдијева  четири годишња доба-Лето/олуја )

Виолина и виолончело се јако лепо слажу и веома често их 
можемо чути како заједно производе најлепше звуке.Такав 
пример можете  чути у извођењу познатог челисте Стјепана 
Хаусера и виолинисткиње Каролине Кампел и то композицију  
Чардаш.
 

Жичани инструменти - гудачки Жичани инструменти - гудачки



5.4. Жичани инструменти - трзалачки Жичани инструменти - трзалачки

ТРЗАЛАЧКИ

ГИТАРА

Гитара је жичани (трзалачки) инструмент. Има 6 жица. Звук се 
добија окидањем жица тј. трзањем (прстима или трзалицом). 
Састоји се од резонаторске кутије са отвором (кружног облика) 
и врата на чијем се завршетку  налазе чивије помоћу којих 
затежемо жице. Поред  акустичне гитаре постоји и електрична 
гитара. На гитари лепо звучи класична музика, шпанска и 
rock n` roll музика. 
Послушати Asturias – Isac Albeniz у извођењу  Ане Видовић 
Познате мелодије из Дизнијевих цртаћа могу изузетно добро 
звучати када их изводи управо овај инструмент, зато 
послушајте 40 fingers- Disney Medley. Ове мелодије изводи 
квартет гитара. Покушајте да препознате цртаће!
 

ХАРФА

Харфа је највећи и најсложенији инструмент  са жицама које се 
трзају. Жице су разапете у великом тространом оквиру. У 
постољу оквира се налази седам педала. Харфа има 46-48 жица 
које су обојене у црвено или плаво (негде и црне боје). Жице се 
трзају прстима  обе руке, а педале се стискају ногама 
истовремено. 
Послушти Dance of the Sugar Plum  Fairy (Игра шећерне виле) из 
балета крцо Орашчић који је напсао Петар Илич Чајковски, у 
извођењу Еjми Турк ( Amy Turk) на харфи.
И познате мелодије је могуће свирати на овом инструменту. На 
јутјубу можете пронаћи познате мелодије из цртаног филма 
„Анастазија“ и „ Лепотица и звер“ како звуче на овом 
инструменту (користити као игру за препознавање цртаног 
филма). 
 



7.6. Дувачки инструменти - дрвени Дувачки инструменти - дрвени

ДУВАЧКИ  ИНСТРУМЕНТИ

ДРВЕНИ

ФЛАУТА

Иако спада у древене дувачке инструменте, флаута је 
направљена од метала.  Направљена је као цев која се расклапа 
у 3 или 4 дела. Флаута је изражајан инструмент благог и светлог, 
идиличног звука.  
Послушати композиције „Бадинери“ од Јохана Себастијана Баха  
и „Бумбров лет“  Николај Римски Корсаков .
Послушати музику из цртаног филма „Залеђено краљевство“ 
Let it go (Let it go on flute).

 

КЛАРИНЕТ

Инструмент на којем се тон добија дувањем у једноструки 
језичак од трске. Због свог веома усавршеног механизма за 
свирање, спада у највиртуозније инструменте. Има богат и 
изражајан тон, па је врло погодан за различите музичке 
стилове, као што су камерна музика, дувачки оркестри где 
најчешће има водећу мелодијску улогу, а значајну улогу има и у 
Џез музици.

Послушати: Волфганг Амадеус Моцарт- Концерт за кларинет и 
оркестар у А дуру и Фор Плеј кларинет ,,Lean on by major lazer”.

 



9.8. Дувачки инструменти - дрвени Дувачки инструменти - дрвени

ОБОА

Обоа је инструмент на којем се тон добија дувањем у писак 
(усник) са двоструким тршчаним језичком. Тон се добија 
терперењем двоструког језичка. Цев инструмента је израђена 
од дрвета или вештачког материјала. Обои се додељују 
углавном нежне мелодије. 
Послушати Концерт за обоу Томасо Албинони (Tomaso Albinoni 
Concerto oboe).
Послушати Moon River (beau�ful oboe cover) with Tom Boyd.
Послушати Havana – Camila Cabello Oboe Cover.

 

ФАГОТ

Такође је инструмент на којем се тон добија дувањем у писак 
(усник) са двоструким тршчаним језичком, али је тон дубок, 
таман и племенит. Погодан је за мелодије шаљивог и 
тајанственог карактера. У дувачким оркестрима се користи да 
покрије дубоки, басовски регистар. У осталим оркестрима се 
добро слаже са свим инструментима,нарочито гудачким. 
Примену је нашао и у музици за филм.
Послушати соло на фаготу из балета Пећа и вук Сергеја 
Прокофјева, као и Havana by Camila Cabello -  The breaking Winds 
basoon Quartet.

 



11.10. Дувачки инструменти - дрвени Дувачки инструменти - лимени

САКСОФОН

Иако спада у древене дувачке инструменте, саксофон је, као и 
флаута, направљен од метала. Име је добио по човеку који га је 
измислио, Адолфу Саксу, а који је био познати градитељ 
инструмената у свом времену. Саксофон има усник као 
кларинет са простим тршчаним језичком, по звуку је сличан 
фаготу, а техника свирања и механизам су најсличнији обои. 
Постоји неколико врста саксофона који се разликују по висини 
тона, боји и величини инструмента. За саксофон је веома 
карактеристична цев завијена на почетку и на крају. Највише се 
употребљава у војним оркестрима, али најзапаженију улогу 
има у забавној музици, а нарочито у џезу где има веома 
истакнуто место са великим бројем значајних виртоуза.
Послушати деоницу соло саксофона из композиције БОЛЕРО 
Мориса Равела, као и композицију Candy Dulfer & David A. 
Stewart - Lily Was Here.

 

ЛИМЕНИ

ТРУБА

Труба је, по звучању тона, највиши лимени дувачки инструмент. 
Звук јој је светао и продоран и одувек је кориштен за војничке 
сигнале и свечане фанфаре. Али је труба и изражајни 
мелодијски инструмент са високом извођачком техником, коју 
захваљује усавршеном механизму. Њен виртуозитет нарочито 
долази до изражаја у Џез музици. Врло често се у изражајне 
сврхе на труби користи и додатак под именом СОРДИНА 
(пригушивач).

Послушати IL SILENZIO(Тишина) на соло труби и Arturo Sandoval 
– A night in Tunisia.

 



13.12. Дувачки инструменти - лимени Дувачки инструменти - лимени

ТРОМБОН

Један од најстаријих лимених дувачких инструмената, који води 
порекло из Азије. Име му је у преводу Велика труба и грађен је 
од велике цилиндричне цеви која може бити са или без 
вентила. Тон се добија, као и код свих осталих лимених дувача, 
тако што извођачеве усне вибрирају и на тај начин нагоне 
ваздушни стуб у цеви да вибрира дувањем.
Послушати деоницу соло тромбона из композиције БОЛЕРО 
Мориса Равела.

 

ХОРНА

Познат још и под именом РОГ или ФРАНЦУСКИ РОГ, је 
инструмент од кружно вишеструко увијене цеви са преградним 
вентилима. Звук се производи дувањем,а тонови дозирањем 
дувања и притискањем вентила. Претеча му је животињски рог, 
касније се израђује од жутог лима, а у новије време се прави од 
металне легуре познатије као НОВО СРЕБРО. У прошлости се 
користио у лову и ратовима, а данас је саставни инструмент 
дувачких и симфонијског оркестра.

Послушати STAR WARS HORN SOLO  и French Horn Tribute to John 
Williams.

 



15.14. Инструменти са диркама Инструменти са диркама

КЛАВИР

Жичани инструмент са диркама код којег се тон производи 
ударцем малог чекића о металну жицу. Клавир има широк 
распон техничких и изражајних могућности, па је због тога 
огроман број композиција написан за њега. Клавир се свира са 
обе руке по клавијатури која садржи, обично, 88 дирке. Свака 
дирка производи један тон, а распон клавира је од веома 
дубоких до изразито високих тонова. Акустични клавир је 
настао почетком 18. века, а у 20. веку су измишљени и 
електрични и дигитални клавири. Клавир је могуће употребити 
у свакој комбинацији ансамбла и у свим жанровима музике.

Послушати : Ludovico Einaudi „Elegy of Arc�c“ ( указати на звуке 
природе, клавира и савршеном споју. Разговарати о природи и 
звуцима).

 

ИНСТРУМЕНТИ СА ДИРКАМА

ХАРМОНИКА

Веома распрострањен инструмент који се користи у 
различитим врстама музике. Настала почетком 19. века, за 
потребе забавне и народне музике, али се у другој половини 
20. века појављује и у класичној музици, због новог звука, боје 
и могућности. Прави се у различитим варијантама и 
величинама, а звук се добија тако што се ваздух удувава 
меховима у кућиште у којима су метални језичци или пискови 
(ДА, баш као и код дувачких инструмената!), који се стискају 
диркама на кућишту.

Послушати Martynas- Hungarian Dance No. 5 in G minor.
Послушати дуо хармоника (женски извођчи) - Бумбаров лет, 
Николај Римски Корсаков.
Послушати КОЛЦЕ.



17.16. Ударачки инструменти Ударачки инструменти

УДАРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
ТИМПАНИ

Тимпани спадају у ударачке инструменте тзв. перкусије. Имају 
облик казана и спадају најважније инструменте у групи 
удараљки. Метални „котао“ служи као резонатор и стоји на 
ножицама. Преко “котла“ је затегнута кожа у коју се удара 
палицама. Имају педалу. 

Послушајте композицију Also Sprach Zarathustra, Op. 30 – Strauss 
(Тимпани после дувача).

ЧИНЕЛЕ

Ударачки инструмент. Личи на велике металне тањире. Са 
спољне стране налазе држачи од коже. Звук се производи 
једног тањира о други, а тањири се могу користити и одвојено. 
Тада се звук добија тако што се ударају штапићем. 
Послушајте: Rhythm X 2012 – Cymbal warm up, The cymbal Song 
by Gavin Harrison.



18. Закључак

ДОДАТАК

***Популарно се назива Body Percussion, а у преводу значи 
тело као удрачки инструмент. Пљескањем, лупкањем и 
њиховим смисленим ритичним смењивањем, можемо 
креирати свакојаке ритмичке обрасце. На нашем подручју су 
карактеристичне тзв. тапшалице, бројалице и разбрајалице које 
могу послужити за ритмичко изражавање. 
Послушати канал Maria Jose Sanchez Parra  и извођење групе 
деце чувене комппозиције Марш Радецки, као многих других 
игара на овом каналу. 

***Погледајте симфонијски оркестар Андрее Риа и извођење 
композиција Мађарска игра бр. 5 (веома забаван и 
свеобухватан снимак коришћења свих инструмената о којима 
смо причали). Овај симфонијски оркестар изводи и популарну 
грчку мелодију Zorba`s Dance-погледајте  са децом, а затим 
покушајте да уз оригинални снимак песме и одиграте (савет 
упоредите са нашим колом). Такође, свирају и чувену руску 
Калинку, затим Мacarena, the Second Waltz (уз које можете 
играти).  Послушајте и песму из цртаног филма „Frozen“ на 
каналу  Welchang и извођење песме - Let it go.

ЗАКЉУЧАК
На овај начин увиђамо како сви наведени, али и још многи 
други инструменти заједно се много лепо слажу и звуче 
најбоље тада, зато у складу са тим музику треба неговати и 
изучавати јер нас она учи заједнишвту, тимском раду и 
толеранцији.


