
 

Пригодни програми 

Мешовити хор „Звончић“ 

Предшколски узраст је период интензивног развоја детета, њиховох музичких склоности и 

способности. Неговање тих особина путем музичког васпитања има велики значај за 

формирање комплетне личности. Упркос томе што је у односу на дечје схватање музика 

најсложенија и најтежа јер њен садржај није изражен конкретно, она изазива интересовање 

веће него за остале уметности. Музика је деци приступачна и интересантна јер буди разне 

емоције, а оне су пут до њеног схватања. Интересовања деце везана истом 

активношћу(певањем у хору, свирањем у дечјем оркестру, игри) стварају позитивне односе 

и осећај одговорности за заједнички успех. Дечји глас, као вокални инструмент, има 

специфичне особине које га издужу над осталим инструментима музичког арсенала. Само 

глас може повезати речи с тоновима, што му омогућује да непосредно делује на слушаоца. 

              Циљну групу програма сачињавају деца васпитних група узраста од 4,5 до 6,5 

година са посебним музичким потенцијалима. 

             Општи циљ програма: Развијање музичких потенцијала код талентоване деце. 

Задаци, методе, организација и садржаји програма: 

*Неговање музичког укуса и осећаја за лепо у музици 

*Савладавање технике певања(хорско, групно, индивидуално, уз покрет) 

*Развијање осећаја за ритам(путем бројалица, уз покрет, усвајањем технике правилног 

дисања) 

*Упознавање са основним музичким појмовима(динамика, темпо, интонација) 

Садржај програма су песме прилагођене предшколском узрасту и могућностима деце, као 

и садржајем који прати активности у Год. Програму рада у делу културно-јавних 

манифестација на нивоу Установе, где хор редовно наступа. Најзаступљенији садржаји су 

из богате ризнице дечјих песама Б.Мајданца ”Распевана вртешка“, О. Цветић 

“Распеванка“, Н.Јабланов “Народне песме и игре“, као и песме прилагођење узрасту  из 

збирки музичког васпитања на раном школском узрасту. 

Програм ће се реализовати у вртићима “Звончић“, “Лептирић“ и “Пчелица“ у васпитним 

групама, а дечји музички потенцијали ће се проверавати и евидентирати. Пробе хора 

реализоваће се једном недељно у сва три вртића, а по потреби и чешће у време редовног 

боравка деце у вртићу. За реализацију овог програма неопходан је клавир, инструменти из 

групе Орфовог инструментарија(штапићи, звечке, триангли, бубњеви...), ЦД плејер.  



 

 

Драмска играоница 

Деца уче да ходају и говоре првенствено кроз имитацију. Деца интегретишу информације 

са подацима из осталих извора у свом окружењу, формирајући свој идентитет кроз 

активности сличне драмским играма.   

Циљ драмске играонице је, да кроз вербално изражавање и драматизацију песмица 

и драмских текстова подстакнемо дечије самопоуздање. Овај програм је усмерен на 

подстицај дететових способности уз прилагођавање специфичним потребама и 

могућностима сваког детета. Ове играонице подржавају дечије спонтано стваралаштво и 

индивидуалне способности изражавања повезаних са сценском уметношћу. 

Рад у драмској играоници  Овакав начин рада са децом показао се као најефиканији 

и најделотворнији начин за усвајање знања. Драмска играоница код деце развија машту, 

мишљење, памћење. Активностима у играоници откривају се и развијају скривени таленти 

код деце, а они на занимљив начин усвајају неопходна знања и вештине.  

Садржаји који се нуде су: драмске, говорне игре, игре памтомима, презентовање 

драмских текстова и прича другима- прича по сликама или препричавање, импровизација, 

стимулација, елементи позоришта и позоришне технике (позориште лутаком, сценарио, 

сценографија, костими, костимографија). Садржаје рада проналазимо у бајкама, из српске 

културне баштине, као и из народних причи и бајки. 

                                                                                                                                   

Садржаји рада Драмске играонице : 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ- учешће у манифестацијама и програмима на нивоу Установе 

и вртића: ( Дечија недеља-октобар; прослава дана Светог Саве-јануар; Дан жена-март; Дан 

Установе-април; Завршна приредба предшколаца-мај-јун), као и континуирано учешће у 

осмишљавању и реализацији и других приредби и представа, значајних за Установу. 

Током њихове реализације, уводити децу и васпитаче у основе драматуршких , сценских 

правила и законитости. 

ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ-првенствена улога позоришних представа за децу јесте 

развијање дечије маште и креативности. Структура једног позоришног дела за децу, треба 

бити синтеза музике, памтомиме, речи и слике, и да тако сједињена у целину изазове код 

деце: импресију, забаву, да их поучи и оплемени. За наредну годину планирана је 

представа за поделу новогодишњих пакетића (децембар). Рад на представи за ДЕДАР        

(март-мај ), као и гостовање представа у нашим вртићима и вртићима у нашем округу       

(током године). У оквиру акционог плана превенције насиља, припрема активости (кратак 

скеч или песмица или слично) са адекватном тематиком (новембар). Носиоци ових 

активности биће васпитачи и деца вртића. 



ДРАМСКА ИГРАОНИЦА

потенцијла дечије игре коришћењем елемената драмске уметности. Играонице ће се 

организовати у два временска периода: окто

периода биће обухваћена по

вртића.   У свим вртићима групе ће бројати од 12 до 15 детета, што значи да ће укупно 

бити обухваћено око 60 деце старијих и припремних група.

Прве две фазе ће се организовати кроз 16 радионица које ће с

недељно. Трећа фаза, која подразумева сложеније драмске форме, реализоваће се током 

културних и јавних манифестација и дечијих позоришних представа и приредби.

Распореда реализације драмске играонице  

За период октобар 2014.- јануар 2

ВРТИЋ 

КОЛИБРИ 

НАША РАДОСТ 

За период фебруар 2014.- мај 2015. Године

ВРТИЋ 

ЛЕПТИРИЋ 

ПЧЕЛИЦА 

ДРАМСКА ИГРАОНИЦА- има за основни циљ рада, неговање и развијање 

потенцијла дечије игре коришћењем елемената драмске уметности. Играонице ће се 

организовати у два временска периода: октобар-децембар и фебруар-мај.У сваком од 

периода биће обухваћена по 2 објекта,тако да ће кроз радионицу проћи деца из 4 

вртића.   У свим вртићима групе ће бројати од 12 до 15 детета, што значи да ће укупно 

бити обухваћено око 60 деце старијих и припремних група. 

Прве две фазе ће се организовати кроз 16 радионица које ће се реализовати једном 

недељно. Трећа фаза, која подразумева сложеније драмске форме, реализоваће се током 

културних и јавних манифестација и дечијих позоришних представа и приредби.

Распореда реализације драмске играонице   

јануар 2015. Године 

ДАН ВРЕМЕ 

ПОНЕДЕЉАК 9.00-9.30.ч. 

ЧЕТВРТАК 9.00-9.30.ч. 

мај 2015. Године 

ДАН ВРЕМЕ 

ПОНЕДЕЉАК 9.00-9.30.ч. 

ЧЕТВРТАК 9.00-9.30.ч. 
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