
                                GLAZBENE ZAGONETKE 

Glazba je drevni i moćni jezik: od prapovijesnih zvukova kojima su prvi ljudi 

oponašali glasanje lovine i uspavanki kojima su uspavljivali djecu do uzbunjujućih 

bubnjanja koja su pozivala na okupljanje za bitku i prodornih trubljenja koja su 

zastrašivala neprijatelje. Nadalje, glazba je u povijesti unosila osjećaj radosti i 

mira prilikom duhovnih događaja. (GLAZBA: Velika ilustrirana enciklopedija, 

grupa autora) 

Glazba pozitivno utječe na djecu i njihov razvoj još prije rođenja. Glazbena 

iskustva djece započinju pasivnom glazbenom aktivnošću, slušanjem, a s 

vremenom su ona sve aktivnija u različitim oblicima glazbenog izražavanja. 

Glazbeni razvoj djeteta dio je njegova općeg razvoja, a rana i predškolska dob 

optimalno je vrijeme za razvoj djetetovih glazbenih sposobnosti. 

 

Aktivnost 1 

U proljeće neke od životinja prestaju spavati zimski san, lastavice nam se vraćaju 

i priroda se budi. Javljaju se i prvi vjesnici proljeća. 

 Koji su vjesnici proljeća? 

Zagonetka 1 

Pognuta joj stalno glava 

 kao da drijema ili spava,  

al' prva nam javi znaj                                     

da je hladnoj zimi kraj!  

 

 

 



Zagonetka 2 

Kada dođe proljeće 

 on u život polijeće. 

 Šarenih krila let, 

dovodi ga baš na cvijet. 

 

 

 

 

Aktivnost 2 

Glazbena zagonetka 

U prilogu šaljemo glazbeni zapis pjesmice. Zadatak je pažljivo poslušati i pogoditi 

o kojoj se pjesmici radi. 

 

Video zapis 1 „Proljeće“ (svira Ljiljana Jungić, odgojitelji i voditelj folklorne 

skupine vrtića) 

 

1. Kako se zove odsvirana pjesmica?                   

 „Proljeće“ , svima poznatija kao „Visibaba mala“ 

2. Kojim instrumentom je odsvirana?             

   Električni pianino 



Aktivnost 3 

 

 

 

Tekst:  

Visibaba mala zvoniti je stala; 

cin, cin, cin, don, don, don, čujte mali zvon! 

Tratarata rata, jaglac zublju hvata; 

hoja haj, hoja haj, zimi sad je kraj! 

Mala ptica ševa veselo nam pjeva 

firuli, firulu, proljeće je tu. 

 

Glazbeni zapis možete poslušati više puta, zajedno dodajte i tekst pjesmice. 

Nakon nekog vremena djeca će sve lakše pogađati glazbene zagonetke. 

 

Priredile:  

Radomirka Đurić, odgojiteljica savjetnica 

Ljiljana Jungić, odgojiteljica 

 

 




