
Glazbena zagonetka 

(instrument- metalofon) 

 

 Glazba je umjetnost koja se izražava pjevnim ili sviranim tonovima, raznim zvukovima 

i šumovima. 

 

Važnost glazbe za dijete 

 

„Glazbena iskustva djece počinju još od pasivne glazbene aktivnosti – slušanja, te na taj način 

razvijaju mozak. Ukoliko je dijete pak aktivno uključeno u glazbene aktivnosti, ono tada 

unaprjeđuje sljedeće funkcije: 

 - vještine (verbalne/neverbalne) 

 - vizualnu i auditivnu percepciju 

 - kognitivne procese: pamćenje, mišljenje, opažanje, djelovanje 

 - slušnu diskriminaciju  

 - motoričke vještine (grubu i finu motoriku) 

 - kreativnost, apstraktno mišljenje.“  (Belajec, S. (2014): Utjecaj glazbe na dječji razvoj) 

 

 Glazbeni razvoj djece u vrtiću potičemo: pjevanjem, sviranjem, slušanjem glazbe, 

pokretom, raznim igrama te upoznavanjem i izradom različitih instrumenata. Glazbeni 

instrumenti ujedno utječu i na razvoj fine motorike, od same izrade do sviranja. 

 „Metalofon je metalni glazbeni instrument iz obitelji udaraljki. Sastoji se od drvenog ili 

plastičnog okvira na kojeg su pričvršćene metalne pločice od aluminija. Metalofon se najčešće 

svira drvenim palicama ili batićima kojima se udara po pločicama i na taj način proizvodi zvuk.“  

(Hrvatska glazbena unija - Instrumenti sa čekićima ili maljicama). 

                                              

 

 



Aktivnost 1  

 

ZAGONETKA 

 

Kada ronim i plivam 

Ja zaista uživam. 

Privlači me uvijek voda 

Ja sam perad smiješnog hoda. 

(Patak) 

 

Kratke noge, dugi kljun, 

tijelo mi je kao čun. 

Kada hodam, nije varka, 

ja se ljuljam kao barka. 

(Patak) 

 

 

 

 

 



 

Aktivnost 2 

 

Glazbena zagonetka 

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

kojoj se pjesmici radi. 

 

Video zapis  „Ide, ide patak“ (svira Ljiljana Jungić, odgojitelji i voditelj folklorne skupine) 

 

1. Kako se zove odsvirana pjesmica?                   

 „Ide, ide patak“  

2. Kojim instrumentom je odsvirana?             

Metalofon 

 

 

 

 

 

 



Aktivnost 3 

 

Prateći glazbeni zapis pokušajte dodati tekst pjesmice. 

Ukoliko imate kod kuće metalofon možete ga usporediti sa onim iz snimke i pokušati 
odsvirati početak pjesmice. 

Ako vaš metalofon ima boje, note djeci možete označiti bojama i zabilježiti na papir.  

 

Aktivnost 4 

Pokušajte osmisliti koreografiju za pjesmicu. Povežite tekst sa pokretom i obećajemo puno 

smijeha i dobre zabave. 

                                                                                                       Pripremile:  

                                                                                                       Ljiljana Jungić, odgojitelj  

                                                                                                       Lenka Palac, odgojitelj pripravnik 

                                                                                                       Radomirka Đurić, odgojitelj mentor 


