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PROJEKT „PJEVAJ SVIRAJ PLEŠI-TRADICIJSKA GLAZBA“ 2021./2022. 
Voditelj projekta: Helga Dukarić Dangubić, prof. 

 

1. OPĆENITO O PROJEKTU 

Projekt „PJEVAJ SVIRAJ PLEŠI - TRADICIJSKA GLAZBA“ 

OSNOVNA IDEJA PROJEKTA:  

- poticaj na glazbeno-plesne, multimedijske i multikulturalne aktivnosti u  TRADICIJSKOJ 

GLAZBI 

- rad i razmjena iskustava u glazbenim izazovima, istraživanjima, multimedijskom i 

multikulturalnom stvaralaštvu: u pjevanju, sviranju, plesu, slušanju glazbe, glazbenim 

doživljajima, likovnim izričajima.... na državnom nivou 

Djecu školske dobi i mlade potrebno  je redovito poticati na rad u istraživanjima, glazbenim 

izazovima, na multimedijsko i multikulturalno glazbeno stvaralaštvo, glazbene aktivnosti i 

doživljaje,  pokret, ples, likovne izričaje i vlastito izražavanje kako bi se doprinijelo ravnoteži 

njihovog  cjelovitog razvoja odgoja, obrazovanja i formiranju glazbenog ukusa.  

 
TEMA  PROJEKTA  PJEVAJ SVIRAJ PLEŠI – TRADICIJSKA GLAZBA 
Poticanje  i razvijanje sposobnosti u  glazbenim, stvaralačkim, glazbeno-plesnim, 
istraživačkim aktivnostima djece i mladih 

• Dob djece 6-14 godina  

• poticaj i motivacija na istraživanja,  glazbeno-plesne aktivnosti djece i 
mladih, razvoj pjevačkih, sviračkih, stvaralačkih glazbenih i plesnih 
sposobnosti,  njihov fizički razvoj ritma  i motorike, psiholoških, 
socijalnih, kognitivnih sposobnosti,   pri čemu je stavljen je naglasak na 
inkluziju, gdje se vodimo osnovnom porukom naše poznate glazbene 
pedagoginje Elly Bašić: „Ne neko dijete, nego svako dijete ima pravo na 
glazbenu kulturu”. 

PROVOĐENJE PROJEKTA - tijekom  nastave, fakultativne nastave izvanučioničke nastave, 
izvannastavnih aktivnosti. 
 
2. CILJEVI (ISHODI) PROJEKTA 

Međusobna suradnja učenika i razmjena iskustava 

Suradnja učenika- rad i razmjena iskustava na  međužupanijskoj i državnoj razini. 

Istraživanja  

Poticati učenike na istraživanje, osvijestiti važnost glazbe i plesa u istraživanjima o 

TRADICIJSKOJ GLAZBI (pjevanju,  sviranju, slušanju, plesu narodnim običajima, 

narodnim nošnjama kod sve djece pa tako i one s teškoćama u razvoju). 

Izrada postera, prezentacija, videozapisa… 

• tradicijskoj glazbi RH – pjesme, plesovi, instrumenti 

• narodnim običajima i nošnjama 
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Videozapisi – GLAZBENI RADOVI- „Pjevaj sviraj pleši“ 

Poticanje na glazbene  aktivnosti te na zdravo odrastanje uz glazbu i pokret. 

Rad u glazbenim izazovima, multimedijskom i multikulturalnom stvaralaštvu: u 

pjevanju, sviranju, plesu, slušanju glazbe, glazbenim doživljajima  te povezivanju 

sa  likovnim izričajima i poticanju na kreativnost. 

Poticaj na glazbeno plesne aktivnosti i stvaralaštvo. 

Poticanje integracije učenika s poteškoćama u razvoju u obrazovni sustav.  

- Poticati bavljenje glazbom, koja pozitivno djeluje na djetetov psihološki, socijalni,  

kognitivni i afektivni razvoj dok pokret i motorika u mozgu stvaraju nove sinapse.  

 

                  

    

3. ZADACI PROJEKTA 

Međusobna suradnja učenika i razmjena iskustava 

Učenici će: 

• Uvježbavati i snimati svoje videozapise pjevanja, sviranja, plesanja vezano 

uz TRADICIJSKU GLAZBU 

• raditi istraživanja o TRADICIJSKOJ GLAZBI 

• izrađivati tutorijale  kojima će educirati druge učenike, 

• izrađivati svoje prezentacije i videozapise u kojima će podijeliti svoje 

uratke s drugim učenicima 

• učiti o TRADICIJSKOJ GLAZBI RH – narodnim pjesmama, plesovima i 

instrumentima; o narodnim nošnjama i običajima 

Nastavnici i učenici će naučiti koristiti nove IKT alate. 

Izrada anketa: 

• Na početku: Što znamo o TRADICIJSKOJ GLAZBI RH? 

• Na kraju: Što smo naučili o TRADICIJSKOJ GLAZBI RH? 

 

VIDEO konferencije…na početku i na kraju projekta   

 

4. OČEKIVANI REZULTATI 

• Prezentacija radova na županijskim smotrama i državnim skupovima 

• Videozapisi 

• Prezentacije, posteri, plakati 

• Istraživanja 

• Ankete 

 

 


