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VRIJEDNOST GLAZBE ZA 
DJETETOV RAZVOJ 

 
“Glazba je zvonka radost.” 

 
Poznati je moto koji se potvrđuje u 
svakodnevnom životu. Znano je da 
glazba pruža užitak  ljudima bilo koje 
dobi, a nesporna je njena vrijednost za 
djecu.  Dokazano je da glazba 
povećava  djetetov intelektualni razvoj i 
čini ih sretnima.  
 
Brojna istraživanja, kojima je ispitivan 
utjecaj glazbenog obrazovanja na 
učenje kod djece, podržavaju teoriju da 
glazbena edukacija doprinosi razvoju 
intelektualnih i emocionalnih vještina i 
može imati pozitivan učinak na djecu i 
odrasle svih dobnih uzrasta. 
Učenjem glazbe razvijaju se funkcije 
mozga koje su odgovorne za složen 
način razmišljanja koji podrazumijeva 
rješavanje problema, rasuđivanje, 
analiziranje,   apstrakciju, 
generalizaciju, organiziranje i 
planiranje. 

Glazba je bitna za um jer vježba mozak 
i može oblikovati njegov razvoj što 
uključuje i razvoj naše osobnosti, 
zaključili su znanstvenici. Glazbena 
naobrazba značajno poboljšava rad 
živčanog sustava i potiče sposobnost 
učenja. 

 

 

Podaci dobiveni u istraživanju sa 
Sveučilišta Northwestern objavljeni u 
Nature Reviews Neuroscience 
povezuju glazbenu naobrazbu i bolju 
sposobnost učenja koja se vidi i na 
području jezika, govora, memorije, 
pažnje i emocija. 

Glazba u svim svojim segmentima 
omogućuje djeci vlastiti, originalni 
način samoizražavanja i jača 
samopoštovanje, uči ih kreativno 
razmišljati, opušta i umiruje um, javni 
nastupi pomažu im pobijediti strah i 
preuzeti rizik. 
 
 

 
 

GLAZBENI PROGRAM 
U NAŠEM VRTIĆU 

 
Glazbeni program  provodi se u vrtiću 
Jarun već 18 godina. Integriran je u 
cjelodnevni 10-satni program. U našoj 
glazbenoj grupi znakovitog imena 
„Zvjezdice“,  svakodnevno se, uz 
redoviti program poticanja svih 
područja  djetetovog razvoja, provode i 
aktivnosti iz područja glazbene i plesne 
umjetnosti. 
 



 
SPECIFIČNOSTI RADA U  

GLAZBENOJ GRUPI 
 
 Temeljni zadatak programa je kroz 

svakodnevne aktivnosti podržavati i 
intenzivirati dječji interes za glazbu kroz 
sve njene segmente (ritam, pjevanje, 
sviranje, slušanje, pokret i ples, 
stvaranje).    

 Provodi se (prema programu koji je    
verificiralo Ministarstvo prosvjete i 
sporta) svakodnevno u okviru 
cjelodnevnog boravka djeteta u vrtiću, u 
jutarnjim i popodnevnim satima. 

 Djeca upoznaju glazbenu umjetnost, 
pojmove vezane uz glazbu, instrumente, 
glazbenike. 

 Glazbeni sadržaji povezuju se i s drugim 
umjetničkim područjima.   

 Program provode odgajateljice koje (uz 
edukaciju za odgajatelje) imaju završenu 
glazbenu školu i kontinuirano se 
usavršavaju. 

 U grupi su djeca u dobi od 3 godine do 
polaska u školu, što omogućuje 
individualni pristup i prilagođavanje 
sadržaja razvojnim mogućnostima 
svakog djeteta.  

 Grupa radi u kući „Tomislav“. 
 

 
 
 
 

 
MATERIJALNI UVJETI 

 
Program se provodi u posebno 
opremljenoj i strukturiranoj igraonici u 
kojoj su osigurani optimalni uvjeti za 
kvalitetno provođenje glazbenih i 
plesnih sadržaja.  
Tu se nalazi veliko ogledalo s 
rukohvatom za plesne vježbe, 
piannino, dovoljan broj različitih 
udaraljki za svako dijete, blok flaute, 
pano za vizualno prikazivanje 
glazbenih sadržaja, TV prijamnik i DVD 
player, te izbor glazbene „literature” 
koji uključuje CD-e s klasičnom 
glazbom, DVD–e opernih i baletnih 
djela, notne zapise, literaturu o 
glazbalima i glazbenicima.  
Prostor je na prvi pogled prepoznatljiv i 
uz navedene materijale oplemenjen i 
umjetničkim djelima i dječjim uradcima. 
Osim u igraonici aktivnosti se provode i 
u sportskoj dvorani vrtića (ritmički i 
plesni sadržaji). 

   

OBOGAĆIVANJE PROGRAMA 

Osim aktivnosti koje odgajateljice 
svakodnevno provode s djecom, 
osobita pozornost posvećuje se i 
upoznavanju glazbenih sadržaja u 
neposrednom kontaktu s umjetnicima.  
 

Stoga organiziramo: 
 Susrete djece s glazbenicima i 

plesnim umjetnicima  u vrtiću   
 Posjete institucijama (npr. HNK, 

glazbena škola)   
 Glazbene i plesne predstave u 

vrtiću ili kazalištima za djecu 
 Suradnju s Plesnim centrom “Tala”   
 

 
SURADNJA  S RODITELJIMA 

odvija se kroz: 
 
 Svakodnevno informiranje roditelja 

o sadržajima rada i događanjima u 
vrtiću (putem letaka, plakata, 
informacija u kutiću za roditelje) 

 Konzultacije i individualne 
razgovore o napredovanju djeteta 

 Roditeljske sastanke (4 puta 
godišnje) u svrhu upoznavanja 
roditelja s programom, 
demonstracije rada s djecom, 
proslavljanja blagdana 

 Svečanosti i koncerte djece 
 Koncertiranje roditelja u skupini 

 

 
Napomena: 
Glazbeni program se dodatno plaća. 
 
Za sve dodatne informacije zovite na 
telefon:    3659 802 
 


