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Ponedjeljak 

Edukacija započinje okupljanjem kolegica i edukatorice u prostoru „Amused“ škole za glazbu 

i glazbene tečajeve. Upoznajemo kolegice Jurate i Nelidu iz Litve koje zajedno sa nama 

sudjeluju u pojedinim lekcijama i predavanjima.  

Uvodni dio edukacije sa nama započinje edukatorica Potheini (terapeut – Muzikoterapija).  

Međusobno se upoznajemo kroz glazbenu igru; 

U pozadini edukatorica pušta glazbu te govori da plešemo kako god želimo i da se opustimo.  

Zatim uvodi nekoliko različitih koraka da se npr. svi pozdravimo pogledom, laktom, prstima.., 

te da pronađemo „prijatelja“ i njega pozdravimo određenim dijelom tijela.  Nastavljamo sa 

kratkim komentiranjem i razgovorom što smo doznali jedni od drugih kroz naše pokrete.  

Nakon igre ispunjavamo kratku anketu svojih očekivanja od edukacije za voditeljicu Mariu i 

,,Amused“.  

 

Nakon uvodnog dijela započinje predavanje o samoj svrsi glazbe, njenoj važnosti i 

neizbježnosti u svakodnevnim radnjama i trenucima. Potheini navodi kako je glazba medij 

kroz koji odrasli mogu oblikovati dušu djeteta, te ih potaknuti na uključivanje u glazbene 

aktivnosti i tako djeca mogu ostvariti izvrsne akademske rezultate gledajući na dulje „staze“.  

 



Iako nismo prvi dan planirali predstavljanje naših država, gradova i odgojno-obrazovnih 

ustanova iz kojih dolazimo, neformalnim razgovorom smo došli do te teme. Stoga smo i mi i 

kolegice iz Litve predstavile svoje odgojno-obrazovne ustanove, pričale o programima koje 

nudimo, navele neke zanimljivosti i sl.  

Upoznavanje je prošlo ugodno i zabavno.  

 

 

 

 



UTORAK 

Dan započinjemo predavanjem o teorijama i istraživanjima koji čine temeljnu važnost u 

stvaranju glazbe, te važnosti glazbe kroz razvojne faze djece.  Maria (voditeljica edukacije) 

nas kroz prezentaciju i razgovor uvodi u temu. U uvodu nam je pokazala i pojedine videe na 

kojima možemo uočiti reagiranje djece na razne zvukove,a osobito glasove i vokalizaciju 

njihovih roditelja. Navodi kako glazba stvara bitnu povezanost između djece i odraslih. Svaki 

zvuk koji proizvedemo čini jednu od poveznica koje zajedno pomažu razvoju dječjeg govora, 

slušanja i razvoj vizualne percepcije, kao i senzorne integracije.  

S obzirom da nam je omogućen individualni rad, mnogo smo diskutirale o važnosti glazbe 

kao temelj djetetovog razvoja, te izmjenjivale iskustva i primjere iz prakse.  

 

Nakon teorijskog dijela, pridružuje nam se edukatorica Elina koja nas nakon upoznavanja 

vodi u drugu prostoriju gdje dočekuje majku sa djetetom (dječak, 2.5 godine) kako bi provela 

sat glazbene radionice. Uobičajeno to provodi sa nekoliko roditelja (uglavnom majci) i djece. 

Svrha provođenja radionice je poticanje razvoja motorike,pažnje i osobito razvoja govora 

djeteta. Dječak je pozitivno reagirao na naše prisutstvo u prostoriji, te uključivanje u 

radionicu. Poprilično je zainteresirano i aktivno sudjelovao u radionici, što je dodatno majku 

razveselilo, te je kroz šalu navela kako je dječak danas zbog nas aktivan.  

Po završetku radionice, aktivnosti koje je Elina provela sa dječakom i majkom ponavlja 

zajedno sa nama. Učimo nove pjesmice i pokrete, uočavamo razliku u tonovima i ritmu.  

Elina također navodi važnost naglaska promjene tonova glasa pri pjevanju maloj djeci, te 

„spuštanje“ i „podizanje“ šuškalica ovisno o ritmu.  Naučivši nove pjesmice, kolegica Pina i ja 

smo ih prevodile na hrvatski jezik te ih tako pjevale u original tonu i ritmu.  

Edukatorica Elina nam je pomogla prilagoditi pojedine elemente pjesama.  

Uz svaku pjesmu, Elina navodi kako je važno koristiti i vizualne poticaje/ igračke koje 

nadopunjuju glazbene aktivnosti i potiču interes kod djece za uključivanjem u glazbenu 

aktivnost.  

Maria nas kratko poziva u igru kod kolegica iz Litve (druga prostorija) gdje su igrale igru „Su-

Shi-Sha“. Igra se tako da jedna osoba sklopi ruke u visini prsa, a druge dvije s lijeve i desne 

strane svoje sklopljene ruke usmjeruju u trbuh osobe u sredini svaka zasebno govoreći „Su“, 

„Shi“ i zatim osoba u sredini usmjerava svoje sklopljene dlanove prema osobi koju ona 

odabere (npr nekome preko puta sebe) i treba reći „Sha“.  Igra je zamišljena da se igra brzo 

te se pokreti trebaju uskladiti. Kada smo igrale polako bilo je jednostavno, kako smo 

ubrzavale postajalo je sve teže i zbunjujuće, ali i zabavno. 

Utorak je bio vrlo zanimljiv, uz nešto više različitih elemenata u danu pa smo na kraju dana sa 

zadovoljstvom odmorile. Dan je brzo prošao.   



 

 

 

SRIJEDA 

Današnji dan započinjemo neformalnim razgovorom i druženjem uz kratku kavu prije 

početka edukacije. Razlog tome je dogovor oko dana jer je Maria promijenila raspored i 

prilagodila ga današnjem planu za odlazak u razgled Nicosie nakon predavanja i kratke pauze 

u hotelu.  

 

Prvo predavanje koje nas uvodi u današnji dan je o upoznavanju važnih muzičkih pedagoga.  

Jedan od najbitnijih pedagoga je Emile Jacques Dalcroze (1865.-1950.) razvio je Euritmiku -  

pristup glazbi i njenom učenju kroz pokret. Njegovoj teoriji i pristupu veliki utjecaj ostavila je 

Orffova pedagogija.  Uz Dalcroze-a i C. Orffa ističe se i važnost pedagoga Z. KodÀlya.  

Svi oni zalažu se za poticanje i upoznavanje djece s glazbom od najranije dobi, te kako je 

najvažnije aktualizirati instinktivnu ljubav djeteta prema pjevanju i igri, uočavanje djetetovih 

osjećaja kroz njegovo pjevanje, uočavanje promjena raspoloženja i stvaranja iskustva. Važno 

je napomenuti kako se smatra da glazba „nove ere“ , odnosno lako pamtljivi tonovi i ritam 

komercijaliziranih pjesmica smanjuju djetetovu strast za stvaranjem umjetnosti. Potrebno je 

poticati djecu na upoznavanje klasične glazbe, kao i obavezno uvođenje učenja tradicionalnih 

pjesama, malešnica, igri s pjevanjem...  

 

Nakon teorijskog dijela dana prelazimo na glazbeno/plesnu radionicu sa edukatoricom 

Valeriom koja nam pokazuje pojedine igre s pjevanjem i načine korištenja raznih materijala 

koji nam mogu pomoći u implementaciji glazbe u svakodnevni rad i aktivnosti.  



Za početak, poslušale smo Grčku tradicionalnu glazbu i Valeria nas je potakla na ples te smo 

sve skupa zaplesale. Zatim nam je ponudila udaraljke kako bi ih uključile uz glazbu u ritmu, 

također i šuškalice (ovisno o pjesmi) isto tako naizmjenično smo svirale i svaka od nas je 

davala svoj ritam dok su druge pratile.  

Također smo učile koreografiju za pojedine pjesmice, opuštajuće aktivnosti uz praćenje tona 

i korištenje npr. marama, perja.., način kako kroz pokrete pridobiti pažnju djece za 

uključivanjem u ples. Neke stvari su nam bile sasvim nove, a neke smo već prije upoznale i 

koristile u radu što smo i rekle edukatorici pa smo skupa izmjenjivale iskustva.  

Valeria je bila oduševljena izvedbom naše pjesme „Hoki-poki“ koju smo kolegica Pina i ja 

demonstrirale.   

Nakon radnog dana večer smo provele razgledavajući Nicoisu i upoznavanjem znamenitosti 

sa edukatoricama i kolegicama. Prošle smo kroz stari dio grada, centar, a za vrijeme šetnje 

došle do granice sa „Turskim dijelom Cipra“.  

Kraj dana obilježile smo večerom u jednom Grčkom restoranu te smo ostale oduševljene 

raznolikostima ukusa i aroma.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ČETVRTAK 

 

Četvrtak započinjemo nešto drugačije od ostalih dana. Današnji plan je odlazak u obližnji 

privatni vrtić kako bi vidjeli praktičan rad Eline i primjenu njenog glazbenog sata po vrtićkim 

skupinama (od skupine jasličke dobi, sve do predškolske skupine).   

Djeca su u svakoj skupini pozitivno reagirala na naš dolazak te su nas promatrali i očekivali da 

također pjevamo i sviramo sa njima, što smo i napravile.  

Elina dobro prilagođava glazbene aktivnosti dobi, kao i trajanje aktivnosti.  

Pojedina djeca jasličke dobi su samo pratila Elinu pogledom, a neki su se čak i uključivali, te 

veselili sviranju i pjevanju pljeskanjem, smijehom i uzvicima.  

Kako smo mijenjale sobe od skupine do skupine, te išli prema starijim skupinama tako su se 

djeca sve više uključivala i obradovala početku glazbenog sata.  

Bitna stvar koju smo primjetile u svakoj skupini; to je da svaka soba ima veliki TV na zidu ili 

projektor. Ni jedna soba ne sadrži raspoređene centre, a većina igračaka je plastična. Dječjih 

radova ponešto ima, ali su postavljeni u visini odraslih i djeci teže uočljivi.  Iako je prostor 

vrlo nov i materijalno kvalitetno opremljen pomalo nas je razočarao nedostatkom dječjeg 

rada. Kolegice bile vrlo otvorene i komunikativne. Njihovo radno vrijeme je svaki dan 8h, a 

ponekad i 12h kada imaju dežurstvo. Oduševilo nas je igralište jer je izuzetno dobro i 

kvalitetno opremljeno, djeluje vrlo sigurno. 

Nakon posjete vrtiću vratile smo se na edukaciju sa Mariom s kojom smo razgovarale o izradi 

''Lesson plan-a'' , odnosno o načinima i postupcima prilagođavanja pojedinih glazbenih 

aktivnosti dobi djece u skupini u kojoj radimo.   

 

 

 



  

 

PETAK 

Naš zadnji dan došao je vrlo brzo .  

Dan započinjemo kratkim druženjem uz kavu, razmjenom iskustava o našoj struci i 

usporedba načinima rada u Hrvatskoj i Cipru. Također smo ispričale naše dojmove o vrtiću 

koji smo posjetile, te nam je Maria rekla kako se kod njih privatni i državni vrtići jako 

razlikuju, te da su državni sličniji našem načinu rada u vrtićima u Hrvatskoj.  

Nakon razgovora, dovršavamo jučerašnju temu odnosno ''Lesson plan'' gdje smo kolegica 

Pina i ja predstavile naše pjesme i plesove koje provodimo u radu sa djecom, te je ona dala 

svoje mišljenje o njima i dala savjete kako bi još mogli prilagođavati koreografiju i ritam 

pjesama. Maria je pozitivno reagirala na naše ideje i koreografiju, te savjetovala pojedine 

male promjene npr. ritam i sl.   

 

I trenutak kojim smo završile našu edukaciju i druženje...  

Podjela diploma:  

 



 
 

 

 

Edukacija je prošla vrlo zanimljivo, zabavno i poučno. Svi savjeti i sve aktivnosti su vrlo lako 

primjenjive u radu sa djecom. Dobile smo mnošto novih informacija, a niti u jednom 

trenutku nismo imale osjećaj da kroz puno novih znanja i informacija prolazimo – bilo je 

toliko zanimljivo da nije stiglo biti iscrpljujuće. 

 


