
УСКРШЊЕ ПЕСМЕ 

Јела Стевановић 



ПИТАЛИЦА 

Послушај пажљиво следећу 
питалицу: 

После гласа једног створа, 
нама увек стигне зора. 
Који је то створ? 

 

Одговор је једноставан! 
У питању је петао. 



МАЛО ИГРЕ И ПОГАЂАЊА 

А3 ПЕТАО 

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ 

ЈАЈЕ 

А2 ЖУТО 

А1 КОКОШКА 

А ПИЛЕ 

Б1 ТОПЛА 

Б2 КАКАО 

Б3 МЛЕКО 

Б ЧОКОЛАДА 

В1 ПРАЗНИК 

В2 ЧУВАРКУЋА 

В3 ВЕЛИКИ ПЕТАК 

В ВАСКРС 



СНЕЛА КОКА ЈАЈЕ 

Снела кока јаје, 
па даје на знање 

кокодаче гласно 

да сви чују јасно. 
 

Дошао и петао, 
крилима лепетао, 
па дигао вику 

куку-куку-рику. 
 

Пиле се излегло, 
мало се протегло 

и пијуче с њима 

кол’ко гласа има. 

 

Текст и музика: Горан Михаиловић 

 

• лепетати – снажно махати 
крилима 

• Петао својим 
кукурикањем буди људе на 
селу. 

 

 Опонашај кукурикање, 
кокодакање и пијукање. 

 Направи маску петла, коке 
или пилета. Отпевај део 
песме који се односи на 
твоју маску. 

 Какав глас пева песму 
,,Снела кока јаје’’? 
Мушки, женски или 
дечији? 

 
 



 

Данас ћемо научити шта је аранжман. 

 

Послушаћемо песму ,,Ускршње јутро’’, коју је написао Саша 
Божовић, у два различита аранжмана, што значи да ћемо чути 
два различита начина извођења исте песме. 
 

Прво ћемо чути извођење без инструмента, а затим са 
инструментом. 
 

Посебно обратите пажњу и добро ослушкујте о ком 
инструменту је реч! 



Сада ћемо послушати песму ,,Христос воскресе’’, коју је 
написао владика Николај Велимировић. 

 

Ову песму ћемо такође послушати у два аранжмана.  
 Прво ћемо чути извођење са инструментом.  
    Као и у претходној песми, у питању је клавир. 
 Након тога, чућемо извођење без инструмента и 

погледати дивне ускршње фотографије. 
 

Уживајте! 
 





Данас смо били баш вредни! 
Играли смо се и погађали појмове, читали смо песму, 
научили смо нешто ново, али и уживали слушајући музику!  
 

 Читали смо и слушали песму ,,Снела кока јаје’’ коју је 
написао Горан Михаиловић. 
 Научили смо шта је то аранжман. 
 Слушали смо песму ,,Ускршње јутро’’ у два различита 

аранжмана. 
 Слушали смо песму ,,Христос воскресе’’ у два различита 

аранжмана. 
 

 Која песма ти се највише свидела? 



ХВАЛА  
НА  

ПАЖЊИ! 
 


