
● Prisjeti se! 

Što si jučer jeo/jela za ručak? _________________________________________________ 

Koliko si godina imao prije 5 godina? ________________________________________ 

Vrijeme koje se dogodilo (jučer, prošli tjedan, prije 5 godina ...) nazivamo P_ _ _ _ _ _ _ T. 

Prošlost je vrijeme koje čini nekoliko vremenskih razdoblja. 

 

PRAPOVIJEST STARI 

VIJEK 

SREDNJI 

VIJEK  

RENESANSA BAROK KLASICIZAM ROMANTIZAM 20. I 21. 

STOLJEĆE 

 

 

U svakom je vremenskom razdoblju glazba drugačije zvučala. 

 

  



PRAPOVIJEST 

 

Ne postoje snimke niti zapisi prvog zvuka glazbe. 

A kako je zvučala glazba u prapovijesti?  

Možeš to saznati gledajući ostatke starih glazbala ili slušajući glazbu plemena danas. 

Najstarija su glazbala koja znamo tri frule.  

Pronađene su u pećini u južnoj Njemačkoj. 

Napravljene su od kosti. 

 

Najstarija su glazbala i udaraljke napravljene od kamena.  

                Poslušaj kako zvuči najstarija frula na svijetu. 

           Zaokruži točan odgovor:  

Frula je      PUHAĆE GLAZBALO  UDARALJKA  ŽIČANO GLAZBALO. 



STARI VIJEK 

 

Stari je vijek dio naše prošlosti od izuma pisma do kraja postojanja Zapadnog Rimskog Carstva. 

Poznate su civilizacije Starog vijeka: Mezopotamija, Egipat, Grčka i Rim. 

 

STARI VIJEK 

 

MEZOPOTAMIJA         EGIPAT           GRČKA                RIM 

 

 

Prva je poznata pjesma zapisana na glinenim pločicama.  

Pronađena je na području današnje Sirije. 



Pogledaj neka glazbala starog vijeka: 

truba iz Egipta    

 

 

 

 

 

 

                 Poslušaj zvuk lire. 

    Zaokruži točan odgovor: 

Lira je    UDARALJKA   ŽIČANO GLAZBALO  PUHAĆE GLAZBALO. 

lira iz Mezopotamije 



GRČKA 

 

U staroj je Grčkoj glazba bila jako važna. 

Svi su Grci morali učiti glazbu. 

Grci su otkrili važne stvari o glazbi. 

Matematičar Pitagora prvi je izračunao razmake između tonova. 

 

U Grčkoj su najviše svirali tri glazbala: kitaru, aulos i liru. 

  KITARA     AULOS     LIRA 

 

 

 



     Zaokruži točan odgovor. 

Koje glazbalo je puhaće?      KITARA       AULOS          LIRA 

 

Grci su razlikovali dobru i lošu glazbu. 

Dobru su glazbu svirali na kitari i liri, a predstavljala je hrabrost i smirenost.  

Lošu su glazbu svirali na aulosu, a predstavljala je osjećaje i strast. 

 

U staroj su se Grčkoj izvodile predstave u amfiteatru.  

Zvale su se grčke tragedije. 

U njima se pjevalo i sviralo. 

 

 



STARI RIM 

 

U starom se Rimu glazba izvodila na raznim svečanostima. 

Pratila je molitve, zabave, pa čak i ratove. 

 

 

 



PROVJERI SVOJE ZNANJE: 

 

1. Zaokruži točan odgovor. 

Postoje li zapisi prvog zvuka glazbe?        DA             NE 

Od čega su ljudi pravili prve udaraljke?      DRVETA             KAMENA 

Svi su stari Grci morali učiti glazbu.         DA          NE 

U starom je Rimu glazba služila za zabavu.         DA          NE 

 

2. Dopuni rečenicu:  

Prva je poznata pjesma napisana na ________________  __________________. 

Grci su svirali kitaru, _________________ i liru.   

Grčke tragedije izvodile su se u ______________________. 

 



3. Oboji najstarija poznata glazbala. 

 

LIRA                    TRI FRULE 

 


