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1. УВОД

Приручник из предмета Музичка култура за пети разред конципиран је тако да
наставнику пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника, као и да
подстакне идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају сваке припреме дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. КАКАВ СМО УЏБЕНИК ЖЕЛЕЛИ
Приликом писања уџбеника Музичкa културa за 5. разред основне школе - Нек’ звучи
звонко руководили смо се следећим:
 Уџбеник је конципиран тако да за комуникацију са децом користи материјал који им
је по форми близак а то су цртеж и елементи стрипа (главни јунаци су Марија и Лазар,
који су вршњаци ученика петог разреда).
 Осим што даје основне информације из области музичке културе, овај уџбеник је у
исто време промоција толеранције, сарадње и кооперативних односа међу децом.
 Тежња аутора је да уџбеник пружи могућност за двосмерну комуникацију са дететом,
подстичући га да самостално или у групи вршњака трага за одговорима на постављена
питања, сам поставља питања или испољи своја осећања кроз разне форме уметничког
изражавања.
 Тим аутора тежи да поштује принцип поступности у учењу, полазећи од постојећег
корпуса знања ученика ка тежим захтевима.
 Уџбеник прати програм музичке културе за 5. разред основне школе али истовремено
фаворизује педагошку слободу сваког наставника да креира час пратећи
индивидуалне потребе деце што се огледа у вишеструкој могућности избора
понуђених метода и техника, а деци омогућава да користе различите стилове учења у
настави музике. У том смислу уџбеник тежи да буде подстицајан и за ученика али и за
наставника.
 У настојању да уџбеник постигне своју основну функцију помоћног средства у
настави која је засићена учењем постављени задаци „покривају” широку лепезу
когнитивних процеса од најједноставнијег меморисања, преко захтева да се нешто
објасни, наведе пример, примени, покаже, открије, повеже, прикаже, осмисли неки
план или креира.
 Намера аутора је била да кроз садржај уџбеника успостави корелацију са другим
наставним предметима.
 Наставне јединице у уџбенику су насловљене и дате, по часовима, од један до
седамдесет два, како то већ предвиђа и програм.
 Ученицима смо понудили празан простор за исказивање импресија, након слушања
музике, у текстуалном и ликовном изразу. Постоје и празни линијски ситеми на
којима ће ученици вежбати и компоновати.
 Аутори сматрају да су наведени садржаји у уџбенику усмерени на развој
интелектуалних, психофизичких, когнитивно – конативних и социјално – афективних
сфера личности деце овог узраста, што су и програмски захтеви овог наставног
предмета.
 Уџбеник који смо понудили ученицима настао је на темељу вишегодишњег искуства
аутора и сугестија великог броја колега и сарадника које смо током рада
консултовали.
 Базичну структуру уџбеника чине следеће тематске целине:
– Подсећање на знања стечена претходних година, обнављање и систематитацију
новостечених знања – „Наш ковчег знања”.
– Певање песама по слуху и по нотном тексту.
– Слушање музике.
– Дечје музичко стваралаштво (компоновање на задати текст, музичка питања и
одговори...).
– Свирање на Орфовом инструментаријуму.
– Музички облици.
– Занимљивости из историје музике.
– Музички инструменти.
– Нови музички појмови.
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3. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Циљ и задаци
Општи циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку
уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.
Остали циљеви и задаци наставе музичке културе су:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– развијање осетљивости за музичке вредности;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање музике);
– развијање критичког мишљења;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности;
– упознавање занимања музичке струке.
ПЕТИ РАЗРЕД
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
– певају песме по слуху;
– обраде просте и сложене тактове;
– усвајају нове елементе музичке писмености;
– свирају на дечјим музичким инструментима;
– изводе дечје, народне и уметничке игре;
– импровизују мелодије на задани текст;
– упознају звуке нових инструмената;
– слушају вредна дела уметничке и народне музике.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Извођење музике
а) Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог
садржаја и расположења традиционалне и уметничке музике, које су примерене гласовним
могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима
осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, празници и
обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...).
б) Свирање
– Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и са нотног текста на
инструментима Орфовог инструментарија.
– На основу искуства у извођењу музике, препознати и свирати делове песама.
в) Основе музичке писмености
Кроз обраду песама информативно стећи појам Ц-дур лествице, разлике између дура и
мола, појам предзнака – повисилица, узмах и предтакт, такт 6/8, шеснаестина ноте у групи.
Слушање музике
Слушање вокално-инструменталних и кратких инструменталних композиција,
домаћих и страних композитора уметничких дела инспирисаних фолклором народа и
народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и музичких прича.
У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте),
различит темпо, динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних
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елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка.
Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу.
Стварање музике
Креирање пратње за песме, стихова ритмичким и звучним ефектима, користећи
притом различите изворе звука.
Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици.
Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска
допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.
Импровизација мелодије на задани текст.
Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија.
ДОДАТНИ РАД
ХОР И ОРКЕСТАР
(Оријентациони садржаји програма)
Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих разреда и
хор старијих разреда. У свакој школи у којој постоје услови треба да се оснује школски
оркестар. Часови хора и оркестра се изводе континуирано од почетка до краја школске
године.
Годишњи фонд часова додатног рада износи 36 часова.Часови рада са хором и
оркестром трају 45 минута и уносе се у распоред часова.
Хор
Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора
разних епоха.
У току школске године потребно је са хором извести најмање десет композиција.
Оркестар
Школским оркестром се сматра инструментални ансамбл са најмање десет
инструменталиста који изводе композиције у најмање три деонице. Оркестри могу бити
састављени од инструмената који припадају истој породици (блок флауте, мандолине,
тамбуре, хармонике, Орфов инструментаријум, итд.) или мешовитог састава, према
расположивим инструментима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних
композитора разних епоха, у оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски
састав.
У току године оркестар треба да изведе најмање осам дела, од којих нека
заједно са хором.
У свим школама у којима раде наставник или наставници који владају неким
инструментима организује се додатни рад за даровите и заинтересоване ученике у свирању
на појединим инструментима.
Задаци инструменталне наставе су:
– да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем и
суделовањем у школским ансамблима;
– да упоредо са инструменталном наставом ученицима даје и потребна теоријска
знања;
– да и овом наставом подстиче код ученика њихове креативне способности и смисао
за колективно музицирање.
Настава се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се
ради о блок флаутама, тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно
од могућности и интересовања ученика, у додатној настави се формирају мали музички
састави.
Да би се реализовао програм додатног рада, користе се одговарајући уџбеници,
приручници и збирке за поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или
прилагођена саставима ученика) домаћих и страних композитора из разних епоха, доступна
извођачким могућностима ученика.
8

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из додатног музичког
рада на школским и другим приредбама и такмичењима.
У свакој основној школи има музички обдарене деце, чије се интересовање и љубав за
музику не могу задовољити само оним што им пружа настава у разреду. За такву децу, која
не похађају музичку или балетску школу, може се организовати додатни рад, односно
укључивање ученика у разне групе или школски оркестар.
Могу се основати групе певача вокалних солиста и солиста инструменталиста са
којима се увежбавају соло песме, мали комади, дуети, терцети, квартети, мали камерни
инструментални састави, секција љубитеља слушања музике – који ће слушати разна
музичка извођења у школи или ван ње (концерте, радио и телевизијске емисије, музичке
филмове и сл.). Осим секција вокалних солиста, инструменталних солиста и љубитеља
слушања музике, могуће је организовати секцију младих композитора са којима се ради
индивидуално на развоју музичке креативности. Могуће је, такође, основати секцију младих
етномузиколога, који ће прикупљати мало познате, или готово заборављене, песме средине у
којој живе. Број и врста музичких секција, које је могуће основати у основној школи у
односу на способности и интересовања ученика, одређени су само афинитетом наставника и
његовим ентузијазмом.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У програму музичке културе истакнуто место има слушање музичких дела и активно
музицирање (певање и свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоретски појмови у
оваквом приступу планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког дела.
Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће
ученика на часу, а наставна јединица је увек уметничко дело. При томе треба обухватити сва
подручја предвиђена за тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час посвећен само
једном подручју и извођен само једном методом не може бити ни користан ни занимљив за
ученике, што води ка осиромашивању садржаја и смисла предмета.
Настава музичке културе остварује се кроз:
– певање, свирање и основе музичке писмености;
– слушање музике;
– дечје музичко стваралаштво.
Групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да
активно учествују у музичком животу своје средине.
Полазна опредељења при конципирању програма музичке културе
Слушање музике
– Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички
инструменти).
– Навикавање ученика на пажљиво слушање музике.
– Подстицање изражавања ученика о слушаном делу.
– Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва.
Певање песама по слуху и са нотног текста, увођење у основе музичке
писмености
– Народне песме и игре; обичајне песме.
– Дечје песме.
– Утврђивање музичког речника у вези са јачином (p, mp, f, mf), брзином (adagio,
andante, moderato, allegro) и постепеним динамичким прелазима из тишег у јаче и обрнуто
(srescendo, decrescendo).
– Савлађивање тонских висина.
– Усвајање музичког писма и појмова: шеснаестина нота у групи, такт 6/8, а-мол
лествица (природна и хармонска), појам предзнака – повисилица, узмах и предтакт.
– Свирање и певање песама у функцији овладавања музичке писмености.
– Извођење песама на мелодијским инструментима.
– Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторике).
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Свирање
- Оспобљавање ученика да се сналазе у једноставном нотном запису.
– Стварање код ученика навике праћења и похађања концертних приредби.
– Подстицање код ученика жеље да се активније баве музиком.
Музичко стваралаштво
– Стално подстицање ученика на што изражајније певање и свирање научених песама.
– Слободно импровизовање на инструментима Орфовог инструментарија.
– Импровизација дечје мелодије на властити или од стране наставника предложен
стих.
– Осмишљавање покрета уз музику.
– Слободно музичко изражавање.
Препоручени садржаји овог наставног предмета треба да пруже ученицима знања и
информације како би разумели, пратили, разликовали, доживљавали и што боље
процењивали музичке вредности.
За успешну реализацију циљева и задатака предмета музичка култура потребно је
створити основне услове. Школа је у обавези да обезбеди Орфов инструментариј и остала
наставна средства која не смеју бити испод минимума који је предвиђен нормативом.
Усвајање знања ученика зависи од добре организације часа, који мора бити добро
планиран, осмишљен и занимљив. Ученик треба да буде активан учесник на часу, а час
музичке културе треба да буде доживљај за ученике. Разним облицима рада, техникама и
очигледним средствима ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави.
Домаће писане задатке или писане текстове, контролне задатке, реферате, не треба
задавати ни у једном разреду.
Наставу треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине и
учествовати на такмичењима и музичким приредбама.
ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА
Извођење музике
При избору песама наставник треба да пође од психофизичког развоја ученика, од
њему блиских садржаја и доступних мелодијско-ритмичких целина, ширећи тиме њихов
интерес и богатећи их новим садржајима. Потребно је, такође, да оцени гласовне могућности
разреда пре одабира песама за певање.
Детаљном анализом потребно је обрадити текст и утврдити о чему песма говори. Како
су често народне песме записане у тонским низовима који не представљају лествицу у
правом смислу, такве песме ћемо обрадити по слуху. Једна од карактеристика народних
песама је и завршетак који одудара од онога што је ученик сазнао кроз основе музичке
писмености, завршетак на другом ступњу. На ову карактеристику треба скренути пажњу, а
она ће уједно бити и оријентир за препознавање народне песме.
Наставник је слободан у избору предложених песама, али мора водити рачуна да у
његовом раду буду заступљене народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора као
и композиције са фестивала дечјег стваралаштва. Ради актуализације програма наставник,
такође, може научити ученике да певају и понеку песму која се не налази међу предложеним
композицијама ако то одговара циљу и задацима предмета и ако одговара критеријуму
васпитне и уметничке вредности.
Свирање
У сваком одељењу постоји један број ученика који има веће или мање потешкоће у
певању. Ученицима треба дати могућност афирмације и кроз свирање на дечјим музичким
инструментима да се не би избегавало учествовање у групном музицирању.
У петом разреду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су сада
ученици описмењени, свирање на мелодијским инструментима биће олакшано јер можемо
користити нотне примере појединих песама које су солмизационо обрађене.
Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им
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да доживе радост свирања, чиме се богати личност у осетљивом периоду емоционалног
сазревања.
Путем властитих стваралачких покушаја дати детету да завири у „радионицу
композитора” како би боље схватио вредност уметничког напора у стварању музичких дела.
Слушање музике
Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом,
да одговарају могућностима перцепције ученика. Оне треба да су: кратке, вокалне или приче
илустроване музиком и вокално-инструменталне. Код слушања дечјих песама потребно је да
ученици: уочавају и објашњавају текст, инструменталну пратњу и начин како је музика
дочарала текст.
После слушаног дела потребно је са ученицима кроз разговор рашчланити и
објаснити улогу извођача и инструменталне пратње у приказивању литерарног текста.
У избору композиција инструменталног карактера треба бити обазрив и слушати оне
у којима ће бити пуно израза, карактеристичних расположења и изразитог ритма, било да су
програмског карактера или не.
Музичко стваралаштво
Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких
способности које се стичу у свим музичким активностима, а као резултат креативног односа
према музици. Оно има велику васпитну и образовну вредност: подстиче музичку фантазију,
обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању
и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.
Стваралаштво може бити заступљено кроз:
– музичка питања и одговоре;
– компоновање мелодије на задани текст;
– састављање мелодије од понуђених двотактних мотива;
– импровизација игре на одређену музику.
Ове активности треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања ученика, а не
према квалитету насталог дела, јер и најскромније музичке импровизације су педагошки
оправдане.
Праћење и вредновање ученика
Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у
настави музичке културе, неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује
музичке способности сваког ученика.
Оцењивање ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да
обухвати и прати посебан развој сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, став,
умешност, креативност и слично. Наставник треба да прати развој личности у целини и
објективно одређује степен на којем је ученик савладао програмске захтеве.
Смисао оцењивања у настави музичке културе сагледавати тако да се сваком
ученику омогући оптималан развој у оквиру васпитно-образовног рада, а никако да се
неодмереним методичким захтевима у савладавању програма и негативном оценом отуђују
од музике и музичке уметности.
У настави музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу се добити
различите оцене, као и за различите резултате исте оцене због тога што се тренутни
резултати упоређују са стварним учениковим могућностима. Оваквим начином оствариће се
и основни захтеви за правилно оцењивање – да оно буде објективно и да ученике мотивише
на музичке активности и на бављење музиком у складу са њиховим стварним способностима
и потребама.
Домаћи писани задаци или писани текстови, контролни задаци и слично не задају се
за овај предмет ни у једном разреду. Целокупно наставно градиво остварује се само у школи.
Музички кабинет
За успешну реализацију циљева и задатака предмета музичка култура потребно је
створити основне услове. Наставна средства зависе од многих чињеница и различити су у
разним срединама и школама, али не смеју бити испод минимума који обезбеђује
нормалан рад.
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Свака школа је обавезна да једну учионицу или другу одговарајућу просторију
опреми као музички кабинет у складу са важећим нормативом опреме и средстава.
ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ
Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе
Народне песме и игре
Густа ми магла паднала
Банатско коло
Повела је Јела
Девојачко коло
Ти једина
На студенцу
Дечје песме
З. Гргошевић – Јеж
Д. Деспић – Оглас
М. Милојевић – На ливади
Песма из Финске – Пролеће у шуми
Песма из Италије – Сад зиме више нема
К. Бабић – Веверица
Свирање на Орфовим инструментима
Вишњичица род родила
Дивна, Дивна
Дед поиграј медо
Песме чији су ствараоци деца
Мина Пантелић ОШ „Краљ Петар Први” Београд – Круна од нота
Ана Глумац ОШ „Лазар Саватић” Земун – Школа и љубав
Александар Драгутиновић ОШ „Лаза Костић” Нови Београд – Ђачки дани
ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ
Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе
Народне песме и игре
Ј. Јовичић – Војвођанска свита
Б. Дугић – Чаробна фрула (избор)
С. Стевић – Бела вило (избор)
Домаћи композитори
П. Коњовић – Велика чочечка игра из „Коштане”
С. Мокрањац – V руковет
М. Тајчевић – Балканске игре (избор)
С. Христић – игра „Грлица” из балета „Охридска легенда”
Страни композитори
А. Вивалди – „Годишња доба” (Пролеће)
А. Дворжак – Хумореска
Е. Григ – Пролеће
Б. Сметана – Влтава
В. А. Моцарт – Мала ноћна музика I и III став
Л. В. Бетовен – Менует из II става Сонатина у Г дуру оп. 49
А. Хачатурјан – Игра сабљама из балета „Гајана”
М. Мусоргски – Слике са изложбе (избор)
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4. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1.1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ
У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица уме да:
МК.1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености
МК.1.1.2. опише основне карактеристике музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода, музичких жанрова и народног стваралаштва
1.2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица уме, на основу слушања музичких
примера, да именује:
МК.1.2.1. музичке изражајне елементе
МК.1.2.2. извођачки састав
МК.1.2.3. музичке жанрове
МК.1.2.4. српски музички фолклор
1.3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ
У области МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ ученик/ученица уме да:
МК.1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције
МК.1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном
инструменту
1.4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
У области МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ученик/ученица уме да:
МК.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења
МК.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела
МК.1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним
музичким инструментима
МК.1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
2.1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ
У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица уме да анализира повезаност:
МК.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком
изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером)
МК.2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски
финале са догађајима у драми)
МК.2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота
2.2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица уме да:
МК.2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених
музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног
ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре)
МК.2.2.2. препозна структуру одређеног жанра
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
3.1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ
У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица:
МК.3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру
музичког дела
МК.3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког
фолклора
МК.3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд
МК.3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком
контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом)
3.2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица уме да анализира слушни пример и
открије везу опажених карактеристика са:
МК.3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера
МК.3.2.2. жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера
МК.3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора
3.3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ
У области МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ ученик/ученица уме да:
МК.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем или свирањем као солиста и у
школским ансамблима
3.4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
У области МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ученик/ученица уме да:
МК.3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате
музичке инструменте
МК.3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у
оквиру различитих жанрова и стилова
МК.3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс
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5. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1
ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.
СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
1

Из приручника за наставнике Индивидуализација у раду са децом са сметњама у напредовању у
редовној школи проф. др Ненада Глумбића и Љиљане Вдовић, Едука, Београд, 2012.
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прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих рaзрeдa oснoвнe
шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр
прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.
OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ
Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe пoрeмeћaje кojи нa
рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.
Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa сeнзoрних
aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe прeoсeтљивoсти, кaдa
oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe сeнзaциje; у виду снижeнe
oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa
сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe
сeнзoрним стимулусимa итд.
Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг функциoнисaњa,
oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних или чaк нaтпрoсeчних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти.
Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти мoжe сe
oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo рeтки кoд дeцe сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja сe мoжe
испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje кoд дeцe шкoлскoг
узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je oсмислити
извeснa упутствa зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. Meђутим, ниjeднo
упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao примeнити нa свaку
пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo
прoчитajу oпштa упутствa зa прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.
1. Обезбедите структуриран ритам дана
Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa прoдуктивaн
нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм дaнa, и кoд кућe и у
шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje ћeмo сe придржaвaти штo je вишe
мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.
2. Кoриститe визуeлну пoдршку
Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу пoрукa нeгo
рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo учeнику дajeтe вeрбaлни
нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa
вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa
буду сaсвим рeaлистичнe, бeз нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe
слику, мoжeтe кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa
oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. Визуeлнa
пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa.
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3. Нaпрaвитe рaспoрeд aктивнoсти
Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку нajбoљe сe мoжe
oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa
aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм.
Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa
структурирaњe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних
рaспoрeдa кojи сe oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe
вaннaстaвнe aктивнoсти.
Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo изaбeрeмo сликe,
фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, цртeж или фoтoгрaфиja лoптe
мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр
ћe сe кoристити тoкoм дужeг врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг
симбoлa. To сe пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у
идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу пaпирa, мнoгo
je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи чичaк-трaкa. Чичaк-трaкa трeбa
дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну врaтa
учиoницe. Бoja чичaк-трaкe трeбa дa сe jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa. Сликe
кoje oзнaчaвajу глaвнe aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк-трaку oдoзгo нaдoлe. Нпр.
мoжeмo имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли
oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у шкoлскoм
двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa aктивнoст. У вeћ
нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe
нaписaћeмo „игрa у двoришту“. Кaртицe сe увeк рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa
види чичaк-трaкa у дужини oд oкo 5 цм. Нa дну чичaк-трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje
ћe сe кaртицe сa симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини
визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.
Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe нaлaзи визуeлни
рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. Зaдржимo сe нa првoj кaртици и
кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим скинeмo кaртицу сa чичaк-трaкe и oднeсeмo je дo
мeстa гдe ћe сe oбaвити oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa
дeтeтoм oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк-трaкe, a зaтим узимaмo слeдeћу
кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин.
Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe мoдификoвaти.
Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe
oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у
кoришћeњу визуeлних рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe
нaписaн у свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк-листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. Вaжнo je дa сe
визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe мoждa чини дa дeтe нe
рaзумe њихoвo знaчeњe.
Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe у циљу
aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa физичкoг вaспитaњa
дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa
дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe
прeдмeтe.
Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa aктивнoст:
oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa дoмaћих зaдaтaкa.
Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник унaпрeд знa кoликo ћe нeкa
aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му
сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa
дa нaпрaвe визуeлни рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три
кaртицe зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг
исписaнoг рeдa.
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4. Нaгрaдитe дeтe
Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa aутизмoм,
jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe дoбиja кao рeзултaт
успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa пoткрeпљивaњe сoциjaлнo
пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe
aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти „смajли“, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe
функциjу нaгрaдe имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe
aктивнoсти.
5. Гoвoритe кoнкрeтнo и jaснo
Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс je приличнo
хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у шeтњу“, jeднoстaвнo рeцитe:
„Oбуци jaкну“. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo.
Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe дeтeту дa сe „прeтвoри у увo“, мoжeтe oчeкивaти
сaмo двe рeaкциje: дeтe нe рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр
нити знa кaкo дa сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и
сaркaзaм. Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa
aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj ми књигу“,
нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?“ Aкo вaш нaлoг ниje eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм
пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe
избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или
плaвoм oлoвкoм?“ мнoгo je бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?“
Имajтe у виду дa дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу.
Прeмa тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe.
6. Прeусмeритe стeрeoтипe
Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo клиничкe сликe
aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe
трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу
aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму.
Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa
нaпрaвимo oд итисoнa кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe
путaњe и трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни
пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у кoмбинaциjи сa
нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу лeпo уклoпити у нaстaву
физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa
рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти.
Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe изaзивa стрaх. Aкo
нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo збoг лoшeг врeмeнa, oндa би
штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa
нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa
прoмeнaмa кoje су свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je
oдлaзaк у фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг чaсa
кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући кoликo je врeмeнa
oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, три...) минутa пoчињe чaс
физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним
пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa
кojимa сe oдрeђуje трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo
тajмeрe или пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe
у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку или нeки други
прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo.
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Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би трeбaлo
искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из рaзличитих прeдмeтa. Aкo je,
нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa
ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три
мajмунa, кoликo имa укупнo мajмунa?“ Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa,
ликoвнo вaспитaњe итд.
Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe aктивнoсти у фoрми
нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг
oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду
трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo
врeмeнa зa oмиљeну aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу
прoтoк врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у
нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe вeличинe.
7. Пoстaвитe jaснa сoциjaлнa прaвилa
Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. Имajтe у виду дa сe
нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних прaвилa. Aкo учeник сa тeжим
oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo
укључимo у интeрaктивну игру. To je нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo
ћeмo oргaнизoвaти нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу
вeћи кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo.
Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. Oвe причe сe
пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у сликoвнoj фoрми. У причи
сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.
8. Пoмoзитe учeнику сa aутизмoм дa сe избoри сa сeнзoрним прoблeмимa
Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и дa рaзликуjу
вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa уклoнитe свe висeћe
eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe визуeлнe сaдржaje кojи сe нe
кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo
кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник
сa aутизмoм трeбa дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би
oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo дa будe
oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.
Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe фрeквeнциje. Oвa
дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa други нaчин прaви гaлaму,
мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди.
Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски
пaрaвaни, кojи нe зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши
oдрeђeнoг звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг
дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo гa
пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.
Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe свeтлo. Aкo стe
убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe дa ни ви ни другa дeцa нe
мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa,
кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo
кoмпjутeрa кoриститe лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeљима дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи
сa eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe дa пишe,
избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим шкoлaмa нajчeшћe
кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. Умeстo тoгa кoриститe сиви,
свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир.
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Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. Увeритe сe дa им нe
смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe их.
Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo стoлoвимa,
пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa aутизмoм пoтрeбнa
интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo дoзвoлити дa пoврeмeнo
учeствуjу у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa,
дeтeту кoje je стaлнo у пoкрeту пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa
снaжaн притисaк oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би
oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe физичкoг
вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa љуљaшци или нa вeликим
лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру
кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo.
Искуствo пoкaзуje дa сe тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм
уoбичajeних aктивнoсти у учиoници.
9. Укључитe другe учeникe у систeм пoдршкe
Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa нa oдрeђeни
нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. Искoриститe прилику кaдa
сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити
зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe.
Пoсeбнo ћeтe истaћи њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи
укaзуje нa њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд
oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. Пoсaвeтуjтe сe сa
дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa“ и других oбликa вршњaчкe пoдршкe.
БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу пoдрaзумeвaмo стaњe
лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу
знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa
oгрaничeњa нaстajу у рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa имajу
успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo-jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних спoсoбнoсти, штo у
мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao
и свa другa дeцa. Meђутим, oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним
aдaптивним спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe учeникa
сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр друштвeнoг
кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe дeцe трeбa имaти нa уму дa
je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo
пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у
oвoм тeксту.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo
дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa
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мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти.
ПAЖЊA
Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe
мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje.
ПAMЋEЊE
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк
eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички
зaхтeвни зaдaци.
ГOВOР И JEЗИК
Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у нeким случajeвимa
и aтипичaн, гoвoрнo-jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, сeмaнтикe, синтaксe и
прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити у oблику oмисиje (изoстaвљaњa
глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje
(измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у случajу „кoтрљajућeг р“). Нa плaну сeмaнтикe,
нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe
лeксичких oднoсa измeђу рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у
склaду сa кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у
дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
MOTИВAЦИJA
Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту oдгoвoрни
судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa спoљaшњи лoкус кoнтрoлe.
Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj
пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти.
Maлa дeцa, бeз изузeткa, имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa
пoслeдицa свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу
спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe oсoбe, у
стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa влaститo пoнaшaњe.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa нeрaзумeвaњeм и
нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних
aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их
oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe
нe прaви рaзлику измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao
рeaкциja нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa
привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн нaчин. Oсим
тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo
придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну
aдaптaциjу.
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ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити“, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa)
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe,
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje).
Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм врeмeнскoм пeриoду. Учeник
мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и
илуструje кoнкрeтним примeримa. Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa
нeкoликo рeчи, oпишe кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe
нoвoстeчeну инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe
зoвe сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja“). Увeритe сe дa учeник рaзумe oнo штo
би трeбaлo дa упaмти.
ГOВOР И JEЗИК
Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe пoмoћ лoгoпeдa.
Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo
прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja
кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe.
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Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.
MOTИВAЦИJA
Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa нaгoмилaнo
искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку
пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити.
Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд
нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу.
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo
сe пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти a нe свeснe
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa
рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм.

ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.

23

Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХДом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац“
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
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дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда“. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда“. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
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такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво“, „ово си одлично урадио/урадила“ и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
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6. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница о томе које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум са сарадницима креирао је таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

опажа, именује информације; зна
датуме, податке, места, зна главне
идеје

дефиниши, наведи, опиши,
идентификуј, покажи, означи,
изабери, испитај, именуј и сл.

Схватање

разуме информацију; преводи из
једног у други контекст; интерпретира
податке, упоређује, разликује; уређује,
групише, открива узроке, предвиђа
последице

резимирај, опиши,
интерпретирај, повежи,
процени, дискутуј, прошири

Примена

користи информације; користи методе,
појмове, теорије у новим ситуацијама;
решава проблеме користећи усвојене
вештине или сазнања

примени, демонстрирај,
покажи, реши, испитај,
преобликуј, класификуј,
експериментиши, истражи

Анализа

одређује структуру; организује делове;
препознаје главни смисао;
идентификује елементе

анализирај, издвој, уреди,
објасни, класификуј, подели,
упореди, изабери

Синтеза

користи старе идеје за стварање
нових; генерише из датих података;
повезује знања са другим областима;
предвиђа закључке/закључује

замени, направи план,
предвиди, формулиши,
припреми, уопшти, поново
напиши
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Евалуација

упоређује, утврђује сличности и
разлике између идеја; процењује
вредност теорија и излагања; бира на
основу рационалних аргумената;
утврђује вредност података;
препознаје субјективност

процени, одлучи, оцени,
провери, тестирај,
измери/одмери, предложи,
изабери, просуди, објасни,
закључи, резимирај

Бројни аутори су разматрали и проверавали ваљаност хијерархијских структура
Блумове таксономије у когнитивном подручју. Међу њима су и Андерсон и Кратвол, који су
проширили таксономију комбинујући когнитивне процесе и димензије знања. Управо оваква
таксономија може да олакша наставницима планирање наставе, односно прецизније
формулисање циљева и операционализацију исхода.
Ова ревидирана таксономија подразумева две димензије сазнавања:
 знање – знање чињеница; знање појмова и структура појмова (концептуална знања);
знање поступака и процедура (процедурална знања), и свест о сазнајним процесима,
као и учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна
знања);
 когнитивне процесе.
Користећи ову таксономију у планирању наставе кроз планирање циљева наставне
јединице, наставник ће много јасније усмеравати сазнајне процесе које жели да ангажује код
ученика, као и врсте знања којима ученик треба да овлада у процесу учења. Такође, ова
таксономија омогућава наставнику да проверава оствареност циљева и исхода, као и да
планира и реализује праћење и оцењивање напредовања ученика.
Много је лакше проверавати квалитет и прецизност осмишљених циљева наставних
јединица у односу на ову таксономију. Као што је познато, сврха одређивања циљева часа
јесте да се прецизно дефинише шта је то што ученик треба да научи на датом часу. У доњој
табели су дати примери нејасно формулисаних циљева, који неминовно доводе до проблема
у планирању, достизању и вредновању квалитета образовних постигнућа ученика.
Нејасно
дефинисани
циљеви часа

Нејасно
дефинисани
исходи часа

 Ученици знају и
 Обрада
изводе песму
песме
Вишњичица род
Вишњичица
родила
род родила

Експлицитно и
конкретно дефинисани
циљеви часа

Експлицитно и
конкретно
дефинисани исходи
часа

 Ученици умеју да
 Оспособљавање
певају песму
ученика за певање
песме Вишњичица род
Вишњичица род
родила солмизацијом
родила
солмизацијом

Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба
имати на уму:
 конкретно дефинисани циљеви часа;
 усклађеност циљева и стандарда постигнућа ученика;
 прецизно одређене активности ученика;
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разноврсност активности ученика;
релевантност активности у односу на циљ;
број предвиђених активности за реализацију циља;
трајање активности;
остварљивост циљева за предвиђено времe активности.

При планирању наставних часова, наставник се, поред осталог, руководи и следећим
питањима:
 Који је циљ/су циљеви часа? Који су очекивани ефекти/исходи?
 На које начине ће се циљ/циљеви остварити?
 Шта ученици раде на часу (које активности обављају)?
 У којој мери су активности ученика разноврсне и сврсисходне у односу на
предвиђени циљ и ефекте?
 На које начине су уважена искуства ученика и ранија сазнања?
 На које начине се остварује повезаност са претходно наученим градивом из датог
предмета?
 Шта може бити тешкоћа у реализацији припремљеног часа? Који се проблеми
очекују?
 На основу којих активности/показатеља ће наставник знати да је одређени час успео?

ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, у настави морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема, а то су:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
Критичко мишљење има све карактеристике логичког мишљења, али укључује и
преиспитивање, процењивање и просуђивање или вредновање у односу на одговарајући
критеријум.






Критичко мишљење je сложен мисаони процес, којим се:
активирају сви потенцијали јединке;
предмет проучавања сагледава са различитих аспеката;
промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања;
има јасан циљ;
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може бити креативан, јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни
поступци и сл.
Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације 
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија
интензивно до 11. године).
Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује,
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се
формулише нова идеја.
Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од
ученика захтева:
 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака;
 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између
чињеница и субјективног тумачења чињеница;
 да износе аргументе у прилог одређене тврдње или против ње;
 да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова;
 да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита
гледишта;
 да самостално уочавају и формулишу проблеме;
 да предлажу различита решења проблема.
ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наведени примери само су неки од погодних техника које подстичу различите нивое
мишљења. Примери предложених техника погодни су за примену у свим предметима, у свим
фазама наставног процеса, као и на различитим типовима часова. Омогућавају
индивидуализован и диференциран приступ, прилагођен различитим могућностима деце.
 Мозгалица

Слободно асоцирање на неку тему, идеју, појам, са циљем
да се добије што више могућих начина за размишљање о
њој; све се записује, без селекције.

 Коцкарење

У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени 6. За/против

 Графичко представљање

Разврставање сличности и разлика између две или више
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
 Шта знам о тој теми? означи +
 Шта је ново што сам сазнао/-ла? заокружи
 Шта ме је изненадило и зашто? означи *
 Шта ми је било посебно занимљиво? означи !
 Шта ми је нејасно? означи -

 Читање са предвиђањем

Погодно за развој логичког и критичког мишљења
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Метакогнитивном знању, о којем је било речи на претходним странама, не посвећује
се довољна пажња у нашем образовном систему. Неопходно је у наставном процесу научити
ученике да управљају сопственим учењем, како би могли да размишљају о сопственим
изборима, процењују њихову успешност, постављају циљеве за своје учење, као и свој даљи
развој. Ученик са развијеном метакогницијом познаје себе, односно има свест о сопственим
јаким и слабим странама у учењу. Поред тога, ученици који уче метакогнитивно могу да
анализирају захтеве како би размотрили различите могућности у њиховом извршењу и умеју
да образложе зашто су се одлучили баш за тај начин рада. У наставном процесу наставник
може одговарајућим активностима да усмерава ученике да објасне задатак својим речима, да
разговара са ученицима о томе шта све треба учинити у припреми рада на задатку, у току
рада, и после завршетка, да дискутује шта је то што ученици уче лако, а шта не, и међусобно
размењују шта су о себи ново научили у току израде задатка.
Кроз наведене примере питања, ученицима је омогућено метакогнитивно учење.
Питања се односе на припрему за читање одређене лекције, а могу се примењивати и при
најави нове наставне теме, одређеног садржаја или појма.
Пример метакогнитивних питања
Прочитај наслов, па одговори на питања:
 Шта мислиш шта је описано у тексту?
 Шта знаш о томе? Напиши/испричај.
 Шта би волео/-ла да сазнаш о томе? Напиши/испричај.
 Прочитај текст пажљиво.

ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ
Задаци се могу груписати у:
 задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор, допуњавање реченица
одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и
 задатке затвореног типа: спаривање, двочлани (алтернативни) избор, вишеструки
избор, ређање по задатом критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.
Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или више
објашњења који ће остати неповезани, али то обавезно треба напоменути у самом захтеву.
Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна,
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања.
У табели су дати примери задатака вишеструког избора који захтевају ангажовање
сложенијих мисаоних процеса.
Примери задатака вишеструког избора
Заокружи слова испред тачних одговора.
Издвој сличности између наведених живих бића:
девојчица, пас, орао, штука.
а) Сва наведена бића спадају у групу сисара.
Задаци уочавања сличности и разлика б) Сва наведена бића спадају у групу сваштоједа.
в) Сва наведена бића крећу се у потрази за
храном.
г) Сва наведена бића живе на копненим
стаништима.
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Задаци уочавања узрока и последица

Заокружи слова испред тачних одговора.
Од наведених активности људи издвој оне које
доводе до нарушавања односа у природи.
а) одлагање отпада у реку
б) усвајање закона о заштити угрожених биљних
врста
в) постављање хранилица за животиње
г) пошумљавање
д) испуштање хемијских средстава у земљиште
ђ) лов животиња у време њиховог размножавања
и неговања младунаца

Основна правила при формулисању задатака:
 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни;
 избегавати упитне реченице  не Како...?, већ Опиши... и Објасни...;
 користити речи које су добро познате ученицима;
 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику;
 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити;
 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да
буду усаглашени са родом и бројем у основном исказу (Заокружи слово испред
тачног одговора или Заокружи слова испред тачних одговора);
 једним задатком се испитује један појам;
 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да
зависи од одговарања на друго питање;
 не постављати ученицима задатке „замке”, у којима се мере интелектуалне
способности, а не знање;
 не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна,
односно што је недовољно обрађено;
 избегавати тривијалне задатке;
 поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и дати му
све елементе потребне за решавање задатка;
 задатке уредити по сложености или по сличности.
Питања, налози и задаци могу да траже од ученика:
 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова;
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам
који се учи;
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам;
 класификовање неких појава;
 сумирање појединачних налаза и закључака;
 самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је
тачније итд.);
 ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки);
 налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени
појмови у лекцији;
 одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз
образлагање;
 самостално временско и просторно лоцирање неке појаве;
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навођење примера за практичну примену знања које се учи;
успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава,
чињеница и догађаја.
ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Разговор са ученицима једна је од основних активности наставника, који се јавља у
континуитету, у свим фазама наставног процеса. Без обзира на то које је све поступке
наставник спроводио у процесу оцењивања  посматрање, усмено и писмено испитивање,
тестирање, оцењивање ученичких радова, оцењивање домаћих задатака  са ученицима је
неопходно разговарати о:
 планираним исходима и очекиваним постигнућима;
 ефикасним начинима наставе и учења којима ће се остварити дефинисани циљеви и
исходи;
 критеријумима оцењивања;
 оствареним резултатима;
 начинима побољшања успеха и конкретним корацима.
Оцењивање у наставном процесу може бити:
 наставниково оцењивање ученика;
 заједничко оцењивање наставника и ученика;
 међусобно оцењивање ученика без учешћа наставника;
 самооцењивање ученика.
Што се процеса самооцењивања ученика тиче, у табели су дате само неке од тврдњи
уз помоћ којих ученик може да прати и оцењује свој рад. Од изузетне је важности омогућити
ученицима промишљање на ова и слична питања и на самим часовима, како би могли да
развију метакогнитивне навике и оспособе се за самостално управљање процесом учења и
напредовања.
Пожељно је да наставник са учеником продискутује резултат самопроцене и заједно
са учеником планира даље кораке у раду.
Тврдње
Могу да објасним својим речима шта треба да
урадим у задатку.
Одређујем циљ пре сваког учења.
Знам шта учим лако, а шта тешко у новој
лекцији.
Знам шта ми помаже при учењу тежег градива.
Могу да поставим три питања у вези са
лекцијом.
Пре учења нове лекције размишљам о наслову и
присећам се шта већ знам о томе.
Могу да одредим кључне речи у новој лекцији.
При учењу нове лекције могу да одговорим на
питања: Шта? Где? Како? Зашто?
Користим различите изворе информација,
самостално или уз помоћ одраслих.
Постављам питања одраслима када ми треба
појашњење дела лекције или лекције у целини.
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Најчешће Повремено Ретко

Никад

Ученицима је, без обзира на узраст, потребна подршка наставника у виду:
 указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада;
 конкретног усмерења на оно што је још потребно да науче или ураде;
 сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;
 подстрека када покажу напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања напредовања ученика треба избегавати честе, а
недовољно прецизне и јасне повратне информације, као на пример: Ниси се довољно
потрудио/-ла... Следећи пут у усменом одговарању мораш да будеш сигурнији/сигурнија...
Ниси довољно знао/-ла о... Оваква упутства треба конкретизовати и везати за одређени
планирани циљ учења и исход или стандард постигнућа ученика, као и даље конкретне
кораке које од ученика очекујемо. Ово је само један од могућих начина давања адекватне
повратне информације ученику на његово, на пример, усмено одговарање: Показао/-ла си да
правиш разлику између повољног и неповољног утицаја човека на природу (основни ниво). За
следеће одговарање треба да научиш основне мере заштите живе и неживе природе (средњи
ниво)... Управо у овом процесу размене наставник користи прилику да развије и ојача и
метакогнитивне капацитете ученика, о чему је било речи у претходним поглављима.
У том смислу, квалитетан и користан извештај о раду и напредовању ученика треба да:
 буде јасан и лако разумљив;
 опише ученикова постигнућа у односу на дефинисане исходе;
 јасно прикаже наредне кораке у учењу;
 укаже на развојне потребе ученика;
 садржи запажања наставника о позитивним личним особинама ученика;
 буде саопштен у правилним размацима и роковима са којима су сви упознати.
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7. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

НАСТАВНА ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

Извођење музике

33

10

43

Слушање музике

13

10

23

6

6

26

72

Стварање музике
УКУПНО

46

37

8. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ РАДА (ОПЕРАТИВНИ)

39

Слушање
музике

Извођење
музике

НАСТАВНА
ТЕМА

обнављање

обнављање
и обрада

Обнављање C-dur лествице

Стеван Ст. Мокрањац – 5.
Руковет, врсте хорова

5.

6.

обрада

Обрада песме по нотном
тексту
Повела је Јела – народна

4.

обрада

обрада

2.

3.

Обрада песме по слуху
Први школски дан –
Д. Младеновић

обнављање

ТИП ЧАСА

Обрада песме по слуху
Солмизација – Р. Роџерс

Обнављање музичких појмова

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
синтисајзер

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор

уџбеник, музички
инструмент, CD

уџбеник, музички 1.3.1; 1.3.2;
инструмент, CD, 2.1.1; 3.1.1;
пано са лествицом 3.1.3;
демонстрације,
разговор, рад
са текстом
фронтални,
групни

фронтални,
групни

уџбеник, музички
инструмент

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

1.3.1;
1.2.1;
1.2.3;
2.2.1;

1.3.2;
1.2.2;
1.2.4;
2.2.2;

1.1.1; 2.1.1;
1.3.1; 1.3.2;
3.4.3; 3.1.1;

уџбеник, музички
инструмент

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни, у пару

1.1.1; 1.2.1;
1.3.1; 3.1.1;

1.3.1; 1.3.2;
1.4.4; 3.4.1;

уџбеник, музички
инструмент

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални
фронтални,
групни,
индивидуални

1.1.1; 3.1.1;
3.1.3; 1.3.1;

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ПЕТИ

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Извођење
музике

8.

7.

Период и реченица

Седи мома – Народна из
Србије (са Косова)

Лук на једном слогу

Вишњичица род родила –
народна из Србије

Обрада песме по нотном
тексту

обнављање
и обрада

обнављање
и обрада

фронтални,
групни

фронтални,
групни, у пару

1.2.2; 1.3.1;
1.3.2; 2.1.1;
3.1.1; 3.4.1;

уџбеник, музички
инструмент, CD,
Орфов
инструментариј,
оловке

демонстрације,
разговор,
рад са текстом,
усмено излагање

1.2.2;
1.2.4;
1.3.2;
3.1.3;

1.2.1;
1.2.3;
1.3.1;
2.2.1;
3.4.1;

уџбеник, музички
инструмент, CD,
слика
композитора,
пано са песмом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

Слушање
музике

Стварање
музике

НАСТАВНА
ТЕМА

12.

11.

10.

9.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ОКТОБАР

Кишна песма – М. Стојанов

Дводелна песма

Биљана платно белеше –
народна из Македоније

Гудачки инструменти –
виолина, виола, виолончело

В. А. Моцарт – Мала ноћна
музика 3. став

Слушање музике

Дечије стваралашртво

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

фронтални,
групни

обрада

обнављање
и обрада

1.3.1; 1.3.2;
3.4.2; 2.1.1;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

уџбеник, музички
инструмент,
рачунар

уџбеник, музички 1.3.1; 1.3.2;
инструмент, слике 1.2.1; 1.2.2;
јесени
2.2.2;

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

1.3.1; 1.3.2;
2.2.1; 3.2.1;

уџбеник, музички
инструмент,
слике, металофон,
1.3.1; 1.3.2;
синтисајзер,
1.2.2; 2.2.1;
гудачки
3.1.1; 3.1.2;
инструменти (или
слике гудачких
инструмената)

уџбеник, музички
инструмент,
металофон,
синтисајзер

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом,
усмено излагање

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални
у пару

фронтални,
групни,
индивидуални

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

фронтални,
групни

обнављање
и обрада

обнављање

ТИП ЧАСА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

16.

17.

18.

Слушање
музике

Извођење
музике

15.

14.

Извођење
музике

Слушање
музуике

13.

Веверица – К. Бабић

Обрада песме по слуху

Арам Хачатуријан – Игра
сабљама одломак из балета
Гајана

Слушање музике

Повисилица

Ти једина – народна из
Војводине

обрада

обнављање
и обрада

обнављање
и обрада

обнављање
и обрада

Слушање музике

Бора Дугић – Чаробна фрула

обнављање

обнављање
и обрада

Обнављање градива

Обрада темпа Allegretto

Јеж – З. Гргошевић

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални
фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

фронтални,
групни

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

уџбеник, музички
инструмент

уџбеник, музички
инструмент, CD

уџбеник, музички
инструмент

уџбеник, музички
инструмент

демонстрације,
разговор,
рад са текстом,
усменог
излагања

фронтални,
групни

уџбеник, музички
инструмент, CD

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

1.3.1; 1.3.2;
3.4.2; 1.2.1;
1.2.2;

1.3.1; 1.3.2,
1.2.2; 2.2.1;
3.1.3;

1.3.1; 1.3.2:
2.1.1; 3.1.1;
3.1.3;

1.3.1; 1.3.2,
1.2.1; 1.2.2;
2.2.1; 3.1.1;

1.3.1; 1.3.2;
1.2.2;

1.3.1; 1.3.2;
1.2.1; 3.1.3;

Извођење
музике

Слушање
музике

Извођење
музике

НАСТАВНА
ТЕМА

23.

22.

21.

Музички квиз

20.

Осмина ноте и две
шеснаестине

Девојачко коло – народна из
Србије

Обнављање градива

Антоњин Дворжак –
Хумореска

Слушање музике

Шеснаестине ноте

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

19.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР

обрада

обнављање

обнављање и
обрада

обнављање

обрада

ТИП ЧАСА

фронтални,
групни,
индивидуални

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

фронтални,
групни,
индивидуални

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

1.3.1; 1.3.2;
1.2.1;

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

1.2.1; 1.2.2;
1.3.1; 1.3.2;
2.1.1; 3.1.3;

1.2.1; 1.2.2;
2.2.1; 1.3.1;
1.3.2; 3.1.3,

уџбеник, музички
инструмент,
картице за ланац,
слике
композитора
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј

1.2.1; 1.2.2;
2.2.1; 3.1.3;

уџбеник, музички
инструмент, CD,
слика
композитора

уџбеник, музички
инструмент

уџбеник, музички, 1.3.1; 1.3.2;
1.4.3;
инструмент

демонстрације
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални,

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
МЕТОДА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Извођење
музике

26.

25.

24.

Осмина са тачком

Дивна, Дивна – народна из
Србије

Обнављање градива

Пандур – народна из Мађарске

обнављање и
обрада

обнављање

обрада и
обнављање

1.1.2; 2.2.1,
3.1.1;

1.1.1.; 1.3.1;
1.3.2; 1.2.1;
1.2.2; 2.2.1;

уџбеник, музички
инструмент
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј

демонстрације,
разговор,
рад са текстом
демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни/у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

1.2.1; 1.2.2;
1.3.1; 1.3.2;
3.4.1;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

Слушање музике
Петар Коњовић – Велика
чочечка игра
(одломак из опере Коштана)

Слушање музике

31.

32.

Слушање
музике

Коло

30.

Извођење
музике

Народна и уметничка песма

Осмина са тачком и
шеснаестина ноте

Љуљу, љуљу – народна из
Србије

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

29.

28.

27.

РЕД.
БР.

Слушање
музике

Извођење
музике

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР

обнављање

обнављање и
обрада

уџбеник, CD,
слике

демонстрације,
разговор,
рад са текстом
фронтални,
групни

фронтални,
групни

обрада

1.2.1; 2.2.1;
3.1.4;

1.3.1; 1.3.2;
1.2.1; 1.2.1;
1.2.3; 1.2.4;
2.2.1;

1.2.1; 2.2.1;
1.1.1; 1.1.2;
2.1.3; 3.4.1;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
слике
демонстрације,
разговор,
рад са текстом

уџбеник, музички
инструмент, CD,
слике, слика
композитора

1.3.1; 1.1.1;
1.2.2; 1.2.4;

уџбеник, музички
инструмент, CD,
слике
демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

обнављање и
обрада

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

1.3.1; 1.3.2;
1.1.1; 1.2.1;
1.2.2; 2.2.1;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални/
у пару

обнављање и
обрада

фронтални,
групни

1.2.1; 1.2.2;
2.2.1; 1.3.1;
1.3.2; 3.4.1;

фронтални,
групни

обнављање и
обрада

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD, слике

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

ОБЛИК РАДА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ПЕТИ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ТИП ЧАСА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Извођење
музике

Слушање
музике

Обнављање градива

Божићна песма – дечја

37.

фронтални,
групни, у пару

обнављање и
обрада

фронтални,
групни, у пару

обнављање

35.

36.

обнављање и
обрада

Негде иза дуге – Х. Арлен
(из филма Чаробњак из Оза )

фронтални,
групни

фронтални,
групни

фронтални,
групни, у пару

обнављање и
обрада

обнављање и
обрада

Cumbaya – црначка духовна

Новогодишња песма –
П. Ступел

34.

33.

1.3.1; 1.3.2;
2.1.1; 3.4.2;

1.1.1; 2.1.1;
1.3.1; 1.3.2;
3.4.2;

3.1.1; 3.4.2;
1.3.1; 1.3.2;
1.1.1; 2.1.1;
1.3.1; 1.3.2;
3.4.2;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј
слике,
илустрације, ТВ
уџбеник, музички
инструмент,
енциклопедија,
музичка читанка
уџбеник, музички
инструмент,
енциклопедија,
музичка читанка

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом
демонстрације,
разговор,
рад са текстом

1.3.1; 1.3.2;
2.1.1; 3.4.2;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
слике,
илустрације

38.

39.

40.

41.

Стварање
музике

Музичко
извођење

Слушање
музике

БР.

РЕД.

Слушање
музике

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: ЈАНУАР

Јован Jовичић – Војвођанска
свита

Слушање музике

Химна Боже правде

Дечије стваралаштво

Химна Светом Сави

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

обнављање и
обрада

1.2.1; 2.2.2;
1.2.3; 1.2.4;
2.2.1;

фронтални,
групни

обнављање и
обрада

уџбеник, музички
инструмент, CD

1.1.1; 1.1.2;
2.1.1; 1.3.1;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј
демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

обнављање

демонстрације,
разговор

1.3.1; 1.3.2;
1.1.2; 3.4.2;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј
демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

1.1.1; 1.1.2;
1.3.1; 3.4.3;

уџбеник, музички
инструмент, CD

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

обнављање

фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

НАСТАВНА
МЕТОДА

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

ОБЛИК РАДА

ТИП ЧАСА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Извођење
музике

Слушање
музике

НАСТАВНА
ТЕМА

45.

Аdagio – обрада темпа

Једна стара мајка – народна из
Међумурја

Обнављање градива

Обрада природне а-moll
лествице

43.

44.

Слушање музике

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

42.

БР.

РЕД.

МЕСЕЦ: ФЕБРУАР

обнављање и
обрада

обнављање

обрада

обнављање

ТИП ЧАСА

фронтални,
групни

фронтални,
групни

1.3.1;
1.1.1;
3.1.1;
1.2.1;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

1.3.2;
2.1.1;
3.4.2;
1.2.2;

1.1.1; 1.1.2;
2.1.1; 1.3.1;
1.3.2; 3.1.3;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј.
CD, картице

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

1.3.1; 1.3.2;
1.1.1; 2.2.1;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
пано са
лествицом, CD

фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
1.2.1; 1.2.2;
2.2.1, 3.2.1;
3.1.3;

демонстрације,
разговор

фронтални,
групни

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

РАЗРЕД: ПЕТИ

уџбеник, музички
инструмент, CD

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Извођење
музике

Оглас – Д. Деспић

Обнављање градива

49.

Мајка уз колевку – Ј. Готовац

47.

48.

Леле, Стано мори – Стеван Ст.
Мокрањац

46.

обнављање

обрада

обрада

обрада

1.3.1; 1.3.2;
1.2.1; 1.2.2;
2.2.1;

1.3.1; 3.4.2;
1.2.1; 1.2.2;
2.1.1;

1.1.1; 1.1.2;
2.1.1; 1.3.1;
1.3.2; 3.4.2;

2.1.1; 3.1.1;
3.1.3; 3.2.3;
1.2.1; 1.2.2;

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD, слике
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
слике
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
слике

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

фронтални,
групни

фронтални,
групни

фронтални,
групни, у пару

50.

51.

52.

53.

Слушање
музике

Извођење
музике

Слушање
музике

БР.

РЕД.

Извођење
музике

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: МАРТ

Слушање музике

Обрада хармонске а-moll
лествице

Тихо звезде газите –
Љ. Пантовић

Антонио Вивалди – Годишња
доба – Пролеће

Слушање музике

Узмах

Сад зиме више нема –
из Италије

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

обнављање

обрада

обнављање и
обрада

обрада

ТИП ЧАСА

уџбеник, музички
инструмент, CD

демонстрације,
разговор,
рад са текстом
фронтални,
групни

1.3.1; 1.2.1;
1.2.2; 1.2.3;
2.2.1; 3.4.3;
3.1.3;

1.1.1; 2.1.1;
1.3.1; 3.1.3;

демонстрације,
разговор,
рад са текстом
фронтални,
групни

демонстрације,
разговор

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
пано са
лествицом, CD

фронтални,
групни

фронтални,
групни

1.3.1; 1.2.1;
1.2.2; 2.2.1;
3.1.3;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1.1.1; 1.3.1;
1.4.3; 3.4.2;

НАСТАВНА
МЕТОДА

РАЗРЕД: ПЕТИ

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD, пригодна
слика

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

54.

55.

56.

Стварање
музике

Слушање
музике

Музичко
извођење

Обнављање градива

Слушање музике

Дед поиграј медо – народна из
Србије

обнављање

обнављање

обнављање и
обрада

демонстрације,
разговор,
рад са текстом
демонстрације,
разговор
демонстрације,
разговор

фронтални,
групни

фронтални,
групни
фронтални,
групни, у пару

уџбеник, музички
инструмент, CD

уџбеник, музички
инструмент, CD

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј

2.1.1; 3.1.1; 1.2.1;
1.2.2; 2.2.1;
3.1.3;

1.2.1; 1.2.2;
1.2.3; 2.2.1;

1.3.1; 1.2.1;
1.2.2; 1.1.1;
2.1.1; 3.4.2;

60.

61.

Извођење
музике

демонстрације,
разговор,
рад са текстом
фронтални
групни

обнављање

Обнављање градива
Музички квиз

обрада

демонстрације,
разговор,
рад са текстом
фронтални,
групни/у пару

обнављање и
обрада

Пролеће у шуми – из Италије

Васкрс – дечја

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

59.

фронтални,
групни

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

обнављање и
обрада

На ливади – М. Милојевић
Двоглас

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

58.

ТИП ЧАСА

обрада

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

На ливади – М. Милојевић

57.

РЕД.
БР.

Слушање
музике

Музичко
извођење

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: АПРИЛ

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј
слике, CD,
пано са песмом
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј
CD, слике
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD
уџбеник, музички
инструмент, CD,
Орфов
инструментариј,
пригодне слике,
текстови

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

1.2.1; 1.2.2;
1.3.1; 2.1.1;
3.4.2:

1.2.1; 1.2.2;
2.2.1; 2.1.1:
3.1.3;

1.1.1; 2.1.1;
1.3.1; 3.1.3;

1.1.1; 1.2.1;
2.1.1; 1.3.1;
1.3.2; 2.2.1;

1.3.1; 1.1.1;
2.1.1; 3.1.3;
1.2.1; 3.4.2;

РАЗРЕД: ПЕТИ
СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

Слушање
музике

Музички квиз

обнављање

67.

68.

обнављање и
обрада

Слушање музике
Модест Мусоргски – Слике са
изложбе, Променада

Обнављање градива

обнављање

Дечије стваралаштво
Компоновање Одељењске
химне

Стварање
музике

66.

65.

обнављање и
обрада

Слушање музике
Беджих Сметана – Влтава

Слушање
музике

обнављање

обнављање и
обрада

ТИП ЧАСА

обнављање

Обнављање градива

Обрада 6/8 такта

На студенцу – Б. Трудић

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Дечије стваралаштво

64.

63.

62.

РЕД.
БР.

Стварање
музике

Музичко
извођење

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: МАЈ

фронтални,
групни

фронтални,
групни

фронтални
групни

фронтални,
групни

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни, у пару

уџбеник, музички
инструмент,
енциклопедија,
интернет, CD

уџбеник, музички
инструмент, CD

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
CD
уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј
демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
у пару

1.3.1; 1.2.1.;
1.2.2; 2.2.1;
3.2.2;

1.2.1;. 1.2.2;
3.2.1; 1.3.1;

1.1.1; 2.1.1;
3.1.1; 1.3.1;

1.3.1; 1.2.1,
1.2.2; 2.1.1;
3.2.1; 3.1.3;

1.1.1; 2.1.1;
1.3.1; 3.4.2;

1.1.1; 1.3.1;
1.4.3; 2.1.1;

уџбеник, музички
инструмент

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

уџбеник, музички
инструмент, слике
1.1.1; 2.1.1;
Орфов
1.3.1; 2.1.1
инструментариј,
пано са песмом,

НАСТАВНА
МЕТОДА

РАЗРЕД: ПЕТИ
СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Систематизација градива

систематизација

71.

72.

обнављање

Моја запажања са часова
Музичке културе

Стварање
музике

обнављање и
обрада

Круела де Вил – из филма
101 Далматинац

70.

обнављање

ТИП ЧАСА

Извођење
музике

Слушање музике

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

69.

БР.

РЕД.

Слушање
музике

НАСТАВНА
ТЕМА

МЕСЕЦ: ЈУН

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

фронтални,
групни,
индивидуални

уџбеник музички
инструмент, ТВ,
CD

демонстрације,
разговор,
рад са текстом

фронтални,
групни

уџбеник, музички
инструмент,
Орфов
инструментариј,
слике,
енциклопедија,
новине, интернет

уџбеник, музички
инструмент, CD

уџбеник, музички
инструмент, CD

демонстрације,
разговор

фронтални,
групни,
индивидуални,
у пару

НАСТАВНА
СРЕДСТВА

НАСТАВНА
МЕТОДА

ОБЛИК РАДА

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

1.3.1; 1.2.1,
1.2.2; 2.2.1;
3.1.3;

1.3.1; 1.2.1;
1.2.2; 3.1.3;

1.3.1; 1.2.1;
1.2.2; 2.2.1;

1.3.1; 1.2.1;
1.2.2; 2.2.1;
3.1.3;

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА

РАЗРЕД: ПЕТИ

9. ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКА УПУТСТВА
(ПРЕПОРУКЕ АУТОРА ЗА ДИЗАЈНИРАЊЕ ЧАСА)
Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће
ученика на часу, а час музичке културе пријатан доживљај за ученике. Из тог разлога
препоручујемо да се настава одвија кроз интеракцију ученика и наставника уз максимално
повезивање наставних садржаја са свакодневним искуствима и знањима која деца доносе са
собом.
Овакав метод показао се као најприхватљивији из неколико разлога:
 Интерактивно учење обезбеђује ефикасно усвајање знања. На овај начин усвојено
знање осигурава његово разумевање, трајно повезивање у нову целину, примену у
новим ситуацијама и дуготрајније памћење наученог.
 Активно учешће сваког ученика је добра стратегија којом се одржава висока
мотивација ученика за рад.
 Сменом разноврсних активности одржава се неопходни ниво пажње током целог
наставног процеса.
 Кроз интеракцију се остварују позитивни емоционални ефекти, атмосфера подршке,
осећање групне припадности, слобода да се испробава и експериментише без страха
од негативних процена.
Као могућу форму кроз коју се спроводи интерактивни рад у учионици препоручујемо
креативне и едукативне радионице.
Радионица је временски и тематски ограничена целина у оквиру интерактивне наставе
базиране на размени искустава, знања, уверења, потреба између наставника и ученика и
између ученика, повезивању са личним искуством и праксом као и на сарадњи и партнерству
а усмерена је ка постизању разноврсних искуствених и образовних циљева. Она је
структуирана тако да ученике доводи у ситуацију самосталног и групног откривања а не
добијања готових одговора и рецепата. Радост откривања и осећај припадништва групи је
велики мотиватор наставе.
Основна одлика радионица је да отварају питања и подстичу да се на та питања нађе
сопствени одговор, пратећи узлазну линију у сложености захтева, активности група, открићу,
доживљају.
Типови активности у радионици се према функцији могу разврстати у следеће:
– Загревање има функцију да се ученици опусте и припреме за заједнички рад (нпр. подела
на групе игровног карактера, повезана са садржајем радионице).
– Увод у тему кроз одређену активност која благо најављује тему, иницира проблем и
изазива интересовање за даљи рад.
– Централни део (градивне активности) радионице чини систем активности који проблему
прилази из различитих углова са циљем да се ученици максимално ангажују у процесу и
проради теме. У овој фази рада доминантан је процес размене мишљења, креирања,
решавање проблема а не продукт рада.
– Завршни део (сумирајуће и евалуативне активности) је она етапа радионице у коме се
интегришу размишљања, различита решења проблема, доживљаји везани за процес и тема се
заокружује и по потреби вреднује квалитет саме радионице.
На часовима музичке културе интерактивног типа важно је направити пријатну,
опуштену атмосферу, подстицајну за учење без процењивања и критике. Наставник је тај
који креира атмосферу у којој ће ученици бити сигурни:
 да се уважавају знања и вештине које су донели са собом а нарочито покушаји
извођења композиција певањем или свирањем;
 да смеју да поставе свако питање и да заслужују одговор;
 да ће бити пажљиво саслушани;
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да се презентовање крајњих продуката (компонованих једноставних мелодија,
извођења мелодије на инструменту или личног доживљаја након слушања
композиције) сваке групе и појединца уважавају.

Квалитетна интерактивна настава предвиђа претходно испитивање и припрему за
овакав вид часа. Основна питања која сваки наставник треба себи да постави приликом
припремања су:
 Које су тренутне могућности, способности и вештине ученика са којима радим?
 Колико је тема нова за ученике, која су њихова претходна искуства?
 Шта знају а што је у вези са темом и активностима часа?
 Која су специфичности окружења у коме живе и која су им искуства?
 Који су њихови ставови и музичке вредности?
 Која су њихова интересовања?
 Које активности воле а које не?
Сценарио нам служи као оријентир и план наших активности. Што га прецизније
унапред дефинишемо, то ћемо имати мање изненађења. Он, ипак, мора флексибилно да се
примењује јер ако га сувише прецизно и круто дефинишемо, стриктно одредимо минутажу
активности или нпр. не испланирамо резервне активности које ћемо увести ако ученици већ
познају ту проблематику или сувише брзо одговоре задатој теми онда он сигурно неће
задовољити критеријуме интеракцијског типа.
Имајући у виду шта све треба испланирати изнад свега је важно имати на уму шта
заиста желимо постићи на крају часа, на крају одређене области, на крају школске године...
Шта обично срећемо у сценарију?
 Дефинисане теме, циљеви и задаци.
 Уводна активност.
 Активност везана за тему – главна активност.
 Енергизирајуће активности.
 Завршне активности.
 Евалуацијске активности.
Многе активности ће се одвијати кроз рад у групама. Ова врста рада има неколико
предности:
 Иницира и подстиче размену мишљења међу ученицима.
 Појачава динамику и доприноси побољшању радне атмосфере.
 Допушта нам да поставимо веома захтевне креативне задатке.
 Групни рад треба да испуни две основне функције. Једна је суштинска и односи се на
решавање датог задатка. Друга је споредна, процесна али не мање важна, у којој свака
група треба да пронађе формулу заједничког рада, односно начин да сви чланови
групе равноправно учествују у раду и креирању, изради продуката.
Овај процес се обично дели на неколико фаза:
– Загревање.
– Започињање дискусије, договора око начина решавања проблема времена, поделе улога и
задужења...
– Размена мишљења и информација.
– Евентуално тражење додатног објашњења од наставника.
– Сумирање, односно постизање консензуса и рад на задатку (ово је једна од критичних
тачака рада у групи и зато је важно да сви чланови групе разумеју сопствену одговорност, да
науче да слушају и а у подједнакој мери узму учешће у дискусији и раду).
– Презентовање продуката коме претходи избор представника групе.
Веома је важно имати на уму да није најважније оно што сте предвидели да
радионица обухвати, већ шта ће ученици научити/доживети.
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Пре него што пређемо на приказ часова сматрамо потребним да се, са неколико речи,
подсетимо на значај и особености часова музичке културе.
Час музичке културе требало би да буде пријатан доживљај за ученике.
Усвајање знања од стране ученика зависи од добре организације часа. Добра
организација подразумева добро планиран час, осмишљен, занимљив, инспиративан, час који
ће се одвијати у ведрој и пријатној атмосфери...
Поред остваривања образовних задатака, који су предвиђени Наставним планом и
програмом, часови музичке културе садрже нешто што часови из других наставних области
немају или много мање имају. Рекло би се да је то извесна релаксирајућа компонента која, и
те како, позитивно делује на ученике у смислу освежења, опуштања и припрема за часове
који изискују већу мисаону активизацију ученика.
Задатак наставника је да на сваком часу музичке културе има, пре свега, у виду
програмске захтеве, али ништа мање и ову другу улогу која доприноси успешности
остваривања образовно–васпитних задатака из других наставних предмета.
Наставу би ваљало увек повезивати са музичким животом друштвене средине уз
учествовање на такмичењима и музичким приредбама, посећивањем концерата, хорских
свечаности... уколико за то постоје могућности.
10. БЛИЖА УПУТСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА
Обнављање наученог на почетку школске године („Мој ковчежић знања”) је прилика
за упознавање ученика са уџбеником и провера савладаних музичких појмова и музичке
писмености (виолински кључ, линијски систем, нотне вредности, паузе, шта они значе, како
се пишу...).
Обрада музичких појмова
Кроз обраду песме по слуху или обраду песме са нотног текста, обрадити музички
појам.
Нови музички појам наставник може обрадити са ученицима кроз обраду песме по
слуху на следећи начин:
– наставник, поштујући музичке ознаке, пева песму, а ученици уочавају на који
начин је песма отпевана. Ученици уочавају темпо, динамику, музички облик...
– наставник скреће пажњу на дијалог Марије и Лазара у уџбенику. Они објашњавају
нови музички знак (како се пише и шта значи када се нађе у нотном тексту). Ако је могуће
обрадити песму и са нотног текста (на начин како је предвиђено), где ће ученици уочити нов
музички знак.
Ученике упућивати да користе уџбеник који ће им бити од помоћи приликом
заједничког, самосталног и рада по групама.
Приликом певања песме инсистирати на што аутентичнијој интерпретацији.
Празан линијски систем у уџбенику може послужити да ученици провежбају писање
нота, пауза и других музичких ознака.
Обрадa песме по слуху
Обраду песме може започети обрадом текста:
– текст песме обрадити помоћу илустрације или неког другог очигледног средства,
– наставник или један ученик изражајно чита текст песме,
– заједничка психолошка обрада текста, у смислу: наставник поставља питања каквим
расположењем одише текст, каквим темпом бисмо певали песму.....,
– наставник изражајно пева песму са или без инструменталне пратње,
– ученици са наставником певају песму,
– наставник, поштујући динамичке ознаке, пева песму а ученици уочавају на који
начин је песма отпевана динамички. На овај начин са ученицима савладавамо нове музичке
појмове (темпо, динамика, облик... ).
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Обраду песме са нотног текста радити, уколико ученици имају претходно искуство,
на следећи начин:
– анализирати нотни текст,
– обрадити ритам на неутрални слог,
– обрада нотног текста парлато са тактирањем,
– певање песме солмизацијом са такрирањем,
– обрада текста,
– певање песме са текстом и
– изражајно певање песме са текстом са или без инструменталне пратње.
Слушање музике
Како ученици и са којим задатком могу да слушају одређену композицију?
Топ листа (моја омиљена песма).
Рам у коме ће ученик уписати омиљену песму, јесте уједно и подсећање на песме које
су учене у претходном разреду или у току школске године. Наставник може да направи малу
топ-листу омиљених песама, тако што ће исписати композиције које су ученици издвојили
гласањем. На првом месту топ-листе ће бити песма која има највећи број гласова, односно
песма коју је највећи број ученика издвојио као омиљену.
На крају отпевајте са ученицима неколилико омиљених песама.
Уочавање музичког облика, темпа, динамике...
Ученици слушају композицију са задататком:
– да обрате пажњу на динамичко нијансирање у композицији (јако, тихо, средње
јако...) и усмено коментаришу своја запажања. Наставник прати и интервенише по
потреби,
– да обрате пажњу у ком је темпу одређена композиција или на промене темпа,
– да обрате пажњу на облик композиције - колико различитих делова постоји.
На крају разговора, анализе слушане композиције наставник исписује назив
композиције и име композитора на табли а ученици у своје уџбениике у раму предвиђеном за
слушање музике.
Пример:
Слушање музике Руковет Стевана Стојановића Мокрањца
Приликом слушања руковети обратити пажњу ученицима на уочавање целина:
– извођачки састав,
– да ли постоје контрасти између песама и какви су,
– какав је темпо песме,
– када почиње нова песма.
Ученике упознати са врстама хорова (дечији, омладински, женски, мешовити...). Овом
слушаном примеру приступиту аналитички.
Како још наставник може активност – слушање музике да осмисли?
а) Ученици појединачно или у мањим групама пишу своја запажања о слушаној
композицији:
– извођачки састав,
– која је то врста музике,
– препознајем инструмент/инструменте….
– колико различитих делова чујем.
Уколико је потребно, наставник може у току слушања да, одговајућим питањима,
провоцира ученике. Након одслушаног примера, потребно је разменити запажања између
ученика. Уколико се учини да запажања ученика значајно одступају од онога што су
слушали, питати их на основу којих музичких елемената су дошли до таквих запажања.
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На крају разговора наставник исписује назив композиције и име композитора што ће и
ученици учинити у својим уџбеницима.
У уводном разговору са ученицима, наставник би требало да их подсети на музичке
елементе који чине музичко дело (мелодију, ритам, темпо, избор инструмената...).
Ученицима скренути пажну и на лични доживљај слушане композиције, машту, визију и
наравно емоције.
б) Ученици подељени у више група (једна група би требало да има око 5 ученика)
активно слушају композицију.
За овакав начин слушања музике, потребно је мало више времена, зато што захтева да
ученици након одслушаног примера, у својој групи, имају довољно времена да продискутују
у оквиру свог задатка.
1. корак
Свака група добија задатак, рад на задатку.
1. задатак: ликовна илустрација слушане композиције коју ученици раде у уџбенику,
раму за илустрацију.
2. задатак: препознавање музичких инструмената, група покушава да каже по нешто о
сваком.
3. задатак: литерарна илустрација слушане композиције (песма, кратак текст, прича ).
4. задатак: драматуршки приказ слушане композиције.
2. корак
Свака група презентује свој задатак.
Наставник исписује назив композизије и име композитора на табли а ученици у своје
уџбенике.
3. корак
Наставник сумира оно што су групе изложиле и додаје још по нешто о композитору и
композицији што сматра важним за ученике тог узраста.
Напомена: Аутори инсистирају да се развојне карактеристике ученика уважавају и да се
ученици не претрпавају сувишним информацијама из историје музике, музичких облика,
музичких инструмената... већ да се са одређеном мером приступа излагању чињеница из
поменутих области. Боље је ученика подстакнути да прочитају или нађу на интернету
податке о неком композитору, композицији, инструменту, него га оптеретити информацијама
које не може да прими.
Препознавање слушаних примера
Ученици подељени у групе активно слушају, препознају композицију, ко изводи,
назив композиције, име композитора, инструменте, темпо, динамику..., дају своја лична
запажања. На крају следи извештавање група и сумирање наставника.
Ученици слушају непознату композицију са задатком да свако за себе забележи у
уџбенику своја запажања. По завршеном слушању дискутују. Наставник подстиче дискусију
како би заједнички дошли до назива композиције.
Уколико се издвоји прилично неуобичајено запажање, избећи квалификације типа
није добро, није тачно, већ захтевати од ученика да аргументовано образложи, који музички
елементи га наводе на такво запажање.
Приликом слушања музике најбитније је подстакнути музички доживљај и учеников
коментар, оно што је његово виђење..
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Илустрација слушане композиције
У уводном разговору било би пожељно да наставник подсети на изражајна средства,
ликовне и музичке уметности које уметник користи да дочара своје утиске и инспирацију.
Наставник као припрему за слушање музике може да користи и очигледна средства.
Ученици пажљиво слушају непознату композицију подељени у групе, индивидуално
или у пару са задатком да напишу или нацртају своје импресије инспирисани слушаном
композицијом.
Групе, парови, ученици излажу своје цртеже; следи галерија (разгледање продуката),
берза (дечија комисија бира најкреативнији/најинтересантнији цртеж).
На крају, када је завршено разгледање дечијих радова, наставник поново пушта
композицију и пише њен назив и име композитора.
Дечије музичко стваралаштво:
– Импровизација ритмичке пратње
Ученици могу да на ритмичким инструментима осмисле пратњу.
Ако у школи нема дечијег Орфовог инструментарија, наставник, са ученицима, може
да пусти машти на вољу...
Ритмички инструменти могу да буду:
– две оловке,
– кесица са каменчићима,
– кесица са металним новцем,
– пластична флаша са песком, пиринчем или пасуљем...
Код ове врсте дечијег стваралаштва можемо увести и диригента (један ученик стаје
испред одељења – ансамбла) и њиме руководи.
– Музички разговор
Ученици разговарају међусобно певањем или свирањем на инструментима.
– Музичка допуњалка
Ученици допуњују задати ритмички или мелодијски пример.
– Компоновање мелодије
Инспирисани одређеном темом, ситуацијом... ученици смишљају мелодију.
– Компоновање мелодије на задати текст
На задати текст, песму, стих, ученици компонују песму.
– Компоновање мелодије и стиха
Ученици инспирисани неким догађајем, темом... смишљају стих, песму и компонују.
Настава музичке културе тежи ка свесном усвајању знања и вештина тако да музичка
уметност постане потреба сваке личности.
Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса ученици се оспособљавају да
активно учествују у музичком животу своје околине.
Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких
активности:
– певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура,
музичког писма и интонације;
– слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе;
– активности у музичком стваралаштву.
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Облици рада
а) Рад у групама (групу чине пет, шест ученика). Ученик активно учествује у мањој
групи у оквиру свог задатка, а наставник је организатор процеса који се дешава на часу.
Ученике поделити у неколико група на необичан, занимљив начин. Свака група
добија одређени задатак:
– ликовна илустрација текста (ученици инспирисани текстом и мелодијом песме раде
ликовну илустрацију),
– драматургија текста (ученици према тексту песме праве кратки глумачки приказ),
– новинско извештавање (ученици према тексту песме пишу кратак новински
извештај),
– емоционални доживљај текста (ученици анализирају песму са акцентом на
атмосферу песме и како су доживели текст песме).
Предвиђено време за рад у групи је 15 минута.
Следи извештавање група. Након тога наставник пева, а затим заједно са ученицима
изводи песму. У току извођења композиције скренути пажњу ученицима на повезаност
текста и динамике којом се изводе одређени делови песме.
Други модел:
Свака група има свој задатак и предвиђено време за рад, око 10 минута:
– анализа нотног текста,
– обрада нотног текста парлато са тактирањем,
– обрада нотног текста солмизацијом. (ученици певају нотни пример солмизацијом
(по потреби наставник треба да помогне групи у раду), а ако је потребно, ученици
могу да се помогну и инструментом,
– свирање песме на дечијим инструментима (металофону или неком другом, у
зависности шта у школи од инструмената има),
– анализа текста песме – атмосфере песме са илустрацијом.
Након тога следи извештавање група. Свака група подноси извештај о томе како је
урадила свој задатак.
Извођење примера парлато и солмизацијом поновити са целим разредом.
Ученике упућивати да користе уџбеник који ће им бити од помоћи приликом рада у
групама.
б) Фронтално са целим разредом, где у међусобној комуникацији, разговору са
ученицима, наставник поступно уводи ученике у процес и све време активно руководи њиме.
в) Рад у паровима
У зависности од активности, рад у паровима је интересантан облик рада. Које активности је
могуће у пару извести на часовима музичке културе:
– Певање песме уз инструменталну пратњу (један ученик изводи музички пример певањем а
други свира пратњу на неком инструменту из Орфовог инструментарија – триангл, штапићи,
ксилофон, металофон...).
– Певање или свирање музичјих примера у дуету
– Илустрација слушаног примера
– Музички квиз
– Музички разговор
– Дечје музичко стваралаштво (компоновање на задати текст или на текст према избору
ученика)
– Импровизација ритмичке пратње на инструментима Орфовог инструментарија
– Препознаљвање слушаних композиција...
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11. НЕКОЛИКО ПРИМЕРА СЦЕНАРИЈА ЗА ЧАС
Назив наставне јединице: Обрада песме по слуху
Циљ часа: Оспособљавање ученика за извођење песме
Поставка а-moll лесвице...
Потребан материјал:
– уџбеник,
– нотна свеска,
– фломастери,
– А4 папир,
– ....
Уводна активност:
– Ученици певају песму обрађену на предходном часу са или без инструменталне
пратње или песму која је адекватна имајући у виду следећу активност, обрада
песме по слуху.
Главна активност:
– Разговор са ученицима као припрема за обраду песме по слуху.
– Изражајно певање песме наставника са или без инструменталне пратње.
– Подела ученика у групе – према броју зататака.
 Рад на тексту песме, психолошка обрада песме
 Изражајно читање текста
 Певање песме по слуху уз помоћ наставника
 Ликовни приказ песме
 Новинско извештавање
– Рад група на задатку.
– Излагање група.
– Сумирање наставника на основу изложеног.
– Певање песме по слуху са или без инструменталне пратње.
Завршна активност:
– Импровизација ритмичке пратње.
– Певање и свирање музичког примера појединачно, у пару или мањим групама уз
инструменталну пратњу.
Назив наставне јединице: Обрада песме по нотном тексту
Циљ часа: Оспособљавање ученика да певају песму са нотног текста
Потребан материјал:
– уџбеник,
– нотна свеска,
– фломастери,
– А4 папир,
– папир већег формата.
Уводна активност:
– Слушање музике: Препознавање слушаних примера.
– Музички квиз.
Главна активност:
– Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
– Подела у групе.
– Подела задатака на групе.
 Анализа нотног текста.
 Анализа текста.
 Обрада нотног текста парлато са тактирањем.
 Обрада песме солмизацијом.
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 Свирање примера на инструменту.
 Шта знамо о композитору.
– Излагање група.
– Сумирање наставника.
Завршна активност:
– Заједничко извођење обрађене композиције.
– Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу.
– Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на Орфовом
инструментарију.
Назив наставне јединице: Слушање музике
Циљ часа: Оспособљавање ученика да активно слушају музику
Потребан материјал:
– уџбеник,
– нотна свеска,
– фломастери,
– А4 папир,
– ....
Уводна активност:
– Препознавање певаних песама.
– Певање песама са или без инструменталне пратње.
Главна активност:
– Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање
музике.
– Подела ученика у групе.
– Подела задатака на групе.
 Илустрација слушане композиције.
 Запажања о слушаној композицији.
 Ја – песник.
 Анализа слушане композиције.
 Разговор са композитором.
– Излагање група.
– Сумирање наставника.
Завршна активност:
– Галерија радова – излагање дечијих продуката.
– Слушање музике.
Назив наставне јединице: Обрада музичког појма
Циљ часа:Упознавање са музичким појмом
Потребан материјал:
– уџбеник,
– нотна свеска,
– фломастери,
– А4 папир,
– ....
Уводна активност:
– Распевати ученике неком од песама у функцији следеће активности.
Главна активност:
– Обрада песме по слуху или нотном тексту.
– Подела ученика у групе.
– Рад у групама.
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– Обрада музичког појма преко обраде песме по слуху или обраде пеме са нотног
текста.
– Музички појмови се прво звучно постављају а затим уочавају и представљају.
– Излагање група.
– Сумирање наставника са акцентом на нови музички појам и његово значење у
нотном тексту.
– Извођење песме са или без инструменталне пратње.
Завршна активност:
– Слушање музике на један од следећих начина:
 Ученици имају задатак да препознају слушани пример.
 Ученици имају задатак да уоче састав који изводи композицију.
 Ученици имају задатак да запишу своја запажања о слушаној композицији.
 Ученици имају задатак да...
 Ученици ову активност раде самостално, у пару или у групама у којим су већ
радили.
 Ученици кратко излажу...
 Наставниково сумирање изложеног уз слушани пример.
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12. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА
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Редни
број: 1.

Наставна јединица: Обнављање музичких појмова

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 3.1.1; 3.1.3; 1.3.1;
Наставне методе:

Облици рада:

Демонстрацијe

Фронтални

Разговор

Групни

Рад на тексту

Индивидуални

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Упознавање ученика са наставним програмом за 5. разред

Уводни

1. активност

2. aктивност
Музички квиз по групама

На инструкцију наставника ученици сами треба да заокруже, обоје, термине који су им
познати.

Главни

Кроз музички квиз обновити музичке појмове. Користити музичке појмове, термине из
ковчежића знања.

Ученици у групама праве постер – Ковчежић знања.
Презентација постера

3. aктивност

Групе треба да представе своју топ листу и изведу 1. песму са топ листе. Све групе
изводе 1. песму са топ листе уз клавирску-инструменталну пратњу.

Литература: уџбеник, CD

Завршни

Ученици у мањим групама или индивидуално праве своју топ листу омиљених песама
које су певали у претходним разредима.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 2.

Наставна јединица: Први школски дани –
Д. Младеновић, обрада песме по слуху

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање).
Стандарди постигнућа: 1.3.1, 1.3.2; 1.4.4; 3.4.1;
Облици рада:
Фронтални
Групни
У пару

Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, синтисајзер
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Обрада песме по слуху
Први школски дани – Д. Младеновић
Песму обрадити на следећи начин:
 ученик изражајно чита текст песме,
 психолошка обрада текста,
 наставник изражајно пева песму са инструменталном пратњом или без ње,
 ученици са наставником певају песму,
 наставник, поштујући динамичке ознаке, још једном пева песму, а ученици
уочавају на који начин је песма отпевана.

Уводни

1. aктивност
Препознавање обрађених песама
Подела у групе
1. група смишља песме за препознавање
2. група препознаје песме
Певање песама уз инструменталну пратњу

3. активност
Певање песме у паровима, групама, уз инструменталну пратњу

Литература: уџбеник, CD, ликовна илустрација

Завршни

4. активност
Рад у мањим групама. Осмислити ритмичку пратњу. Импровизација инструменталне
пратње. Користити оловке, Орфов инструментариј, инструменте које ученици иначе
користе на часу музичке културе (металофон, фрулице, синтисајзере...) или могу
ученици сами да направе инструмент.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Солмизација – Р. Роџерс,
Тип часа: обнављање и
број: 3.
обрада песме по слуху
обрада
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа:1.1.1; 1.2.1; 1.3.1, 1.3.2; 3.1.1;
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Индивидуални
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА
1. активност
Препознавање и певање модела за поставку тонских висина

Уводни

2. активност
Обрада песме по слуху
Солмизација – Р. Роџерс
Песму обрадити на следећи начин:
 ученик изражајно чита текст песме;
 психолошка обрада текста;
 наставник изражајно пева песму са инструменталном пратњом или без ње;
 ученици са наставником певају песму;
 наставник, поштујући динамичке ознаке, још једном пева песму, а ученици уочавају
на који начин је песма отпевана.
3. активност
Извођење песме уз инструменталну пратњу
Један од начина, поделити одељење у седам група. Свака група пева један двотакт.
(Нпр. прва група, ДО нам жели добар дан; друга група, РЕ у реду чека сам...и на крају 1. и
2. волту певају све групе заједно.)
4. активност
Ученици могу у уџбенику прво да заокруже или обоје почетне тонове музичких фраза
(двотакта).
Исписивање тонских висина од до1 до до2.
Исписивање C-dur лествице
(Било би пожељно да ученици направе пано са C-dur лествицом. Окачити пано да стоји у
учионици или музичком кабинету и користити као наставно средство на часовима музичке
културе. Пано ће бити од помоћи ученицима у процесу учења и усвајања нотног писма,
поготову ако у млађим разредима нису у потпуности савладане тонске висине и нотно
писмо.)
5. активност
Шта је лествица?
Ученике упутити на уџбеник, да погледају дијалог између Лазара и Марије и подсете се:
шта је лествица и како лествица добија име.

Главни

6. активност
Слушати / гледати одломак из филма „Моје песме, моји снови”.

Завршни

Литература: уџбеник, CD, ликовна илустрација

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 4.

Наставна јединица: Повела је Јела – народна
обрада песме по нотном тексту

Тип часа: обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 1.3.1; 1.3.2; 3.4.3; 3.1.1;
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: Уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Рад у малим групама (групе формирати у складу са специфичностима одељења)
 Анализа нотног текста (користити питања у уџбенику)
 Анализа текста песме, драматизација текста (може и мини представа)
 Извођење песме парлато
 Извођење песме солмизацијом
 Извођење песме са текстом

Уводни

1. активност
Распевавање ученика уз инструменталну пратњу.
Певање песме
Солмизација уз инструменталну пратњу.

3. активност
Презентовање група
Сумирање наставника. Уколико ученици нису уочили лук на једном слогу, наставник
треба да скрене пажњу ученицима тако што ће да демонстрира, отпева песму поново.
Ученици треба да уоче да је наставник на слогове: је, ла и на певао два тона на једном
слогу.

Литература: уџбеник, CD, ликовна илустрација

Завршни

4. активност
Техником ланац ученици обнављају динамичке ознаке које су дате у нотном тексту
песме.
5. активност
Извођење песме солмизацијом
Извођење песме са текстом уз инструменталну пратњу

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 5.

Наставна јединица: Обнављање музичких појмова

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 2.1.1; 3.1.1, 3.1.3
Наставне методе:

Облици рада:

Демонстрације

Фронтални

Разговор

Групни

Рад са текстом

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, пано са лествицом
ТОК ЧАСА

Распевавање ученика, певање народне песме „Повела је Јела” уз инструменталну
пратњу.

Уводни

1. активност

2. активност
Певање C-dur лествице и исписивање лествице на табли, уколике не постоји пано са
лествицом.
Користити питања у уџбенику: Шта је лествица? Како лествица добија име?...
3. активност
Исписивање полустепена и степена у C-dur лествици.

Главни

Обнављање песама о полустепену и степену.
( Програмом је предвиђено да полустепен и степен ученици обраде у четвртом
разреду.)
4. активност
Рад у групама
Свака група треба на паноу са C-dur лествицом, да обележи полустепене и степене.
5. активност
Галерија радова (ученици излажу своје радове, шетају и гледају како је која група
урадила, дају повратну информацију групи).
Литература: уџбеник, CD

Завршни

Обнављање песме о ступњевима. Исписивање ступњева у C-dur лествици.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 6.

Наставна јединица: Слушање музике
Стеван Ст. Мокрањац – 5. Руковет, врсте хорова

Тип
часа:обнављање
и обрада

Литература: уџбеник, CD

Завршни

5. активност
Слушање музике – Ст. Ст. Мокрањац – 5. Руковет
Мини квиз
Препознавање: који хор изводи коју песму.

Главни

2. активност
Рад у групама
Препознавање и певање песама у C-dur лествици. Наставник свира почетак песме или
рефрен, а ученици имају задатак да препознају назив песме.
Подељени по групама ученици певају, свирају песму са или без ритмичке пратње.
3. активност
Слушање музике
Стеван Ст. Мокрањац – 5. Руковет
Рад у групама
Ученици имају задатак да:
 уоче колико различитих песама у руковети чују;
 препознају познату народну песму у руковети и
 уоче врсту ансамбла.
Излагање група
Сумирање наставника
Слушање композиције у целини
4. активност
Врсте хорова
Надовезати са на запажања ученика, који су уочавали различите врсте хорова у 5.
руковети.
Скренути ученицима пажњу на слике у уџбенику које могу да им помогну које врсте
хорова све постоје:
 мешовоти хор;
 женски хор;
 мушки хор;
 дечији хор.

Уводни

Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1: 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 2.2.1; 2.2.2;
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА
1. активност
Обнављање C-dur лествице
Певање и свирање лествице

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 7.

Наставна јединица: Вишњичица род родила – народна из
Србије, обрада песме по нотном тексту

Тип
часа:обнављање
и обрада

Уводни

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање музике);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
Стандарди постигнућа: 1.2.1: 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.2; 2.2.1; 3.1.3; 3.4.1
Облици рада:
Наставне методе:
Фронтални
Демонстрације
Групни
Разговор
У пару
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, слика композитора, пано са песмом,
ТОК ЧАСА
1. активност
Слушање музике – Ст. Ст. Мокрањац – 5. Руковет
Препознавање врсте хорова
2. активност
Обрада песме по нотном тексту
Вишњичица род родила – народна из Србије
Рад у групама
 Анализа нотног текста
 Читање песме парлато
 Певање песме солмизацијом и са текстом
 Анализа текста песме
 Илустрација песме
Извештавање група
Сумирање наставника, скретање пажње на лук на једном слогу, тј. да се на једном слогу певају
два тона.
3. активност
Свирање песме на металофону, фрулици, синтисајзеру...
Подељени у групе ученици свирају песму. Организовати надсвиравање група. Ученици треба
једни друге да процене и оцене.
4. активост
Рад у групама
Задатак за све групе:
 импровизација ритмичке пратње;
 извођење песме са инструменталном пратњом.
Ученици треба да изаберу неки од ритмичких инструмената и да импровизују ритмичку
пратњу. Песму извести уз ритмичку пратњу.

Главни

5. активност
Слушање музике
Николај Римски Корсаков – Бумбаров лет
Рад у паровима
Ученици слушају композицију са задатком да илуструју слушани пример. Након завршеног
слушања музике и илустрације слушаног примера, организовати галерију радова. Изабрати
најоригиналнију илустрацију. Са ученицима продискутовати који би назив композицији дали.
На табли написати назив композиције коју су слушали и име композитора. У складу са називом
композиције, разговарати са ученицима, којим музичким средствима је композитор дочарао лет
бумбара. Ако има времена до краја часа још једном слушати композицију.

Завршни

Литература: уџбеник, CD

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Седи мома – народна из Србије (са Тип часа:
Косова ), обрада песме по нотном тексту
обнављање и
Период и реченица
обрада
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 2.1.1; 3.1.1; 3.4.1;
Наставне методе:
Демонстрације
Облици рада:
Разговор
Фронтални
Рад са текстом
Групни
Усмено узлагање
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, Орфов инструментариј, оловке

Редни
број: 8.

ТОК ЧАСА
1. активност
Слушање музике
Николај Римски Корсаков – Бумбаров лет
Препознавање слушаног примера
2. активност
Певање обрађених песама уз инструменталну пратњу, по избору ученика

Уводни

3. активност
Обрада песме по нотном тексту
Седи мома – народна из Србије (са Косова)
Рад у групама
 Анализа нотног текста
 Обрада песме парлатао
 Обрада песме солизацијом и са текстом
 Анализа текста
 Илустрација песме
 Драматизација песме
Излагање група
Заједничко извођење песме уз инструменталну пратњу.
Сумирање наставника
4. активност
Обрада реченице и периода
Разговор наставника са ученицима. Скретање пажње наставника на музички облик
песме и направити аналогију са српским језиком. Скренути ученицима пажњу на део у
уџбенику где су обележене 1. и 2. реченица. Мини предавање шта су у музици
реченица и период.

Главни

Литература: уџбеник, CD

Завршни

5. активност
Певање песме са импроивизованом ритмичком пратњом на неком од ритмичких
инструмената.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 9.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Дечје стваралашртво

Циљеви и задаци часа:
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– развој критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 3.4.2; 3.1.3; 2.1.1
Наставне методе:

Облици рада:

Демонстрације

Фронтални

Разговор

Групни

Рад са текстом

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, металофон, синтисајзер
ТОК ЧАСА

Певање обрађених песама и C-dur лествице.

Уводни

1. активност

2. активност
Разговор са ученицима, припрема за компоновање
Рад у групама

Изабрати и поделити стихове из Буквара дечијих права. Свака група добија по један
стих на који ће да компонују мелодију.

Главни

Ученике поделити у неколико група. Свака група би требало да броји пет, шест
ученика.

Компоновање
Извођење компонованих примера

3. активност

Извођење изабраног примера првог на топ листи.

Литература: уџбеник, Буквар дечјих права

Завршни

Топ листа примера (ученици треба да оцене, процене, дају повратну информацију шта
је то што им се допада и шта би по њиховом мишљењу могло другачије да буде; и
направе топ листу комонованих примера).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 10.

Наставна јединица: Слушање музике, В. А. Моцарт –
Мала ноћна музика III став
Гудачки инструменти – виолина, виола, виолончело

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање музике);
– упознавање занимања музичке струке.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 3.1.1; 3.1.2;
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом
Усмено излагање

Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, слике, металофон, синтисајзер, гудачки
инстрменти/ или слике гудачких инструмената

ТОК ЧАСА

Завршни

Литература: уџбеник, енциклопедија

Главни

2. активност
Као припрему за слушање музике, наставник може да користи унапред припремљене
илустрације које ће помоћи ученицима да опишу слушани пример.
Рад у групама
Подељени у мање групе ученици имају задатак да: опишу запажања о слушаном
примеру и препознају музичке инструменте на којима је изведена композиција.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Гудачки инструменти – виолина, виола, виолончело
Мини предавање
Наставник треба да покаже ученицима ове инструменте. Припремити слике већег
формата.
Напомена:
најбоље би било ако је наставник у прилици уживо да покаже ове инструменте и
демонстрира како се на њима свира. Обавезно укључити ученике који иду у музичку
школу да, свирају и испричају шта све знају о инструменту на коме свирају. То је добра
прилика када ученици могу да уче од својих вршњака.
4. активност
Ученике упутити да прочитају у уџбенику о гудачким инструментима виолини, виоли и
виолончелу.
5. активност
Кутак за занимљивост
Рад у паровима или групама
Упутити ученике да пронађу на интернету или енциклопедији неку занимљивост о
композитору Волфгангу Амадеусу Моцарту.
Уколико је школа опремљена рачунарима у музичком кабинету, група ученика може да
потражи на часу неку занимљивост о композитору, а ако не, могу код куће или на часу
информатике да пронађу занимљивост о композитору.

Уводни

1. активност
Час почети певањем компонованих примера на текст из Буквара дечијих права.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Биљана платно белеше – народна из
Македоније
Тип часа: обрада
Обрада песме по нотном тексту, дводелна песма
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 2.2.1; 3.2.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, рачунар
ТОК ЧАСА
1. активност
Слушање музике, В. А. Моцарт – Мала ноћна музика III. став
Рад у групама
Групе излажу занимљивости о композитору коју су пронашли на интернету или
енциклопедији.
2. активност
Обрада песме по нотном тексту, Биљана платно белеше – народна из Македоноје
Рад у групама
Подела задатака по групама: анализа нотног текста; парлато са тактирањем; певање песме
солмизацијом; певање песме са текстом; психолошка обрада текста; облик песме; илустрација
песме; драматизација песме.
Излагање група
Певање песме солмизацијом са тактирањем
Певање песме са такстом и са тактирањем; водити рачуна о изражајном извођењу песме.
3. активност
Мини предавање, дводелна песма (а б)
Наставник после заједничког, групног извођења песме скреће пажњу ученицима да обрате
пажњу колико различитих делова има песма. Након уочавања ученика да песма има два
различита дела, треба написати на табли како се у музици обележава дводелна песма (а – први
део и б – други део).
4. активност
Слушање музике
Стеван Христић – Грлица (одломак из балета Охридска легенда)
Индивидуални рад или рад у паровима.
1. начин
Ученици имају задатак да илуструју слушани пример. Након завршене илустрације,
организовати галерију радова и оцењивање радова од стране ученика. По завршеном
разгледању радова, наставник пише назив композиције и име композитора. Ако има времена,
слушати још једном композицију.
2. начин
Ученици пишу своја запажања, о слушаној композицији, након чега разговарају и читају своја
запажања. По завршеном читању запажања ученика, наставник пише назив композиције и име
композитора. Ако има времена, слушати још једном композицију.
5. активност
Кутак за занимљивост
Ученици траже у енциклопедији, на интернету занимљивост о Стевану Христићу.
Редни
број: 11.

Уводни
Главни
Завршни

Литература: уџбеник, енциклопедија

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 12.

Тип часа:
обнављање и
обрада

Наставна јединица: Јесен – М. Стојанов
обрада песме по слуху

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање).
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.2
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, слике јесени,
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера, по групама. Ова активност може да се организује и
као музички квиз.

Главни

2. активност
Обрада песме по слуху
Јесен – Миомир Стојанов
Песму обрадити на следећи начин:
 обрада песме може почети обрадом текста песме;
 разговор наставника са ученицима уз илустрацију или неко друго очигледно
средство (плодови јесени);
 наставник или ученик изражајно чита текст песме;
 наставник поставља пригодна питања (каквим расположењем одише текст
песме? Каквим темпом би певали песму?...)
 наставник изражајно пева песму са или без инструменталне пратње;
 ученици уз подршку наставника певају песму;
 наставник, поштујући динамичке ознаке, пева песму а ученици уочавају на који
начин је песма отпевана динамички.
3. активност
Певање песме по групама. Организовати такмичење за најбоље извођење песме.
Свака група изводи песму са инструменталном пратњом.
Избор најбоље интерпретације.

Уводни

1. активност
Час почети певањем песама различитог карактера, уз прикладан разговор о јесени и
карактеристикама овог годишњег доба.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 13.

Наставна јединица: Јеж – З. Гргошевић
Обрада песме по нотном тексту

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1; 3.1.3
Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални
У пару
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

ТОК ЧАСА

Литература: Уџбеник

Завршни

4. активност
Евалуација часа. Ученици треба да процене описно час:
Шта ми се допало на часу музичке културе?
Шта би волео-ла да је другачије на часу музичке културе?
*Наставник треба повратну информацију ученика да обради, искористи како да
унапреди наставу.

Главни

2. активност
Обрада песме по нотном тексту
Јеж – З. Гргошевић
Песму обрадити на следећи начин:
 анализирати нотни текст ( обнављање осмине и четвртине паузе, динамичких
ознака, уочавање новог темпа Allegretto );
 обрадити ритам на неутрални слог;
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 певање песме солмизацијом са тактирањем;
 обрада текста;
 певање песме са текстом и
 изражајно певање песме са текстом са или без инструменталне пратње.
3. активност
Рад у групи
 Ученици у групама импровизују или компонују ритмичку пратњу.
 Извођење песме са ритмичким аранжманом.

Уводни

1. активност
Препознавање слушаних примера
 Ученици имају задатак у пару или индивидуално (по процени наставника) да
препознају слушану композицију.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 14.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Обнављање градивa

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1, 1.2.2
Облици рада:

Наставне методе:

Фронтални

Демонстрације

Групни

Разговор

У пари

Рад са текстом

Индивидуални

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА
1. активност
Уводни

Наставник информише ученике о евалуацији прошлог часа и о томе како би могло да
се унапреди настава.

2. активност
Певање и свирање обрађених песама (у групи, пару, индивидуално)

Рад у пару или групи. Користити уџбеник.
Препознавање слушаних композиција. Повезивање назива композиције са именом
композитора.

Главни

3. активност

– Ученици на основу изражајних елемената и извођачког састава препознају
композиције.

Извештавање парова/група о свом раду

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 15.

Наставна јединица: Слушање музике, Бора Дугић –
Чаробна фрула

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1, 1.2.2; 2.2.1; 3.1.1
Наставне методе:
Демонстрације
Облици рада:
Разговор
Фронтални
Рад са текстом
Групни
Усмено излагање
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, енциклопедија, интернет, CD

Завршни

5. активност
Рад у групама.
Кутак за занимљивост
Ученици могу у енциклопедији или интернету да пронађу занимљивост о композитору
Бори Дугићу. Извештавање група.

Главни

2. активност
Слушање музике
Ст. Ст. Мокрањац – 5. Руковет
Препознавање певаних песама у руковети
3. активност
Рад у групама. Користити уџбеник.
Које врсте хорова ученици познају? Излиставање, које музичке инструменте ученици
познају.
4. Активност
Слушање музике
Фрула, Бора Дугић
Ученици активно слушају композицију са задатком да препознају музички састав и
инструмент на коме је изведена композиција.
Мини предавање
Упознати ученике са музичким инструментом фрулом. Демонстрирати звук фруле и
инструмент.

Уводни

1. активност
Певање песама са инструменталном пратњом и ритмичким аранжманом.
Повела је Јела
Вишњичица род родила

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 16.

Наставна јединица: Ти једина – народна из Војводине
Обрада песме по слуху

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 2.1.1; 3.1.1; 3.1.3
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент







Главни

2. активност
Ти једина – Народна из Војводине
Обрада песме по слуху
Песму обрадити на следећи начин:
 текст песме обрадити помоћу илустрације или неког другог очигледног
средства;
 наставник или један ученик изражајно чита текст песме;
 заједничка психолошка обрада текста, у смислу: наставник поставља питања
каквим расположењем одише текст, каквим темпом бисмо певали песму...;
 наставник изражајно пева песму са или без инструменталне пратње;
 ученици са наставником певају песму;
 наставник, поштујући динамичке ознаке, пева песму а ученици уочавају на који
начин је песма отпевана динамички;
 ученицима скренути пажњу да погледају нотни текст;
 шта уочавају, који нови музички знак.

Уводни

ТОК ЧАСА
1. активност
Певање песама са инструменталном пратњом.

Обрада повисилице
Повисилицу обрадити кроз обраду песме.
Ученици могу да уоче улогу повисилице у нотном тексту.
Објаснити улогу повисилице.
Објаснити како се зове повишени тон, како звучи, како се свира.

3. активност
Рад у групама
Учениоци по групама спремају извођење композиције.
Извођење песме по групама.

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Самовредновање наступа ( свака група ће саму себе описно да оцени ).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Слушање музике
Тип часа:
Арам Хачатуријан – Игра сабљама, одломак из балета
обнављање и
Гајана
обрада
Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.3.1, 1.3.2; 1.2.1, 1.2.2; 2.2.1; 3.1.3
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Индивидуални
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Редни
број: 17.

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Галерија радова. Евалуација радова. Избор најбоље, најкреативније илустрације.

Главни

2. активност
Слушање музике
Арам Хачатуријан – Игра сабљама, одломак из балета Гајана
У уводном разговору са ученицима, наставник би требало да их подсети на музичке
елементе који чине музичко дело ( мелодија, ритам, темпо, избор инструмената ... ).
Ученицима скренути пажну и на лични доживљај слушане композиције, машту, визију
и наравно, емоционални доживљај.
Ученици појединачно или у мањим групама пишу своја запажања о слушаној
композицији:
 утисак о слушаној компзицији;
 карактер композиције;
 извођачки састав;
 која је то врста музике;
 препознају музичке инструменте.
Уколико је потребно, наставник може у току слушања да, одговајућим питањима,
провоцира ученике. Након одслушаног примера, потребно је разменити запажања
између ученика. Уколико се учини да запажања ученика значајно одступају од онога
што су слушали, питати их на основу којих музичких елемената су дошли до таквих
запажања.
На крају разговора наставник исписује назив композиције и име композитора што ће и
ученици учинити у својим уџбеницима.
3. активност
Рад у паровима
Ликовна илустрација слушане композиције

Уводни

1. активност
Певање песме Ти једина – народна из Војводине са инструменталном пратњом.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 18.

Наставна јединица:
Веверица – К. Бабић, обрада песме по слуху

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 3.4.2; 1.2.1, 1.2.2
Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални
У пару

Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Веверица – К. Бабић
Обрада песме по слуху
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме по слуху.
Изражајно певање песме наставника са или без инструменталне пратње.
Подела ученика у групе* – према броју задатака:
 рад на тексту песме, психолошка обрада песме;
 изражајно читање текста;
 певање песме по слуху уз помоћ наставника;
 ликовни приказ песме;
 новинско извештавање.
Рад група на задатку
Излагање група
Сумирање наставника на основу изложеног.
Певање песме по слуху са или без инструменталне пратње.

Уводни

1. активност
Ученици певају песму обрађену на претходном часу са или без инструменталне пратње
или песму која је адекватна имајући у виду следећу активност, обрада песме по слуху.

3. активност
Импровизација ритмичке пратње.
Ученици у групама импровизују ритмичку пратњу.
Певање и свирање музичког примера појединачно, у пару или мањим групама са
инструменталном и ритмичком пратњом.

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 19.

Тип часа:
обрада

Наставна јединица: Шеснаестине ноте

Циљеви и задаци часа:
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.3
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА
1. активност
Песму певати заједно и у групама уз инструменталну пратњу.

Уводни

Певање песме Веверица – К. Бабић

2. активност
Обрада бројалице:
 са текстом са тактирањем;
 на неутрални слог са тактирањем.
Веверица није тица а није ни слон.
Уочавање шеснаестине ноте и њеног трајања.
Извођење бројалице: цео разред, по групама, индивидуално.

Главни

Зубићима може гристи и најтврђи ђон.

Обрада шеснаестине ноте.
 Уочавање шеснаестине у нотном тексту
 Како се пише
 Трајање

Певање песме Веверица са инструменталном пратњом.
Певање песме са ритмичком пратњом, коју су ученици осмислили на претходном часу.

Литература: уџбеник, CD

Завршни

3. активност

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 20.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Музички квиз

Циљеви и задаци часа:
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1
Наставне методе:

Облици рада:

Демонстрације

Фронтални

Разговор

Групни

Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Певање обрађених песама са инструменталном пратњом. Разговор са ученицима, како
би песму пантомимом представили.

Уводни

1. активност

2. активност
Подела у две групе
Главни

Свака група прави своју листу песама које ће пантомимом да представи. Представник
групе предаје списак, листу песама наставнику. Свака група се договара о начину како
ће пантомимом да представи песму и ко ће да представи песму.
Група која погађа песму има ограничено време. Ко погоди песму добија један поен.
Група која има највећи број поена је победник. Песме које групе представљају треба да
изведу, одпевају са инструменталном пратњом.

3. активност
Напомена:
Наставник би требало да осмисли на који начин ће ученике да награди, похвали.

Литература: уџбеник, CD

Завршни

Награде за интерпретацију

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 21.

Тип часа:
обнављање и
обрада

Наставна јединица: Слушање музике
Антоњин Дворжак – Хумореска

Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 3.1.3;
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, слике, слика композитора
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Излагање група – Занимљивост о композитору

Главни

2. активност
Слушање музике, Антоњин Дворжак – Хумореска
Разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике.
Подела ученика у групе
Подела задатака на групе:
 илустрација слушане композиције;
 запажања о слушаној композицији;
 ја – песник;
 анализа слушане композиције;
 разговор са композитором.
Излагање група
Сумирање наставника
Слушање музике
3. активност
Кутак за занимљивост
Ученици имају задатак да у енциклопедији, на интернету пронађу занимљивост о
композитору Антоњину Дворжаку.

Уводни

1. активност
Препознавање певаних песама.
Певање песама са или без инструменталне пратње.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 22.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Обнављање градива

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– развијање критичког мишљења;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.2.1, 1.2.2; 2.2.1, 1.3.1, 1.3.2; 3.1.3
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, картице за ланац, слике композитора
ТОК ЧАСА
Уводни

1. активност
Рад у групама
Препознавање обрађених песама
Певање песама са тактирањем уз инструменталну пратњу

2. активност
Техником ланац обнављање обрађених музичких појмова (повисилица, лук на једном
слогу, Allegretto, реченица, период, дводелна песма...).

Музички квиз
На основу којих музичких елемената је препозната композиција?

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера

Главни

3. активност
Изражајно певање песама са инструменталном пратњом
4. активност
Евалуација музичких интерпретација, са акцентом на критички приступ изговорен
афирмативно (свиђа ми се извођење песме због...а, требало је, могли су, да изведу мало
брже песму како би дочарали карактер песме у потпуности...).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 23.

Наставна јединица: Девојачко коло – народна из Србије
Обрада песме по нотном тексту

Тип часа:и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.2.1;1.2.2; 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1; 3.1.3
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент

1. активност
Препознавање слушаних примера.

Главни

2. активност
Девојачко коло – народна из Србије
Обрада песме по нотном тексту
Песму обрадити на следећи начин:
 анализирати нотни текст (уочавање темпа, композитора, нотних вредности –
осмине, шеснаестине и осмине и шеснаестине, динамичких ознака);
 обрадити ритам на неутрални слог, ако је потрбно;
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 певање песме солмизацијом са такрирањем;
 обрада текста;
 певање песме са текстом и
 изражајно певање песме са текстом са или без инструменталне пратње.

Уводни

ТОК ЧАСА

3. активност
Рад у групи
Извођење песме уз ритмички аранжман
4. активност
Свака група има задатак да осмисли неколико питања у вези песме. Друге групе
одговарају на постављена питања.

Литература: уџбеник, CD

Завршни

5. активност
Евалуација часа. Ученици на стикеру дају наставнику повратну информацију о часу.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 24.

Наставна јединица: Пандур – народна из Мађарске
Обрада песме по нотном тексту

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа:1.2.1; 1.2.2; .1.3.1; 1.3.2¸ 3.4.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње
Презентовање група ритмичке пратње

Главни

2. активност
Пандур – народна из Мађарске
Обрада песме са нотног текста на следећи начин:
 анализирати нотни текст;
 обрадити ритам на неутрални слог;
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 певање песме солмизацијом са такрирањем;
 обрада текста;
 певање песме са текстом и
 изражајно певање песме са текстом са или без инструменталне пратње.
Обрада песме по нотном тексту.
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста;
 анализа текста;
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме са инструменталном пратњом

Уводни

1. активност
Слушање музике – Препознавање слушаних примера
Музички квиз

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 25.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Обнављање градива

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.1.2; 2.2.1, 3.1.1
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни
У пару

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

3. активност
Самовредновање активности и евалуација часа.

Главни

2. активност
Рад на задатку
Извештавање:
– ученици који праве топ листу омиљених песама треба да образложе и изведу
изабране песме;
– ученици који раде на листи омиљених слушаних композиција треба да изложе своју
топ листу и да образложе свој избор;
– ученици треба да направе колаж својих занимљивости унутар групе, пара а могу да,
допуне са неком новом занимљивошћу из енциклопедије или интернета и изложе свој
избор уз образложење, а може и драмски приказ;
– ученици раде на сумирању музичких појмовима, раде пано са музичким појмовима.

Уводни

Рад у групама* и паровима. ( Групе, парове, формирати према специфичностима
задатка)
1. активност
Свака група или пар дабија свој задатак.
Подела задатака:
 топ листа омиљених песама;
 топ листа омиљених слушаних композиција;
 кутак за занимљивости;
 нови музички појмови.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 26.

Наставна јединица: Дивна, Дивна – народна из Србије,
обрада песме по слуху, Осмина са тачком

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1.; 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1
Облици рада:
Наставне методе:
Фронтални
Демонстрације
Групни
Разговор
Индивидуални
Рад са текстом
У пару
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

3. активност
Слушање музике
Марко Тајчевић – Седам балканских игара
Друга балканска игра
Задатак:
 ученици треба да препознају слушани пример;
 ученици треба да уоче састав који изводи композицију;
 ученици треба да запишу своја запажања о слушаној композицији.
Ученици овај задатак раде самостално, у пару или у групама у којим су већ радили.
Ученици кратко излажу...

Литература: уџбеник, CD, АУН

Завршни

Наставниково сумирање изложеног уз слушани пример

Главни

2. активност
Дивна, Дивна – народна из Србије
Обрада песме по слуху, Осмина са тачком
Подела ученика у групе
Рад у групама
Обрада музичког појма преко обраде песме по слуху
Музички појмови се прво звучно постављају а затим уочавају и представљају.
Излагање група
Сумирање наставника са акцентом на нови музички појам, осмину ноте са тачком
Извођење песме са или без инструменталне пратње

Уводни

1. активност
Певање обрађених песама са шеснаестинама са инструменталном пратњом. Распевати
ученике неком од песама у функцији следеће активности.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 27.

Наставна јединица: Љуљу, љуљу – народна из Србије,
обрада песме по нотном тексту

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање).
Стандарди постигнућа: 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 1.3.1; 1.3.2; 3.4.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, илустрације, слике, Орфов
инструментариј, CD
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Љуљу, љуљу – народна из Србије
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста;
 анализа текста;
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера
Музички квиз

3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције.
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу.

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност
Рад у групама.
Осмишљавање ритмичке пратње.
Презентовање група ритмичке пратње.
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на Орфовом
инструментарију.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 28.

Наставна јединица: Осмина са тачком и шеснаестина
ноте

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.1.1; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1
Облици рада:
Наставне методе:
Фронтални
Демонстрације
Групни
Разговор
Индивидуални
Рад са текстом
У пару
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Певање песме Дивна, Дивна – народна из Србије
Рад на нотном тексту
Подела ученика у групе
Рад у групама на нотном тексту песме Дивна, Дивна
 Обрада осмине са тачком и шеснаестине преко нотног текста песме Дивна,
Дивна
 Уочавање приме и секунде волте
Музички појмови се прво звучно постављају а затим уочавају и представљају.
Излагање група.
Сумирање наставника са акцентом на нови музички појам и његово значење у нотном
тексту.
Извођење песме са или без инструменталне пратње

Уводни

1. активност
Распевати ученике неком од песама у функцији следеће активности.

3. активност
Слушање музике на један од следећих начина:
– ученици имају задатак;
– да уоче састав који изводи композицију;
– да запишу своја запажања о слушаној композицији;
– да напишу новински извештај.
Ученици ову активност раде самостално, у пару или у групама у којим су већ радили.
Ученици кратко излажу ...

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

Наставник сумира после излагања ученика уз слушани пример.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 29.

Наставна јединица: Народна и уметничка песма

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– развијање осетљивости за музичке вредности;
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.1.1; 1.2.2; 1.2.4
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, слике
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, енциклопедија, АУН, CD

Завршни

Сумирање наставника са истицањем основних карактеристика народне и уметничке
песме.

Главни

2. активност
Слушање музике
Марко Тајчевић – Седам балканских игара
Друга балканска игра
Ученици имају задатак да: препознају слушани пример; композитора; карактеристике
Балканске игре.
3. активност
Рад у групама – 2 различите групе.
Задатак:
1. група – Карактеристике народне песме;
2. група – Карактеристике уметничке музике.
Рад на задатку – израда постера ( ученици користе музичку енциклопедију, интернет,
уџбеник...).
Излагање група.

Уводни

1. активност
Певање народних песама са или без инструменталне пратње.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Коло
Тип часа:
број: 30.
Коло – народна из Баната, обрада песме по нотном тексту
обрада
Циљеви и задаци часа:
– развијање осетљивости за музичке вредности;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.2.1; 2.2.1; 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 3.4.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, слике
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

5. активност
Рад у групама.
Осмишљавање ритмичке пратње.
Презентовање група, извођење ритмичке пратње.
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на Орфовом
инструментарију.

Главни

2. активност
Коло – народна из Баната
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста;
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу
4. активност
Коло
Рад у групама
Задатак: Шта знам о колу?
Излагање група.
Сумирање наставника и ако је потребно додати још неку важну карактеристику КОЛА.

Уводни

1. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера
Музички квиз

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 31.

Наставна јединица: Слушање музике
Петар Коњовић – Велика чочечка игра
(одломак из опере Коштана)

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2;1.2.1; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 2.2.1
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

3. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката
Слушање музике

Главни

2. активност
Слушање музике
Петар Коњовић – Велика чочечка игра
( одломак из опере Коштана )
Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике.
Подела ученика у групе.
Подела задатака на групе:
– илустрација слушане композиције;
– запажања о слушаној композицији;
– ја – песник;
– анализа слушане композиције;
– разговор са композитором.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Препознавање певаних песама
Певање песама са или без инструменталне пратње

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 32.

Тип часа:
обнављање и
обрада

Наставна јединица: Слушање музике

Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.2; 2.2.1; 3.1.4
Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални
У пару

Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

3. активност
Ученици имају задатак да самовреднују своје постере и вреднују постере других
група. Представник групе износи став групе о урађеном постеру и постерима других
група.

Главни

2. активност
Топ листа
Рад у групама
Ученици имају задатак да у малим групама направе постер – топ листу или у уџбенику
– топ листу омиљених слушаних композиција, са акцентом да образложе свој избор.
Извештавање група

Уводни

1. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних композиција
Препознавање извођачког ансамбла

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 33.

Наставна јединица: Новогодишња песма – П. Ступел,
обрада песме по нотном тексту

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 2.1.1; 3.4.2
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, слике,
илустрације
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Новогодишња песма – П. Ступел
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе*.
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста ( обнављање предтакта, уочавање приме и секунде волте,
обнављање тродела – тактирање на три...);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Певање обрађених песама са или без инструменталне пратње

3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем

Литература: уџбеник

Завршни

4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње
Презентовање група ритмичке пратње
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на Орфовом
инструментарију.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица:
Тип часа:
Cumbaya – Црначка духовна
обнављање и
Обрада песме по нотном тексту са ритмичком пратњом
обрада
Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 2.1.1; 3.4.2
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, CD
Редни
број: 34.

ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Cumbaya – Црначка духовна
Обрада песме по нотном тексту са ритмичком пратњом
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста (обнављање предтакта, обнављање тродела – тактирање
на три, осмина са тачком и шеснаестина);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и превод;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Певање песме Новогодишња песма – П. Ступел са ритмичком пратњом.

3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње
Презентовање група ритмичке пратње
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на Орфовом
инструментарију.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Негде иза дуге – Х. Арлен
Тип
(Из филма Чаробњак из Оза), обрада песме по нотном
часа:обнављање
тексту
и обрада
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање музике);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 1.3.1; 1.3.2; 3.4.2;
Облици рада:
Наставне методе:
Фронтални
Демонстрације
Групни
Разговор
У пару
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, слике, илустрације, CD, Орфов
инструментариј
ТОК ЧАСА
1. активност
Певање песме Cumbaya – црначка духовна са ритмичком пратњом
Редни
број: 35.

Завршни

Литература: уџбеник, АУН, енциклопедија, Музичка читанка, интернет, CD

Главни

5. активност
Кутак за занимљивости
Рад у пару
Ученици имају задатак да прочитају Кутак за занимљивости и да додају своју
занимљивост.
6. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера
*Уколико постоји могућност пустити ученицима одломак из филма „Чаробњак из Оза“.

Уводни

2. активност
Негде иза дуге – Х. Арлен (Из филма Чаробњак из Оза)
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста (обнављање дводела – тактирање на два, осмина и две
шеснаестине);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и ликовна илустрација текста песма;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем
4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње на трианглу
Презентовање ритмичке пратње по групама
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на трианглу

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 36.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Обнављање градива

Циљеви и задаци часа:
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 3.1.1; 3.4.2; 1.3.1; 1.3.2
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни
У пару

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, енциклопедија, Музичка читанка
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН, енциклопедија, интернет

Завршни

3. активност
Такмичење група
Препознавање певаних и слушаних композиција
Група са највећим бројем поена, бира песму коју ће певати или слушати на часу
музичке културе.

Главни

2. активност
Рад на задатку
Извештавање:
– ученици који праве топ листу омиљених песама треба да образложе и изведу
изабране песме;
– ученици који раде на листи омиљених слушаних композиција треба да изложе своју
топ листу и да образложе свој избор;
– ученици треба да направе колаж својих занимљивости унутар групе, пара а могу да
допуне са неком новом занимљивошћу из енциклопедије или са интернета и излаже
свој избор уз образложење, а могу и драмски да прикажу занимљивост.

Уводни

1. активност
Распевавање
Подела у групе
Свака група или пар добија свој задатак. Поделу задатака организовати тако да
ученици извлаче групе.
Задаци:
 топ листа омиљених песама;
 топ листа омиљених слушаних композиција;
 кутак за занимљивости.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 37.

Наставна јединица: Божић, Божић Бата, песма – дечја,
обрада песме по нотном тексту

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 1.3.1; 1.3.2; 3.4.2
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
У пару
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј,
енциклопедија, CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, Музичка енциклопедија, Музичка читанка, CD

Завршни

6. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера

Главни

2. активност
Божић, Божић Бата, песма – дечја
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста;
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и ликовна илустрација текста песма;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника
4. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме са инструменталном пратњом и тактирањем
5. активност
Кутак за занимљивости
Рад у пару
Ученици имају задатак да прочитају Кутак за занимљивости и да додају своју
занимљивост.
Презентовање занимљивости
Пожељно је направити пано – Кутак за занимљивости.

Уводни

1. активност
Певање песме Новогодишња песма – П. Ступел са ритмичком пратњом.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 38.

Наставна јединица: Химна, Химна Светом Сави

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 1.3.1; 3.4.3
Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални
У пару

Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Уводни

1. активност
Певање и свирање Химне Светом Сави.

2. активност
Рад у малим групама
Ученици имају задатак да осмисле приредбу за 27. јануар, Дан Светог Саве.
Презентовање група (како је група осмислила приредбу).

Главни

3. активност
Рад у уџбенику. Шта је химна? Шта знам о химни?
Ову активност организовати индивидуално или у пару.
4. активност
Слушање музике
Химна Светом Сави
Ученици имају задатак да уоче:
– карактер композиције;
– врсту хора.

Литература: уџбеник, CD

Завршни

5. активност
Заједничко извођење химне са или без инструменталне пратње

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 39.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Дечје стваралаштво

Циљеви и задаци часа:
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.1.2; 3.4.2
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Распевавање ученика. Направити избор песама за певање. Песме извести са
инструменталном пратњом.

Уводни

1. активност

2. активност
Дечје стваралаштво – компоновање
Рад у малим групама или пару

Рад на задатку, компоновање

Главни

Пригодним разговором припремити ученике за компоновање. Подсетити их које
музичке елементе композитори користе у компоновању. Ученицима поделити изабрани
текст о Светом Сави.
Извођење композиција

3. активност
(Ову активност наставник мора пажљиво да осмисли, како креације ученика не би
омаловажио, а самим тим их деморалисао да следећи пут компонују.)

Литература: уџбеник, интернет

Завршни

Избор за најбољу песму

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 40.

Наставна јединица: Химна Боже правд,
обрада песме по слуху

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање).
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.1; 1.3.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Обрада песме по слуху
Химна Боже правде
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме по слуху
Изражајно певање песме наставника са или без инструменталне пратње
Подела ученика у групе – према броју зататака:
 рад на тексту песме, психолошка обрада песме;
 изражајно читање текста;
 певање песме по слуху уз помоћ наставника.
Рад група на задатку
Излагање група
Сумирање наставника на основу изложеног
Певање песме по слуху са или без инструменталне пратње

Уводни

1. активност
Ученици певају песму обрађену на претходном часу са или без инструменталне пратње
или песму која је адекватна имајући у виду следећу активност, обраду песме по слуху.

3. активност
Певање и свирање музичког примера појединачно, у пару или мањим групама уз
инструменталну пратњу

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Заједничко извођење химне са или без инструменталне пратње

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 41.

Тип часа:
обнављање и
обрада

Наставна јединица: Слушање музике
Јован Jовичић – Војвођанска свита

Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.2.1;2.2.2; 1.2.3;1.2.4; 2.2.1
Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

3. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката
Слушање музике

Главни

2. активност
Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике
Подела ученика у групе
Подела задатака на групе:
– илустрација слушане композиције;
– запажања о слушаној композицији;
– ја – песник;
– анализа слушане композиције;
– разговор са композитором.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Препознавање певаних песама
Певање песама са или без инструменталне пратње

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 42.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Слушање музике

Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1, 3.2.1; 3.1.3
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

3. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката
Дискусија о радовима
Слушање музике

Главни

2. активност
Разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике.
Подела ученика у групе
Подела задатака на групе:
– илустрација слушане композиције;
– запажања о слушаној композицији;
– ја – песник;
– анализа слушане композиције;
– разговор са композитором.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Направити избор композиција за слушање.
 Препознавање слушаних композиција
 На основу којих музичких елемената су препознали композицију
(дискусија са ученицима)?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица:
Тип часа: обрада
број: 43.
Обрада природне а-moll лествице
Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.1.1; 2.2.1
Облици рада:
Наставне методе:
Фронтални
Демонстрације
Групни
Разговор
Индивидуални
Рад са текстом
У пару
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, пано са лествицом,
CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН

Завршни

5. активност
Слушање музике
Рад у групама
Подела задатака на групе:
– ученици имају задатак да препознају слушани пример;
– ученици имају задатак да уоче састав који изводи композицију;
– ученици имају задатак да запишу своја запажања о слушаној композицији;
– ученици имају задатак да...
Ученици кратко излажу...
Наставниково сумирање изложеног уз слушани пример.

Главни

2. активност
Успаванка – народна песма
Обрада песме по слуху
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме по слуху
Изражајно певање песме наставника са или без инструменталне пратње
Подела ученика у групе – према броју задатака:
 рад на тексту песме, психолошка обрада песме;
 изражајно читање текста;
 певање песме по слуху уз помоћ наставника.
Рад група на задатку
Излагање група
Сумирање наставника на основу изложеног
Певање песме по слуху са или без инструменталне пратње
3. активност
Певање и свирање музичког примера појединачно, у пару или мањим групама уз
инструменталну пратњу
4. активност
Обрада природне а-moll лествице преко обраде песме по слуху
(Музички појмови се прво звучно постављају а затим уочавају и представљају.)
Сумирање наставника са акцентом на нову лествицу
Извођење песме са или без инструменталне пратње

Уводни

1. активност
Ученици певају песму обрађену на претходном часу са или без инструменталне пратње, или
песму која је адекватна имајући у виду следећу активност, обрада песме по слуху.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 44.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Обнављање градива

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1..1.2; 2.1.1; 1.3.1; 1.3.2; 3.1.3
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, CD, картице
ТОК ЧАСА

Уводни

1. активност
Препознавање обрађених песама
Певање песама са тактирањем уз инструменталну пратњу
Техником ланац обновити обрађене музичке појмове (повисилица, лук на једном слогу,
Allegretto, реченица, период, дводелна песма, лествица...).

2. активност
Изражајно певање песама са инструменталном пратњом

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера
Музички квиз
 На основу којих музичких елемената је препозната композиција?

Главни

Рад у групама
3. активност
Евалуација музичких интерпретација

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Једна стара мајка – народна из
Тип часа:
Међумурја, обрада песме по нотном тексту
обнављање и
Аdagio – обрада темпа
обрада
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.1.1; 2.1.1; 3.1.1; 3.4.2; 1.2.1; 1.2.2
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, триангл, CD

Редни
број: 45.

ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Једна стара мајка – народна из Међумурја
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста (користити уџбеник за анализу нотног текста);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и ликовна илустрација текста песма;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Певање песме Успаванка – народна песма са инструменталном пратњом
Извођење песме по групама

3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем
4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње на трианглу
Презентовање група
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на трианглу

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

5. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Леле, Стано мори – Стеван Ст. Мокрањац,
Тип часа: обрада
број: 46.
обрада песме по нотном тексту
Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.3.2; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1,
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

5. активност
Слушање музике
Стеван Ст. Мокрањац – 5. Руковет
Ученици имају задатак да препознају:
– извођачки састав;
– да ли постоје контрасти између песама и какви су;
– какав је темпо песме;
– када почиње нова песма;
– да уоче/препознају песму коју су певали, Леле, Стано мори.
Овом слушаном примеру приступити аналитички.
Приликом слушања руковети скренути пажњу ученицима на уочавање целина.

Главни

2. активност
Леле, Стано мори – Стеван Ст. Мокрањац
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је користити
илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста (обнављање дводела – тактирање на два, четвртина са тачком и
две шеснаестине, уочавање динамичке ознаке рр-пианисимо);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и ликовна илустрација текста песма;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем
4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње на инструментима Орфовог инструментарија
Презентовање група ритмичке пратње
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на Орфовом
инструментарију

Уводни

1. активност
Распевавање ученика
Ученици препознају песму, а затим песму изводе са инструменталном пратњом и тактирањем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Мајка уз колевку – Ј. Готовац
Тип часа:
обрада
Обрада песме по слуху
Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 3.4.2; 1.2.1; 1.2.2; 2.1.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, слике

Редни
број: 47.

1. активност
Ученици заједно, у групама певају и свирају песму...
Певање и свирање песме Леле, Стано мори – Стеван Ст. Мокрањац

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

5. активност
Слушање музике – по избору
Илустрација слушане композиције

Главни

2. активност
Мајка уз колевку – Ј. Готовац
Обрада песме по слуху
Обраду песме може започети обрадом текста:
– текст песме обрадити помоћу илустрације или неког другог очигледног средства;
– наставник или један ученик изражајно чита текст песме;
– психолошка обрада текста, (у смислу: наставник поставља питања каквим
расположењем одише текст, каквим темпом бисмо певали песму...);
– наставник изражајно пева песму са или без инструменталне пратње;
– ученици са наставником певају песму;
– наставник, поштујући динамичке ознаке, пева песму а ученици уочавају на који
начин је песма отпевана динамички. На овај начин са ученицима савладавамо нове
музичке појмове (темпо, динамика, облик...).
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем
4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње на трианглу
Презентовање група ритмичке пратње
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом на трианглу.

Уводни

ТОК ЧАСА

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 48.

Наставна јединица: Оглас – Д. Деспић, обрада песме по
нотном тексту

Тип часа:
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.1.2; 2.1.1; 1.3.1; 1.3.2: 3.4.2
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, слике
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Оглас – Д. Деспић
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста (обнављање дводела – тактирање на два, осмина и две
шеснаестине);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и ликовна илустрација текста песма;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника.

Уводни

1. активност
Певање песме Мајка уз колевку – Ј. Готовац са ритмичком пратњом

3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме са инструменталном пратњом и тактирањем

Литература: уџбеник, АУН

Завршни

4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње
Презентовање група ритмичке пратње
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 49.

Наставна јединица: Обнављање градива

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 2.1.1; 3.1.1; 3.1.3; 3.2.3; 1.2.1; 1.2.2
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни
У пару

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, слике
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, енциклопедија, Музичка читанка, АУН

Завршни

3. активност
Самовредновање активности и евалуација часа

Главни

2. активност
Рад на задатку
Извештавање:
 ученици који праве топ листу омиљених песама треба да образложе свој избор и
изведу изабране песме;
 ученици који раде на листи омиљених слушаних композиција треба да изложе
своју топ листу и да образложе свој избор;
 ученици треба да направе колаж својих занимљивости унутар групе, пара, а
могу да допуне са неком новом занимљивошћуиз енциклопедије или интернета
и излажу свој избор уз образложење, а могу да креирају и драмски приказ;
 ученици објашњавају садржај паноа са обрађеним музичким појмовима.

Уводни

1. активност
Рад у групама и паровима
Свака група или пар дабија свој задатак. (Поделу на групе и поделу задатака
организовати тако да ученицима буде интересантно. Нпр. 1.група – имена певаних
песама; 2.група- имена композитора композиција које су ученици слушали; 3.групаједна занимљивост подељена на број картица и 4.група- нотне вредности.)
Задаци:
 топ листа омиљених песама;
 топ листа омиљених слушаних композиција;
 кутак за занимљивости;
 музички појмови (ученици раде пано).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Сад зиме више нема – из Италије
Тип часа:
Обрада песме по слуху
обрада
Обрада узмаха
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.3.1; 1.4.3; 3.4.2
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, CD,
пригодна слика

Редни
број: 50.

ТОК ЧАСА

Литература: Уџбеник, АУН, CD

Завршни

5. активност
Слушање музике – по избору
Ученици имају задатак да препознају слушани пример.

Главни

2. активност
Сад зиме више нема – из Италије
Обрада песме по слуху
Обраду песме започети обрадом текста:
– текст песме обрадити помоћу илустрације или неког другог очигледног средства;
– наставник или један ученик изражајно чита текст песме;
– заједничка психолошка обрада текста, у смислу: наставник поставља питања каквим
расположењем одише текст, каквим темпом бисмо певали песму...;
– наставник изражајно пева песму са или без инструменталне пратње;
– ученици са наставником певају песму;
– наставник, поштујући динамичке ознаке, пева песму а ученици уочавају на који
начин је песма отпевана динамички. На овај начин са ученицима савладавамо нов
музички појам, узмах.
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем
Уочавање узмаха
Уочавање динамичких ознака у нотном тексту
4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње
Презентовање ритмичке пратње
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом

Уводни

1. активност
Распевавање
Певање песме Оглас – Д. Деспић са инструменталном пратњом

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 51.

Наставна јединица: Слушање музике
Антонио Вивалди – Годишња доба – Пролеће

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 3.1.3
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Слушање музике
Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике.
Подела ученика у групе
Подела задатака на групе:
 илустрација слушане композиције;
 запажања о слушаној композицији;
 ја – песник;
 анализа слушане композиције;
 разговор са композитором.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Препознавање певаних песама
Певање песама са или без инструменталне пратње

3. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката
Слушање музике

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност
Евалуација часа

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Тихо звезде газите - Љ. Пантовић
Тип
Обрада песме по слуху
часа:обрада
Обрада хармонске а-moll лествице
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 1.3.1; 3.1.3
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, пано са лествицом, CD, Орфов
инструментариј
Редни
број: 52.

ТОК ЧАСА

3. активност
Слушање музике
Слушати музику на један од следећих начина или задатке поделити на групе:
 ученици имају задатак да препознају слушани пример;
 ученици имају задатак да уоче састав који изводи композицију;
 ученици имају задатак да запишу своја запажања о слушаној композицији;
 ученици имају задатак да...
Ученици ову активност раде самостално, у пару или у групама у којим су већ радили.
Ученици кратко излажу...

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност
Наставниково сумирање изложеног уз слушани пример

Главни

2. активност
Тихо звезде газите – Љ. Пантовић
Обрада песме по слуху
Обрада песме по слуху
Обрада хармонске а-moll лествице преко обраде песме по слуху
Уочавање повишеног тона g
Уочавање звучног утиска хармонске а-moll лествице
Исписивање лествице
Певање лествице уз инструменталну пратњу
Извођење песме са или без инструменталне пратње

Уводни

1. активност
Распевати ученике неком од песама у функцији следеће активности.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 53.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Слушање музике

Циљеви и задаци часа:
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 2.2.1; 3.4.3; 3.1.3
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

3. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката. Самоевалуација и евалуација дечијих
радова.
Слушање музике

Главни

2. активност
Слушање музике
Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике
Подела задатака на групе:
 илустрација слушане композиције;
 запажања о слушаној композицији;
 ја – песник;
 анализа слушане композиције;
 разговор са композитором.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Препознавање певаних песама
Певање песама са или без инструменталне пратње

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 54.

Наставна јединица: Дед поиграј медо – народна из
Србије, обрада песме по нотном тексту

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.1.1;2.1.1; 3.4.2
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН

Завршни

4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње (ученици имају задатак да запишу ритмичку пратњу).
Презентовање група ритмичке пратње
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом

Главни

2. активност
Дед поиграј медо – народна из Србије
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста (обнављање дводела – тактирање на два, осмина и две
шеснаестине, четири шеснаестине);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и ликовна илустрација текста песма;
 свирање примера на инструменту.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције.
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем.

Уводни

1. активност
Препознавање и певање песама са инструменталном пратњом
Мини квиз
(Наставник припрема питања за квиз, а може и ученик или група ученика да припреме
питања за квиз.)

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 55.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Слушање музике

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука.
Стандарди постигнућа:1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 2.2.1
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН, Музичка читанка, енциклопедија, CD

Завршни

3. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката. Евалуација дечијих продуката.
Слушање музике

Главни

2. активност
Слушање музике
(по избору наставника)
Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике.
Подела ученика у групе
Подела задатака на групе:
 илустрација слушане композиције;
 запажања о слушаној композицији;
 ја – песник;
 анализа слушане композиције;
 разговор са композитором.
Излагање група
Смирање наставника

Уводни

1. активност
Препознавање певаних песама
Певање песама са или без инструменталне пратње
Oву активност организовати као Музички квиз

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 56.

Наставна јединица: Обнављање градива

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– развијање осетљивости за музичке вредности;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 2.1.1; 3.1.1; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 3.1.3
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
У пару
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН

Завршни

4. активност
Самовредновање активности и евалуација часа
(Ученици на стикеру самовреднују сопсвено учешће на часу, и на другом стикеру у
једној реченици дају повратну информацију о часу.)

Главни

2. активност
Рад на задатку.
Извештавање:
 ученици који праве топ листу омиљених песама треба да образложе и изведу
изабране песме;
 ученици који раде на листи омиљених слушаних композиција треба да изложе
своју топ листу и да образложе свој избор;
 ученици треба да направе колаж својих занимљивости унутар групе, пара а могу
да допуне са неком новом занимљивошћуиз енциклопедије или интернета и
излажу свој избор уз образложење, амогу и драмски приказ;
 ученици раде на прављењу паноа са обрађеним музичким појмовима.
3. активност
Игра „Пронађи уљеза”
За ову активност користити уџбеник.

Уводни

Рад у групама и паровима
1. активност
Свака група или пар дабија свој задатак. Поделу задатака организовати тако да ученици
извлаче групе.
Задаци:
 топ листа омиљених песама;
 топ листа омиљених слушаних композиција;
 кутак за занимљивости;
 нови музички појмови.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: На ливади – М. Милојевић, обрада
Тип часа:
број: 57.
песме по нотном тексту
обрада
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.1.1; 2.1.1; 3.1.3; 1.2.1; 3.4.2
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, слика, Орфов инструментариј, CD
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
На ливади – М. Милојевић
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста (обнављање дводела – тактирање на два, лук испод две
или више нота);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и ликовна илустрација текста песма;
 свирање примера на инструменту;
 припремање питања о песми.
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Препознавање и певање песама са инструменталном пратњом
 Мини квиз
 Препознај уметничку песму
 Препознај народну песму
 Карактеристике народне и уметничке песме

3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње
Презентовање ритмичке пратње
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: На ливади – М. Милојевић, обрада
Тип часа:
песме по нотном тексту
обнављање и
обрада
Двоглас
Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Редни
број: 58.

Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.2.1; 2.1.1; 1.3.1; 1.3.2; 2.2.1
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, слике, CD, Орфов инструментариј,
пано са песмом
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
На ливади – М. Милојевић, двоглас
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе (групе формирати у складу са специфичностима одељења и задатака)
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста;
 обрада нотног текста парлато са тактирањем – 2. Глас;
 обрада 2. гласа солмизацијом и са текстом;
 свирање 2. гласа на инструменту;
 припремање питања о песми;
Излагање група
Сумирање наставника

Уводни

1. активност
Препознавање и певање обрађених песама уз инструменталну пратњу
Обнављање песме На ливади – М. Милојевић

3. активност
Заједничко извођење 1. и 2. гласа
Изражајно певање песме са инструменталном пратњом и тактирањем

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност
Слушање музике
Прпознавање слушаних примера

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 59.

Наставна јединица: Пролеће у шуми – из Италије, обрада
песме по слуху

Тип часа:
обнављање и
обрада

Завршни

Литература: уџбеник, АУН, CD

Главни

5. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката. Евалуација радова
Слушање музике

Уводни

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 1.3.1; 3.1.3
Облици рада:
Наставне методе:
Фронтални
Демонстрације
Групни
Разговор
Индивидуални
Рад са текстом
У пару
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, Орфов инструментариј, слике
ТОК ЧАСА
1. активност
Певање песме Оглас – Д. Деспић, Сад зиме више нема – из Италије са инструменталном
пратњом.
2. активност
Пролеће у шуми – Из Италије
Обрада песме по слуху
Обраду песме започети обрадом текста:
– текст песме обрадити помоћу илустрације или неког другог очигледног средства;
– наставник или један ученик изражајно чита текст песме;
– заједничка психолошка обрада текста, у смислу: наставник поставља питања каквим
расположењем одише текст, каквим темпом бисмо певали песму...;
– наставник изражајно пева песму са или без инструменталне пратње;
– ученици са наставником певају песму;
– наставник, поштујући динамичке ознаке, пева песму а ученици уочавају на који начин је
песма отпевана динамички. На овај начин са ученицима савладавамо нов музички појам,
узмах.
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме уз инструменталну пратњу са тактирањем
Уочавање узмаха
Уочавање динамичких ознака у нотном тексту
4. активност
Слушање музике
Едвард Григ – Пролеће
Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике
Подела ученика у групе
Подела задатака на групе:
 илустрација слушане композиције;
 запажања о слушаној композицији;
 ја – песник;
 анализа слушане композиције.
Излагање група
Сумирање наставника

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Обнављање градива
Тип часа:
број: 60.
Музички квиз
обнављање
Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 2.1.1: 3.1.3
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
У пару
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, Орфов инструментариј
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Рад на задатку
Извештавање:
– ученици који праве топ листу омиљених песама треба да образложе и изведу
изабране песме;
– ученици који раде на листи омиљених слушаних композиција треба да изложе своју
топ листу и да образложе свој избор;
– ученици треба да направе колаж својих занимљивости унутар групе, пара а могу да
допуне са неком новом занимљивошћу из енциклопедије или интернета и излажу свој
избор уз образложење, а могу и драмски да прикажу.

Уводни

1. активност
Свака група или пар добија свој задатак. Поделу група и задатака осмислити и
организовати тако да ученицима буде интересантно.
Подела задатака:
 топ листа омиљених песама;
 топ листа омиљених слушаних композиција;
 кутак за занимљивости.

3. активност
Одељење поделити у неколико група. Организовати Музички квиз са ученицима.
Ученици имају задатак да препознају слушани оример и да повежу назив композиције
са композитором.

Напомена
Користити сваку прилику да ученици добију повратну информацију о свом напредку на
часу, кроз оцену или описом нивоа остварености ученика на часу.

Литература: уџбеник, АУН, енциклопедија, Музичка читанка, интернет, CD

Завршни

4. активност
Група ученика која је освојила највећи број поена добија оцену пет.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Васкрс – дечја, обрада песме по
Тип часа:
број: 61.
нотном тексту
обрада
Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике).
Стандарди постигнућа: 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 2.1.1; 3.4.2
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј, пригодне
слике, текстови
ТОК ЧАСА
1. активност
Препознавање и певање песама са инструменталном пратњом
Музички квиз

Уводни

2. активност
Васкрс – дечја
Обрада песме по нотном тексту
Разговор са ученицима као припрема за обраду песме са нотног текста, пожељно је
користити илустрације или нека друга очигледна средства.
Подела у групе
Подела задатака на групе:
 анализа нотног текста (обнављање дводела – тактирање на два, лук испод две
или више нота);
 обрада нотног текста парлато са тактирањем;
 обрада песме солмизацијом и са текстом;
 анализа текста и ликовна илустрација текста песма;
 свирање примера на инструменту;
 опис како православни верници славе Ускрс.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме са инструменталном пратњом и тактирањем
4. активност
Дечије стваралаштво
Рад у групама
Осмишљавање ритмичке пратње
Презентовање ритмичке пратње

Главни

Литература: уџбеник, АУН

Завршни

5. активност
Изражајно певање песме са инструменталном и ритмичком пратњом

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 62.

Наставна јединица: На студенцу – Б. Трудић, обрада песме
по слуху, 6/8 такт

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 1.3.1; 2.1.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, пано са песмом, слике, Орфов
инструментариј
1. активност
Распевати ученике неком од песама у функцији следеће активности.
Мајка уз колевку – Ј. Готовац

Уводни

2. активност
На студенцу – Б. Трудић
Обрада песме по слуху
Обрада песме по слуху
Обрада 6/8 такта преко обраде песме по слуху
Музички појмови се прво звучно постављају а затим уочавају и представљају.
Поставка 6/8 такта преко ритмичког примера
Излагање група
Сумирање наставника са акцентом на 6/8 такт и начин тактирања
Извођење песме са или без инструменталне пратње
3. активност
Рад у групама
Осмишљавање стиха у 6/8 такту
Излагање група
Групни пано
Нај стих (Ученици оцењују све радове. Рад који је добио највише оцене биће стих дана).
*Ако има довољно времена до краја часа урадити и четврту активност.
4. активност
Слушање музике
Слушање музике по избору наставника на један од следећих начина:
 ученици имају задатак да препознају слушани пример;
 ученици имају задатак да уоче састав који изводи композицију;
 ученици имају задатак да запишу своја запажања о слушаној композицији;
 ученици имају задатак да...
 ученици ову активност раде самостално, у пару или у групама у којим су већ
радили.
Ученици кратко излажу...
Наставниково сумирање изложеног уз слушани пример

Главни

5. активност
Заједничко извођење химне са или без инструменталне пратње

Завршни

ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, АУН

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 63.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Обнављање градива

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– развијање осетљивости за музичке вредности;
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 1.3.1; 1.4.3; 2.1.1
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни
У пару

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент

1. активност
Певање песама

Литература: уџбеник, АУН, енциклопедија, Музичка читанка, интернет, Приручник за
самовредновање и вредновање...

Завршни

3. активност
Самовредновање активности и евалуација часа

Главни

Рад у групама и паровима
2. активност
Свака група или пар добија свој задатак.
Задаци:
 топ листа омиљених песама;
 топ листа омиљених слушаних композиција;
 кутак за занимљивости;
 нови музички појмови.
Рад на задатку.
Извештавање:
– ученици који праве топ листу омиљених песама треба да образложе и изведу
изабране песме;
– ученици који раде на листи омиљених слушаних композиција треба да изложе своју
топ листу и да образложе свој избор;
– ученици треба да направе колаж својих занимљивости унутар групе, пара а могу да
допуне са неком новом занимљивошћуиз енциклопедије или интернета и излажу свој
избор уз образложење, амогу и драмски приказ;
– ученици излажу паное са обрађеним музичким појмовима.

Уводни

ТОК ЧАСА

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 64.

Тип часа:
обнављање

Наставна јединица: Дечје стваралаштво

Циљеви и задаци часа:
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 1.3.1; 3.4.2
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

6. активност
Заједничко извођење химне са или без инструменталне пратње

Главни

2. активност
Распевавање ученика. Направити избор песама за певање. Песме извести са
инструменталном пратњом.
3. активност
Ритмичка допуњалка
Ритмичка допуњалка је припрема за наредну активност.
Прво извести усмену ритмичку допуњалку тако што:
наставник започне ритам а ученик настави, наизменично наставник започне ритам,
ученик настави – одговори ритмички. Може и ученик да почне ритам а, други да
настави.
4. активност
Дечије стваралаштво
Рад у малим групама или пару
Пригодним разговором припремити ученике за компоновање. Подсетити их које
музичке елементе композитори користе у компоновању.
Рад на задатку – компоновање
Извођење композиција
5. активност
Избор за најбољу песму

Уводни

1. активност
Певање и свирање Химне Светом Сави.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 65.

Наставна јединица: Слушање музике, Беджих Сметана –
Влтава

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– развијање осетљивости за музичке вредности;
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.2.1, 1.2.2; 2.1.1; 3.2.1; 3.1.3
Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставне методе:
Демонстрације
Разговор

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, Орфов инструментариј
ТОК ЧАСА

Литература: уџбеник, CD

Завршни

4. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера

Главни

2. активност
Слушање музике
Беджих Сметана – Влтава
Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике.
Подела ученика у групе
Подела задатака на групе:
 илустрација слушане композиције,
 запажања о слушаној композицији,
 ја – песник,
 анализа слушане композиције,
 разговор са композитором.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката
Слушање музике

Уводни

1. активност
Препознавање певаних песама
Певање песама са или без инструменталне пратње

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 66.

Наставна јединица: Дечје стваралаштво
Компоновање Одељењске химне

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.1.1; 2.1.1; 3.1.1: 1.3.1
Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Рад са текстом

Облици рада:
Фронтални
Групни

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, Орфов инструментариј,
ТОК ЧАСА
Уводни

1. активност
Распевавање ученика. Направити избор песама за певање. Песме извести уз
инструменталну пратњу.

2. активност
Избор текста
Рад на осмишљавању текста

Литература: уџбеник, АУН

Завршни

4. активност
Избор за најбољу песму

Главни

3. активност
Дечје стваралаштво
Рад у малим групама
Пригодним разговором припремити ученике за компоновање. Подсетити их које
музичке елементе композитори користе у компоновању. Ученици који су осмислили
текст за Одељењску химну компонују на тај текст, а ученици који су изабрали пригодан
текст компонују на изабрани текст.
Рад на задатку
Извођење композиција

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 67.

Наставна јединица: Слушање музике
Модест Мусоргски – Слике са изложбе, Променада

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– развијање осетљивости за музичке вредности;
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.2.1;.1.2.2; 3.2.1; 1.3.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
Уводни

ТОК ЧАСА
1. активност
Препознавање певаних песама
Певање песама са или без инструменталне пратње

2. активност
Слушање музике
Модест Мусоргски – Слике са изложбе
Променада
Пригодан разговор наставника са ученицима као уводна активност за слушање музике.
Подела ученика у групе
Подела задатака на групе:
 илустрација слушане композиције;
 запажања о слушаној композицији;
 ја – песник;
 анализа слушане композиције;
 разговор са композитором.
Излагање група
Сумирање наставника
3. активност
Галерија радова – излагање дечијих продуката
Слушање музике

Главни

4. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера

Завршни

Литература: уџбеник, АУН, CD

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 68.

Наставна јединица: Обнављање градива

Тип часа:
обнављање

Музички квиз

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.2.1.; 1.2.2; 2.2.1; 3.2.2
Наставне методе:

Облици рада:

Демонстрације

Фронтални

Разговор

Групни

Рад са текстом

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD, енциклопедија, интернет,
ТОК ЧАСА

Распевавање

Уводни

1. активност

Рад у групама
2. активност
Музички квиз организовати у четири етапе
Препознавање песама
Кутак за занимљивости – препознавање композитора

Главни

Препознавање слушаних композиција
Препознавање музичких појмова
За све етапе унапред припремити питања, као и начин бодовања.

Самовредновање активности ученика и евалуација часа

Литература: уџбеник, CD

Завршни

3. активност

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 69.

Наставна јединица: Слушање музике

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1; 3.1.3;
Облици рада:
Фронтални
Групни
Индивидуални
У пару

Наставне методе:
Демонстрације
Разговор
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА
1. активност
Препознавање певаних песама
Певање песама са или без инструменталне пратње

Уводни

2. активност
Препознавање слушаних композиција
Рад у групама
Задатак:
– ученици имају задатак да препознају слушани пример;
– када препознају слушани пример треба да наведу на основу којих музичких
елемената су препознали композицију.

Главни

Литература: уџбеник, CD

Завршни

3. активност
Евалуација часа

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 70.

Наставна јединица: Круела де Вил – из филма 101
далматинац
Обрада песме по слуху

Тип часа:
обнављање и
обрада

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.2.1; 1.2.2; 2.2.1
Наставне методе:
Облици рада:
Демонстрације
Фронтални
Разговор
Групни
Рад са текстом
Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, ТВ, CD
ТОК ЧАСА

Главни

2. активност
Круела де Вил – из филма 101 далматинац
Обрада песме по слуху
Обраду песме започети обрадом текста:
– текст песме обрадити помоћу илустрације или неког другог очигледног средства;
– наставник или један ученик изражајно чита текст песме;
– превод текста;
– заједничка психолошка обрада текста, у смислу: наставник поставља питања
каквим расположењем одише текст, каквим темпом бисмо певали песму...;
– наставник изражајно пева песму са или без инструменталне пратње;
– ученици са наставником певају песму;
– наставник, поштујући динамичке ознаке, пева песму а ученици уочавају на који
начин је песма отпевана динамички.

Уводни

1. активност
Певање песме по избору са инструменталном пратњом

3. активност
Заједничко извођење обрађене композиције
Изражајно певање песме са инструменталном пратњом и тактирањем
Извођење песме по групама

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност
Слушање музике, по избору наставника
Ученици имају задатак да препознају слушане примере

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 71.

Наставна јединица: Моја запажања са часова музичке
културе

Тип часа:
обнављање

Циљеви и задаци часа:
– развијање осетљивости за музичке вредности;
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.3.1;.1.2.1; 1.2.2; 3.1.3
Облици рада:

Наставне методе:

Фронтални

Демонстрације

Групни

Разговор

Индивидуални

Рад са текстом

У пару

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, CD
ТОК ЧАСА

Певање песама са инструменталном пратњом

Уводни

1. активност

2. активност
Слушање музике
Препознавање слушаних примера

Моја запажања са часова музичке културе

Главни

3. активност
Ову активност наставник може да организује на више начина, у пару, групи,
индивидуално.
Ученици имају задатак ако раде у групи да направе пано са запажањима са часова
музичке културе.

Евалуација часа

Литература: уџбеник, АУН, CD

Завршни

4. активност

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни
број: 72.

Наставна јединица: Систематизација градива

Тип часа:
систематизација

Циљеви и задаци часа:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музичких порука;
– развијање критичког мишљења.
Стандарди постигнућа: 1.3.1; 1.2.1, 1.2.2: 2.2.1; 3.1.3
Наставне методе:

Облици рада:

Демонстрације

Фронтални

Разговор

Групни

Рад са текстом

Наставна средства: уџбеник, музички инструмент, енциклопедија, слике, новине,
интернет, CD
ТОК ЧАСА

Певање и свирање песама

Уводни

1. активност

2. активност
Музички квиз:
– препознавање слушаних примера;

Главни

– препознавање обрађених песама;
– музички појмови;
– кутак за занимљивости.

Евалуација часа

Литература: уџбеник, CD

Завршни

3. активност

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. ЛИТЕРАТУРА:

1. Блумова ревидирана таксономија (Bloom’s Revised Taxonomy), преузето 2014. са сајта:
http://www.coe.sdsu.edu/eet/Articles/bloomrev/index.htm
2. Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С. (2009). Водич за добар уџбеник, Општи стандарди
квалитета уџбеника, Завод за уџбенике, Београд.
3. Материјал са семинара Читањем и писањем до критичког мишљења, Центар за
интерактивну педагогију.
4. Павловић Бабић, Д., Гламочак, С., Оцењивање ученика, Приручник за семинар, Завод
за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд.
5. Подстицање развоја метакогнитивних вештина код ученика, преузето 2014. са сајтова:
http://www.slideshare.net/laurentiusadhyatmoko/developing-metacognitiveskills#
6. http://www.mx1.educationforthinking.org/sites/default/files/page-image/102MetacognitiveDevelopment.pdf
7. http://www.learner.org/courses/learningclassroom/support/09_metacog.pdf
8. Савовић, Б., Бјекић, Д., Најдановић Томић, Ј., Гламочак. С., (2007). Примена тестова
знања у основној и средњој школи, Београд.
9. Хавелка, Н., Хебиб, Е., Бауцал, А., (2003). Оцењивање за развој ученика,
Министарство просвете и спорта, Центар за евалуацију, Београд.

217

