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УВОД
Цењене колегинице и колеге!
Пред вама је приручник написан с намером да пружи помоћ при извођењу наставе музичке културе. Њиме првенствено желим да вам олакшам и омогућим једноставније припремање за наставу.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Циљ наставе музичке културе је подстицање мотивације и интересовања ученика
за садржај предмета, развијање музикалности и креативности, неговање смисла за
заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима,
као и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.
Задаци наставе музичке културе су да кроз различите садржаје и облике рада остваре предвиђени циљеви, развију навике слушања, доживљавања и разумевања
музике, развију и подстичу креативности (извођење, слушање, истраживање и стварање музике), упознају основе музичке писмености и изражајних средстава, припреме програми за културну делатност школе и упознају занимања музичке струке.

ГРАЂА УЏБЕНИКА

ПЛАНОВИ И ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
На самом почетку приручника у целини је цитиран Наставни план и програм музичке културе за 6. разред основне школе, а затим су наведени предлози годишњег плана и месечних планова за извођење наставе.
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УВОД

Приручник прати и сугерише извођење наставног часа према наставним јединицама обрађеним у уџбенику.
Уџбеник музичке културе састоји се од три веће целине: ЧОВЕК И МУЗИКА, МУЗИКА
БЕЗ ГРАНИЦА и ЈЕЗИК МУЗИКЕ.
 У целини ЧОВЕК И МУЗИКА код ученика се развија свест о повезаности човека, његовог деловања и природе која га окружује с музиком.
 Целина МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦА обрађује, планом и програмом предвиђене
композиторе и њихова најпознатија дела, уз фолклорне напеве нашег и других народа пропраћене слушним и нотним примерима.
 ЈЕЗИК МУЗИКЕ је целина у којој се обрађују основе музичке писмености и музички појмови, праћени слушним и нотним примерима.
Како би се избегло засићење истим тематским садржајем код ученика, а који је у
уџбенику обухваћен у три веће целине, у приручнику је предложена могућност
обраде наставних јединица промењеним редоследом. Такође, наставнику је дата
могућност да одабере редослед обраде наставних јединица према могућностима и
интересовањима ученика једног одељења.

8

План извођења наставног часа у овом приручнику обухвата следеће компоненте:
 НАСТАВНА ТЕМА/ПОДРУЧЈЕ у којој су садржана нова знања и њихово разумевање, као и слушање, извођење и стварање музике,
 НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА обрађује одређену тему или подручје,
 КЉУЧНИ ПОЈМОВИ који се обрађују и потребно их је усвојити (поновити),
 ЦИЉЕВИ наставне јединице су: описмењавање, развијање стваралачке способности, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе
свога и других народа, упознавање музичких стилова, развој музикалности и
креативности, неговање и развијање заједничког музицирања.
 ЗАДАЦИ наставне јединице су:
– образовни одређују која знања ученик треба да разуме и усвоји на наставном часу
– функционални одређују начине и методе помоћу којих ученик треба да
усвоји захтеве наставне јединице
– васпитни одређује начин на који ће се обликовати личност ученика
 ТИП ЧАСА који може бити: уводни, развојни и завршни.
 ОБИК РАДА на наставном часу може бити: индивидуални, фронтални, рад у
паровима и групни рад.
 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ којима се постиже обрада и остваривање циља наставног
часа су разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање и свирање.
 НАСТАВНА СРЕДСТВА помажу и олакшавају обраду наставне јединице и чине
је занимљивијом:
– аудитивна (инструмент/и, ЦД запис);
– аудио-визуелна (ДВД запис, интернет);
– визуелна (плакати, географске карте, слике, фотографије, графофолије);
– текстуална (уџбеник, енциклопедије, чланци);
– помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, компјутер, графоскоп, пројектор).
 КОРЕЛАЦИЈА представља међусобну повезаност садржаја наставне јединице
са другим наставним предметима.
 ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА садржи:
– уводни део који уводи у садржај наставног часа;
– главни део у коме се обрађује тема наставне јединице;
– завршни део подразумева понављање и утврђивање обрађених појмова,
знања и садржаја наставне јединице.
Уз уџбеник и слушне примере на ЦД-у, предлажемо праћење и коришћење стручне литературе и стручних часописа, као и усавршавање на стручним семинарима за
наставнике музичке културе.
Желим да овај приручник допринесе вашој креативности како би настава музичке
културе била што боља, савременија, занимљивија и кориснија.
Желим вам успех у раду!
Аутори

План и програм музичке
културе за 6. разред
основне школе
Број часова годишње: 36
Број часова недељно: 1

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ:
 развијање интересовања за музичку културу;
 развијање музикалности и креативности;
 неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-об-

разовног рада са ученицима;
 упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.
Задаци:
 неговање способности извођења музике (певање/свирање);
 стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање
за разумевање музике;
 подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности;
 припремање програма за културну и јавну делатност школе;
 упознавање занимања музичке струке.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Извођење музике
Певање, свирање и основе музичке писмености.
Обрадити и певати народне, дечје, уметничке песме, каноне и песме наших и страних композитора.
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Оперативни задаци:
Ученици треба да:
 певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне,
уметничке, дечје, староградске);
 упознају основне појмове из музичке писмености;
 упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору;
 развијају стваралачке способности.

На дечјим ритмичким и мелодијским инструментима изводити песме одговарајуће
тежине (обнављање целе ноте, половине, четвртине, осмине, шеснаестине у групи
и одговарајућих пауза; обрада осминске триоле и синкопе).
Кроз обраду песама упознати F-dur, D-dur и d-mol лествицу.
Слушање музике
Слушати вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне композиције наших и
страних композитора.
Посебну пажњу обратити на соло и хорску песму уз основне информације о делу и
композитору.
Ученике оспособити да препознају и упознају звук инструмента у примерима које
слушају, представљати им изглед и могућности инструмента.
Стварање музике
Подстицање музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима.
Импровизовање дијалога на инструментима Орфовог инструментарија.
Стварање дечјих песама.

ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА
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Извођење музике
Песма коју ученик учи по слуху или из нотног текста има највише удела у развоју
његовог слуха и музичких способности уопште. Певањем песама ученик стиче нова сазнања и развија музички укус. Кроз извођење музике ученик треба да савлада појмове из основа музичке писмености. Настава има задатак да код ученика развија љубав према музичкој уметности и смисао за лепо, да помогне у свестраном
развоју личности ученика, да ученика оплемени и да му улепша живот.
При избору песама наставник треба да пође од психофизичког развоја ученика,
од њима блиских садржаја, ширећи при том њихова интересовања и обогаћујући
дотадашња знања 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,
као и у којој је лествици написана. За упознавање народне песме важно је разумети њено етничко и географско порекло, улогу песме у народним обичајима или свакодневном животу. 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 бира од предложених песама, али мора водити рачуна да у његовом
раду буду заступљене уметничке, народне, пригодне песме савремених дечјих композитора, као и композиције са фестивала дечјег музичког стваралаштва које су
стварала деца. Ради актуелизације 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.
Посебну пажњу треба посветити изражајности интерпретације – динамици, фразирању, доброј дикцији.
Свирање
У сваком одељењу постоји један број ученика који има веће или мање потешкоће
у певању. Таквим ученицима треба дати могућност афирмације кроз свирање на
дечјим музичким инструментима да би учествовали у групном музицирању.
У раду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су ученици описмењени, свирање на мелодијским инструментима биће олакшано јер се могу користити нотни примери појединих песама које су солмизационо обрађене.
Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити
им да доживе радост свирања, чиме се богати личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања.

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
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Слушање музике
Слушање музике је активни психички процес који обухвата емоционално доживљавање и мисаону активност. Улога наставника у организовању правилног приступа слушању музике је од пресудне важности за естетски однос према музици, за тумачење музичког дела и његов доживљај.
Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом да одговарају могућностима перцепције ученика и организације часа. Оне треба да буду кратке, а равноправно треба да буду заступљене вокалне, инструменталне и вокално-инструменталне. Код слушања дечјих песама потребно је да ученици:
уочавају и објашњавају текст, разумеју функцију инструменталне пратње и начина
на који музика дочарава текст.
Пре слушања треба обновити знања из области музичких изражајних средстава која се стављају у функцију изабраног примера. Треба избегавати утврђене методске
поступке и трагати за новим приступом у складу са делом које се обрађује. Анализу слушаног примера треба радити кроз дијалог са ученицима подстичући слободно изражавање. Личност ствараоца се представља најуопштеније, са основним хронолошким подацима, с мером одабраним анегдотама и уз настојање да се ученикова
знања из различитих области повежу и ставе у функцију разумевања слушаног дела.
У избору инструменталних композиција треба користити примере најпопуларнијих
дела, оних која ће својом упечатљивошћу привући пажњу и лако бити прихваћена.
Елементи музичког облика не смеју се обрађивати на формалистички начин. Објашњења у вези са формом дела морају бити у функцији олакшавања праћења музичког тока.
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доприноси трајнијем усвајању и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.
Стваралаштво може бити заступљено кроз:
 музичка питања и одговоре;
 компоновање мелодије на задати текст;
 састављање мелодије од понуђених двотактних мотива;
 импровизација покрета на одређену музику.
Ове активности треба вредновати према стваралачком ангажовању ученика, а не
према квалитету насталог дела јер су и најскромније музичке импровизације 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 да објективно процењује колико је ученик савладао програмске захтеве.
Смисао оцењивања у настави музичке културе не треба да буде искључиво везан
за оцену музичких способности, мада њих треба истаћи, већ и у функцији награде за залагање, интересовање, љубав према музици. Оцену треба користити као
средство мотивације: она треба да ученике мотивише на музичке активности и на
бављење музиком у складу с њиховим стварним способностима и потребама.
Домаћи писмени 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.

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
ЗА ПЕВАЊЕ У 6. РАЗРЕДУ

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
ЗА СЛУШАЊЕ У 6. РАЗРЕДУ

Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе

Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе

Народне песме
Избор народних песама из различитих крајева
Србије
Песма из Јапана – Шушти, шушти бамбусов
лист
Народна песма из Индонезије – Кочија
Песме других народа

Народне песме и игре
Избор песама из различитих крајева Србије

Песме чији су ствараоци деца
Награђене композиције са дечјег конкурса

Страни композитори
Ј. С. Бах – Друга свита за флауту и оркестар,
последњи став, Бадинера
А. Вивалди – концерти из циклуса Годишња
доба – Зима
Ђ. Тартини – Ђавољи трилер, соната за
виолину и клавир, I став
В. А. Моцарт – дует Папагена и Папагене из
опере Чаробна фрула
Л. ван Бетовен – Пета симфонија, I став
Ф. Шуберт – Дивља ружица
Ф. Менделсон – Виолински концерт, I став
Ј. Брамс – Мађарске игре (избор)
П. И. Чајковски – одломци из балета Успавана
лепотица
А. Бородин – Половецке игре из опере Кнез Игор
Е. Григ – Прва свита из музике за драму Пер
Гинт, Јутро (први став) и У пећини горског
краља (четврти став)
Н. Римски-Корсаков – одломци из свите
Шехерезада
Избор из доступних дела композитора XX века

13

ПЛАН И ПРОГРАМ

Дечје песме
З. Вауда – Бржимир и Бржимирка
З. Вауда – Лептирова успаванка
С. Мокрањац – Повела је Јела
С. Мокрањац – Ој, за гором
В. А. Моцарт – Чежња за пролећем
К. Бабић – Коњски реп
Ј. С. Бах – Зима
Ј. С. Бах – Ах, што волим
Ђ. Б. Перголези – Где је онај цветак жути
Д. Кабалевски – Спокојно спавај
В. А. Моцарт – Чежња за пролећем

Домаћи композитори
С. Мокрањац – Пета руковет
С. Мокрањац – Осма руковет
Ј. Маринковић – Отче наш
С. Бинички – Марш на Дрину
М. Милојевић – Муха и комарац
М. Тајчевић – Седам балканских игара (избор)
К. Бабић – Гимнастика за два цванцика
Д. Радић – Гунгулице (избор)
Р. Петровић – Сватовске шаљивке
Избор из доступних инструменталних дела
савремених композитора

ДОДАТНИ РАД
Хор и оркестар
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. Часови хора и оркестра улазе у фонд часова наставника музичке културе:
 хор нижих разреда, 111 часова годишње.
 хор виших разреда, 136 часова годишње.
Часови рада са хором и оркестром (који су идентични са трајањем школског часа –
45 минута) уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које одабере
наставник. Ученици који већ похађају музичку школу не укључују се у хор или оркестар.
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.
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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.
Ако постоји оркестар у школи, фонд часова је као и за хор виших разреда, тј. 136 часова годишње.
У свим школама у којима раде наставник или наставници који владају неким инструментима организује се додатна настава за даровите и заинтересоване ученика 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.

Програмом и садржајима додатне наставе обухватити одговарајуће уџбенике, приручнике и збирке за поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или
прилагођена саставима ученика дотичне школе) домаћих и страних композитора
из разних епоха, доступна извођачким могућностима ученика.
Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из додатне музичке наставе на школским и другим приредбама и такмичењима.
За додатну наставу се одређује 1 час недељно. Додатна настава је део радне обавезе наставника и изабраних ученика. Ученици који похађају музичку школу не укључују се у додатну наставу.
Слободне активности
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 додатна
настава и тако се могу укључити 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.
За слободне активности се одређује 1 час недељно.
Рад формираних секција одвија се континуирано током целе школске године.

У програму музичке културе истакнуто место има слушање музичких дела и активно
музицирање (певање и свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоријски
појмови у оваквом приступу планирани су у функцији бољег разумевања музике и
музичког дела.
Основни принцип у остваривању циља и задатака треба да буде активно учешће
ученика на часу. При томе на једном часу треба обухватити различита 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 стицање основа музичке писмености;
 слушање музике;
 дечје музичко стваралаштво.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Групним и појединачним певањем или свирањем развија се интересовање ученика
да активно учествују у музичком животу своје средине.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА У 6. РАЗРЕДУ
Слушање музике
 Усмеравање пажње ученика на аналитичко слушање музике стимулисањем
активног праћења примера.
 Разликовање звучних боја музичких инструмената, упознавање њихових карактеристика (основне групе, грађа, техничко-извођачке могућности).
 Подстицање различитих видова изражавања ученика у вези са слушањем музике и музичким доживљајем. Ово се не сме сводити на пасивизацију улоге
наставника и померање акцената са активног слушања на друге активности,
обично ликовне или литерарне, за које наставник нема праву компетенцију
тумачења и оцењивања.
 Упознавање музичких дела, стваралаца и извођача.
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Основе музичке писмености
 снизилица, разрешилица, обнављање повисилице;
 упознавање клавијатуре;
 обнављање простих парних и непарних тактова са четвртинском и осминском јединицом бројања (утврђивање односа наглашених и ненаглашених
делова такта, објашњење тактирања и дириговања);
 упознавање ала бреве такта (половина као јединица бројања);
 обнављање знакова репетиције, учење ознака прима и секунда волта;
 упознавање короне;
 обнављање ознака за динамику (p, mp, f, mf, crescendo, decrescendo) и темпо
(adagio, andante, moderato, allegro), учење нових: pp и ff, vivo, presto. Објашњење значења термина molto, poco, meno, као и ознаке карактера cantabile;
 објашњење значења лукова: лук трајања и лук легата, ознака за стакато и глисандо;
 понављање старих и обрада нових лествица F-dur, D-dur и d-mol обнављање
значења термина ступањ, степен и полустепен, упознавање акорда на првом
ступњу (поређење мола и дура, објашњење тоналитета).
Певање песама по слуху и из нотног текста
 неопходни су редовно указивање на значај правилне хигијене гласа, стална
брига о положају тела при певању, вежбе за певачко дисање, вежбе артикулације, распевавање уз инструменталну пратњу и без ње, певање каденце;
 учење песме почиње увођењем у тематику, затим следи наставниково тумачење литерарног текста са наглашавањем васпитних елемената;
 код учења песама по слуху прво се демонстрира оригинални вид песме (у
темпу, са динамиком), затим ради једноставна анализа песме због разумевања форме (заједничко уочавање понављања и контраста);

 код учења песама из нотног текста прво се ради анализа записа песме (уоча-






вају се: кључ, предзнаци, такт уз пробу тактирања, динамичке и артикулационе ознаке, дужине и имена тонова), затим се нотни текст ишчитава парлато
(са понављањима док се текст не утврди), уради се вежба распевавања и прелази на певање док наставник свира мелодију;
осмишљавање почетне интонације песме најбоље је дати кроз инструментални увод;
песма се учи по деловима и фразама уз инструменталну пратњу која се у почетку своди на мелодију (аранжмане додати тек пошто је песма научена);
теже ритмичке фигуре и мелодијски скокови се обрађују кроз понављања;
током учења непрекидно се инсистира на изражајном и доживљеном
певању.

Свирање
 Понављање краћег задатог мелодијског мотива.
 Увођење већег броја разноврсних инструмената Орфовог инструментаријума.
 Свирање на фрулици, мелодици, тамбури, гитари и другим доступним инструментима.
Музичко стваралаштво
 Ритмичким и звучним ефектима креирати пратње за песме, стихове, користећи при том различите изворе звука.
 Креирање покрета уз музику коју ученици певају или слушају.
 Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска
допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.
 Импровизација мелодије на задати текст.
 Импровизација дијалога на мелодијским инструментима Орфовог инструментаријума.
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Дидактичко-методичка упутства
Препоручени садржаји овог наставног предмета ученицима треба да пруже знања
и информације како би разумели, пратили, разликовали, доживљавали и што боље
процењивали музичке вредности.
За успешну реализацију наставе музичке културе неопходно је остварити основни
предуслов: кабинет са наставним и очигледним средствима. Наставна средства су:
клавир, комплет Орфовог инструментарија за све ученике, табла са линијским системима, квалитетни уређај за слушање музике, а пожељни су и компјутер, уређај
за емитовање ДВД са пратећом опремом. Очигледна средства укључују: слике појединачних инструмената, гудачког и симфонијског оркестра, слике страних и домаћих композитора и извођача, квалитетне снимке примера.
Садржаји музичке културе треба да пруже ученицима довољно знања и обавештености која ће им омогућити да разликују стварне вредности и квалитете у свету
музике која их окружује у свакодневном животу од оних садржаја које не развијају
њихов укус и не доприносе њиховом естетском васпитању.

Усвајање знања ученика зависи од организације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен и занимљив. Ученик треба да буде активан 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. Наставник је равноправни учесник у свим активностима.
Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне задатке, реферате не треба
задавати ни у једном разреду.
Наставу треба увек повезивати са другим предметима, музичким животом друштвене средине и учествовати на такмичењима и музичким приредбама.
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ
УНУТАР НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
(преузето са http://portal.ceo.edu.rs Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)

Област: 1. Знање и разумевање
Основни ниво
У области Знање и разумевање ученик уме да:
МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености
МК. 1.1.2. опише основне карактеристике
 музичких инструмената и састава
 историј ско–стилских периода
 музичких жанрова
 народног стваралаштва
Средњи ниво
У области Знање и разумевање ученик уме да анализира повезаност:
МК. 2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музич
ком 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

Област : 2. Слушање музике
Основни ниво
У области Слушање музике ученик 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
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ПЛАН И ПРОГРАМ

Напредни ниво
У области Знање и разумевање ученик:
МК. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у окви
ру 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)

Средњи ниво
У области Слушање музике ученик 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
Напредни ниво
У области Слушање музике ученик 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

Област: 3. Музичко извођење
Основни ниво
У области Музичко извођење ученик 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
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Напредни ниво
У области Музичко извођење ученик уме да:
МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста
и у школским ансамблима.

Област: 4. Музичко стваралаштво
Основни ниво
У области Музичко стваралаштва ученик 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.
Напредни ниво
У области Музичко стваралаштво ученик уме да:
МК. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге за
дате 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.

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Месец

Број и назив часа
(наставне јединице)
1. Државна химна

2. Кад се гласови сложе...

СЕПТЕМБАР

3. Ко како пева I

4. Ко како пева II
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Задаци наставе

Тип часа

 образовни: упознавање значења државне химне и
поштовање националних симбола
 функционални: слушање и певање српске химне „Боже
правде“, слушање и певање химне Европске уније, Л. ван
Бетовен: „Ода радости“ и певање песме Миодраг Илић
Бели: „Здравица“
 васпитни: развијање осећаја припадности према
своме и другим народима, поштовање националних и
државних симбола
 образовни: упознавање с термином вокална музика и
врстама хорова, поновити шта је канон
 функционални: уочавање и запажање карактеристика
вокалне музике и хорова и начина упевавања, изражајно
певати уз јасан изговор, певати „Канон“ из Француске у
две групе
 васпитни: развијање интереса за заједничко
музицирање, развијање стрпљења и међусобне
толеранције у заједничком раду
 образовни: усвојити врсте женских певачких гласова:
сопран, мецосопран, алт
 функционални: слушање, разликовање, упоређивање
гласова слушањем музичких примера: Ђ. Пучини:
опера „Ђани Скики“, арија Лаурете; В. А. Моцарт: опера
„Фигарова женидба“ – арија Керубина; Ђ. Пучини: опера
„Сестра Анђелика“ – арија принцезе
 васпитни: развијање интересовања и упознавање
музике и певања, изграђивање културних навика
ученика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање мушких певачких гласова:
тенор, баритон, бас, упознавање врсте хорова
 функционални: слушање, разликовање, упоређивање
гласова слушањем музичких примера: Е. ди Капуа, „О
соле мио”; В. А. Моцарт, опера „Чаробна фрула” – арија
Папагена Ein Mädchen oder Weibchen и арија Сарастра O
Isis und Osiris, упоређивање хорова слушањем музичких
примера: Ј. Маринковић, хор „Отче наш“; Р. Столц: „На
Пратеру поновно цветају стабла“ (Im Prater Blüh´n wieder
die Bäume); гласови Бугарске: „Кавал свири“; Ж. Бизе,
опера „Кармен“ – дечји хор Avec la garde montante
 васпитни: развијање интересовања и упознавање
музике и певања, изграђивање културних навика
ученика за слушање уметничке музике

- уводни час
- час обраде

- час обраде

- час обраде

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

ОКТОБАР

6. Пета руковет – Из моје
домовине

7. Осма руковет – Песме с
Косова

8. Народно стваралаштво
у Србији

 образовни: упознати нову песму, упознавање с новим
терминима за динамику, темпо и начин извођења: pp, ff,
vivo, presto, cantabile, espressivo, dolce, tranquillo, molto,
poco, meno
 функционални: обрада текста у уџбенику, упоређивање,
певање песме Д. Кабалевски: „Спокојно снивај“ по слуху
с изражајним изговором, динамиком
 васпитни: проширивање знања о елементима музичке
терминологије, развијање стрпљења и међусобне
толеранције у заједничком раду
 образовни: усвојити обраду песме „Ој, за гором, за
зеленом“, упознавање и неговање традиционалне
музике свога народа, упознати живот и дела С. Ст.
Мокрањца
 функционални: изражајно певање песме „Ој, за гором, за
зеленом“ уз јасан изговор и разумевање текста, слушати
С. Ст. Мокрањац: Пета руковет – „Из моје домовине“
 васпитни: неговање интереса, осећања поштовања
и вредновања традиционалне музике, развијање
интересовања за музику
 образовни: упознавање и неговање традиционалне
музике свога народа, усвојити обраду песмама: „Разграна
се грана јоргована“ и „Скоч’ коло“
 функционални: савладавање текста и песама у уџбенику,
изражајно певање уз јасан изговор и разумевање текста,
слушати С. Ст. Мокрањац: Осма руковет – „Песме с
Косова“
 васпитни: неговање и развијање интереса за
националну баштину, неговање традиционалне музике
 образовни: упознавање карактеристика народног
стваралаштва у Србији (народне игре, ношње, песме и
инструументи)
 функционални: обрада текста из уџбеника, певање
народних песама „Густа ми магла паднала“ и „Из бање
иде“ уз ритмичку пратњу
 васпитни: његовање и развијање интереса за
националну баштину, сарађивање у заједничком раду –
извођењу

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

23
- час обраде
- час утврђивања и
понављања

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

5. Начин извођења –
динамика и темпо

НОВЕМБАР

9. Теза и арза
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 образовни: упознати елементе музичке писмености и
изражајности (наглажен и ненаглашен тактов део)
 функционални: обрада текста у уџбенику, певање песме
по слуху „Повела је Јела“
 васпитни: проширивање знања и интересовања о
елементима музичке писмености и изражајности и
неговање народне музичке баштине
10. Предзнаци
 образовни: поновити појам предзнака (повисилица,
снизилица, разрешилица)
 функционални: разумевање појмова повисилица,
снизилица и разрешилица, њихово препознавање и
коришћење у музичкој литератури, певање народне
песме „Играле се делије“
 васпитни: сазнање о споразумевању помоћу знакова,
неговање традиционалне музике, развијање стрпљења и
међусобне толеранције при заједничком музицирању
11. Прима и секунда волта  образовни: стицање знања о музичким појмовима,
прима и секунда волта, знакови понављања
 функционални: обрада и анализа текста из уџбеника,
певање по слуху песме „Светски путник“ Константина
Бабића
 васпитни: проширивање интереса и сазнања о музици,
сазнање о споразумевању помоћу знакова, развијање
стрпљења и међусобне толеранције при заједничком
музицирању
12. F-dur лествица
 образовни: упознавање и усвајање појма F-dur лествице,
усвајање нових песама
 функционални: певање и препознавање дурске
лествице и њених карактеристика, слушање и певање: К.
Бабић: „Коњски реп“; Ј. С. Бах: „Ах, што волим“; слушање
и певање – песма из Јапана: „Шушти, шушти бамбусов
лист“
 васпитни: развијање интересовања за музику и
њено разумевање, развијање стрпљења и међусобне
толеранције у заједничком раду

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

ДЕЦЕМБАР

14. Јохан Себастијан Бах

15. Трилер

16. Зима у музици

 образовни: упознавање хорске литературе настале у
Србији
 функционални: слушање музичких примера и
упознавање хорских композитора у Србији, Д. Радић:
„Гунгулице“; Р. Петровић: „Сватовске шаљивке“; М.
Милојевић: „Муха и комарац“
 васпитни: развијање интереса за хорску музику, као и
традицију свога народа, изграђивање културних навика
ученика
 образовни: упознавање с елементима барокног стила и
највећег барокног композитора Ј. С. Баха
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање
музичких примера, Ј. С. Бах: „Друга оркестарска свита
у h-molu“, BWV 1067 – став Бадинери; Ј. С. Бах: „Токата и
фуга у d-molu“, BWV 565, упоређивање, закључивање,
уочавање и слушно препознавање различитих начина
извођења композиција
 васпитни: развијање интереса за барокни стил и музику,
изграђивање културних навика ученика за слушање
уметничке музике
 образовни: поновити инструмент виолину, упознавање
нове композиције и украса у музици (трилер)
 функционални: слушање музичких примера: Ђ. Тартини:
„Ђавољи трилер“, упоређивање и обрада текста из
уџбеника, развијање слушне перцепције
 васпитни: стицање и проширивање појмова из музичке
културе и историје, као и упознавање репрезентативних
композиција
 образовни: упознавање светске музичке литературе,
упознавање нових композиција
 функционални: слушање музичких примера, А. Вивалди:
„Зима“ из „Четири годишња доба“, Ф. Лист: Етида „Снежна
мећава“ и обрада текста из уџбеника
 васпитни: изграђивање културних навика ученика за
слушање уметничке музике, развијање интересовања за
музику

- час обраде

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
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13. Певамо заједно

ЈАНУАР

17. Духовна музика
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18. D-dur лествица

 образовни: понављање појма химне, понављање Химна
Светом Сави, усвојити појам духовне музике и литургије
 функционални: слушање музичких примера (К.
Станковић: „Химна Светом Сави“; Ј. Маринковић: „Оче
наш“ из Литургије Св. Јована Златоустог; С. Рахмањинов:
„Богородице, Дјево радујсја“, С. С. Мокрањац: „Тебе
појем“) и њихово упоређивање
 васпитни: изграђивање културних навика ученика,
развијање интересовања за музику и националну
уметничку баштину
 образовни: упознавање појма D-dur лествице и њених
карактеристика, упознавање појмова тоналитет и тоника
 функционални: певање и анализа D-dur лествице,
изражајно певање народне песме „Марамица од белога
фулара“ уз јасан изговор и разумевање текста
 васпитни: развијање интересовања за музику и
њено разумевање, развијање стрпљена и међусобне
толеранције у заједничком раду

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

ФЕБРУАР

20. Мало dur, мало mol I

21. Мало dur, мало mol II

22. Инструментална
музика у Србији

 образовни: начин грађења и карактеристике природне
и хармонске мол лествице, (полустепени), усвајање нове
песме
 функционални: рад на нотним примерима, певање
музичког примера, Ј. С. Бах: „Зима“ уз јасан изговор и
разумевање текста
 васпитни: развијање и проширивање интересовања
за музику и њено разумевање, развијање стрпљења и
међусобне толеранције у заједничком раду
 образовни: уочавање звучне разлике и доживљаја дур и
мол квинтакорда, упознавање нових песама
 функционални: слушање и певање музичких примера:
М. Обрадовић: „Ноћни стражар“, В. А. Моцарт: „Чежња за
пролећем“, развијање слушне перцепције
 васпитни: подстицање интереса за музику, подстицање
размишљања и одлучивања, развијање стрпљена и
међусобне толеранције у заједничком раду
 образовни: уочавање звучне разлике и доживљаја дура
и мола, усвајање нове песме
 функционални: слушање и певање музичких примера
Ђ. Б. Перголеси: „Где је онај цветак жути“, Б. Сметана:
„Влтава“, развијање слушне перцепције
 васпитни: подстицање интересовања за музику,
подстицање размишљања и одлучивања, развијање
стрпљења и међусобне толеранције у заједничком раду
 образовни: стицање сазнања о карактеристикама
инструменталне музике
 функционални: слушање музичких примера: М.
Тајчевић: „Седам балканских игара“ (избор); К. Бабић:
„Цванцичица“, упоређивање и закључивање, развијање
слушне перцепције
 васпитни: развијање интересовања за инструменталну
музику и стилове, изграђивање културних навика за
слушање уметничке музике

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
- час утврђивања и
понављања
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19. d-mol лествица

23. Па-па-папагено

МАРТ

24. Та-та-та-таааааа!

25. Везано, кратко,
продужено

26. Соло песма Франца
Шуберта
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 образовни: упознавање с елементима класичног стила,
и опусом једног од највећих композитора класичног
стила В. А. Моцарта
 функционални: обрада текста у уџбенику и слушање
музичких примера, Волфганг А. Моцарт: опера „Чаробна
фрула“ – дует Папагена и Папагене, арија Папагена Ein
Mädchen oder Weibchen и арија Сарастра O Isis und Osiris
 васпитни: развијање интересовања за класични стил,
као и ширење знања о европској музичкој култури,
изграђивање културних навика ученика за слушање
уметничке музике
 образовни: упознавање с елементима класицизма и
опусом једног од највећих композитора тог стила Л. ван
Бетовена
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање
музичких примера, Л. ван Бетовен: „Симфонија бр. 5 у
c-molu, оп. 67“, I став, „Симфонија бр. 6 у F-duru, оп. 68,
Пасторална“, V став, развијање слушне перцепције
 васпитни: развијање интересовања за класични
стил и ширење знања о европској музичкој култури,
изграђивање културних навика ученика за слушање
уметничке музике
 образовни: усвојити нове песме, стицање и
проширивање сазнања о музици и музичким терминима
и ознакама: легато, лигатура, лук, стакато, корона
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање
и певање песмама „Ој, ливадо росна траво“, „Кочија“ и
„Беле руже, нежне руже“
 васпитни: проширивање интересовања за музичку
културу, сарађивање у заједничком раду – извођењу
 образовни: упознавање с појмом и формом соло песме,
и њеним најзначајнијим представником, Францом
Шубертом
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање
музичих примера Шубертових соло песама („Ружица у
гају“, „Пастрмка“, „Липа“ и „Аве Марија“, формална анализа
(форма соло песме), развијати слушну перцепцију
 васпитни: изграђивање културних навика ученика за
слушање уметничке музике, развијање интересовања за
музику

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде

- час обраде

- час обраде

АПРИЛ

28. Двополовински такт

29. Синкопа

30. Бајка, прича и легенда
у музици I

 образовни: упознати нова дела – упознавање с
формом концерта за инструмент уз пратњу оркестра, и
композиције за клавир
 функционални: слушање музичких примера Ф.
Менделсон Бартолди: „Концерт за виолину и оркестар
у e-molu“, I став, „Сан летње ноћи“ – Свадбени марш
и Ј. Брамс: „Пета мађарска игра у g-molu“ за клавир
четвороручно, обрада текста у уџбенику, развијати
слушну перцепцију
 васпитни: ширење знања о музичким формама и
стиловима, и најважнијим композиторима светске
музичке баштине, изграђивање културних навика
ученика за слушање уметничке музике
 образовни: стицање и проширивање појмова о музичкој
терминологији, усвојити ново дело
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање
В. А. Моцарт: „Соната за клавир бр. 6 у D-duru“, III став,
развијати слушну перцепцију, развијати осећај за ритам
 васпитни: проширивање знања о музичкој уметности,
изграђивати културне навике ученика за слушање
уметничке музике
 образовни: усвојити нове песме, упознавање музичких
термина: синкопа, ритмичка фигура
 функционални: обрада текста у уџбенику, певање
песме „Јелено, девојко“ и слушање црначке духовне
композиције Nobody knows, изражајно певати, развијати
осећај за ритам
 васпитни: упознавање и проширивање знања о музичкој
култури, развијати културне навике ученика
 образовни: бајке, приче и легенде као надахнуће за
компоновање; упознавање најпознатијих композиција и
композитора с том тематиком
 функционални: слушање нових дела: П. И. Чајковски:
Балет Успавана лепотица – „Валцер“, Е. Григ: Пер Гинт
– став „Јутро“ и „У пећини горског краља“, развијање
слушне перцепције
 васпитни: проширивање знања о музици и музичким
формама и најпознатијим делима надахнутим бајкама,
причама и легендама, изграђивање културних навика
ученика за слушање уметничке музике

- час обраде

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

- час обраде
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27. Музичко путовање
кроз Немачку

31. Бајка, прича и легенда
у музици II

МАЈ

32. Триола

33. Пацифик 231

34. Свирамо заједно
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 образовни: бајке, приче и легенде као надахнуће за
компоновање; упознавање најпознатијих композиција и
композитора с том тематиком
 функционални: слушање нових дела: Н. РимскиКорсаков: „Шехерезада“ (избор из симфонијске свите); А.
Бородин: Половецке игре из опере „Кнез Игор“, развијање
слушне перцепције
 васпитни: проширивање знања о музици и музичким
формама и најпознатијим делима надахнутим бајкама,
причама и легендама, изграђивање културних навика
ученика за слушање уметничке музике
 образовни: упознавање и савладавање музичке
терминологије; ритмичка фигура: триола
 функционални: обрада текста у уџбенику, рад на нотним
примерима: „Тасино коло“, С. Бинички: „Марш на Дрину“,
слушање С. Бинички: „Марш на Дрину“, свирати ритмичку
пратњу, певање песме „Дуго се поље зелени“, слушање и
упоређивање музичких примера „Бибиди-бабиди бу“
 васпитни: упознавање и проширивање музичке културе
и писмености, неговати традиционалну музику
 образовни: упознавање музичког изражаја композитора
XX века, усвојити ново дело и композитора
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање
музичких примера: А. Хонегер: „Пацифик 231“ и
„Рагби“, развијати слушну перцепцију, уочити и слушно
препознати врсте инструмената
 васпитни: развијање интересовања за музику,
изграђивање културних навика ученика за слушање
уметничке музике
 образовни: стицање сазнања о оркестру и музичким
инструментима, улози диригента и партитуре
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање,
развијати осећај за ритам кроз заједничко музицирање,
музички пример:
П. И. Чајковски: балет Успавана лепотица – „Валцер“
 васпитни: развијање интереса за музичке инструменте,
развијање интересовања за музику и њено разумевање,
као и радост у заједничком музицирању

- час обраде

- час обраде

- час обраде

- час обраде
- час утврђивања и
понављања

36. Уради сам!

 образовни: усвојити нове песме, поновити одабране
наставне садржаје музичке културе 6. разреда
 функционални: закључивање и успоређивања, израда
топ-листе и/или компоновање песме, певање песама: М.
Шимић: „Узми једну звезду“ и А. Ерцег: „Машта“
 васпитни: подстицати весеље при заједничком раду
и музицирању, развијање стрпљења и међусобне
толеранције у заједничком раду
 образовни: савладавање елемената компоновања
 функционални: рад на „компоновању“ властите
мелодије, свирање
 васпитни: подстицање креативности и властитог
музичког израза, развијање интереса за музику, бонтон
слушања музике у концертној сали

- час утврђивања и
понављања

- час утврђивања и
понављања
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ЈУН

35. Дечје стваралаштво

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ
ПЛАНОВА

Човек и
музика

Човек и
музика

Човек и
музика

2.

3.

4.
час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде

Ко како пева I

Ко како пева II

час обраде

уводни час, час
обраде

Кад се гласови сложе...

Државна химна

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални

–

1.

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање

– разговор, излагање,
певање, слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив
наставне
целине
Тип часа

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив наставне
јединице

Наставник:

Школа:

. ГОДИНЕ

Редни број часа
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– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

Oбразовни
стандарди

биологија

биологија

биологија

МК. 2.1.1.
МК. 2.2.1.

МК. 2.1.1.
МК. 2.2.1.

МК. 2.1.1.
МК. 2.2.1.
МК. 3.3.1.

историја,
МК. 2.1.1.
географија, МК. 3.2.1.
српски језик МК. 1.3.1.

Корелације

Разреди:

Човек и
музика

Човек и
музика

Човек и
музика

6.

7.

8.

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања
час обраде

Народно ставаралаштво час обраде, час
у Србији
понављања и
утврђивања

Осма руковет – Песме с
Косова

Пета руковет – Из моје
домовине

Начин извођења –
динамика и темпо

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Језик
музике

5.

Тип часа

– разговор, излагање,
певање, свирање

– разговор, излагање,
певање, слушање,
свирање
– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање,
свирање
– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

. ГОДИНЕ

Школа:
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– аудитивна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

Oбразовни
стандарди

MK. 3.3.1.
MK. 2.2.2.
MK. 2.1.1.
историја,
MK. 3.2.1.
географија, MK. 3.3.1.
српски језик

историја,
географија

биологија,
MK. 2.1.1.
српски језик MK. 3.2.1.
MK. 3.3.1.
историја,
MK. 3.3.1.
географија MK. 2.2.2.
MK. 2.1.1.

Корелације

Разреди:

Језик
музике

Језик
музике

Језик
музике

Језик
музике

9.

10.

11.

12.

F-dur лествица

Прима и секунда волта

Предзнаци

Теза и арза

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања

Тип часа

– разговор, излагање,
певање, слушање

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање

– индивидуални,
– разговор, излагање,
фронтални, рад у
демонстрација,
пару, рад у групама певање, слушање,
свирање
– разговор, излагање,
– индивидуални,
фронтални
певање, слушање

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

Школа:

. ГОДИНЕ

Редни број часа

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – НОВЕМБАР 20
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– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

Oбразовни
стандарди

математика

математика

МК. 3.3.1.
МК. 2.2.1.

МК. 3.1.1.
МК. 3.3.1.

географија, MK. 3.1.1.
српски језик МК. 3.3.1.

историја,
MK. 2.1.2.
српски језик MK. 2.2.1.
MK. 3.3.1.

Корелације

Разреди:

Музика без Трилер
граница

Музика без Зима у музици
граница

15.

16.
час обраде

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Музика без Јохан Себастијан Бах
граница

14.

Певамо заједно

Човек и
музика

13.

Тип часа

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
слушање, свирање

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

. ГОДИНЕ

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – ДЕЦЕМБАР 20

Редни број часа
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– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

историја,
биологија

историја,
географија

историја,
географија

историја

Корелације

Разреди:

МК. 3.1.1.
МК. 3.2.1.

МК. 3.1.1.
МК. 3.2.1.
МК. 3.3.1.

MK. 2.2.1.
MK. 2.1.2.

МК. 2.1.3.
МК. 2.1.1.
МК. 3.2.1.

Oбразовни
стандарди

Човек и
музика

Језик
музике

17.

18.

D-dur лествица

Духовна музика

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања

Тип часа

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални

– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање,
свирање

– разговор, излагање,
певање, слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

Школа:

. ГОДИНЕ

Редни број часа

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – ЈАНУАР 20
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– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

МК. 2.1.2.
МК. 1.3.2.
МК. 2.2.2.

Oбразовни
стандарди

математика, МК. 3.1.1.
биологија
МК. 3.3.1.
МК. 2.2.1.

историја,
веронаука

Корелације

Разреди:

Језик
музике

Језик
музике

Човек и
музика

20.

21.

22.

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања

час обраде, час
утврђивања и
понављања

Инструментална музика час обраде, час
у Србији
утврђивања и
понављања

Мало dur, мало mol II

Мало dur, мало mol I

d-mol лествица

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални,

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Језик
музике

19.

Тип часа

– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање,
свирање
– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање,
свирање
– разговор, излагање,
демонстрација,
певање, слушање,
свирање
– разговор, излагање,
слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

. ГОДИНЕ

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – ФЕБРУАР

Редни број часа
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– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

Oбразовни
стандарди

историја

МК. 2.1.1.
МК. 3.2.2.

математика, МК. 3.1.1.
биологија
МК. 3.2.1.
МК. 3.3.1.

математика, МК. 3.1.1.
биологија
МК. 3.3.1.
МК. 2.2.1.

математика, МК. 3.1.1.
биологија
МК. 3.3.1.
МК. 2.2.1.

Корелације

Разреди:

Музика без Соло песма Франца
Шуберта
граница

26.

Везано, кратко,
продужено I

Језик
музике

Музика без Та-та-та-тааааааа!
граница

24.

25.

Музика без Па-па-папагено
граница

23.

час обраде

час обраде

час обраде

час обраде, час
утврђивања и
понављања

Тип часа

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
певање, слушање

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

Школа:

. ГОДИНЕ

Редни број часа

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – МАРТ 20
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– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.1.

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.1.

Oбразовни
стандарди

историја,
МК. 2.1.2.
српски језик МК. 3.2.1.

математика, МК. 3.1.1.
географија МК. 2.2.1.

историја,
географија

историја

Корелације

Разреди:

Музика без Бајка, прича и легенда
у музици I
граница

30.
час обраде

час обраде

час обраде, час
утврђивања и
понављања

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

– индивидуални,
фронтални

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Синкопа

Језик
музике

29.

Двополовински такт

Језик
музике

Музика без Музичко путовање кроз час обраде
Немачку
граница

28.

27.

Тип часа

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
певање, слушање

– разговор, излагање,
слушање

– разговор, излагање,
слушање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

. ГОДИНЕ

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – АПРИЛ 20

Редни број часа
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– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

историја

историја,
географија

математика

историја,
географија

Корелације

Разреди:

МК. 3.1.1.
МК. 3.2.1.

МК. 2.1.1.
МК. 3.2.1.

МК. 2.1.1.
МК. 2.2.1.

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.1.

Oбразовни
стандарди

34.

Човек и
музика

Свирамо заједно

Музика без Пацифик 231
граница

33.

Триола

Језик
музике

Музика без Бајка, прича и легенда
у музици II
граница

Назив наставне
јединице

32.

31.

Назив
наставне
целине

час обраде, час
утврђивање и
понављања

час обраде

час обраде

час обраде

Тип часа

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални, рад у
групама

– индивидуални,
фронтални

Облик рада

– разговор, излагање,
слушање, свирање

– разговор, излагање,
певање, слушање,
свирање

– разговор, излагање,
певање, слушање,
свирање

– разговор, излагање,
слушање

Наставне методе

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

. ГОДИНЕ
Наставник:

Редни број часа

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – МАЈ 20
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– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– аудио-визуелна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– визуелна
– текстуална
– помоћно-техничка

Наставна средства и
помагала

Oбразовни
стандарди

МК. 2.1.2.
МК. 3.2.1.

МК. 2.1.1.
МК. 3.2.1.

српски језик МК. 3.1.1.
МК. 3.2.1.
МК. 3.3.1.

историја

историја,
математика

историја,
МК. 3.1.1.
српски језик МК. 3.2.2.

Корелације

Разреди:

Језик
музике

36.

Уради сам!

Дечје стваралаштво
час утврђивања – индивидуални,
и понављања
фронтални, рад у
пару, рад у групама
час утврђивања – индивидуални,
и понављања
фронтални, рад у
пару, рад у групама

ПРЕДЛОЗИ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА

Језик
музике

35.

Тип часа

– разговор, излагање,
демонстрација,
слушање, свирање

– разговор, певање,
слушање, свирање

Наставне методе

Облик рада

Назив наставне
јединице

Недељни број часова: 1

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив
наставне
целине

Наставник:

. ГОДИНЕ

Школа:

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА – ЈУН 20

Редни број часа
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– аудитивна
– текстуална
– помоћно-техничка
– аудитивна
– текстуална

Наставна средства и
помагала

математика

–

Корелације

Разреди:

MK. 3.1.1.
МК. 3.3.1.
MK. 3.4.3.
МК. 2.1.1.
МК. 3.4.2.

Oбразовни
стандарди

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 1.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: ДРЖАВНА ХИМНА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 3.2.1, МК. 1.3.1.

Кључни појмови: химна
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога и
других народа, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање значења појма државне химне и поштовање националних симбола
 функционални: слушање и певање српске химне „Боже правде“, певање и слушање химне Европске уније, „Ода радости“ Л. ван Бетовена и певање песме
„Здравица“Миодрага Илића Белог
 васпитни: развијање осећаја припадности према властитом и другим народима, поштовање националних и државних симбола
Тип часа: уводни час, час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, певање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, географија, српски језик
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Упознавање ученика с планом и програмом наставног предмета музичка култура у
6. разреду.
С ученицима кратко проучити садржај уџбеника, прегледати одабране илустрације
у њему и подстаћи их на разговор о представљеном садржају.
Главни део часа:
Саслушати снимак државне химне „Боже правде“ и затим је с ученицима отпевати.
Поновити значење појма химне, када се и како изводи. Државна химна је свечана
песма која се изводи у свечаним приликама. Ко све изводи државну химну? Дискусија с ученицима.
Државна химна је уз заставу и грб, национални симбол сваке државе. За време извођења химне стојимо, на крају химне не аплаудирамо (зашто?) и не слушамо је с
капом на глави.
Дискусија – које државне химне ученици познају од раније? Певати мелодије химни које су им познате.
Химна Европске уније је „Ода радости“ из IV става 9. симфоније Л. ван Бетовена. Саслушати снимак и певати химну уз помоћ наставника.
Песма „Здравица“ је химна дечјег фестивала „Радост Европе“, који се одржава сваке
године у Београду. Певати песму уз помоћ наставника.
Закључни део часа:
Певати обе химне с ученицима – „Ода радости“ и „Здравица“.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 2.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, извођење
Наставна јединица: КАД СЕ ГЛАСОВИ СЛОЖЕ...
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 2.2.1, МК. 3.3.1.

Кључни појмови: хор, вокална музика, канон, упевавање
Циљеви: дискусија, развијање интересовања за музику, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање с термином вокална музика и врстама хорова, поновити шта је канон
 функционални: уочавање и запажање карактеристика вокалне музике и хорова и начина упевавања, изражајно певати уз јасан изговор, певати „Канон“ из
Француске у две групе
 васпитни: развијање интереса за заједничко музицирање, развијање стрпљења и међусобне толеранције у заједничком раду
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: биологија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Погледати илустрације у уџбенику и/или на плакатима, графоскопу (познатих) хорова (дечјих, дечачких, девојачких, мушких, женских, мешовитих) и коментарисати/
препознати састав хора.
Главни део часа:
Коментарисати с ученицама људску потребу припадања некој заједници, дељење
истих интереса и подстаћи их да размисле о својим искуствима и тренуцима у којима су доживели радост при заједничком резултату једне веће групе (породице,
пријатеља, разреда, школе...).
Ученици који певају у хору нека поделе своја искуства и доживљаје (лепота наступа, дружења, путовања...). Нека питају родитеље (уколико певају у неким хоровима),
како и зашто су они почели да певају у хору. Објаснити неопходну улогу диригента/хоровође, без којега би било немогуће водити већу групу певача и предводити
их на припремама и наступима. Споменути важност држања тела при певању, ради
квалита тона/певања, као и естетског утиска, и показати неколико вежби упевавања
уз објашњење да оне служе „загревању“ гласа и гласница за лакше и боље певање
(у уџбенику су наведени примери једногласних вокализа који могу послужити за
вежбу).
Саслушати и музичке примере приложене на ЦД запису (избор са стр. 20).
Поновити шта је канон и певати музички пример из уџбеника („Канон“ из Француске). Уз покушај да се отпева у две групе, у облику канона, подстакнути добро
расположење, без обзира на евентуални неуспех.
Закључни део часа:
Подстаћи ученике да се укључе у рад неког хора и/или да оснују властити музички
састав/групу, као и да покушају да припреме неко дело и изведу га пред разредом
или на школској приредби.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

49

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 3.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: КО КАКО ПЕВА I
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: певачки гласови: сопран, мецосопран, алт
Циљеви: дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога и других народа
Задаци:
 образовни: усвојити врсте женских певачких гласова: сопран, мецосопран, алт
 функционални: слушање, разликовање, упоређивање гласова слушањем музичких примера: Ђ. Пучини: опера „Ђани Скики“, арија Лаурете; В. А. Моцарт: опера
„Фигарова женидба“ – арија Керубина; Ђ. Пучини: опера „Сестра Анђелика“ –
арија принцезе
 васпитни: развијање интересовања и знања о музици и певању, изграђивање
културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (интернет)
визуелна (плакати, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, компјутер, графоскоп, пројектор)
Корелација: биологија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Прокоментарисати с ученицима различите и карактеристичне висине боје гласова
њихових другова, пријатеља, родбине и наставника.
Главни део часа:
Погледати илустрацију у уџбенику и уочити разлику између соло певања и певања у
хору. Започети дискусију о висини и боји гласа код мале деце и одраслих. Објаснити
појам мутације–промене гласа (јавља се код девојчица и дечака у раздобљу између
12. и 16. године).
Написати на табли или показати на плакату/графофолији поделу женских и мушких
певачких гласова.
Женски гласови – подела
Сопран, као највиши женски глас, мецосопран (mezzosopran) као средњи,
(објаснити ученицима да реч mezzo значи средњи), алт као дубоки женски глас.
Мушки гласови – подела
Тенор је највиши мушки глас, баритон је средњи, а бас најдубљи мушки глас.
Саслушати примере с ЦД записа обраћајући пажњу на женске гласове:
 сопран – највиши женски глас, Ђакомо Пучини, опера Ђани Скики – арија Лаурете О мој вољени тата (O mio babbino caro),
 мецосопран – средњи женски глас, Волфганг А. Моцарт, опера Фигарова женидба – арија Керубина Ви који желите (Voi, che sapete),
 алт – најдубљи женски глас, Ђ. Пучини: опера „Сестра Анђелика“ – арија принцезе У тишини тих сећања (Nel silenzio di quei raccoglimenti).
Према могућностима погледати на ДВД запису или на интернету (www.youtube.com)
снимке познатих оперских певача из представа. Упоредити више типова сопрана
(нпр. Марију Калас чија се слика и музички пример налази у уџбенику с неком од
тренутно активних и светски познатих сопрана, као на пример Рене Флеминг).

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Закључни део часа:
По избору ученика поновно саслушати музички пример који им се највише свидео!

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 4.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: КО КАКО ПЕВА II
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: певачки гласови: тенор, баритон, бас; глисандо
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, развој музикалности и креативности
Задаци:
 образовни: упознавање мушких певачких гласова: тенор, баритон, бас; упознавање с врстама хорова
 функционални: слушање, разликовање, упоређивање гласова слушањем музичких примера: Е. ди Капуа, O sole mio; В. А. Моцарт, опера Чаробна фрула
– арија Папагена Ein Mädchen oder Weibchen и арија Сарастра O Isis und Osiris,
упоређивање хорова слушањем музичких примера: Ј. Маринковић, хор Отче
наш; Р. Столц: „На Пратеру поновно цветају стабла“; гласови Бугарске: „Кавал
свири“; Ж. Бизе, опера Кармен – дечји хор Avec la garde montante
 васпитни: развијање интереса и знања о музици и певању, изграђивање културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, компјутер, графоскоп, пројектор)
Корелација: биологија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити поделу гласова (мушких и женских).
Главни део часа:
Мушки гласови – подела
Тенор је највиши мушки глас, баритон је средњи, а бас најдубљи мушки глас.
Саслушати примере с ЦД записа обраћајући пажњу на мушке гласове:
 тенор – највиши мушки глас, Едуардо ди Капуа, O sole mio (наполитанска песма),
 баритон – средњи мушки глас, Волфганг А. Моцарт, опера Чаробна фрула –
арија Папагена Девојка или жена (Ein Mädchen oder Weibchen),
 бас – најдубљи мушки глас, Волфганг А. Моцарт, опера Чаробна фрула – арија
Сарастра О Изис и Озириса (O Isis und Osiris).
При слушању композиције „O sole mio“, за тенор, уочити и обратити ученицима пажњу на портаменто који певач изводи, и показати како се он бележи (глисандо).
ss.

gli

Закључни део часа:
Путем постављања питања, подстаћи ученике да самостално препознају врсту гласа, односно хора који изводи одређену композицију. Решавање налога у уџбенику
(стр. 20).

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

53

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Саслушати примере с ЦД записа обраћајући пажњу на врсте хорова:
 мешовити хор – Јосиф Маринковић, хор Отче наш,
 дечји/мушки хор – Р. Столц: На Пратеру поновно цветају стабла (Im Prater
Blüh´n wieder dиe Bäume)
 женски хор – гласови Бугарске: „Кавал свири“,
 дечји хор – Жорж Бизе, опера Кармен – дечји хор Са стражом ми долазимо
(Avec la garde montante).
Према могућностима погледати на ДВД запису или на компјутеру (www.youtube.com)
снимке познатих оперских певача из представа (овај час више пажње посветити
мушким гласовима и хоровима).

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 5.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: НАЧИН ИЗВОЂЕЊА – ДИНАМИКА И ТЕМПО
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.1.1, MK. 3.2.1, MK. 3.3.1.

Кључни појмови: динамика и темпо, ознаке за динамику, темпо и начин извођења
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе других народа, развој музикалности и креативности, неговање и развијање
заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: упознати нову песму, упознавање с новим терминима за динамику, темпо и начин извођења: pp, ff, vivo, presto, cantabile, espressivo, dolce,
tranquillo, moltо, poco, meno
 функционални: обрада текста у уџбенику, упоређивање, певање песме Д. Кабалевски: „Спокојно снивај“ по слуху с изражајним изговором и динамиком
 васпитни: проширивање знања о елементима музичке терминологије, развијање стрпљења и међусобне толеранције у заједничком раду
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (–)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: биологија, српски језик
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити с ученицима појмове динамике и темпа доводећи их у везу са свакодневним призорима и ситуацијама из живота. Када говоримо, ходамо, радимо нешто
тихо а када гласно, шта радимо полако а што брзо, који предмети, машине, животиње, природне појаве се крећу споро или брзо, односно које чујемо гласно а које
тихо?
Главни део часа:
Уз помоћ уџбеника поновити музичке дефиниције динамике и темпа.
Динамика је јачина извођења музике. Темпо је брзина извођења музике. Будући да
музика описује конкретна осећања или призоре из живота или природе, њен начин
извођења (карактер) се изражава и одређује разним придевима: изражајно, певно,
узнемирено, ватрено, нежно, узбуђено, одлучно, тачно, тужно, болно, љупко... Подстаћи ученике да наброје још придева. Сви ти изрази могу се и прецизније одредити речима као што су: више (molto), помало (poco) и мање (meno). Уз помоћ
уџбеника именовати све познате и нове термине за темпо (presto, vivo), динамику
(pianissimo pp, fortissimo ff) и начин извођења cantabile, espressivo, dolce, tranquillo.
Саслушати песму Д. Кабалевског: „Спокојно снивај“ (свира наставник), а затим је научити по слуху, изражајно, с прикладном динамиком и темпом, као успаванку.
Решити налог на почетку стр. 78 у уџбенику.
Прочитати биографију руског композитора Д. Кабалевског.
Закључни део часа:
Подстаћи ученике да запишу или изложе усмено ознаке за динамику и темпо, од
најтише до најгласније динамике и од најспоријег до најбржег темпа.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум: __________________

Редни број часа: 6.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: ПЕТА РУКОВЕТ – ИЗ МОЈЕ ДОМОВИНЕ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.3.1, MK. 2.2.2, MK. 2.1.1.

Кључни појмови: руковет, С. Ст. Мокрањац
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: усвојити обраду песме „Ој, за гором, за зеленом“, упознавање и
неговање традиционалне музике властитога народа, упознати живот и дела
С. Ст. Мокрањца
 функционални: изражајно певање песме „Ој, за гором, за зеленом“ уз јасан
изговор и разумевање текста, слушати С. Ст. Мокрањац: Пета руковет – „Из
моје домовине“
 васпитни: неговање интереса и осећања поштовања и вредновања за традиционалну музику, развијање интересовања за музику
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Одсвирати или одслушати снимак народне песме „Ој, за гором, за зеленом“ у обради С. Ст. Мокрањца.
Повести кратак разговор о народној песми. Питати ученике које народне песме
знају.
Главни део часа:
Певати народну песму по слуху. Народна песма је песма настала у народу, опште је
прихваћена и не зна јој се аутор. Једна од карактеристика српске народне песме је
да напев завршава на II ступњу лествице, а не на I ступњу (тзв. тоници). Повести разговор о садржају песме: љубавна, разговор између двоје младих.
Подстаћи ученике да се присете које још песме знају из Мокрањчевих Руковети
(„Повела је Јела“, „Вишњичица род родила“). Објаснити шта је руковет у музици.
Набројати (саслушати) све песме из Пете руковети С. Ст. Мокрањца, уз помоћ уџбеника („Шта то миче“,„А што си се Јано“,„Коња седлаш“, „Повела је Јела“„Мој се драги на пут спрема“,„Леле Стано, мори“,„Ој, за гором“, „Ој, девојко“, „Вишњичица род
родила“ и „Ајде, мори, момчето“) и прокоментарисати који састав хора изводи
поједине песме.
Закључни део часа:
Прочитати биографију великог српског композитора С. Ст. Мокрањца.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 7.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: ОСМА РУКОВЕТ – ПЕСМЕ С КОСОВА
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.3.1, MK. 2.2.2, MK. 2.1.1.

Кључни појмови: руковет, С. Ст. Мокрањац
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и неговање традиционалне музике властитога народа, усвојити обраду песмама: „Разграна се грана јоргована“ и „Скоч’ коло“
 функционални: савладавање текста и песама у уџбенику, изражајно певање уз
јасан изговор и разумевање текста, слушати „Осму руковет“ С. Ст. Мокрањца
 васпитни: неговање и развијање интересовања за националну баштину, неговање традиционалне музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити шта је руковет и све до сада научено о композитору С. Ст. Мокрањцу
(Пета руковет и хорске песме).
Главни део часа:
Објаснити да Осму руковет С. Ст. Мокрањца чине песме с Косова „Џанум на сред
село“, „Што Морава мутна тече“, „Разграна се грана јоргована“ и „Скоч’ коло“.
Саслушати и отпевати по слуху песме „Разграна се грана јоргована“ и „Скоч’ коло“ у
обради С. Ст. Мокрањца.
Саслушати Осму руковет С. Ст. Мокрањца и прокоментарисати који састав хора изводи поједине песме.
Из уџбеника прочитати обраћање супруге Марије С. Ст. Мокрањцу и поново нагласити његов значај у историји српске музике.
Закључни део часа:
Подстакнути ученике да, уколико знају, одиграју кораке кола, наведу шта све чини
фолклор (ношње, обичаји, песме једног народа) и опишу ситуације у којима се људи
окупљају да певају и играју – некад и данас.
Певати обраду народне песме „Ој, за гором, за зеленом“ по слуху.
Певати обраду народне песме „Разграна се грана јоргована“ по слуху.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 8.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, извођење
Наставна јединица: НАРОДНО СТАВАРЛАШТВО У СРБИЈИ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.2.1, MK. 3.3.1.

Кључни појмови: народне песме, народне ношње, народне игре, народни музички
инструменти
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање карактеристика народног стваралаштва у Србији (народне игре, ношње, песме и инструменти)
 функционални: обрада текста у уџбенику, певање народних песама „Густа ми
магла паднала“ и „Из бање иде“ уз ритмичку пратњу
 васпитни: неговање и развијање интересовања за националну баштину, сарађивање у заједничком раду – извођењу
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и))
аудио-визуелна (интернет, ДВД запис)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ДВД-плејер, ТВ, компјутер, пројектор)
Корелација: историја, географија, српски језик
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Најавити циљ часа – обрада народног стваралаштва (фолклора) у Србији. Упитати
ученике да ли знају шта прикаује слика уз наслов наставне јединице на стр. 26 (тканица) и чему тај предмет служи (појас).
Главни део часа:
Обрада текста у уџбенику. Објаснити шта су народне песме и која им је била улога у
животу срског народа. Објаснити како се преносило знање о народним песмама и
играма и шта је све утицало на развој народног стваралаштва у Србији.
Анализа слика које приказују народне ношње из разних крајева Србије (стр. 26. и 27).
Певање народне песме „Густа ми магла паднала“ уз ритмичку пратњу на доступним
инструментима Орфовог инструментаријума.
Певање народне песме „Из бање иде“ уз ритмичку пратњу на доступним инструментима Орфовог инструментаријума.
Објаснити које су музички инструменти део српског фолклора. Навести примере
инструмената (фрула, двојнице, гусле, даире, зурле, тапан, тамбура и гајде). Показати слике и снимке народних музичких инструмената (интернет и/или ДВД запис).
Нагласити да су многи музички образовани композитори, попут Мокрањца, Коњовића и Станковића, били инспирисани народним стваралаштвом, па су елементе
фолклора користили у компоновању својих дела.
Закључни део часа:
Подстакнути ученике да, уколико знају, одиграју кораке кола, наведу шта све чини
фолклор (ношње, обичаји, песме једног народа) и опишу ситуације у којима се људи
окупљају да певају и играју – некад и данас.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 9.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ТЕЗА И АРЗА
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.1.2, MK. 2.2.1, MK. 3.3.1.

Кључни појмови: теза и арза
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога народа, развој музикалности и креативности, неговање и развијање
заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознати елементе музичке писмености и изражајности (наглашен и ненаглашен тактов део)
 функционални: обрада текста у уџбенику, певање песме по слуху „Повела је
Јела“
 васпитни: проширивање сазнања и интересовања о елементима музичке
писмености и изражајности, неговање народне музичке баштине
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, певање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, српски језик
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Реченицу којом наставник најављује ново градиво изговорити изражајно је наглашавајући, а потом и са погрешним нагласцима. Обратити пажњу на разлике и подстаћи ученике да уоче важност нагласака у речима и реченици. Од нагласака зависи и споразумевање. Подстаћи ученике да и сами изговоре неколико речи и да
уоче које слогове наглашавају.
Главни део часа:
Саслушати и отпевати песму „Повела је Јела“, тактирати је ученицима и истаћи наглашен и ненаглашен тактов део. Показати како се означава наглашен (теза) а како
ненаглашен (арза) тактов део. Споменути да изрази теза и арза потичу из грчког језика (грч. thesиs – постављање, постављање потврде, поставка; грч. arsиs – укидање,
негација).
Указати и на специфичност српске народне песме која завршава на II ступњу лествице. Упитати ученике у којој је лествици написна песма „Повела је Јела“ (C-dur) и
који је II ступањ те лествице (тон D).
Закључни део часа:
Подстаћи и позвати поједине ученике да диригују/тактирају док остали ученици певају песму „Повела је Јела“.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 10.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење,
стваралаштво
Наставна јединица: ПРЕДЗНАЦИ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.1.1, МК. 3.3.1.

Кључни појмови: предзнаци, повисилица, снизилица, разрешилица
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога народа, развој музикалности и креативности, неговање и развијање
заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: поновити појам предзнака (повисилица, снизилица, разрешилица)
 функционални: разумевање појмова повисилица, снизилица и разрешилица и
њихово препознавање и коришћење у музичкој литератури, певање народне
песме „Играле се делије“
 васпитни: сазнање о споразумевању помоћу знакова, неговање традиционалне музике, развијање стрпљења и међусобне толеранције при заједничком музицирању
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп)
Корелација: географија, српски језик
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Најавити ученицима понављање појма предзнака и упоредити те знакове у музици
с знаковима у не/вербалној, свакодневној комуникацији.
Главни део часа:
Објаснити (поновити) с ученицима већ научене знаке: повисилица која повисује
тон за пола степена, снизилица која га снижава за пола степена и разрешилица која
га враћа у првобитни облик. Сви ти знаци називају се једним заједничким именом
– предзнаци.
Ако је могуће, на плакату или графофолији показати све предзнаке и/или их написати на табли.
Објаснити ученицима да се предзнак повисилица, одн. снизилица, може писати испред ноте или иза кључа. Указати ученицима на разлику између та два начина: истакнути да уколико се у некој мелодији предзнак пише испред ноте, он вреди само
у том такту, а уколико се пише иза кључа, вреди за целу композицију.
Помоћи ученицима да реше задатак из уџбеника: повисити имена тонова (c-cis,
d-dis, итд.). Обратити пажњу на нотни пример у уџбенику. Наставник може да одсвира пример „Играле се делије“ или га сви заједно саслушају на ЦД запису а затим
да покушају и да га отпевају. Разјаснити текст песме и објаснити значење термина
Стамбол (стари назив за град Истанбул, такође и назив за једну од некадашњих капија Београда, Стамбол-капије, кроз коју се у град улазило из смера Истанбула). Нагласити да је отпевани пример „Играле се делије“ пример за коло.
Поновно погледати нотни текст и уочити предзнаке, па именовати сваки понаособ
(повисилица, снизилица, разрешилица).
Закључни део часа:
Још једном заједно отпевати песму да се чује „до Стамбола“!
Предложити ученицима и да заиграју коло.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕНЈЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 11.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: ПРИМА И СЕКУНДА ВОЛТА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.3.1.

Кључни појмови: репетиција (знакови понављања), прима и секунда волта
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: стицање знања о музичким појмовима, прима и секунда волта,
знакови понављања
 функционални: обрада и анализа текста из уџбеника, певање по слуху песме
„Светски путник“ Константина Бабића
 васпитни: проширивање интересовања и сазнања о музици, сазнања о споразумевању помоћу знакова, развијање стрпљења и међусобне толеранције
при заједничком музицирању
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, певање, слушање

66

Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: математика
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити с ученицима изглед, значење и начин обележавања знака понављања.
Главни део часа:
Oдсвирати ученицима песму „Светски путник“ К. Бабића.
При поновљеном свирању пратити ознаке у нотама које означавају понављање –
репетицију. Обратити ученицима пажњу на знакове понављања и објаснити им да
се понавља онај део где су уз двоструку црту окренуте тачкице. Указати им да уколико су тачкице само с леве стране, онда се мелодија понавља од почетка.

Уз помоћ уџбеника објаснити ученицима значење термина прима и секунда волта (први и други пут). Прима волта означава тактове који се изводе само први пут,
код понављања се прескачу. Секунда волта означава тактове које треба изводити при понављању мелодије уместо прескочених тактова. Те ознаке постоје због
поједностављеног записивања мелодије тј. да не преписујемо исте ноте два пута.
1.

итал. prima volta
– први пут

2.

итал. seconda volta
– други пут

Закључни део часа:
Научити по слуху певати песму К. Бабића „Светски путник“.
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 12.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: F-dur ЛЕСТВИЦА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.3.1, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: лествицa, F-dur лествицa, снизилица, степен, полустепен, ступањ
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога народа, развој музикалности и креативности, неговање и развијање
заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање и усвајање појма F-dur лествице, усвајање нових песама
 функционални: певање и препознавање дурске лествице и њених карактеристика, певање: К. Бабић: „Коњски реп“; Ј. С. Бах: „Ах, што волим“; певање и
слушање – песма из Јапана: „Шушти, шушти бамбусов лист“
 васпитни: развијање интересовања за музику и њено разумевање, развијање
стрпљења и међусобне толеранције у заједничком раду
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп)
Корелација: математика
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити претходна знања ученика о лествици помоћу питања у уџбенику (лествица је низ од осам узастопно поређаних тонова, при чему је осми тон поновљен
први тон). Поновити тонове C-dur лествице; појам полустепена и целог степена, уз
помоћ клавијатуре (инструмента, плаката, графофолије), и појам снизилице.
Главни део часа:
Представити F-dur лествицу; она почиње и завршава тоном F. Будући да су полустепени у тој лествици између III и IV ступња, снижавамо тон H који постаје тон B (ученике подстаћи да сами именују снижену ноту H – понављање термина снизилица).
На клавиру одсвирати F-dur лествицу. Отпевати је са ученицима музичком абецедом и/или солмизацијом, при чему би горњи тетракорд (од c2–f2) требало певати за
октаву ниже од написаног.
Затим саслушати песму К. Бабића: „Коњски реп“. Поразговарати с ученицима о карактеру композиције и подстаћи их да се изразе о својим утисцима, темпу и динамици песме. Заједнички отпевати песму.
Поделити ученике у две групе тако да, уз помоћ уџбеника, једни певају строфу а
други рефрен. Код друге строфе то урадити обрнуто. Подстаћи ученике да уоче
снизилицу иза кључа. Напоменути да снизилица написана иза кључа значи да се
тон B свира током целе композиције.
Певати песму Ј. С. Баха: „Ах, што волим“. Препознати снизилицу у музичком примеру.
Слушати и певати песму из Јапана: „Шушти, шушти бамбусов лист“. Препознати повисилице у музичком примеру. Којим тоном почињу и завршавају песме обрађене
на овом часу?
Поразговарати с ученицима о карактеру певаних песама. Подстаћи их да се изразе
о својим утисцима, темпу и динамици песама.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Закључни део часа:
Понављање градива с целог часа – поновити шта је лествица, снизилица, полустепен.
Поновно отпевати песму према избору ученика.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 13.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ПЕВАJМО ЗАЈЕДНО
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.3, МК. 2.1.1, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: хор, Д. Радић, Р. Петровић, М. Милојевић
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога народа, развој музикалности и креативности
Задаци:
 образовни: упознавање хорске литературе настале у Србији
 функционални: слушање музичких примера и упознавање са делима хорских
композитора у Србији, Д. Радић: „Гунгулице“; Р. Петровић: „Сватовске шаљивке“; М. Милојевић: „Муха и комарац“
 васпитни: развијање интересовања за хорску музику, традицију властитога
народа, изграђивање културних навика ученика
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Помоћу уџбеника или плаката разгледати слике/илустрације хорова. Слике хорова
у уџбенику се налазе у наставној јединици Кад се гласови сложе...
Главни део часа:
Саслушати „Гунгулице“ Душана Радића и одредити карактер композиције (весео).
Одредити састав хора који је изводи. Прочитати биографију композитора Д. Радића.
Саслушати „Сватовске шаљивке“ Радомира Петровића и композицију „Муха и комарац“ Милоја Миливојевића. Закључити како су све то духовите хорске композиције
и да певање у хору, нарочито таквих композиција, доноси веселу и забавну атмосферу како извођачима тако и публици. Прокоментарисати темпо, ритам, динамику
и текст свих ових композиција.
Прочитати биографије оба композитора – Р. Петровића и М. Милојевића.
Закључни део часа:
Подстаћи ученике да се присете духовитих песама, стихова или слика.
Подстаћи ученике да сами измисле и изведу неку духовиту композицију на духовит
текст.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 14.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ЈОХАН СЕБАСТИЈАН БАХ
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 2.2.1, MK. 2.1.2.

Кључни појмови: Ј. С. Бах, барок, свита, флаута
Циљеви: дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање с елементима барокног стила и стваралаштвом највећег барокног композитора Ј. С. Баха
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање музичких примера, Ј. С.
Бах: „Друга оркестарска свита у h-molu“, BWV 1067 – став Бадинери; Ј. С. Бах:
„Токата и фуга у d-molu“, BWV 565; упоређивање, закључивање, уочавање и
слушно препознавање различитих начина извођења композиција
 васпитни: развијање интересовања за барокни стил и музику, изграђивање
културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
На час донети неколико фотографија грађевина и уметничких слика из раздобља
барока и показати их ученицима. Нека опишу карактеристике стила (кићеност, богатство боја, садржаја...).
Главни део часа:
Саслушати став „Бадинери“ из „Другe оркестарскe свитe у h-molu“ Ј. С. Баха. Ученике подстаћи да прокоментаришу расположење, темпо композиције и да препознају
инструмент који га изводи (флаута). Дискусија с ученицима – којој групи инструмената припада флаута, који су инструменти сродни флаути?
Прочитати одломак о свити.
Саслушати став „Бадинери“ и у извођењу вокалног састава Swingle singers. Упоредити оба извођења (шта је необично у вокалном извођењу; узимање даха, дисање у
дугачким фразама, пуно нота, брз темпо...).
Прочитати о животном путу композитора Ј. С. Баха из уџбеника.
Саслушати „Токату и фугу у d-molu“ Ј. С. Баха, у извођењу оргуља. Питати ученике
где су и када чули ту композицију. Прокоментарисати њену динамику, темпо, стил
(мелодија, ритам, пуно гласова, много нота, украса – као и у сликарству, архитектури, коментарисати примере с почетка часа).
Дискусија с ученицима – којој групи инструмената припадају оргуље?
Закључни део часа:
Прочитати занимљивост о композитору Јохану С. Баху. Пронаћи Немачку и град
Лајпциг на карти Европе.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 15.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ТРИЛЕР
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.2.1, МК. 3.3.1.

Кључни појмови: Ђ. Тартини, виолина, трилер
Циљеви: дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: поновити усвојена знања о инструменту виолини, упознавање нове композиције и украса у музици (трилер)
 функционални: слушање музичких примера, Ђ. Тартини: „Ђавољи трилер“,
упоређивање и обрада текста из уџбеника, развијање слушне перцепције
 васпитни: усвајање и проширивање појмова из музичке културе и историје и
упознавање репрезентативних композиција
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање, свирање

74

Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (интернет)
визуелна (географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, компјутер, пројектор)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Кратко поновити кључне појмове с претходног часа о композитору Баху и раздобљу
барока (украси у музици, архитектури).
Главни део часа:
Прочитати уводни текст о композитору (легенда о настанку сонате за виолину „Ђавољи трилер“, виртуозност композитора Тартинија и прича да је имао шест
прстију...)
Саслушати музички пример Ђ. Тартини: „Соната за виолину у g-molu, Ђавољи трилер“, III став (одломак у аранжману за виолину и камерни оркестар). С ученицима
прокоментарисати одслушану композицију, питати ученике за утиске и доживљај
након слушања. Објаснити значење појма трилер у музици. „Трилер“ је у музици
врста украса, који се изводи тако да се брзо измењују два суседна тона. (Погледати
илустрацију у уџбенику која означава извођење трилера.)

Закључни део часа:
Подстаћи ученике да опишу неки свој сан тако да покушају да се изразе музиком
(импровизованим певањем, мимиком, пантомимом, свирањем на инструментима
Орфовог инструментаријума...)

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

Дискусија с ученицима – којој групи инструмената припада виолина, који су инструменти сродни виолини?
Саслушати „Ђавољи трилер“ и у извођењу Ванесе Меи на електричној виолини.
Упоредити оба извођења.
Прочитати биографију о композитору Ђ. Тартинију и показати на карти Европе где
се родио. Коментарисати слику у уџбенику која показује Тартинијев споменик у Пирану. Прочитати занимљивости наведене у уџбенику.
Питати ученике да ли знају шта још значи реч трилер – појам филмскога жанра, популарна поп песма и албум америчког певача и кантаутора Мајкла Џексона. Погледати насловну страну споменутог албума и погледати део видео-спота Трилер на
www.youtube.com или с ДВД записа. Дискутовати спот с ученицима.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 16.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ЗИМА У МУЗИЦИ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: А. Вивалди, концерт за виолину, барок
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других
народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање светске музичке литературе, упознавање нових композиција
 функционални: слушање музичких примера, А. Вивалди: „Зима“ из „Четири
годишња доба“, Ф. Лист: етида „Снежна мећава“ и обрада текста из уџбеника
 васпитни: изграђивање културних навика ученика за слушање уметничке музике, развијање интересовања за музику
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, биологија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Обрада питања на почетку наставне јединице у уџбенику. Подсетити се композиција
и композитора који су компоновали своја дела надахнути природом (Л. ван Бетовен: „Пасторална симфонија“, А. Вивалди: „Пролеће“...).
Главни део часа:
Саслушати концерт „Зима“ из „Годишњих доба“ Антонија Вивалдија. Прокоментарисати одслушану композицију (путем питања у уџбенику). Ученицима постављати питања у вези са одслушаном композицијом: какав је темпо, динамика, како је композитор успео да оствари утисак и атмосферу хладноће. Прочитати пропратне
текстове који описују „Зиму“ и подстаћи ученике да препознају делове у композицији који су представљени речима.
Саслушати сва три става концерта.
Прочитати биографију композитора А. Вивалдија.
Указати ученицима на још неке композиторе и композиције надахнуте зимским
и/или божићним угођајем: Валцер пахуљица из балета „Крцко Орашчић“ П. И.
Чајковског, и „Трансцендентална етида“ мађарског композитора и клавирског виртуоза Франца Листа.
Саслушати етиду „Снежна мећава“ Франца Листа.
Закључни део часа:
Саслушати по избору делове из сва четири „Годишња доба“ Антонија Вивалдија.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 17.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ДУХОВНА МУЗИКА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 1.3.2, МК. 2.2.2.

Кључни појмови: духовна музика, диригент
Циљеви: развијање властитог става, дискусија, развијање интересовања за музику,
упознавање музичке културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: понављање појма химне, понављање химне Св. Сави, усвојити појам духовне музике и литургије
 функционални: слушање музичких примера (К. Станковић: „Химна Св. Сави“; Ј.
Маринковић: „Отче наш“ из Литургије Св. Јована Златоустог; С. Рахмањинов:
„Богородице Дјево, радујсја“, С. Ст. Мокрањац: „Тебе појем“) и њихово упоређивање
 васпитни: изграђивање културних навика ученика, развијање интересовања
за музику и националну уметничку баштину
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање, певање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, веронаука
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити шта је химна и када се и како изводи. Слушање музичког примера К. Станковић „Химна Светом Сави“.
Главни део часа:
Савладавање певања „Химне Светом Сави“. Повести разговор и дискусију с ученицима о духовној музици и људској потреби да величају Бога музиком. Навести их да
се подсете примера духовне музике које су до сада већ учили и чули.
Саслушати предложене музичке примере из духовне музичке литературе: Ј. Маринковић: „Отче наш“ из Литургије Св. Јована Златоустог, С. Рахмањинов: „Богородице
Дјево, радујсја“, С. Ст. Мокрањац: „Тебе појем“.
Прочитати биографију српског композитора Ј. Маринковића.
Повести разговор о диригенту/хоровођи и његовој улози у вођењу хора: избор
програма, увежбавање, припрема наступа, лепо певање, дириговање... Поновити
врсте хорова и гласова.
Закључни део часа:
Закључити како се у целој Србији и у свакој школи прославља Савиндан. Поновити
по чему је Свети Сава значајан за српску историју.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 18.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: D-dur ЛЕСТВИЦА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.3.1, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: D-dur лествица, тоналитет, тоника
Циљеви: описмењавање, упознавање музичке културе свога народа, његовање и
развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање појма D-dur лествице и њених карактеристика, упознавање појмова тоналитет и тоника
 функционални: певање и анализа D-dur лествице, изражајно певање народне
песме „Марамица од белог фулара“ уз јасан изговор и разумевање текста
 васпитни: развијање интересовања за музику и њено разумевање, развијање
стрпљења и међусобне толеранције у заједничком раду
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, графоскоп)
Корелација: математика, биологија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
С ученицима погледати илустрацију F-dur лествице и направити везу с претходним
сазнањима о лествицама које су до сада упознали. Поновити предзнаке – повисилице и снизилице, и F-dur лествицу.
Главни део часа:
На табли или помоћу плаката (графофолије), исписати (показати) и објаснити D-dur
лествицу, именовати тонове и објаснити полустепене и разлоге за употребу предзнака.
Ученицима одсвирати нову лествицу, а затим је заједно отпевати музичком абецедом и солмизацијом.
Одсвирати и/или одслушати народну песму „Марамица од белог фулара“, и прокоментарисати текст песме (љубавна песма). Уочити да је песма написана у D-duru,
препознати предзнаке: повисилице fis и cis, али исто тако споменути да је карактеристика српских народних напева да завршавају на II ступњу лествице (на тону E у
овој песми).
Поделити ученике у две групе (дечаке и девојчице) тако да наизменично певају песму која је у форми дијалога.
Нека ученици у нотну свеску сами напишу предзнаке D-dura (повисилице fis и cis), и
F-dura (снизилица B) тј. нека реше задатак на крају наставне јединице.
Објаснити разлику између лествице и тоналитета. Објаснити шта је тоника (I ступањ
лествице по којем тоналитет добија назив).
Закључни део часа:
Поновити с ученицима нове наставне садржаје о D-dur лествици, њеним предзнацима, и поново отпевати народну песму „Марамица од белог фулара“.
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 19.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: d-mol ЛЕСТВИЦА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.3.1, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: d-mol лествица, природна и хармонска мол лествица
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе других народа, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: грађење и карактеристике природне и хармонске мол лествице,
(послустепени), усвајање нове песме
 функционални: рад на нотним примерима, певање музичког примера, Ј. С.
Бах: „Зима“ уз јасан изговор и разумевање текста
 васпитни: развијање и проширивање интересовања за музику и њено разумевање, развијање стрпљења и међусобне толеранције у заједничком раду
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп)
Корелација: математика, биологија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити термин музичке лествице и знања о њој (низ од 8 тонова, шта су ступњеви,
степени, полустепени, како настаје дурска лествица, шта су повисилице и снизилице, шта су паралелне лествице).
Поновити која је молска лествица паралелна са C-dur лествицом.
Главни део часа:
Исписати на табли, или на плакату (графофолији) показати F-dur лествицу, усмерити
ученике да именују VI ступањ лествице. На VI ступњу F-dur лествице, тону D, градити
природну d-mol лествицу. Упоредити обе лествице и именовати тонове музичком
абецедом и солмизацијом. Помоћу клавијатуре показати ученицима полустепене
и именовати повишени VII ступањ у хармонском молу. Одсвирати летвице, а затим
нека ученици заједно певају d-mol лествицу (природну и хармонску). Усмерити ученике да уоче разлику у звуку природне и хармонске лествице. Подстаћи их да изразе свој утисак за обе лествице.
Oдсвирати и отпевати песму „Зима“ Јохана С. Баха. Прочитати текст, довести га у
везу са зимским призорима и осећањима. Подсетити се које све композиције ученици познају у вези са природом и годишњим добима (А. Вивалди, Л. ван Бетовен,
Ф. Лист). Погледати нотни пример песме, препознати снизилицу иза кључа и упозорити ученике да се молска лествица одређује и препознаје по почетном и завршном тону у композицији (у овој песми то је тон D).
Закључни део часа:
Поновити како се гради молска лествица на примеру C-dur лествице и a-mol лествице (VI ступањ у дусрској лествици је први ступањ у паралелној молској лествици).
Поновити обрађено градиво, отпевати d-mol лествицу и песму „Зима“ Ј. С. Баха.
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ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 20.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: МАЛО ДУР, МАЛО МОЛ (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.3.1, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: dur акорд, mol акорд
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога и других народа, неговање и развијање заједничког
музицирања
Задаци:
 образовни: уочавање звучне разлике и доживљаја dur и mol квинтакорда,
упознавање нових песама
 функционални: слушање и певање музичких примера: М. Обрадовић: „Ноћни
стражар“, В. А. Моцарт: „Чежња за пролећем“, развијање слушне перцепције
 васпитни: подстицање интересовања за музику, подстицање размишљања и
анализирања, развијање стрпљења и међусобне толеранције у заједничком
раду
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп)
Корелација: математика, биологија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Започети час с контрастним упоређивањем расположења: смех–туга (погледати
илустрацију у уџбенику смешко–плачко), тамне и светле боје.
Главни део часа:
Певати песму „Ноћни стражар“ М. Обрадовића.
Затим одсвирати ученицима D-dur, па d-mol лествицу, једну за другом и подстаћи их
да уоче и искажу слушну разлику, а затим да је опишу помоћу израза: тамно, светло,
нежно, радосно, чврсто, мекано... Поредити с отпеваном песмом.
Одсвирати dur и mol акорд (трозвук) на I ступњу D-dur и d-mol лествице. Објаснити
ученицима шата је трозвук и написати на табли оба трозвука. Упитати ученике који
тонови чине тај трозвук (ре-фа-ла, односно d-fis-a у дурској и d-f-a у молској лествици)? Такође, подстаћи ученике да опишу утисак који оставља звук и разлику коју уочавају. Погледати пример dur и mol акорда и објаснити ученицима разлику
између мале и велике терце која је „узрок“ промени. Објаснити ученицима да реч
акорд означава истовремено звучање три или више тона.
Одсвирати и/или саслушати, и научити песму В. А. Моцарта „Чежња за пролећем“,
па прокоментарисати садржај песме: карактеристике пролећа, оптимизам, весеље,
буђење. Анализирати нотни запис: одредити врсту такта (6/8), тоналитет песме
(D-dur), повисилице, почетни и завршни тон.
Закључни део часа:
Одсвирати прву фразу песме у молу и питати ученике како је сад доживљавају. Да
ли би, да је написана у молу, музика одговарала тексту? Разговор с ученицима.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 21.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење, стваралаштво
Наставна јединица: МАЛО ДУР, МАЛО МОЛ (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.2.1, МК. 3.3.1.

Кључни појмови: dur акорд, mol акорд
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе других народа, развој музикалности и креативности, неговање и развијање
заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: уочавање звучне разлике и доживљаја дура и мола, усвајање
нове песме
 функционални: слушање и певање музичких примера Ђ. Б. Перголеси: „Где је
онај цветак жути“, Б. Сметана: „Влтава“, развијање слушне перцепције
 васпитни: подстицање интересовања за музику, подстицање размишљања и
анализирања, развијање стрпљења и међусобне толеранције у заједничком
раду
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: биологија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити разлику између D-dur и d-mol лествице. Поновити шта је трозвук тј.
акорд.
Главни део часа:
Одсвирати/саслушати и научити ученике да певају песму Ђ. Б. Перголесија „Где је
онај цветак жути“. Такође, подстаћи их да прокоментаришу и упореде садржај песме (текст) с карактером мелодије.
Одговорити на питања из уџбеника: одредити врсту такта, тоналитет, уочити предтакт, предзнак и повисилицу cis у примеру, као и да почетак и завршетак на тону
D одређује и означава да је песма у d-molu, а не F-duru. Такође, одсвирати почетак песме у дуру, уместо у молу, и уочити „неслагање“ текста с мелодијом у таквом
случају. То доказује да текст инспирише композитора и да мелодија описује расположење у тексту песме.
Разгледати слике у уџбенику и подстаћи ученике да размисле какву би мелодију,
песму и текст написали гледајући поједине слике.
Закључни део часа:
Саслушати „Влтаву“ Б. Сметане и уочити мелодију која се прво појављује у молу, па у
истоименом дуру.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 22.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА У СРБИЈИ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: инструментална музика, М. Тајчевић, К. Бабић
Циљеви: дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: стицање сазнања о карактеристикама инструменталне музике
 функционални: слушање музичких примера: М. Тајчевић: „Седам балканских
игара“ (избор); К. Бабић: „Цванцичица“, упоређивање и закључивање, развијање слушне перцепције
 васпитни: развијање интересовања за инструменталну музику и стилове, изграђивање културних навика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Подстаћи ученике да сами изразе и истакну главну разлику између вокалне и инструменталне музике. Подсетити се композиција и композитора које су досад упознали.
Главни део часа:
Саслушати избор из „Седам балканских игара“ Марка Тајчевића у извођењу за клавир.
Подстаћи ученике да прокоментаришу карактер слушаног дела и препознају инструмент на коме се изводи (клавир) и коришћене народне напеве („Дивна, Дивна“).
Затим саслушати исто дело, али у оркестарском извођењу. Упоредити одслушане
композиције. Дискусија с ученицима – које је извођење, за клавир или оркестар,
оставило већи утисак на њих? Зашто?
Прочитати биографију композитора М. Тајчевића у уџбенику.
Саслушати „Цванцичицу“ Константина Бабића. Дискусија с ученицима – какав је карактер и доживљај ове композиције и које је изводи.
Прочитати биографију композитора К. Бабића у уџбенику.
Закључни део часа:
Подстакнути ученике да се присете које све инструменталне композиције познају
(нпр. Л. ван Бетовен: „За Елизу“, Ј. С. Бах: „Токата и фуга у d-molu“, Ђ. Тартини: „Ђавољи
трилер“, итд.). Саслушати једну од њих по избору ученика.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА

89

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 23.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ПА-ПА-ПАПАГЕНО
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: Волфганг А. Моцарт, дует
Циљеви: дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање с елементима класичног стила и опусом једног од
највећих композитора класичног стила В. А. Моцарта
 функционални: обрада текста у уџбенику и слушање музичких примера, Волфганг А. Моцарт: опера „Чаробна фрула“ – дует Папагена и Папагене, арија Папагена Ein Mädchen oder Weibchen и арија Сарастра O Isis und Osiris
 васпитни: развијање интересовања за класични стил, ширење сазнања о европској музичкој култури, изграђивање културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, компјутер, пројектор)
Корелација: историја
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Подстаћи ученике да се присете шта знају о композитору Волфгангу Амадеусу Моцарту. Испричати и/или прочитати Моцартову биографију из уџбеника. Подстаћи их
да размисле и кажу да ли познају неко надарено дете/ученика у својој средини.
Главни део часа:
Саслушати дует Папагена и Папагене из Моцартове опере „Чаробна фрула“. По могућности погледати дует или још коју сцену из опере „Чаробна фрула“ на ДВД запису или интернету (www.youtube.com).
Објаснити ученицима да дует чине два извођача која заједно изводе неку композицију. Подстаћи их да размисле да ли знају још неке певаче који певају у дуету. Навести их затим да изразе своје утиске у вези дуета Папагена и Папагене, о њиховом
изгледу, костимима (погледати фотографију у уџбенику).
Уз помоћ уџбеника испричати кратки садржај опере „Чаробна фрула“. Дискусија –
који би лик из опере „Чаробна фрула“ радо био/била? Зашто?
Закључни део часа:
Прочитати занимљивости из уџбеника о Моцарту (његово генијално музичко памћење на основу једног слушања; Алегријев шестогласни „Miserere“, који је чуо у Ватикану, као и о деловању Моцартове музике на људе).
Поново слушати музичке примере из опере „Чаробна фрула“ и подсетити се врста
мушких гласова:
 Волфганг А. Моцарт, опера Чаробна фрула – арија Папагена „Девојка или жена“,
 Волфганг А. Моцарт, опера Чаробна фрула – арија Сарастра „О Изис и Озириса“.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 24.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ТА-ТА-ТА-ТАААААААА!
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: Л. ван Бетовен
Циљеви: дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе свога и других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознавање с елементима класицизма, као и са опусом једног од
највећих композитора тог стила Л. ван Бетовена
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање музичких примера –
Л. ван Бетовен: „Симфонија бр. 5 у c-molu, оп. 67“, I став, „Симфонија бр. 6 у
F-duru, оп. 68, Пасторална“, V став, развијање слушне перцепције
 васпитни: развијање интересовања за класични стил, ширење сазнања о европској музичкој култури, изграђивање културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Подстаћи ученике да се подсете шта знају о животу и делима Лудвига ван Бетовена.
(Подсетити их на композицију „За Елизу“, „Пасторална симфонија“.)
Главни део часа:
Пре него што чују дело, напоменути ученицима да забележе које су инструменте
препознали током слушања композиције.
Саслушати I став 5. симфоније, тзв. „Судбинске“ Л. ван Бетовена. Нагласити ученицима карактеристичан и препознатљив почетак симфоније (погледати музички пример теме у уџбенику), који означава куцање судбине на врата и њен неминовни
долазак. Подстаћи ученике да прокоментаришу своје утиске и доживљаје након одслушане композиције. Дискутовати о музичким инструментима који се појављују у
композицији, а које су ученици препознали.
Прочитати у уџбенику биографију немачког композитора Л. ван Бетовена, подсетити ученике на његову трагедију (глувоћу). Погледати нотни запис 5. симфоније
писан Бетовеновом руком. Какав је Бетовенов рукопис? Шта о композитору могу
закључити на основу његова рукописа? Дискусија с ученицима.
Закључни део часа:
Саслушати V став 6. симфоније, Пасторалне Л. ван Бетовена.
Прочитати занимљивости о Бетовену (упоређивање с Моцартом, начином компоновања, као и Моцартовим изјавама о Бетовену). Подстаћи ученике да се изразе и
упореде који им се од те двојице композитора више свиђа и зашто. Разговор с ученицима.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 25.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: ВЕЗАНО, КРАТКО, ПРОДУЖЕНО
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: лук, легато, лигатура, стакато, корона
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе свога и других народа, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: усвојити нове песме, стећи и проширити сазнања о музици и музичким терминима и ознакама: легато, лигатура, лук, стакато, корона
 функционални: обрада текста из уџбеника, слушање и певање песмама „Ој,
ливадо росна траво“, „Кочија“ и „Беле руже, нежне руже“
 васпитни: проширивање интересовања за музичку културу, сарађивање у заједничком раду – извођењу
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, певање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (плакати, слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп)
Корелација: математика, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Упитати ученике шта знају о Морзеовој азбуци и споразумевању симболима и знаковима. Показати им на плакату (графофолији) Морзеову азбуку. Дискусија с ученицима на тему споразумевања знаковима и најава циља часа – свака нотна вредност
може да се продужи луком трајања, тачком и короном.
Главни део часа:
Отпевати народни напев „Ој, ливадо росна траво“ по слуху. Уочити и поновити знаке за понављање: прима и секунда волта. Уз помоћ примера у уџбенику објаснити
ученицима појам легато. Легато је ознака за извођачки поступак у музици којим се
повезано изводе две или више узастопних нота различитих висина. Означава се луком који повезује прву и последњу ноту у низу. Написати пример за легато на таблу.

Налог за ученике: пронаћи у нотном запису музичког примера „Ој, ливадо росна
траво“ ознаке за легато.
Погледати затим следећи пример у коме је објашњена лигатура: лук који веже, спаја
две ноте исте висине, при чему се прва нота изводи а друга се ’наставља’, тј. сабира се њена вредност с претходном нотом. Написати примере за лигатуру на таблу.

Тачка после ноте продужава ноту за половину њене вредности. Проучити примере
у уџбенику.

Закључни део часа:
Поновити све нове појмове обрађене на наставном часу: лук, легато, лигатура, стакато, нота с тачком, корона.
Помоћи ученицима да реше/измисле ритмички пример (стр. 100) користећи нотне
вредности предложене у уџбенику.
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Саслушати народну песму „Кочија“ из Индонезије и научити ученике да је певају.
Објаснити ученицама да је Индонезија највећа острвска земља на свету и да се налази у југоисточној Азији, између Индијског и Тихог океана, јужно од Тајвана и Филипина.
Обратити ученицима пажњу на знаке за понављање, на тачкице испод нота, и рећи
им да се оне изводе врло кратко – стакато.
Саслушати/певати/одсвирати ученицима мађарску песму „Беле руже, нежне руже“,
и обратити им пажњу на ознаку за корону. Објаснити ученицима да корона продужава нотну вредност.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 26.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: СОЛО ПЕСМА ФРАНЦА ШУБЕРТА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: соло песма, Франц Шуберт
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других
народа, упознавање музичких форми
Задаци:
 образовни: упознавање с појмом и формом соло песме и њеним најзначајнијим представником, Францом Шубертом
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање музичких примера Шубертових соло песама („Ружица у гају“, „Пастрмка“, „Липа“ и „Аве Марија“, формална анализа (форма соло песме), развијати слушну перцепцију
 васпитни: изграђивање културних навика ученика за слушање уметничке музике, развијање интересовања за музику
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, српски језик
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Подстаћи ученике да се присете неких песама које нарочито памте или их радо
рецитују. Уколико и сами пишу стихове, навести их да опишу тему коју изаберу.
Главни део часа:
Прочитати биографију аустријског композитора Франца Шуберта и кратко представити форму соло песме. Истакнути како је композитора за компоновање надахнуо
текст, тј. поезија. Соло песме које ће ученици слушати написане су за соло певача и
клавир. Овај инструмент има истакнуту деоницу у својству тумача радње и атмосфере. То ученицима треба посебно нагласити јер соло песме могу бити компоноване и за друге инструменте, али и за соло певача уз пратњу оркестра.
Погледати слику која приказује Рене Флеминг (сопран) како изводи соло песму уз
пратњу оркестра. Поновити врсте женских гласова.
Слушати следеће две соло песме Ф. Шуберта: „Липа“, у којој клавирски увод описује
шуштање лишћа на дрвету липе, а напев је једноставан, народни; „Аве Марија“, која
је једна од најпознатијих и најизвођенијих његових соло песама.
Истакнути Шубертову марљивост, као и велики опус дела који је оставио у свом
кратком животу (умро је у 31. години). Прочитати биографију композитора и занимљивост о његовој најплоднијој стваралачкој години.
Саслушати Шубертову композицију: „Ружица у гају“: о ружи која моли дечака да је
не убере, јер ће га она у противном убости својим трњем (преносно значење), соло
песму „Пастрмка“ у којој клавирска деоница дочарава слику поточића и пливање
пастрмке, док глас пева једноставан, народни напев. Песма говори о пастрмки која
безбрижно плива у потоку, док је са обале посматра рибар и на крају је упеца.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:
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Закључни део часа:
Питати ученике да ли су певали и наступали соло, уз караоке, на дечјим фестивалима... Подстаћи их да сами напишу стихове и компонују песму.
Још једном саслушати Шубертову соло песму која је на ученике оставила највећи
утисак.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 27.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: МУЗИЧКО ПУТОВАЊЕ КРОЗ НЕМАЧКУ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: Ф. Менделсон Бартолди, Ј. Брамс
Циљеви: развијање интересовања за музику, упознавање музичке културе других
народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: упознати нова дела – упознавање с формом концерта за инструмент уз пратњу оркестра, као и композиције за клавир
 функционални: слушање музичких примера: Ф. Менделсон Бартолди: „Концерт за виолину и оркестар у e-molu“, I став, „Сан летње ноћи“ – Свадбени
марш и Ј. Брамс: „Пета мађарска игра у g-molu“ за клавир четвороручно, обрада текста у уџбенику, развијати слушну перцепцију
 васпитни: ширење сазнања о музичким формама и стиловима, као и о најважнијим композиторима светске музичке баштине, изграђивање културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (географске карте, слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Најавити обраду немачких композитора Ј. Брамса и Ф. Менделсона.
Главни део часа:
Погледати карту Европе (Немачке), прочитати основне податке из биографија о
композиторима Менделсону и Брамсу, „проћи“ њихов пут кроз градове Немачке
(Хамбург, оба композитора су тамо рођена; Лајпциг, Дрезден, Хановер, Дизелдорф,
Вајмар..). Споменути да Немачка и Аустрија имају дугу и богату музичку традицију
(присетити се великих композитора попут Баха, Моцарта и Бетовена).
Саслушати I став Концерта за виолину и оркестар у e-molu Ф. Менделсона Бартолдиja. Коментарисати утиске ученика.
Поновити у коју групу инструмената спада виолина и који су јој инструменти сродни.
Прочитати мисао виолинисте Јозефа Јоакима о том познатом и радо извођеном
концерту. Напоменути да су највећи композитори музичког раздобља романтизма
посветили своје најзначајније виолинске концерте управо Ј. Јоакиму. Ј. Брамс му је,
такође, посветио свој Виолински концерт.
Саслушати и „Свадбени марш“ из Сна летње ноћи Феликса Менделсона Бартолдиja.
Коментарисати чињеницу да се Менделсон бавио и сликањем (погледати његово
дело у уџбенику – акварел града Луцерна из 1847. године).
Саслушати Брамсову 5. мађарску игру у g-molu у извођењу за клавир четвороручно.
Упоредити с наведеним подацима о Брамсу који говоре о његовој склоности према
мађарском фолклору и сарадњи са мађарским виолинистом Е. Хофманом.
Поновити у коју групу инструмената спада клавир и који инструменти су сродни
клавиру.
Закључни део часа:
Прочитати занимљивости из уџбеника о композитору Ј. Брамсу.
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БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 28.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: ДВОПОЛОВИНСКИ ТАКТ
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 2.2.1.

Кључни појмови: такт ала бреве (двополовински такт)
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: стицање и проширивање појмова о музичкој терминологији, усвајање новог дела
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање В. А. Моцарт: „Соната за
клавир бр. 6 у D-duru“, III став, развијати слушну перцепцију, развијати осећај
за ритам
 васпитни: проширивање сазнања о музичкој уметности, изграђивати културне навике ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: математика
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити с ученицима врсте тактова: двочетвртински, трочетвртински... Горњи
број у разломку написаном иза кључа означава до колико бројимо, а доњи коју нотну вредност бројимо.
Главни део часа:
Исто тако, нотна вредност коју бројимо не мора бити само четвртина него може
бити и половина. Ова вредност се означава као 2/2, што читамо: ала бреве.
или
Саслушати музички пример В. А. Моцарт: „Соната за клавир бр. 6 у D-duru“, III став.
Помоћу тактирања објаснити ученицима како се броји ’на 2’.
Закључни део часа:
Подстаћи ученике да сами тактирају за време слушања музичког примера.
Поновити с ученицима шта су досад научили о животу и делима Волфанга А. Моцарта.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 29.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: СИНКОПА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: лигатура, синкопа
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога и других народа, развој музикалности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: усвојити нове песме, упознавање музичких термина: синкопа,
ритмичка фигура
 функционални: обрада текста у уџбенику, певање песме „Јелено, девојко“ и
слушање црначке духовне песме Nobody knows, изражајно певати, развијати
осећај за ритам
 васпитни: упознавање и проширивање знања о музичкој култури, развијање
културне навике ученика
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, певање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, географија
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Саслушати песму „Јелено, дјевојко“.
Главни део часа:
По слуху научити ученике да певају песму „Јелено, девојко“. Скренути њихову пажњу на нотни запис у уџбенику. Објаснити уз помоћ уџбеника појам синкопе.
Синкопа је ритмичка фигура у којој се нагласак премешта с ненаглашеног дела такта на наглашен део, а настаје њиховим повезивањем (лигатуром). Поновити термин лигатуре. Лигатура повезује два тона исте висине, при чему се сабира њихово
заједничко трајање и изводи као један тон.

На табли написати ритмички пример са синкопом или у уџбенику посматрати како
настаје синкопа.

Помоћи ученицима да у ритмичком примеру у уџбенику уоче синкопу.

Закључни део часа:
Објаснити ученицима да се синкопа често сусреће у забавној музици, а као пример
саслушати црначку духовну песму Nobody knows у извођењу Луја Армстронга. Подстаћи ученике да изразе своје утиске о песми и да у музичком примеру препознају
ритам синкопе.
На којем инструменту свира Луј Армстронг (труба)?
У коју групу инструмената припада труба (лимени дувачки инструменти)?
Који су инструменти сродни труби (хорна, тромбон и туба)?

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:
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Пример написати на табли и означити синкопу.
Употребом синкопе добија се утисак ритмичке живости, напетости и изненађења.
Подстаћи ученике да сами измисле ритмички пример у коме ће бити заступљена и
синкопа.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 30.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: БАЈКА, ПРИЧА И ЛЕГЕНДА У МУЗИЦИ (1)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: П. И. Чајковски, Е. Григ
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе других народа, упознавање музичких стилова
Задаци:
 образовни: бајке, приче и легенде као надахнуће за композиторе; упознавање најпознатијих композиција и композитора с том тематиком
 функционални: слушање нових дела: П. И. Чајковски: балет Успавана лепотица – „Валцер“, Е. Григ: Пер Гинт – став „Јутро“ и „У пећини горског краља“, развијање слушне перцепције
 васпитни: проширивање знања о музици и музичким формама и најпознатијим композицијама надахнутим бајкама, причама и легендама, изграђивање
културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, рачунар, пројектор)
Корелација: историја
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Подстаћи ученике да се присете које су им приче и бајке из најранијег детињства
остале у лепом сећању, а које и дан-данас воле да гледају или слушају у облику приче, цртаног филма, филма...
Питати да ли је неко гледао и/или слушао бајку и у форми балета, опере, инструменталне композиције... Поновити шта је балет, а шта опера (музичко-сценска дела).
Главни део часа:
Уз помоћ уџбеника набројати композиторе и приче које су обликоване у форми балета или опере. Прво споменути балете Успавана лепотица, Крцко Орашчић и Лабудово језеро Петра И. Чајковског. Ђ. Росини је написао оперу Пепељуга, Е. Хумпердинк оперу Ивица и Марица, М. Равел оперу Дете и чаролије, Н. Римски-Корсаков
оперу Сњегурочка, В. А. Моцарт оперу Чаробна фрула, Е. Григ сценску музику Пер
Гинт и А. Бородин оперу Кнез Игор. Напоменути да је опера Кнез Игор епска опера с
историјским садржајем.
Прочитати биографију руског композитора П. И. Чајковског. Саслушати избор из
балета Успавана лепотица – „Валцер“. С ученицима прокоментарисати утиске након одслушаног музичког примера.
Затим прочитати биографију норвешког композитора Е. Грига. Саслушати став „Јутро“ и став „У пећини горског краља“ из сценске музике Пер Гинт. Ученике упутити
да препознају инструменте који учествују у извођењу става „Јутро“.
Препричати основну тематику ставова (свитање, гноми и зли у пећини горског краља) или прочитати занимљивост у уџбенику.
Закључни део часа:
Наставник, такође, може на ДВД запису или помоћу интернета (www.youtube.com) да
прикаже поједине сцене из балета Успавана лепотица или Лабудово језеро Петра И.
Чајковског.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 31.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање
Наставна јединица: БАЈКА, ПРИЧА И ЛЕГЕНДА У МУЗИЦИ (2)
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.2.2.

Кључни појмови: Н. Римски-Корсаков, А. Бородин
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе других народа
Задаци:
 образовни: бајке, приче и легенде као надахнуће за композиторе; упознавање најпознатијих композиција и композитора с том тематиком
 функционални: слушање нових дела: Н. Римски-Корсаков: „Шехерезада“ (избор из симфонијске свите); А. Бородин: Половецке игре из опере „Кнез Игор“,
развијање слушне перцепције
 васпитни: проширивање знања о музици и музичким формама и најпознатијим композицијама надахнутим бајкама, причама и легендама, изграђивање
културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: разговор, излагање, слушање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (ЦД запис)
аудио-визуелна (ДВД запис, интернет)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, ДВД-плејер, ТВ, компјутер, пројектор)
Корелација: историја, српски језик
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Поновити наставне садржаје с претходног часа и подсетити се слушаних дела и
композитора.
Главни део часа:
Прочитати биографију руског композитора Н. Римски-Корсакова, посебно занимљивост у којој се описује легенда о Шехерезади (султану је сваке вечери причала
недовршену причу током 1001 ноћи, како би јој сачувао живот и на крају се заљубио у њу и оженио је).
Слушати музичке примере из симфонијске свите Шехерезада Николаја Римски-Корсакова (I став – Море и Синбадов брод (одломак) и III став – Млади принц и принцеза).
Након одслушаних музичких примера с ученицима коментарисати тему Шехерезаде
(виолина, утицај оријенталних мелодија) и тему султана.
Прочитати биографију руског композитора Александра Бородина и саслушати Половецке игре из опере „Кнез Игор“, насталој према легенди из XII века. Напоменути
да је опера Кнез Игор епска опера с историјским садржајем.
Упоредити Бородинове Половецке игре са деловима Шехерезаде Римски-Корсакова.
Дискутовати с ученицима какав је утисак на њих оставила прва, а какав друга композиција.
Погледати у уџбенику дизајн сцене за извођење опере Кнез Игор и коментарисати
га с ученицима. Прочитати занимљивости о опери Кнез Игор.
Закључни део часа:
Наставник, такође, може на ДВД запису или помоћу интернета (www.youtube.com) да
прикаже поједине сцене из обрађене опере и симфонијске свите.
Подстаћи ученике да одаберу најинтересантнији и најлепши музички пример. Уколико је то могуће, упутити их да посете балетску или оперску представу насталу на
основу неке бајке, приче или легенде.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 32.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: ТРИОЛА
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: триола, С. Бинички
Циљеви: описмењавање, развијање интересовања за музику, упознавање музичке
културе свога народа
Задаци:
 образовни: упознавање и савладавање музичке терминологије; ритмичка фигура: триола
 функционални: обрада текста у уџбенику, рад на нотним примерима: „Тасино коло“, С. Бинички: „Марш на Дрину“, слушање С. Бинички: „Марш на Дрину“,
свирати ритмичку пратњу, певање песме „Дуго се поље зелени“, слушање и
упоређивање музичких примера „Бибиди-бабиди бу“
 васпитни: упознавање и проширивање музичке културе и писмености, неговање традиционалне музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер)
Корелација: историја, математика
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Подстаћи ученике да пронађу/измисле што више тросложних речи, као што је нпр.
реч ја-бу-ка, ба-на-на, три-о-ла.
Главни део часа:
Нека ученици тактирају руком, тапшу или ударају о колено рецитујући у том ритму
док изговарају или набрајају речи из уџбеника наведене у задатку.
Пе-ва-мо, сви-ра-мо, и-гра-мо,
У-чи-мо, сли-ка-мо, ства-ра-мо.

Пе - ва - мо, сви - ра - мо, и - гра - мо,

у - чи - мо, сли - ка - мо, ства - ра - мо.

Уз помоћ уџбеника објаснити шта је триола.
Триола је ритмичка фигура у којој тактову јединицу бројања делимо на три једнака
трајања уместо на два или четири. Траје док избројимо до један или начинимо један
покрет руке. Обележава се бројем 3.

Закључни део часа:
Слушати музички пример „Бибиди-бабиди бу“. Помоћи ученицима да одговоре на
питања након нотног записа песме „Бибиди-бабиди бу“ (стр. 109).
Слушати музички пример „Бибиди-бабиди“ у извођењу Луја Армстронга. Дискусија
с ученицима – који им се музички пример песме више свиђа и зашто.
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Помоћи ученицима да допуне ритмички пример у уџбенику одговарајућим ритмичким вредностима.
Подстаћи ученике да сами измисле ритмички пример користећи ритмичке фигуре
и нотне вредности које већ познају.
У нотном примеру „Тасино коло“ уочити триолу.
Ученицима објаснити разлику између 6/8 такта и триоле. У 6/8 такту, тактирамо
на два јер је четвртина с тачком јединица бројања. Триола се може у свом облику јављати у било ком такту. Према упутствима, тј. ритмичком примеру у уџбенику,
куцати или пљескати (или свирати на удараљкама Орфовог инструментаријума) за
време слушања композиције Марш на Дрину Станислава Биничког.
Прочитати биографију композитора Станислава Биничког.
Уз пратњу наставника певати народну песму из Србије „Дуго се поље зелени“. Уочити триолу у нотном тексту песме.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 33.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење, стваралаштво
Наставна јединица: ПАЦИФИК 231
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.2, МК. 3.2.1.

Кључни појмови: А. Хонегер, музика XX века
Циљеви: развијање властитог става, дискусија, развијање интересовања за музику,
упознавање музичке културе других народа, упознавање музичких стилова, развој
музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног
музицирања
Задаци:
 образовни: упознавање музичког израза композитора XX века, усвојити ново
дело и композитора
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање музичких примера: А. Хонегер: „Пацифик 231“ и „Рагби“, развијати слушну перцепцију, уочити и слушно препознати врсте инструмената
 васпитни: развијање интересовања за музику, изграђивање културних навика ученика за слушање уметничке музике
Тип часа: час обраде
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (интернет)
визуелна (слике, фотографије)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, компјутер, пројектор)
Корелација: историја
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Подстаћи ученике да размисле да ли знају неког композитора, композицију или начин компоновања музичког израза XX века. Подсетити их на важне технолошке изуме крајем XIX и почетком XX века (нпр. телефон, електрична сијалица...). Такође,
подсетити их на технолошке изуме Николе Тесле.

Закључни део часа:
Прочитати коментаре и занимљивост из уџбеника у вези Артура Хонегера и композицију „Пацифик 231“. Саслушати композицију „Рагби“ А. Хонегера. Дискусија с ученицима о музичком примеру – ко га изводи, шта описује композиција.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:
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Главни део часа:
Споменути ученицима како је музика XX века, као и ликовна уметност и књижевност,
препуна разних стилова и израза. Они многим људима нису блиски, разумљиви или
музички речено „слушљиви“. Као пример узети интересантну композицију Артура
Хонегера, француског композитора швајцарског порекла, симфонијски став „Пацифик 231“, који је био задивљен локомотивама и возовима, новим изумом човечанства и технологије који је у много чему променио свет и инспирисао бројне композиторе. Нека један од ученика прочита наглас биографију Артура Хонегера.
Пре почетка слушања композиције нагласити ученицима да се у композицији „Пацифик 231“ ради о типу парне локомотиве с почетка XX века, њеном кретању, убрзавању, вожњи и путовању. При томе се у композицији имитира рад мотора, прво
споро, па све брже окретање точкова локомотиве, звиждук сирене итд.
Саслушати композицију „Пацифик 231“ и подстаћи ученике да слушајући композицију, замишљају воз који полако креће, убрзава и путује. Ако је могуће, саслушати снимак истог дела на интернету (www.youtube.com) уз филмски приказ. Рећи
ученицима да опишу своје доживљаје и утиске након слушања композиције, и да
препознају и уоче које је инструменте користио Хонегер како би приказао рад и
вожњу парне локомотиве. Дати им задатак да познатим терминима одреде динамику и темпо (који постепено расту од тишег према гласнијем и од споријег према
бржем – piano, crescendo, mezzopiano, mezzoforte, forte, односно, adaggio, andante,
moderato, allegro).
Користећи инструменте које сте већ израдили у 5. разреду, покушајте заједно да
смислите сличну композицију (дување у боце, штапићи, удараљке, звиждаљке, шуштање помоћу трљања дланова, гужвања папира, куцкања оловком о сто...).

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 34.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење
Наставна јединица: СВИРАМО ЗАЈЕДНО
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 3.1.1, МК. 3.2.1, МК. 3.3.1.

Кључни појмови: оркестар, диригент, партитура, музички инструменти
Циљеви: описмењавање, дискусија, развијање интересовања за музику, упознавање
музичке културе свога и других народа, упознавање музичких стилова, развој музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког музицирања
Задаци:
 образовни: стицање знања о оркестру и музичким инструментима, улози диригента и партитуре
 функционални: обрада текста у уџбенику, слушање, развијање осећања за
ритам кроз заједничко музицирање, музички пример: П. И. Чајковски: балет
Успавана лепотица – „Валцер“
 васпитни: развијање интересовања за музичке инструменте, развијање интересовања за музику и њено разумевање, радост у заједничком музицирању
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (слике, фотографије, графофолије)
текстуална (уџбеник, партитура)
помоћно-техничка (ЦД-плејер, графоскоп)
Корелација: српски језик
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Питати ученике како се осећају када сарађују и деле радост са својим пријатељима.
Главни део часа:
Подстаћи ученике да се присете шта знају о оркестру, где су га видели, слушали,
ко и шта чини оркестар (музичари, инструменти, диригент). Прочитати текст из уџбеника о оркестру и проучити слику која приказује делове оркестра. Слику оркестра можете приказати и путем графофолије. Поновити које све групе инструмената чине оркестар уз помоћ текст и слика у уџбенику (стр. 42. и 43).
Објаснити која је улога диригента и чему служи партитура (показати пример партитуре).
Закључни део часа:
Формирати оркестар разреда и извести на доступним инструментима Орфовог инструментаријума део из балета Петра И. Чајковског: Успавана лепотица – „Валцер“
у аранжману Драгане Петров.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 35.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, слушање, извођење, стваралаштво
Наставна јединица: ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО
Образовни стандарди који се могу применити:
MK. 3.1.1, МК. 3.3.1, MK. 3.4.3.

Кључни појмови: из наставних садржаја музичке културе 6. разреда
Циљеви: описмењавање, развијање властитог става, дискусија, развијање интересовања за музику, развој музикалности и креативности, неговање и развијање заједничког и индивидуалног музицирања
Задаци:
 образовни: усвојити нове песме, поновити одабране наставне садржаје музичке културе 6. разреда
 функционални: закључивање и упоређивање, израда топ-листе и/или компоновање песме, певање песмама: М. Шимић: „Узми једну звезду“ и А. Ерцег:
„Машта“
 васпитни: подстицати весеље при заједничком раду и музицирању, развијање стрпљења и међусобне толеранције у заједничком раду
Тип часа: час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад групама
Наставне методе: разговор, певање, слушање, свирање
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Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и), ЦД запис)
аудио-визуелна (–)
визуелна (–)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (ЦД плејер)
Корелација: –
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Питати ученике да се присете шта су учили током школске године на часовима музичке културе.
Главни део часа:
Научити ученике да певају песму из области дечјег стваралаштва „Узми једну звезду“ Милене Шимић.
На музичком примеру поновити врсту такта (alla breve), појмове лигатуре, синкопе,
знаке понављања, ознаке прима и секунда волта.
Научити ученике да певају песму из области дечјег стваралаштва „Машта“ Александре Ерцег.
На музичком примеру поновити врсту такта, појмове лигатуре, синкопе, знаке понављања, ознаке прима и секунда волта и лествицу.
Закључни део часа:
1. Усмерити ученике да саставе стихове и да на њих компонују песму, као и да је изведу пред својим разредом.
2. Према заједничком избору ученика поновити и отпевати и/или саслушати најомиљеније композиције и саставити „топ листу“ најдражих песама и одслушаних
композиција с ЦД записа уз уџбеник.

БЕЛЕШКЕ О ЧАСУ:

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Основна школа:
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Наставник:

Разред: 6.

Датум:

Редни број часа: 36.

Наставна тема/подручје: знање и разумевање, извођење, стваралаштво
Наставна јединица: УРАДИ САМ!
Образовни стандарди који се могу применити:
МК. 2.1.1, МК. 3.4.2.

Кључни појмови: музичко стваралаштво
Циљеви: развијање властитог става, развијање интересовања за музику, развој музикалности и креативности
Задаци:
 образовни: савладавање елемената компоновања
 функционални: рад на састављању властите мелодије, свирање
 васпитни: подстицање креативности и властитог музичког израза, развијање
интересовања за музику, бонтон слушања музике у концертној сали
Тип часа: час обраде, час утврђивања и понављања
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у групама
Наставне методе: разговор, излагање, демонстрација, певање, слушање, свирање
Наставна средства/помагала:
аудитивна (инструмент(и))
аудио-визуелна (–)
визуелна (–)
текстуална (уџбеник)
помоћно-техничка (–)
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Корелација: математика
Литература: уџбеник, приручник

ТОК НАСТАВНОГ ЧАСА:
Уводни део часа и најава циља:
Уз помоћ уџбеника подстаћи ученике на разговор о властитој креативности (компоновању, импровизовању). Питати ученике да ли су, где и када сами измислили
властиту песму, текст и мелодију.
Главни део часа:
Упутити ученике да погледају примере, мелодијске исечке наведене у уџбенику, а
затим и покушају да их саставе у нову, властиту мелодију путем покушаја, упоређивања, закључивања.
Примери мелодијских исечака из уџбеника

Састављену мелодију написати у нотну свеску, па извести свој рад.
Направити малу приредбу новонасталих композиција и похвалити покушај и рад
сваког ученика.
Закључни део часа:
Прочитати у додатку уџбеника Бонтон у концертној сали и прокоментарисати га с
ученицима.

ПРЕДЛОЗИ ПРИПРЕМА
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