
ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

                                                                                                     Школска 2015/2016. година  

                                  

                                                                                             ЗА МЕСЕЦ   СЕПТЕМБАР     

                                     

                                        Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред  ДРУГИ           недељни фонд часова 1 

 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред.број 

часа наст. 

јединице 

 

Назив наставне јединице 

Тип 

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

1. 1. Од куће до школе – „Букварци“,СМ 

Н.Херцигоња „Шапутање“ 

 

 обрада 

 

фронтални 

вербална, 

демонстра-

тивна, рад на 

нотном 

тексту 

уџбеник: 10, 11.стр, 

инструмент на коме свира 

учитељица 

 

3. 2. Опет у школи: Бројалице: 

„Еци,пеци,пец“ и „Коларићу,панићу“  

 

 утврђивање 

 

фронтални,   

у пару, 

индивидуални 

вербална, 

демонстра- 

тивна, 

илустратив-

на 

уџбеник: 12. и 13. стр,  

снимци композиција, 

метроном (уколико постоји 

у кабинету) 

1. 3. Стиже јесен: „Јесен“  

обрада  

 

фронтални, 

индивидуални 

вербална, 

демонстра-

тивна, рад на 

нотном 

тексту, 

метода драме, 
рад са ин-

струментима 

уџбеник: 14. и 15. Стр. 

 

3. 4. Свирање на дечјим музичким 

инструментима: „Киша и мрав“,СМ 

„Јесења симфонија“ 

 

 утврђивање 

 

фронтални, 

индивидуални 

вербална, 

демонстра-

тивна, писани 

радови 

ученика, 

аудитивна, 
рад са ин-

струментима 

уџбеник: 16. и 17. стр,  

неколико металофона,дечји 

музички инструменти 



1. 5. Брзо и споро извођење: „Коњић“,СМ 

„Дивљи јахач“ 

 

 утврђивање 

 

фронтални, 

индивидуални 

вербална, 

демонстратив

на, 

илустративна

, рад на 

нотном 

тексту, 

аудитивна 

уџбеник: 18. и 19. стр,  

снимци композиција   

 

 

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

                                                                                                      Школска 2015/2016. година      

                              

                                                                                             ЗА МЕСЕЦ   ОКТОБАР     

                                         

                                        Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред  ДРУГИ           недељни фонд часова 1 

 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред. број 

часа наст. 

јединице 

                             

Назив наставне јединице 

Тип 

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

1. 6. Птичји пев: Бројалица „Једна врана 

гакала“  

 

 

утврђив

ање 

 

фронтални,  

у пару 

вербална, 

демонстративна, 

илустративна, 

рад на нотном 

тексту 

уџбеник: 20. и 21.стр.,нотни текст 

1. 7. Кокошија посла: „Петлић“,СМ 

Ж.Ф.Рамо „Кокошка“ 

 

обрада 

 

 

фронтални, 

групни 

вербална, 

демонстративна, 

илустративна, 

рад на нотном 

тексту, рад са 

инструментима 

уџбеник: 22. и 23. стр,  Орфови 

инструменти , снимци композиција Ж. 

Ф. Рамоа 

1. 8. Животињско царство:“Иш,иш,иш“ ,СМ 

М.Шоуц „Заклео се бумбар“ 

 

обрада 

 

фронтални, 

индивидуал

ни 

вербална, 

демонстративна, 

илустративна, 

рад на нотном 

тексту 

уџбеник: 24. и 25. стр, инструмент на 

коме свира учитељ/ица 



1. 9. На месечини: „Док месец сја“,СМ 

Ж.Масне „Медитација“ 

обрада   

фронтални 

вербална, 

демонстративна, 

илустративна, 

рад на нотном 

тексту 

уџбеник: 32. и 33. стр,  инструмент на 

коме свира учитељ/ица  

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

                                                                                             Школска 2015/2016. година  

                                       

                                                                                             ЗА МЕСЕЦ   НОВЕМБАР     

                                          

                                        Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред  ДРУГИ           недељни фонд часова 1 

 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред.број 

часа наст 

јединице 

                             

                                Назив наставне јединице 

Тип  

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

2.  

   10. 

Снивај,спавај: „Постеља за зеку“,СМ 

Н.Радуловић „Моја успаванка“ 

 

обрада 

 

фронтални,  

у пару, 

индивидуални 

 

вербална, 

демонстра-

тивна, 

илустративна, 

рад на нотном 

тексту, рад са 

инструментима 

уџбеник:  38. и 39. стр,   

металофони 

(клавијатуре), Орфови  

инструменти 

 

1.  

   11. 

Слатка тајна: „Фабрика бомбона“ ,СМ 

М.И.Бели „Мађионичар“ 

 

обрада 

 

фронтални, 

индивидуални 

 

вербална, 

демонстра- 

тивна, 

илустративна, 

рад на нотном 

тексту, рад са 

инструментима 

уџбеник:  40. и 41. стр,  

металофони 

3.  

   12. 

Прича причу причалица: „Тетка 

Метка“,СМ Н.Петин „Бакине приче“ 

 

обрада 

 

фронтални,  

у пару, 

индивидуални 

вербална, 

демонстра- 

тивна, рад на 

нотном тексту, 

уџбеник: 42. и 43. стр,  

инструмент на коме свира 

учитељ/ица,  



 

    1. 

 

   13. 

Тика ,така ,так:“Куцање сатова“ ,СМ 

А.Понкјели „Игра часовника“ 

 

 утврђивање 

 

фронтални, 

индивидуални 

вербална, 

демонстра- 

тивна, рад на 

нотном тексту, 

аудитивна, рад 

са инстру- 

ментима 

уџбеник: 44. и 45. стр, 

металофони, инструмент на 

коме свира учитељ/ица 

 

 
ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

                                                                                                        Школска 2015/2016. година  

                                  

                                                                                             ЗА МЕСЕЦ   ДЕЦЕМБАР    

                                          

                                        Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред ДРУГИ          недељни фонд часова 1 

 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред. број 

часа наст. 

јединице 

                             

                                Назив наставне јединице 

Тип  

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

 

 1. 

 

    14. 

Снежне радости: „Ала веје, веје“ ,СМ 

З.Вауда „Пахуљица“ 

 

 утврђивање 

 

фронтални, 

групни 

вербална, 

демонстративна, 

рад на нотном 

тексту, 

аудитивна 

уџбеник.  26. и 27. стр, 

снимци композиција  

1. 

    

 

    15. 

Зимска бајка: „Зимска песма“ ,СМ 

М.И.Бели „Песма о одјеку“ 

 

 утврђивање 

 

фронтални,  

групни 

 

вербална, 

демонстративна, 

аудитивна 

уџбеник. 28. i 29. стр,  

снимци композиција 

1. 

  

 

    16. 

„Ој Бадњаче, Бадњаче“  

обрада  

 

фронтални,  

групни 

вербална, 

демонстративна, 

рад на нотном 

тексту, драмска 

уџбеник. 30. и 31. стр, 

даире, снимци композиција   



1. 

     

 

    17. 

Систематизација градива: (понављање1.)  

обрада 

 

фронтални,  

групни 

вербална, 

демонстративна, 

рад на нотном 

тексту, рад са 

инструментима 

уџбеник. 34. и 35. стр, 

прапорци, звончићи, звечке, 

металофони, снимци 

композиција Божић, Божић 

благи дан  и  

Дође Божић, коледо 

 

 
ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

                                                                                                       Школска 2015/2016. година  

                                  

                                                                                             ЗА МЕСЕЦ   ЈАНУАР     

                                         Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред  ДРУГИ            недељни фонд часова 1 

 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред. број 

часа наст. 

јединице 

                             

                                Назив наставне јединице 

Тип  

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

 

 1. 

 

    18. 

 Химне: Светосавска химна и државна 

химна – слушање музике  

утврђив

ање 

фронтални, 

индиви-дуални,  

у пару 

вербална, 

демонстративна,  

радови ученика, 

рад са 

инструментима 

уџбеник. 8. и 9. стр,  

снимци композиција 

 

1, 

  

 

  19. 

 У окриљу ноћи: Блистај, блистај звездо 

мала,СМ В.А.Моцарт „Соната за клавир 

у А-дуру“,3. Став „Турски марш“ 

 

обрада 

 

фронтални 

вербална, 

демонстра-

тивна, рад на 

нотном тексту 

уџбеник: 50. и 51. стр, 

снимци композиција  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

                                                                                                         Школска 2015/2016. година  

                                  

                                                                                                           ЗА МЕСЕЦ   ФЕБРУАР     

                                        Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред  ДРУГИ            недељни фонд часова 1 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред. број 

часа наст. 

јединице 

                             

                                Назив наставне јединице 

Тип  

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

2.  

  20. 

СМ „Нек свуда љубав сја“ СМ М.А. 

Шарпантје „Те деум „ 

 

обрада 

 

фронтални, 

индивидуални 

 

вербална, 

демонстра-

тивна, 

илустративна, 

рад на нотном 

тексту 

уџбеник:  62, 63. стр, 

снимак  композиције  

1.  

   21. 

Плес за маму: „Мамино коло“ СМ 

Ш.Млађи „Анина полка“ 

 

обрада  

 

фронтални 

вербална, 

демонстра-

тивна, рад на 

нотном тексту 

уџбеник: 46. и 47. стр, 

снимци песама које су 

предвиђене  

за слушање 

3.  

   22. 

Драгој особи: „Телеграм“ ,СМ Л.ван 

Бетовен „За Елизу“ 

 

 утврђивање 

 

фронтални,  

у пару, 

индивидуални 

 

вербална, 

демонстра- 

тивна, рад на 

нотном  тексту, 

радови ченика, 

метода драме 

уџбеник:  48. и 49 стр, 
снимак  песме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

                                                                                             Школска 2015/2016. година  

                                  

                                                                                             ЗА МЕСЕЦ   МАРТ    

                                        Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред  ДРУГИ          недељни фонд часова 1 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред. број 

часа наст. 

јединице 

                             

                                Назив наставне јединице 

Тип  

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

1.  

   23. 

Запевајмо пролећу: „Пролећно коло“ 

,СМ „Пролећна песма“, народна песма 

из Пољске 

 

обрада  

 

фронтални,  

у пару, 

индивидуални 

вербална, 

демонстра- 

тивна, рад на 

нотном  тексту, 

рад са 

инструментима 

уџбеник: 52. и 53. стр,  

снимци песама , металофони 

(клавијатуре) 

 

1.  

   24. 

Звукови пролећа: „Пролећна 

песма“,СМ В.А.Моцарт „О, мају 

драги, дођи“ 

 

Утврђива

ње 

 

фронтални, 

индивидуални 

вербална, 

демонстративна, 

илустративна, 

рад на нотном 

тексту, 

метода драме 

уџбеник: 54. и 55. стр,  

снимак композиције и  

класичних композиција по 

избору учитеља,  

 

 

1.  

    25. 

У шуми: „Зелени се јагодо“ ,СМ 

Н.Паганини „Капричо бр.9,Ловачки“ 

утврђива

ње 

  

 

фронтални,  

у пару, 

индивидуални 

 

вербална, 

демонстративна, 

аудитивна, рад 

на нотном 

тексту, 

метода драме 

 

 

уџбеник: 56. и  57. стр, 

снимци одломка 

 

2.  

    26. 

Музика око нас ,СМ „Пинк пантер“ и 

СМ З.Вауда „Јежева кућа“ 

 

обрада  

 

фронтални,  

вербална, рад на 

нотном тексту, 

демонстративна 

уџбеник: 68. и 69. стр, 

снимак композиције 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

                                                                                                       Школска 2015/2016. година  

                                  

                                                                                                            ЗА МЕСЕЦ   АПРИЛ     

                                         

                                        Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред  ДРУГИ            недељни фонд часова 1 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред. број 

часа наст. 

јединице 

                             

                                Назив наставне јединице 

Тип  

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

3.  

    27. 

Играјмо игру:“Чворак“ ,СМ Т.Сузато 

„Игра“ 

 

обрада 

 

фронтални,  

у пару, 

индивидуални 

вербална, рад на 

нотном тексту, 

демонстративна 

уџбеник: 70 и 71. стр, 

снимци композиција  

2.  

    28. 

Играмо се музиком,СМ Л.Моцарт 

„Дечја симфонија“ 

 

 утврђивање 

 

фронтални 

вербална, 

демонстративна, 

метода драме 

уџбеник: 72. 73. стр, снимак 

Григове композиције  

Поворка патуљака, песме  

Хај хо  из филма  Снежана и 

седам патуљака и песме 

Ритам 

1.  

    29. 

Уз реку: „Рибар“, СМ „Ој, Мораво“, 

народна песма из Србије 

 

 утврђивање 

 

фронтални,  

групни 

 

вербална, рад на 

нотном тексту, 

демонстративна, 

метода драме 

уџбеник: 58.и 59. стр, 

снимак композиције 

инструмент на коме свира 

учитељ/ица, снимци 

композиција које се 

обнављају на овом часу (по 

избору) 

 

1.  

    30. 

Музика с Дунава :“С оне стране 

Дунава“,СМ „Банатско коло“, 

народна песма и „Чардаш“ народна 

игра 

 

обрада  

 

фронтални, 

индивидуални 

вербална, 

демонстративна,  

метода драме, 

радови ученика, 

рад на нотном 

тексту, рад са 

инструментима 

уџбеник: 60. и  61. стр, 

снимци композиција 

металофони, Орфови 

инструменти 

 

 



ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  Школска 2015/2016. година      ЗА МЕСЕЦ   МАЈ    И ЈУН 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА         разред  ДРУГИ           недељни фонд часова 1 
Ред. број 

наст. 

теме 

Ред. број 

часа наст. 

јединице 

                             

                                Назив наставне јединице 

Тип  

часа 

Облик 

рада 

Методе рада Наставна средства 

1.  

    31. 

Обнављамо шта смо научили – 

понављање бр.2 

 

 

утврђив

ање 

 

фронтални, 

индивидуални 

вербална, 

демонстративна, 

рад на нотном 

тексту 

уџбеник: 64. и 65. стр,  

снимак композиције  

1.  

    32. 

Сад смо већ велики „Сад је већ велика“ 

,СМ „Рођенданска“, непознати аутор 

 

обрада 

 

фронтални,  

у пару, 

индивидуални 

вербална, 

демонстративна, 

рад на нотном 

тексту, 

аудитивна 

уџбеник:  78. и  

79. стр,  снимци композиција  

1.  

    33. 

На пут, на пут: „Имају ли карте сви“ 

,СМ А.Кораћ „Радост Европе“ 

 

обрада  

 

фронтални,  

у пару 

вербална, 

демонстративна, 

рад на нотном 

тексту 

уџбеник: 80. и 81. стр,  

снимци песама  металофони 

1. 

  

 

    34. 

Лето:“Ја посејах лубенице“ ,СМ 

„Клепеће млин2, немачка дечија песма 

 

обрада 

 

фронтални, 

индивидуални 

вербална, 

демонстративна, 

рад на нотном 

тексту 

уџбеник: 74. и 75. стр, 

снимци песама  

 металофони 

 

1.  

   35. 

Поздрав с мора: „Дај ми крила један 

круг“,СМ „Санта Лучија“, наполитанска 

песма 

 

 обрада 

 

фронтални, 

групни 

вербална, 

демонстра-

тивна 

ЦД са обрађеним 

композицијама за певање и 

слушање,стр.76. и 77. 

2.  

    36. 

Систематизација градива  

утврђивање 

 

фронтални,  

у пару, 

групни 

 

вербална, 

демонстра-

тивна,  

метода драме 

ЦД са звучним снимцима 

одабраних песама 



 

 


