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 Предговор 

 
Музика је уметност изражена помоћу тонова, која допире до наше свести помоћу 

чула слуха. Музику схватамо слушањем и она нас прати од рођења па све до краја живота. 

Значај музике је веома велики нарочито у периоду одрастања сваког детета, јер је 

она неодвојиви део здравог одрастања и правилног сазревања. Још у прастарим  

временима музка је сматрана не само важним садржајем живота, него и једним од 

важнијих чинилаца у образовању и васпитању младих људи.  

Још је Платон, излажући идеју о идеалној држави коју би водити филозофи и 

песници, писао да у васпитању људи треба повести рачуна и о музици, јер она душу учи 

хармонији и ритму, а музичко васпитање да оплемењује душу и тако ствара племенитог 

човека. Платон је истакао да су музика, као и све уметности, кључ вештине учења.  

Аристотел је наглашавао значај  и велики утицај музике на обликовање карактера  

код младих.  

Ханс Кристијан Андерсен је истакао: „Где речи не вреде, музика проговара“, а  

Лудвиг Ван Бетовен:  „Музика је откриће веће од све мудрости и филозофије.“ 

Бављење музиком подстиче музички развој, а слушање музике, музичко опажање, 

стварање и извођење музике, развијају музичке способности и утичу на целокупни развој 

личности. 

Веома сложена и комплексна способност  сваког појединца је музикалност. 

Развојем музикалности код ученика утиче се на развој когнитивних способности, међу 

којима су: интелигенција, способности читања, креативне способности, језичке 

способности, и социјалне интеракције као и побољшавање вештине читања, унапређивање 

говора, лакше усвајање математичких садржаја. Један од  циљева музичког образовања 

јесте и развој дивергентног  мишљење. 

 Наставни предмет Музичка култура треба код ученика да развије естетски 

доживљај, машту, вештине, навике и стваралачки импулс.  

У основној школи настава музичке културе, заједно са другим наставним 

предметима, утиче на свестрани развој личности детета. Обавезни и препоручени 

садржаји овог наставног предмета треба да пруже знања и информације ученицима како 

би могли да с разумевањем и радошћу прате, разликују, доживљавају и процењују 

музичке вредности. 

             Основни циљ и  задатак овог приручника је да помогнеме  учитељима/ицама да 

часови музичке културе буду распевани, разиграни, креативни, добро организовани и с 

лакоћом реализовани, а да ученици са њих одлазе задовољни, , музички описмењени и да 

музику доживљавају на прави начин.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Аутори приручника 
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Увод   
 

Методички приручник за наставнике са припремама – Музичка култура за други 

разред основне школе је књига која прати уџбенички комплет за други разред основне 

школе у издању „БИГЗ школства” који садржи: Музичку културу – уџбеник и компакт 

диск са препорученим песмама за слушање и певање.  

Приручник је настао из потребе да се наставницима пружи подршка за квалитетно 

организовање и реализацију наставе, а посебно да коришћење уџбеника буде што 

ефикасније.  

Приручник садржи програмске основе за реализацију наставе музичке културе у 

другом  разреду, јер се без познавања обавезних садржаја не може квалитетно обавити 

наставни процес. 

Методички подсетник за реализацију наставе музичке културе у другом  разреду 

основне школе представља помоћ наставнику у осмишљавању часова из свих области 

предмета и коришћењу уџбеника у том процесу. Такође су дата упутства за моделовање 

наставних часова, односно методичке етапе и могуће активности у оквиру тих етапа. 

Посебан део овог приручника посвећен је годишњем и месечном планирању 

наставе. Он садржи предлоге за планирање наставе у предвиђеним обрасцима, са свим 

неопходним подацима. Припремљени су и предлози за обраду наставних јединица, који у 

потпуности прате уџбеник. 

Припреме за наставне часове су детаљне, са решењима за реализацију методичких 

етапа. Настојале смо да за часове предложимо и идеје које могу бити од користи у раду и 

да дамо предлоге за креативни рад ученика другог разреда који ће допринети да часови 

музичке културе буду занимљиви, а наставни садржаји са лакоћом усвојени.   

Сви садржаји у припремама у потпуности прате уџбеник за други  разред. 

Сви делови Приручника осмишљени су као предлози за планирање и организацију 

наставе, а не као коначни и готови рецепти. 

Учитељи ће, према могућностима својих ученика и самом школском окружењу, све 

предлоге прилагодити наставном раду у свом одељењу. 
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1. Наставни план за други разред основне школе 
 

Табела 1: Наставни план за други разред основне школе  

Наставни план
1
 

редни 

број 

А Обавезни наставни  

предмети 

други разред 

недељно годишње 

1.  Српски језик 

  

5 180 

2. ____________ језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко васпитање 3 108 

8. Здравствено васпитање 1 36 

УКУПНО: А 18−20* 648−720 

 

редни 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ
2 

први разред 

недељно годишње 

1.  Верска настава/грађанско 

васпитање
3
 

  

1 36 

2. Народна традиција  1 36 

3. Рука у тесту − Откривање света 1 36 

4. Чувари природе 1 36 

5.  Лепо писање 1 36 

6.  Од играчке до рачунара 1 36 

7. Матерњи језик са елементима 

Националне културе 

2 72 

8. Шах 1 36 

УКУПНО: Б 2−3*  72−108* 

УКУПНО: А+Б 21−24* 792−900* 

                                                 
1
 Наставни програм преузет је са званичне презентације Министарства просвете, науке и  технолошког 

развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs (Српски или матерњи језик и српски језик за националне 

мањине).   
2
 Школа је дужна са листе изборних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још 

три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим склоностима.   
3
 Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета и изучава га до краја првог 

циклуса. 
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2. Наставни програм за други разред основне школе  
 

 

  Циљ и задаци наставе музичке културе за други разред 
 

Циљ 

     развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;  

 оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;  

 развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и 

културе свога и других народа.  

Задаци  

 неговање способности извођења музике (певање/свирање);  

 стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музичких порука;  

 подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање звука);  

 упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;  

 развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и 

слуша);  

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 

Садржаје музичке културе чине следеће активности: извођење (певање/свирање), 

слушање и стварање музике.                                                

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

 певају по слуху;  

 слушају вредна дела уметничке и народне музике;  

 изводе музичке игре;  

 свирају на дечјим музичким инструментима; 

 изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 

 

  Садржаји програма 
 Извођење музике  

 

а) Певање:  

 Певање песама (учење по слуху) различитог садржаја и расположења, 

традиционалне и уметничке музике које су примерене гласовним могућностима и 

узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима осталих 

наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, празници 

и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...) 

 Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре).  

 Певање једноставних модела и наменских песама као звучне припреме за поставку 

музичке писмености.  

б) Свирање:  
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 Свирање пратње уз бројалице, песме, игре на различитим изворима звука (тело, 

предмети, ритмички дечји инструменти). На основу искуства у извођењу музике, 

препознати: темпо (брзо/споро), динамичке разлике (гласно/тихо, постепено 

појачавање и утишавање), различита расположења (весело, шаљиво, тужно, нежно, 

одлучно), на основу изражајних елемената (динамика, темпо, ритам, мелодија), 

познату песму на основу карактеристичног одломка мелодије.  

Слушање музике  
 Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких 

инструменталних композиција различитог садржаја и расположења, као и музичких 

прича. 

 Слушање народних песама и игара.  

 У слушаним делима разликовати: специфичне звуке из окружења, људске гласове 

(женски, мушки, дечји), музичке инструменте, степене јачине звука (гласно/ тихо), 

различита темпа (брз/спор), трајање (кратак/дуг). Оспособљавати ученике да 

препознају композицију коју су раније слушали, на основу карактеристичног 

одломка.  

Стварање музике 

 Опонашање звукова из непосредне околине, спонтаном или договореном 

импровизацијом (звуци у кући, звуци града, звуци у природи). 

 Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње уз бројалице, песме, 

приче, стихове, музичке игре, користећи при том различите изворе звука (глас, тело, 

дечји ритмички инструменти). 

 Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

 Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих извора звука (говором, 

изговарањем група гласова, различитим предметима, дечјим инструментима). 

 Импровизовање ритмичког дијалога на различитим изворима звука. 

 

Начин остваривања програма 

 
Настава музичке културе у основној школи, својим садржајима и активностима 

значајно доприноси целокупном развоју ученика. Код ученика се развија љубав према 

музичкој уметности и смисао за лепо и узвишено, потпомаже његов свестрани развој, 

оплемењује га и улепшава му живот.  

Током наставе, у виду осмишљених активности, омогућује се развијање способности 

изражавања звучним средствима (гласом или инструментом), упознавање вредних дела 

музичке уметности и стицање потребе за самосталним упознавањем музичких дела из 

области народног и уметничког стваралаштва.  

Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса, оспособљавамо ученике да 

активно учествују у музичком животу своје околине.  

 Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких 

активности:  

 певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких 

структура, музичког писма и интонације;  

 слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; 

 активности у музичком стваралаштву.  

 У разредној настави певање и свирање остварује се по слуху, опонашањем 

демонстрације учитеља, или уз помоћ различитих звучних и визуелних помагала (цртежа, 
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односно неких договорених знакова с ученицима). Упознавање музичког писма започиње 

у трећем разреду и протеже се до краја основног школовања. Усвајање најосновније 

вештине читања нота омогућава ученицима лакше и тачније певање једноставних 

мелодија, као и активно стицање информација о свирању појединих инструмената. 

Пожељно је повезивање музичких садржаја са садржајима осталих наставних предмета 

уколико је то могуће остварити.  

        Задаци наставе музичке културе у основној школи јесу: 

 поступност у усвајању народних и уметничких композиција различитих 

садржаја;  

 развијање извођачких вештина ученика и њихов стваралачки приступ 

певању/свирању;  

 развијање интелектуалних и моторичких способности ученика;  

 развијање и подстицање стваралачких могућности музичког изражавања 

ученика;  

 упознавање основне музичке писмености и изражајних средстава музичке 

уметности.  

  

  Препоруке за остваривање програма у другом разреду  

 
Слушање музике  
Слушањем музике остварују се следећи задаци: 

 стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, 

неки инструменти, звуци из животног окружења); 

 развијање меморије ученика;  

  навикавање ученика на пажљиво слушање музике (што је услов за 

квалитетно доживљавање музичких дела);  

 упознавање музичких дела уметничког и народног стваралаштва. 

 Певање песама по слуху и увођење у основе музичке писмености  
 бројалице; 

 дечје песме; 

 игре с певањем.  

Усвајање музичког речника у вези са певањем (супротности):  

 дубок и висок тон;  

 дужи и краћи тон;  

 гласно и тихо;  

 брзо и споро.  

Свирање  
 Поступно упознавање музичких дечјих инструмената и начин свирања 

појединог инструмента (штапићи, триангл, чинеле, бубањ, даире, звечке, 

металофон, ксилофон).  

 Прављење властитих дечјих инструмената. 

 Разликовање појединих инструмената слухом по боји звука и њихово 

различито комбиновање према избору ученика.  

 Извођење ритма појединих бројалица помоћу дечјих инструмената.  

 Утврђивање доживљаја ритмичког пулса одговарајућом инструменталном 

пратњом оствареном помоћу дечјих инструмената.  

 Усвајање музичког речника у вези са свирањем (супротности и сличности):  
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 Певање/ свирање; 

 хор /солиста; 

 оркестар/један извођач; 

 клавир － пијаниста;  

 виолина － виолиниста; 

 труба － трубач;  

 хармоника － хармоникаш;  

 бубањ － бубњар.  

 

Музичко стваралаштво  
 

 Подстицање ученика на изражајно певање.  

 Обележавање појединих речи или фраза током извођења мелодије звуком 

неких инструмената, према избору ученика.  

 Опонашање звука из непосредне околине спонтаном или договореном 

импровизацијом (звуци у кући, звуци града, звуци у природи). 

 Смишљање малих ритмичких целина остварених говором или спонтано 

изговорених група гласова. 

 Потпуно слободна звучна импровизација остварена рукама или ногама, 

односно дечјим инструментима.  

 Слободан, импровизован звучни разговор остварен једним од претходно 

наведених начина. 

 Мале, договором састављене музичке игре уз покрет. 

 

Препоруке за остваривање програма у другом разреду 

 

Дечје песме и игре с певањем 

 

Теме које се обрађују су следеће: ученици и школа; јесен; Божић и Нова година; 

зима; пролеће; мајка и успаванка; кућа, завичај и домовина; дечја игра; природа, 

животиње и околина; обичаји; остало). Усвајање музичког речника у вези са певањем: 

тонови узлазе/тонови силазе; гласно － средње; гласно － тихо; брзо － умерено; брзо － 

споро; нежно тужно; нежно радосно. (Наведени изрази се упознају путем искуства, без 

постављања дефиниције). 

Свирање 

 Певање допунити обележавањем сваког тактовног дела ударцем о инструмент у складу са 

темпом извођења;  

- помоћу удараљки извести неки ритам научене мелодије уз истовремено ритмичко 

рецитовање или певање;  

- извођење ритма познате мелодије пљескањем или ритмичким инструментом уз 

истовремено замишљање мелодије у себи;  

- понављање краћег задатог ритмичког мотива (вежба памћења и брзог сналажења); 

- свирање ритма појединих говорних речи с различитим бројем слогова или краћих 

реченица.  

        Слушање музике 

Усвајање музичког речника у вези са слушањем:  

- оркестар, дувачки оркестар;  
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- флаута - флаутиста;  

- гитара - гитариста;  

- дечји, женски и мушки глас. 

 Сви изрази се упознају на линији разумевања значења речи и препознавања звука. 

Музичко стваралаштво  

- Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песмица.  

- Опонашање звукова из околине, спонтаном или договореном импровизацијом 

(звуци у кући, граду, природи - разговор животиња, разговор стабала шуштањем лишћа).  

- Измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним или 

отпеваним групама гласова (измишљање групе састављене само од самогласника или само 

од сугласника), ко ће дуже, ко ће занимљивије, разигране групе гласова.  

- Импровизација остварена рукама или ногама, односно дечјим инструментима (уз 

стајање на једном месту или кретањем кроз простор).  

- Слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте 

или различите инструменте).  

- Импровизација дечје мелодије на властит или од учитеља предложен стих. 

 - Слободно измишљање покрета уз музику (нпр. за неко коло уз научену нову 

мелодију). 

Дидактичко-методичка упутства  

Наставни предмет Музичка култура треба код ученика да развије естетски 

доживљај, машту, вештине, навике и стваралачки импулс. У основној школи настава 

музичке културе, заједно са другим наставним предметима, утиче на свестрани развој 

личности детета и представља једну од важних дисциплина. Обавезни и препоручени 

садржаји овог наставног предмета треба да пруже знања и информације ученицима како 

би могли да с разумевањем и радошћу прате, разликују, доживљавају и процењују 

музичке вредности. 

Да би били реализовани циљеви првог циклуса основног образовања и васпитања, 

као и задаци програма образовања и васпитања, потребно је обезбедити наставна средства 

у складу са важећим нормативима.  

Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се на доживљавању музике 

кроз песму и слушање музике. Ученицима се преносе неопходни елементи, који чине 

основу музичке писмености и знања, а у функцији су бољег разумевања музике.  

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће 

ученика на часу, а час музичке културе треба да буде доживљај за ученике. Усвајање 

знања ученика зависи од добре организације часа, који мора бити добро планиран, 

осмишљен и занимљив. Настава треба да се одвија у ведрој и радној атмосфери. Разним 

облицима рада, техникама и очигледним средствима ученицима се преносе знања и 

комбинују разне методе у настави. Према својим садржајима наставни програм се 

реализује у неколико етапа. У првој етапи настава се своди на форме рада које највише 

одговарају психофизичком развоју ученика. То су: бројалице, песме, музичке игре, 

слушање музике и свирање на дечјим ритмичким инструментима.  

Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне задатке, реферате не треба 

задавати у оквиру овог предмета ни у једном разреду.  

Наставу треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине уз 

учествовање на такмичењима и музичким приредбама.  

Садржај музичке културе чине активности: 

 - извођење музике (певање/свирање),  
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- слушање музике,  

- стварање музике,  

- хорско и оркестарско музицирање. 

 

Захтеви програма по активностима 

 

Извођење музике 

 Певање у разредној настави је певање по слуху. Ученици треба изражајно да 

певају одређен број часова и то у I разреду 20, а у II разреду 25 часова. 

У I и II разреду постављају се звучни слојеви тако што се певањем одговарајућих 

песама по слуху стиче представа о тоновима. Звук који ученици памте у разним песмама и 

играма (игре опажања, препознавање тонова и ритмичких кретања) касније повезују са 

нотним писмом. Тако се поступно уводе у тајне певања из нотног текста. 

Певање дечјих песама у основној школи треба да буде основни садржај рада у 

настави музичке културе. Настава нема задатак да ствара уметнике, већ код ученика 

развија љубав према музичкој уметности и смисао за лепо и узвишено, потпомаже њихов 

свестрани развој, оплемењује га и улепшава му живот. Ово се може постићи само 

практичном наставом (певањем/свирањем), а мање теоријском.  

Избором композиција пружа се могућност и проширивања знања из других области. 

Учењем песама деца могу лакше да савладају правилну дикцију, како нашег тако и 

страног језика. Приликом избора композиција наставник има слободу, али мора пазити да 

буду заступљене дечје, народне, пригодне песме других народа, као и песме савременог 

музичког стваралаштва за децу. Наставник треба, ради актуализације програма, да научи 

децу и неку песму која није наведена у препорученом избору за певање, ако то одговара 

циљу и задацима програма и ако задовољава критеријуме васпитне и уметничке вредности. 

Пре обраде песме пожељно је да се исприча прича чији је садржај у вези са текстом, 

како би се пробудило интересовање за песму, а самим тим и развила ученикова машта. 

Стварање погодне атмосфере за учење нове песме потребно је да би дете сваку 

песму максимално позитивно доживело, да у себи створи оне потребне емоције које су 

подстакле композитора и надахнуле га да створи песму. Наставник треба да пева из срца, 

изражајно. Потребно је, такође, да води рачуна и исправља неправилно дисање ученика 

при певању или лоше држање тела приликом седења. За правилан избор песама неопходно 

је применити и дидактичке принципе. То се посебно односи на принцип поступности и 

доступности. У оквиру принципа поступности треба имати у виду три правила: 

- од познатог ка непознатом; 

- од лакшег ка тежем; 

- од ближег ка даљем. 

У музичкој настави за трајно усвајање знања веома је значајан принцип доживљаја. 

Када је песма усвојена и, уколико то дозвољава текст, научену песму треба: 

- драматизовати; 

- слободно импровизовати покретима; 

- ликовно изразити; 

- пратити ритмичким инструментима. 

На почетку године требало би давати лакше примере за обраду, а на крају теже, 

како би ученици лакше схватили и усвојили нове композиције, а самим тим постали 

сигурни у своје могућности. С принципом поступности уско је повезан принцип 

доступности, јер само доступан програм омогућава постепено и успешно развијање 
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музичких способности ученика. Доступан програм не би требало мешати са лаким, јер 

лакшим избором не ствара се веће интересовање за савладавање програма, као ни 

могућност за успешно музичко развијање. Нежељени ефекти се јављају и код претешког 

програма.  

У тренуцима када ученици показују замор и деконцентрацију на било ком часу, 

неколико минута певања веселих дечјих песама, уз покрет, разведриће преморена лица и 

омогућити им да поново крену на усвајање нових знања из различитих предмета. Сваки 

школски дан пожељно је почети и завршити певањем песама. 

Свирање 

Свирање је доградња певању и постоје оправдани разлози за постојање те 

активности. У сваком одељењу постоји један број ученика који има веће или мање 

потешкоће у певању. Да дете не би постало малодушно, избегавало учествовање у музици, 

пружати му и друге могућности афирмације на музичком подручју, а то је управо свирање.   

У I и II разреду ученици свирају на дечјим ритмичким инструментима (бубањ, 

звечке, штапићи, триангл, чинели). Њих могу направити и сами од најразличитијих 

материјала (празних картонских, дрвених или пластичних кутија, канапа, жице, дрвета, 

цеви, кукуруза, шишарке, кестена и друго, као на пример свирале од зове или врбе, 

бубњићи од дрвета и коже, тикве, итд.). У II разреду постепено уводити мелодијске 

инструменте (металофон) и упућивати ученике да свирају по слуху једноставне мелодије. 

Основни облици свирања на дечјим ритмичким инструментима: 

I разред: 

- свирање такта, 

- свирање ритма. 

II разред: 

- свирање такта, 

- свирање ритма, 

- свирање мелодије, 

- свирање пауза. 

Свирање у I и II разреду, где започиње остваривање ове области рада, вокално- 

инструментални аранжман је једноставан и састоји се од две до три групе инструмената. 

Прва група инструмената доноси основни ритам, друга група свира наглашен део такта, а 

трећа ненаглашени део такта. Свирање аранжмана у I и II разреду се изводи по слуху, а 

поступак рада може бити подељен у неколико етапа: 

- ученике поделити у групе и дати им инструменте, а затим певањем обновити 

стару или научити нову песму; 

- савладати ритам песме пљескањем, и истовремено певати песму; 

- ученици узимају своје инструменте и свирају научени ритам (свака група 

инструмената свира ритам који је савладала пљескањем и истовремено певају 

песму); 

- уз упорност и озбиљност у раду превазилазе се тешкоће које могу настати у 

заједничком свирању (нпр. прелазак на свирање деонице неке друге групе). 

Музичке игре 

Најспонтанији начин на који дете изражава своје музичке способности (осећање за 

ритам и доживљавање мелодије и текста) јесте музичка игра. У нижим разредима 

планирано је извођење игара лаганог темпа да би се развила вештина покрета. У 

ситуацијама када су правила игре сложенија и захтевају већи напор деце, наставник их 

може поделити у две групе, од којих једна пева, а друга изводи покрет. Једноставне речи 
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песама проширују дечје познавање природе и околине у којој живе и подстичу их на 

пантомимичко изражавање. Игре се изводе, углавном, колективно са различитим 

распоредом улога. После створене атмосфере за нову игру, игра се учи прво са мањом 

групом способнијих ученика, како би остали од њих могли да науче. Игра се савлађује у 

целини, а певање мора да почне тачним интонирањем почетног тона. Нове покрете треба 

увежбати пре савладавања читаве игре.  

Музичке игре могу да буду: дидактичке, игре са певањем, игре уз инструменталну 

пратњу и мале музичке драматизације. Оне омогућују ученицима да несвесно савладају 

разне ритмичко-мелодијске појаве које ће касније свесно обрадити у моменту 

описмењавања.  

Основни задатак бројалица је развијање ритмичког осећања и помоћ онима са 

лабилнијим ритмом. За развијање слуха могу се изводити бројалице на задатом тону. При 

извођењу бројалица треба да се створи атмосфера игре, јер поред тога што у игри најбоље 

уче, ученици доживљавају наставу као нешто што релаксира и забавља. У почетном раду 

на обради бројалица пажњу треба посветити равномерном и разговетном ритмичком 

изговарању слогова и речи бројалица у темпу. Треба их такође изговарати умереном 

јачином и слободном интонацијом. Касније се може тражити да их изговарају на 

одређеној тонској висини. Почети са радом бројалица које су у 2/4 или 4/4 такту (јер је 

лакше за почетак), а касније учити и бројалице у 3/4 такту. Заинтересовати ученике да 

сами састављају нове бројалице, разбрајалице и слично користећи двосложне, тросложне 

и четворосложне речи. Певане бројалице су захтевније за рад, јер, поред текста и речи, 

додаје се учење мелодије. Ритам бројалица се може изводити на више начина истовремено: 

једна група ученика изводи ритам на ударачким инструментима, друга хода, трећа удара 

рукама. 

Слушање музике 

Организација часа слушања музике треба да буде сасвим јасна, са припремљеним 

очигледним наставним средствима. Од првог дана дете треба да буде у контакту са добром 

музиком која одговара његовом узрасту. Будући да музика до њих долази аудитивним 

путем, ученике треба психички припремити како би сву своју пажњу могли усмерити само 

на музички доживљај. 

Узрасту I и II разреда одговарају највише вокално-инструменталне композиције, 

које по свом садржају морају да им буду врло блиске. Приликом слушања, ученицима се 

може дозволити слобода емотивног израза (цртежом, мимиком, покретом, текстом итд.). У 

I и II разреду треба више организовати глобално слушање музике и инспирисати ученике 

да опажају и уочавају све важније елементе слушане композиције. Пожељно је да ученици 

сами објашњавају своја осећања и запажања после одслушане композиције, а да наставник 

усмерава и сређује њихове утиске. Кроз различит доживљај уметничког дела, ученици ће 

развијати своју критичност, индивидуалан однос према уметности, што је од посебног 

значаја за њихова даља искуства. 

Свој доживљај музичког дела ученици могу изразити пантомимом. Они ће 

спонтано дочарати свирање на инструменту који су препознали, а сам карактер слушане 

композиције подстакнуће их на одређене покрете. 

Слушање музичке приче је врло омиљен облик код млађих ученика. Због дужине 

трајања овог књижевно-музичког облика, слушање треба рашчланити на две до три мање 

целине. Добро је после сваке такве целине прекинути слушање и проверити да ли су 

ученици схватили садржај приче до тог тренутка. Слушање самосталних музичких целина 

из приче може се поновити и другом приликом, као подсећање на причу. Свако ново 
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слушање ће довести до нових сазнања. Слушање неких композиција из претходног 

разреда може се поновити и у следећем разреду. 

Дечје стваралаштво 

Слободом изражавања развијају се стваралачке способности, фантазија,интуиција и 

индивидуалност. Настава музике треба ученику да пружи што више прилика за 

ослобађање и развијање његовог музичког изражавања. Стваралачки рад подстиче 

ученика да пронађе онај начин изражавања који му највише одговара. Први стваралачки 

израз детета је игра. Дете у игри кроз покрет одмерава ритам, кроз дозивање мелодијски 

израз и та игра је значајна у музичком изражавању детета. 

Најједноставнији облици стваралаштва који се могу остваривати у I и II 

разреду јесу: 

- импровизација покрета (ученици покретима изражавају текст научене песме 

или слушане композиције); 

- илустрација научене песме (корелација са ликовном културом где ученици 

„пресликавају“  текст или садржај неке композиције); 

- илустрација непознате композиције (ученици индивидуално доживљавају 

слушано дело, па ће приказ одслушаног бити врло различит); 

- препознавање композиција преко понуђених илустрација (ученици се 

опредељују за једну од слика за коју сматрају да је инспирисала композитора); 

- одређивање ритма за задати текст; 

- импровизација мелодије на дати текст (овај начин стваралаштва примењивати 

од другог разреда). 

Разни покушаји стваралаштва, уз примену дечјих инструмената, код ученика 

изазива посебно интересовање, јер се код њих, у улози „извођача”, више развија машта и 

инспирација за обликовање ритма и мелодије. Оваквим радом упућују се на касније 

стваралаштво које ће доћи до већег изражаја. 

Праћење и вредновање рада ученика 

У I разреду основног образовања и васпитања оцењивање је описно. Оно је у 

функцији праћења напредовања ученика. 

Познато је да дете рођењем носи у себи клицу разних музичких способности 

(осећај за ритам, интонацију, изражајност у динамици и темпу, осећај за реализацију 

музичких мисли покретом, групно свирање, итд.). Да би се пратило напредовање ученика 

важно је да наставник упозна музичке способности сваког ученика. Некада се музичке 

способности појединца могу уочити врло рано, или је полагани раст неких способности 

такав да их често сматрамо потпуним изостанком. Кроз наставу музичке културе поставља 

се захтев да се код ученика развија естетски доживљај, машта, вештине, навике и 

стваралачки импулс.  

Сваком ученику треба омогућити најбољи могућ развој у оквиру васпитно- 

образовног рада, без погрешних реаговања типа: „Ти немаш слуха“. Основни задатак 

наставника јесте да храбри и подстиче ученика. 

Оцењивање је саставни део процеса учења и наставе, а треба да подржи учење и 

допринесе његовој успешности. Оно захтева максимално реалне и објективне критеријуме 

у оцењивању сваког ученика појединачно. Процене о томе колико је који ученик лепо и 

музикално интерпретирао песму више су у домену естетског процењивања. Наставник 

разредне наставе треба да сагледа опште ангажовање и рад ученика и према томе да 

донесе адекватну и реалну оцену. Целокупно градиво остварује се само у школи. 
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ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 

 

Химне 

1. Државна химна 

            2. Светосавска химна 

3. Школска химна 

 

Народне песме 

1. Хајд на лево  

2. Дуње ранке  

3. Ја посејах лубенице  

4. Зелени се јагодо  

5. Коларићу Панићу  

6. Пролећно коло  

7. Разгранала грана јоргована  

8. Гуске, патке  

9. Лепа Анка  

10. Дечија поскочица  

11. Митку ноге заболеше  

12. Вишњичица род родила  

13. Божићна песма  

14. Ој, Бадњаче, Бадњаче  

15. Помози нам Вишњи Боже 

 

Дечје песме 

1. Патак - Ј. Битнец 

2. Ала веје, веје - Ст. Коруновић  

3. Мамино коло - Л. Прелаз  

4. Кока снела јаје - Ј. Горењшек  

5. Јесен - Ст. Коруновић  

6. Коњић - Д. Деспић  

7. Гјуми - Ф. Бегири  

8. Док месец сја - Ж. Батист Лили  

9. Пролећна песма - Ст. Коруновић  

10. Рибар - Томерлин  

11. Блистај - Моцарт  

12. Несташни дечаци - Ј. Маринковић  

13. Букварци - Б. Станчић  

14. О гуски - М. Тајчевић  

15. Петлић - Е. Главник  

16. Сусрет - Д. Младеновић 

 

Дидактичке игре 

1. Имају ли карте сви - Томерлин  

2. Чворак - Н. Вукомановић  
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3. Лептир - Н. Хиба  

4. Телеграм – Томерлин 

 5. Тетка Метка - Томерлин  

6. Загонетка - М. Петров  

7. Зечије ухо - М. Петров 

 

Бројалице 

1. Киша и мрав  

2. Трешњица  

3. Два се петла побише  

4. Еци пеци пец  

5. Елем, белем, белбеиш  

6. Гусен, гусеница  

7. Једна врана гакала 

 

Свирање на дечјим инструментима 

1. Коњић - Ст. Коруновић   

2.. Еци пеци пец  

3. Трамвај јури улицом  

4. Иш, иш, иш, ја сам мали миш  

5. Бумбари се састали 

 

Модели 

1. Ресаво водо ладна  

2. С оне стране Дунава 

3. Редом, редом  

4. Фабрике бомбона  

5. Лазара мајка карала  

6. Синоћ је куца лајала 

 

Песме које су стварала деца 

1. Дај ми крила један круг - Станко Бацковић, Деспотовац  

2. Кравица Цица - Марина Весић, Крушевац  

3. Песма брату - Бранислава Попов, Зрењанин  

4. Сад је већ велика - Мирела Поповић, Глогоњ 

 

Препоручене композиције за рад хорова  
1. Ој, јаворе, зелен боре - М. Бајшански 

2. Скице из Зоо врта, Пада киша - Д. Деспић  

3. Ђаци добре воље - Ј. Маринковић  

4. Разгранала грана јоргована - народна  

5. Ој, Бадњаче, Бадњаче  

6. Помози нам вишњи Боже 

7. Коларићу панићу - В. Илић 

8. Вивак - Мокрањац 

9. За свако чудо, Коњски реп, Врабац - К. Бабић  

13. Сањалица Маца, Јесен - М. Шоуц  
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14. Свитац - П. Озгијан  

15. Хајде да играмо - песма из Аустрије 

16. Горо, горо, бршљанова - М. Живковић  

17. Државна химна  

18. Химна св. Саве  

19. Дечјој Амбасади у Међашима - Птичји концерт - З. Вауда  

20. Рођенданска песма - непознати аутор  

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 

 

Химне 

1. Државна химна 

2. Светосавска химна 

3. Школска химна 

 

Народна музика 

1. Чардаш  

2. Ој Мораво  

3. Коло из Стига 

4. Банатско коло  

5. Жикино коло  

6. Дивна, Дивна  

7. Ајде Като  

8. На Божић  

9. Нек свуд љубав сја 

 

Песме за децу 

1. Рођенданска - аутор непознат  

2. Пахуљице - З. Вауда  

3. Кад не буде крава - М. Илић Бели  

4. Мађионичар - М. Илић Бели  

5. Стајаћу на једној нози - М. Илић Бели  

6. Песма о одјеку - М. Илић Бели  

7. Молимо за фину тишину - А. Кораћ  

8. Радост Европе  

9. Другарство - М. Субота  

10. Шапутање - Н. Херцигоња  

11. Заклео се бумбар - М. Шоуц  

12. Моја успаванка - Н. Радуловић  

13. Клепеће млин - немачка дечија песма  

14. Пролећна песма - народна из Пољске 

 

 Домаћи композитори 

1. Јежева кућа - З. Вауда  

2. Дечја соба - М. Живковић  

3. Народне загонетке (Дашто ми ти дашто) - В. Илић  

4. Бакине приче (циклус дечијих композиција) - Н. Петин  
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5. Молитва - Ј. Маринковић  

6. Свјати мученици (песме за резање колача) - М. Топаловић 

 

Страни композитори 

1. Карневал животиња (Кукавица и птице) - К. Сен-Санс   

2. Трећи став из сонате Ц-дур - Турски марш - Моцарт 

            3. Дивљи јахач - Шуман  

4. За Елизу - Бетовен  

5. Кокош - Ж. Ф. Рамо 

6. Медитација - Ж. Масне  

7. Игра - Т. Сусато  

8. Игра часовника из опере „Ђоконда” - А. Понкиели 

9. Анина полка - Ј. Штраус  

10. Капричо бр. 9 - Н. Паганини 

11. Киша и грмљавина - Јесења симфонија - Група „Екрипс” 

 Филмска музика  

1. Музика из филма Х. Манцини - тема из филма „Пинк пантер”" 
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3. Опис уџбеничког комплета 
 

 

Уџбеник музичке културе за други разред основне школе, аутора Златана 

Радовановића и Миљане Игњатовћ осмишљен је као уџбенички комплет који садржи 

компакт диск (дечије песме, звучни примери, инструментали, композиције домаћих и 

страних композитора, филмска музика). 
Уџбеник  је подељен  у четири засебне целине – наставне теме, и то: 

1. Музика и природа око нас 
2. Музика за лепши свет 
3. Путујмо с музиком 
4. Нотни записи 
У оквиру прве теме, Музика и природа око нас, ученици упознају песме и композиције о: 

школи, јесени, зими, животињама, празницима; као и музичке инструменте: клавир, виолина, 

кларинет и флауту.  
Темом Музика за лепши свет ученици упознају композиције и песме о: ноћи, сну, 

посвећене драгим особама, рекама, пролећу. Слушањем предложених композиција упознају 

дела за клавир, виолину и трубу. Ова област такође садржи део предвиђен за свирање на 

дечјим музичким инструметнима.  

Трећа област Путујмо с музиком предвиђа композиције о лету и мору, филмску и 

позоришну музику. Кроз ову област ученици стичу знања о томе како се праве музички 

инструменти и како звучи оркестар.  

Последња област, Нотни записи,  је збирка песама текстуалног и нотног записа.  

На крају уџбеника, после свих наставних јединица сврстаних у наведене целине, налази 

се списак свих композиција за певање и слушање као и речник појмова. 

У оквиру сваке наставне јединице налазе се додатни задаци за ученике, кључне 

речи као и задаци помоћу којих се врши евалуација. На крају сваког поглавља налазе се 

занимљива питања и задаци помоћу којих ученици могу да обнове све оно што су 

претходно научили.  
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4. Методички подсетник 
 

 

 Садржаји програма музичке културе у основној школи постављени су са жељом 

да се музика кроз разне садржаје рада у наставном процесу што више приближи 

ученицима и да се код њих развије интересовање и љубав према овој уметности. Зато је 

циљ васпитно-образовног рада у настави музичке културе да се стварањем интересовања и 

навика за активно бављење музиком, подстичу стваралачке способности, когнитивни 

развој ученика и да се допринесе естетском и етичком развоју њихове личности. 

Садржај програма за први разред подељен је на три целине:  

- Извођење музике 

  а) Певање 

   б) Свирање 

- Слушање музике 

- Стварање музике 

 

4.1.Методски поступак обрада песме по слуху 

 

 Обрада песме по слуху спада у најчешћи облик рада на млађем школском узрасту. 

Да би се одабрана песма лакше, брже и боље савладала, устаљен је посебан методско-

дидактички поступак у неколико фаза рада. 

  

Уводни део часа (5`-10`) а) вежбе дисања, или 

б) вежбе распевавања, или 

в) обнављање већ научене песме. 

 

Главни део часа: (20`-30`) 

Обрада песме по слуху:  

а) разговор о садржају песме и стварње атмосфере за 

обраду нове песме,  

б) обрада текста и мелодије песме и  

в) изражајно дотеривање песме. 

Завршни део часа: (5`-10`) а) слушање музике или  

б) ако је уз песму погодно извести, импровизовати: 

- музичку игру,  

- музичку драматизацију, 

- музику и покрет и слично. 

 

 У уводном делу часа учитељ/ица бира једну од понуђених активности како би на 

најбољи могући начин припремио ученике за обраду песме по слуху, затим истиче циљ 

часа и прелази на активности које су дате у главном делу часа.  

О теми, садржају песме са ученицима се води разговор, импровизује се прича, чита 

нови текст или песмица са сличним садржајем и уз слику или апликацију води се разговор 

о теми песме. Учитељ најпре једном прочита текст, водећи рачуна о дикцији, акценту, 

динамици, правилном узимању ваздуха и одговарајућем темпу. Дужи и сложенији текст се 

може задати да се научи код куће. Учитељ заједно са ученицима тумачи непознате речи у 

тексту. Након обраде текста песме, следи обрада мелодије песме која је најважнији део 

рада у савладавању нове песме. Песму најпре пева и свира сам учитељ/ица, како би 
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ученици добили о њој укупан утисак и доживљај, а то подразумева правилно узимање 

вазуха, тачну дикцију и акценат, чисту интонацију, лепу динамику, одговарајући темпо и 

друго. Затим се прелази на учење мањих музичких целина, обично један стих и то 

наизменично више пута певају учитељ, па ученици док се мелодија добро не савлада. 

Наредне целине се обрађују по истом поступку, али се увек нова целина повезује са 

претходном. Након тога следи изражајно дотеривање песме што подразумева: добру 

дикцију, правилно узимање ваздуха, лепо и изражајно фразирање, одговарајуће динамичко 

нијансирање, адекватан темпо, складно и не прегласно певање.  

 Певање ученика се сада може снимити, а затим преслушавати, анализирати, 

исправљати грешке и давати предлоге за још боље певање. Ради промене и стварања нове 

радне атмосфере у одељењу, обрада мелодије песме може се учити преслушавањем 

компакт диска.  

 НАПОМЕНА:  Поред обраде песме по слуху, у оквиру ове целине спада и обрада 

музичких игара. Обрада текста и мелодије музичке игре се ради по истом методском 

поступку као и обрада песме по слуху. Та обрада се изводи у оквиру главног дела часа 

музичке културе, али може и на часу физичког васпитања или на часу другог предмета, 

уколико се са тим предметом може остварити корелација.  

 

4.2.Методски поступак свирања на дечјем инструментарију 

 

 С обзиром на узрасно доба ученика, ритмичке деонице које су предвиђене за 

свирање треба да буду једноставне, да могу да се лако слушно схвате и запамте. Кроз рад 

са инструментима, ученици су најактивнији „музичари“, а њиховом задовољству у живом 

музицирању, нема граница. Код њих се развија већи интерес за музику и настава је далеко 

занимљивија.  

 У другом разреду основне школе свирање аранжмана се изводи по слуху, а 

поступак рада има неколико етапа:  

 

Уводни део часа (5`-10`) 

а) певање песме (обрада или утврђивање) 

б) подела ученика на групе 

в) подела инструмената 

 

 

 

 

Главни део часа: (20`-30`) 

Свирање на дечијем инструментарију- етапе у току 

часа:  

1.) савладавање ритма за први инструмент –према 

аранжману (сви ученици савладавају ритам пљескајући 

рукама и певају песму)  

2.) савладавање ритма за други инструмент - према 

аранжману (сви ученици савладавају ритам пљескајући 

рукама и певају песму) 

3.) подела ученика у две групе (певање песме, а 

свака група изводи ритам за свој инструмент пљескањем 

руку).  

4.) ако постоји трећи инструмент поступак је исти. 

5.) спајање-заједничко свирање по групама (прве и 

друге, прве и треће, друге и треће) 

6.) заједничко свирање свих група према датом 

аранжману. 

Завршни део часа: (5`-10`) а)  замена инструмената и заједничко свирање 

б) аудио или видео снимак и анализа 
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 Наравно, овај изложени методски поступак може имати одређена одступања, што 

ће зависити од средине у којој се школа налази, од ученичких способности и креативности 

учитеља.   

 

4.3.Методски поступак приликом слушања музике 

 Сам чин слушања музике, као једна од области наставе музичке културе има свој 

устаљени методски поступак који се изводи у неколико етапа и то као посебни део главног 

дела часа или у оквиру сложене наставне јединице која обухвата обраду песме у завршном 

делу часа.  

 

ЕТАПЕ СЛУШАЊА МУЗИКЕ 

I етапа а) стварање подстицајне атмосфере за слушање музике, 

б) слушање композиције у целини и емоционални 

доживљај музичког дела, 

в) реаговање на музички доживљај (покрет, мимика, 

неколико реченица, избор једне од понуђених 

илустрација), 

г) разговор о делу – сређивање утисака (назив дела, 

име композитора, општи утисак). 

II етапа 1) селективно слушање са јасно постављеним 

захтевима,  

2) слушање музике са анализом (средства извођења, 

елементи музичког израза, дељивост композиције – 

број делова). 

III етапа а)  припрема за поновно слушање дела у целини – 

препознавање композиције, 

б) слушање свих делова као једне целине (синтеза), 

в) изражавање утиска и стварање критичког става
4
. 

 

 С обзиром на сложеност музичког дела, сваку композицију треба слушати више 

пута како би ученици о слушаном делу стекли јаснији и упечатљивији доживљај. На крају 

веома је важно да ученици у току часа слушану композицију могу да изразе цртежом, 

мимиком, текстом и покретом. 

  

НАПОМЕНА: Наравно, овај изложени методски поступак може имати одређена 

одступања, што ће зависити од опремљености школе, од ученичких способности и 

креативности учитеља.    

 

 

 

 

                                                 
4 Г. Стојановић, Настава музичке културе стр. 117. 
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4.4 . Дечје музичко стваралаштво  

 
У оквиру области рада у настави Музичке културе Дечје музичко стваралаштво 

представља виши степен активирања музичких способности који се стичу у свим 

музичким активностима, а као резултат креативног односа ученика према музици. Оно 

има велику васпитну и образовну вредност.  

 Најједноставнији облици стваралаштва који се могу остваривати у II разреду јесу: 

- опонашање звукова из околине, спонтаном или договореном импровизацијом 

(звуци у кући, граду, природи - разговор животиња, разговор стабала шуштањем 

лишћа); 

- измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним или 

отпеваним групама гласова (измишљање групе састављене само од самогласника 

или само од сугласника), ко ће дуже, ко ће занимљивије, разигране групе гласова; 

- импровизација остварена рукама или ногама, односно дечјим инструментима 

(уз стајање на једном месту или кретањем кроз простор); 

- слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају 

исте или различите инструменте); 

- импровизација дечје мелодије на властит или од учитеља предложен стих; 

- слободно измишљање покрета уз музику (нпр. за неко коло уз научену нову 

мелодију). 

НАПОМЕНА: У зависности од садржаја рада у главном делу часа, стварање музике  

се реализује у уводном или у завршном делу часа.  
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5. Планирање наставе у другом разреду основне школе 
 

Планирање наставе у другом разреду основне школе почиње проучавањем садржаја 

Наставног програма. Након избора поступка, метода, средстава, прелази се на планирање 

рада за школску годину, и то: глобално и оперативно. За сваки начин планирања припрема 

се посебан план рада који служи као оријентација за извођење наставе. Сваки план се у 

току године може мењати у складу са наставним потребама и организацијом рада школе а 

измене се обавезно уписују у план рада наставника (рубрика: напомена). 

5.1. Глобални план рада наставника 

 

Глобални план рада наставника обухвата основне наставне циљеве и задатке и 

одређивање потребног времена (број часова) за одређени наставни период. Овај план рада 

служи као глобална оријентација. Оперативни план рада обухвата број наставне теме или 

области, њихове садржаје, број часова по теми и број часова за обраду и остале врсте 

часова. Оперативни план рада наставника обухвата наставне периоде, наставне јединице, 

типове часова, облике и методе рада. Наставници припремају месечне оперативне планове 

рада. 

Редни 

број 

теме 

Назив  наставне  

теме 

Провера остварености 

циљева учења 

Број 

часова по 

теми 

број часова за: 

Обраду Утврђивање 

 

 

 

I 

 

Извођење музике 

а) Певање 

  б) Свирање 

Певање песама по 

слуху, праћење  општег 

ангажовања и 

активности ученика 

 

 

25 

 

 

15 

 

      

10 

 

 

II 

 

 

Слушање музике 

 

 

 

Активно слушање 

музике  

 

 

6 

 

 

3 

           

 

3 

 

 

III 

 

 

Стварање музике 

 

 

Провера извођењa 

задатог ритма 

 

 

5 

 

 

2 

            

 

3 

Укупно часова 36 20 16 
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5.2. Оперативни план рада наставника 

 

редни 

бр. 

теме 

редни 

број 

Наставна јединица тип 

часа 

I 1. Од куће до школе – „Букварци“  10. и 11. стр; СМ  Н.Херцигоња „Шапутање“ О 

III 2. Опет у школи: Бројалице: „Еци, пеци пец“ и „Коларићу , панићу“ 12. и 13. стр. У 

I 3. Стиже јесен: „Јесен“ 14. и 15. стр О 

III 4. Свирање на дечјим музичким инструментима: „Киша и мрав“ 16. и 17. стр; СМ „Јесења 

симфонија“ 

У 

I 5. Брзо и споро извођење: „Коњић“; СМ „Дивљи јахач“ 18. и 19. стр. У 

I 6. Птичји пев: Бројалица „Једна врана гакала“ 20. и 21. стр; СМ К.Сен-Санс „Карневал 

животиња- Кукавица“  

У 

I 7. Кокошија посла: „ Петлић“ 22 . и 23.  стр; СМ Ж. Ф. Рамо „Кокошка“  О 

I 8. Животињско царство: „ Иш,иш, иш“ 24. и 25. стр; СМ М. Шоуц „Заклео се бумбар“ О 

I 9. На месечини: „ Док месец сја“  32. и 33. стр; СМ  Ж. Масне „ Медитација“ О 

II 10. Снивај , спавај: „Постеља за зеку“ 38. и 39. стр; СМ Н. Радуловић „ Моја успаванка“ О 

I 11. Слатка тајна: „Фабрика бомбона“ 40. и 41. стр; СМ. М.И. Бели „ Мађионичар“ О 

III 12. Прича причу причалица: „Тетка Метка“ 42. и 43. стр; СМ Н. Петин „ Бакине приче“ О 

I 13. Тика, така, так: „Куцање сатова“ 44. и 45. стр; СМ А. Понкјели „Игра часовника“ У 

I 14. Снежне радости: „Ала веје, веје“ 26. и 27. стр; СМ З. Вауда „Пахуљица“ У 

I 15. Зимска бајка: „Зимска песма“ 28. и 29. стр; СМ М.И.  Бели „ Песма о одјеку“ У 

I 16. „Ој,  Бадњаче, Бадњаче“ 30. и 31. стр. О 

II 17. Систематизација градива: (понављање 1.) 34. и 35. стр. У 

I 18. У окриљу ноћи: Блистај, блистај звездо мала 50. и 51. стр; СМ. В. А. Моцарт „ Соната за 

клавир у А- дуру”, 3. Став, „Турски марш” 

О 

II 19. СМ „Нек свуд љубав сја“ 62. и 63. стр; СМ М.А.Шарпантје „ Те Деум“ О 

I 20. Химне: Светосавска химна и државна химна – слушање музике 8. и 9. стр. У 

III 21. Драгој особи: „Телеграм“ 48. и 49. стр; СМ Л. ван Бетовен „ За Елизу“ У 

II 22. Музика око нас 68. и 69. стр.-  СМ „ Пинк пантер“ и  СМ З. Вауда „ Јежева кућа“ О 

III 23. Играјмо игру: „Чворак“ 70. и 71. стр; СМ Т. Сузато „ Игра“ О 

II 24. Плес за маму: „Мамино коло“  46. и 47.; СМ Ј.Ш.Млађи „ Анина полка“ У 

I 25. На пут, на пут: „Имају ли карте сви“ 80. и 81. стр; СМ А.Кораћ „ Радост Европе“ У 

I 26. Запевајмо пролећу: „Пролећно коло“  52. и 53. стр; СМ „Пролећна песма“, народна песма 

из Пољске 

О 

I 27. Звукови пролећа: „Пролећна песма“ 54. и 55. стр; СМ В.А.Моцарт „О, мају драги 

дођи“(„Чежња за пролећем“) 

У 

II 28. Играмо се музиком 72. и 73. стр; СМ Ј. Хајдн, Л. Моцарт „ Дечја симфонија“ У 

I 29. У шуми: „Зелени се јагодо“ 56. и 57. стр; СМ Н. Паганини „ Капричо бр. 9, Ловачки“ О 

I 30. Музика с Дунава: „С оне стране Дунава“ 60.  и 61. стр; СМ „ Банатско коло“, народна 

песма и „Чардаш“, народна игра 

О 

I 31. Обнављамо шта смо научили - Понављање бр. 2  64.  и 65. стр. У 

I 32. Сад смо већ велики: „Сад је већ велика“ 78. и 79. стр; СМ „ Рођенданска“, непознати 

аутор 

О 

I 33. Уз реку: „Рибар“ 58. и 59. стр; СМ „ Ој, Мораво“, народна песма из Србије У 

I 34. Лето: „Ја посејах лубенице“ 74. и 75. стр; СМ „ Клепеће млин“, немачка дечја песма О 

I 35. Поздрав с мора: „Дај ми крила један круг“  76. и 77. стр; СМ „ Санта Лучија“, 

наполитанска песма 

О 

II 36. Систематизација градива ( Понављање бр 3) У 
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5.3. Припреме за часове 

 

Час музичке културе требало би да буде доживљај за ученике. Он ће то и бити ако 

ученицима омогућимо да активно учествује на часу. Добром организацијом часа ученици 

ће с лакоћом усвајати знања.  

Уводни део часа треба да буде мотивациона припрема за рад који следи, зато су у 

приручнику дати ребуси, загонетке, скривалице која ће код ученка подстаћи радозналост, 

креативност. Свака наставна јединица разрађена је тако да час буде интересантан. 

Коришћењем разноврсних облика и метода рада, ученици се подстичу на активност, 

размишљање, слободно изражавање, богаћење маште и извођење закључака.  

Мотивациона фаза и емоционална припрема на почетку часа, различито је 

конципирана, па садржи различите активности: вођење разговора са ученицима, слушање 

музичких нумера и композиција, решавање ребуса, загонетки, слагање пузли, играње  

дечјих игара, итд. 

У зависности од садржаја рада, главни део часа може бити организован као обрада 

нових садржаја, вежбање, понављање, проверавање и оцењивање. Овај део часа је 

најсложенији по временском трајању, а то значи да тачно треба планирати, шта и у ком 

обиму ради наставник, који су задаци ученика у том раду, која ће се метода и облик рада 

примењивати, а која наставна средства, што је детаљно разрађено у припремама. 

У завршном делу часа, у зависности од укупне структуре наставног часа, зависи и 

садржај рада. У овом делу часа најчешће се користе следећи облици рада: вежбање и 

утврђивање, обнављање, систематизовање, закључивање, проверавање, организовање 

самосталног или групног облика рада.  Завршни део часа најчешће треба користити за 

слушање музике, извођење музичких игара, понављање, проверавање и оцењивање, али 

исто тако и за самосталан рад ученика. 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Кратак разговор о поласку у школу. Сваки од ученика кратко износи став зашто је 

одушевљен поласком у школу. 

Вежбе дисања: разговором на тему шта све ученици виде на путу од куће до школе и 

каквим кораком иду, навести ученике да удишу дубоко кроз нос и издишу кроз уста, 

замишљајући да удишу мирис опојног цвећа из дворишта поред којих су пролазили на 

путу од куће до школе. 

Најава 

наставне 

јединице 

Задавање питалице: 

Која је најдебља и најтежа књига на свету? (одговор: Буквар) 

Како се зову ђаци који почињу да уче из Буквара? (одговор: букварци) 

Истицање циља часа. 

 

Главни део 

часа 

Певање и свирање песме, док ученици слушају (може да се слуша песма и са компакт 

диска). 

Упознавање са текстом песме и краћи разговор о песми. 

Учење текста песме: рад из уџбеника на страни бр. 10. 

Ритмичка обрада песме: извођење песме уз одбројавање, а затим заједно са децом, док не 

савладају ритам. Мелодијска обрада: певање песме (строфу по строфу, док деца не 

запамте текст и мелодију). 

Такмичење у певању: дечаци–девојчице, групно и у паровима, може и индивидуално 

певање. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица: Од куће до школе – „Букварци“   

СМ  Н. Херцигоња „Шапутање“ 
Редни број часа: 1 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: 
Усвајање текста по слуху и изражајно певање песме.  

Оспособљавање ученика за лепо певање и активно слушање музике.  

Васпитни задаци: Развијање љубави, интересовања, музичке осетљивости и креативности. 

Функционални задаци: Подстицање интересовања ученика  за групне извођачке активности 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, у пару и групни облик 

рада 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустративно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  шифрована порука, уџбеник  „Музичка култура за други разред основне 

школе“, Златан Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство школство, Београд, страна 10. и 11, 

композиција за слушање на компакт диску. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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Завршни део 

часа 

 

Ученицима поделити тајну поруку која ће открити коју ћемо композицију слушати.   

У којим приликама се шапуће и шта се обично шапуће? 

шифрована 
порука2.jpg

 
Након откривања која композиција је у питању, записати њен назив.  

Слушање музике „Шапутање“, Н. Херцигоње уз задатак ученицима да обрате пажњу ко 

пева ову песму и каква осећања у њима буди. 

Након одслушане композиције, кратко разговарати о задацима које су ученици добили, а 

затим им задати да илуструју своје импресије инспирисане слушаном композицијом. 

Изложити и разгледати нацртане радове уз коментаре аутора који ће нам представити свој 

доживљај.  

Уз поновно слушање музике импровизовати покрете  уз музику.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Разгов о бројалицама. 

Када користимо бројалице? Које бројалице знамо? 

Разговарати са ученицима о начину на који смо до сада стварали ритмичку пратњу: 

пљескањем, пуцкетањем, ударањем оловке о клупу, ударањем ноге о под и коришћењем  

музичких инструмената: штапића, звечки и бубања. 

Најава 

наставне 

јединице 

Истицање циља часа. 

 

Главни део 

часа 

Изговор бројалице „Еци, пеци,пец“. 

Подела ученика на две групе према инструментима које поседују.  

Изговарање бројалице уз свирање као што је назначено у уџбенику на 12. страни. 

Једна група свира звечкама, а друга штапићима. 

Размена инструмената и поновно свирање бројалице. 

Свирају само дечаци, а затим само девојчице. 

Проглашење најбољег оркестра. 

Завршни део 

часа 

 

Слушање и певање бројалице „Коларићу, Панићу”,  два-три пута.  

Извођење музичке игре која је описана у уџбенику на 13 страни. 

 

 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Стварање  музике Датум:  

Наставна јединица: Бројалице: „Еци, пеци пец“ и „Коларићу, панићу“  Редни број часа: 2 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Утврђивање обрађене бројалице. Равијање осећаја за ритмичко трајање.                                     

Васпитни задаци: Развијање љубави, интересовања, музичке осетљивости и креативности. 

Функционални задаци: 
Формирање правилног односа према раду и радним навикама, усвајање 

основних васпитних вредности. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, у пару и групни облик 

рада 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустративно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  Уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство школство, Београд, страна 12. и 13, композиција за 

слушање на компакт диску. 

Корелација: српски језик, физичко васпитање 
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Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Ученицима задати да реше преметаљку. 

Преметаљка:  СЕЈЕ  (решење: ЈЕСЕН) 

Разговар о годишњем добу које нам долази. 

Кад почиње јесен? 

Које промене се дешавају у природи? 

Који се звуци чују у јесен? 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо учити песму која се зове 

Јесен“. Наслов песме написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Методичка обрада песме по слуху. 

Упознавање песме, разговор о песми.  

Певање и свирање песме, док ученици слушају (може да се слуша песма и са компакт 

диска). 

Учење текста песме: рад из уџбеника на страни бр. 14. 

Ритмичка обрада песме: најпре, уз одбројавање извести песму, а затим заједно са децом, 

неколико пута, док не савладају ритам. Певање песме: мелодијска обрада (строфу по 

строфу, док деца не запамте текст и мелодију). 

Такмичење у певању: дечаци–девојчице, групно и у паровима, може и индивидуално 

певање. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:  Стиже јесен: „Јесен“  Редни број часа: 3 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: 
Обрада песме „Јесен“ по слуху. Усвајање текста по слуху и изражајно певање 

песме. Свирање такта и ритма. 

Васпитни задаци: 
Подстицање деце на индивидуално певање уз инструменталну пратњу, као и 

на постепено укључивање у групно (хорско) певање. 

Функционални задаци: 

Увођење ученика у разумевање и доживљавање лепог. Развој маште и 

стваралачких способности ученика. Продубљивање и доживљавање музике. 

Развијање љубави према музици. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, у пару и групни облик 

рада 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустративно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  Уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство школство, Београд, страна 14. и 15, композиција за 

слушање на компакт диску. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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Завршни део 

часа 

 

Слушање и певање песме „Дуње ранке“, два-три пута.  

Извођење музичке игре која је описана у уџбенику на 15 страни. 

Решавање задатка за ученике из књиге на 15 стр. 

Повратна информација. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Разговор са ученицима о временским приликама у јесен. 

Да ли волите кишу? 

Шта радите кад пада киша? 

Опонашајте  падање кише пуцкетањем прстима, шуштањем папира и трљањем длановима. 

Тражити од ученика да свирањем на дечјим музичким инструментима дочарају  

грмљавину и кишу према упутству из уџбеника на 16. Страни 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа.: „Данас ћемо учити бројалицу која се зове 

Киша и мрав“. Наслов бројалице написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Изговарати  бројалицу и тражим од ученика да фронтално усвоје текста бројалице. 

Учење текста бројалице из уџбеника на страни бр. 16. 

Извођење бројалице на дечјим музичким инструментима: звечкама и штапићима.  

Киша и мрав 
аранжман.jpg

 
Подела ученике у две групе и свака група свира одређени инструмент уз предложени 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:    Стварање музике Датум:  

Наставна јединица:   Свирање на дечјим музичким инструментима: 

„Киша и мрав“   
Редни број часа: 4 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Развијање смисла за ритам кроз покрет. 

Васпитни задаци: 
Развој опште културе понашања, пажње и брзине реаговања. 

Развој маште и стваралачких способности ученика. 

Функционални задаци: 

Свирање на дечјим ритмичким инструментима. 

Оспособљавање ученика да импровизују песму рукама и ногама као и дечјим 

инструментима. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, у пару и групни облик 

рада 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустративно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  припремљен аранжман, уџбеник „Музичка култура за други разред 

основне школе“, Златан Радовановић, Миљана Игњатовић, БИГЗ школство, Београд, страна 16. и 17, 

композиција за слушање на компакт диску, штапићи, звечке. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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аранжман.  

Свирање на дечијим инструментима и групно такмичење на мелодију бројалице „Киша и 

мрав.“. Проглашавање групе која је успешно извела бројалицу, а све остале ученике 

похвалити. 

Завршни део 

часа 

 

Упућивање ученика на решавање задатка из уџбеника на 17. страни. 

Илустрација научене бројалице.  

Повратна информација. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Решавање ребуса чије је решење КОЊИЋ  

Разговор о коњу: изглед, начин исхране, корист за човека. 

а ребус Коњић.jpg
 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа.: „Данас ћемо учити песму која се зове 

Коњић“. Наслов песме написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Певати и свирати ученицима песму у целини (песма се може слушати и са компакт диска).  

Затим отпевати прву строфу два пута. Задати ученицима да науче текст прве строфе. Кад 

запамте текст, певати заједно прву строфу. Кад ученици добро савладају ритам и науче да 

певају прву строфу, прелазимо на учење друге строфе на исти начин. Кад савладају и 

другу строфу, отпевати заједно прву и другу строфу. На крају савладати и трећу строфу и 

отпевати песму у целини. 

Ученицима објаснити да певање могу употпунити ритмичком пратњом по жељи 

(лупкањем оловке о клупу, пљескањем, тупкањем ногом о под и слично).  

Правити коњића од картона.  

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:    Брзо и споро извођење: „Коњић“ ; СМ „Дивљи 

јахач“ –Роберт Шуман 
Редни број часа: 5 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: 
Упознавање ученика са композицијом „Коњић“. Оспособљавање ученика за 

лепо певање и активно слушање музике. 

Васпитни задаци: Развијање љубави према музици. 

Функционални задаци: Развој опште културе и понашања, пажње и брзине реаговања. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални  и групни облик рада. 
Наставне методе: 

Дијалошка, илустративно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  ребус, уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 18. и 19, композиција за слушање на 

компакт диску,  картон, дрвени штап, прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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a konjis sema.png

 
Након завршетка практичног рада, ученике поделити у две групе и дати им задатак: прва 

група пева песму „Коњић”, а друга група опонаша јахање направљеног  коњића и изговара 

звучне речи: клоп, клоп, клопа, клоп. Потом се групе замењују. 

Завршни део 

часа 

 

Слушамо  композицију „Дивљи јахач“  са задатком да ученици уоче темпо 

извођења композиције и да препознају инструменте које чују.  
Питања : 

Да ли је одслушано дело споро или брзо? 

Колико инструмената препознајете у овој композицији? 

Који инструмент препознајете? 

Читамо појмовник из уџбеника на 19. страни. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Као мотивациону припрему за час извести луткарска представу „Лисица и гавран“. 

(Лутке су направљене од папира и залепљене на штапић).  

Lisica i gavran.jpg
  

Кратак разговор о поступцима ликова у представи. Разговарати са ученицима о томе како 

се оглашава врана и да ли је лисица била у праву када јој је рекла да не зна да пева? 

Издвојити народну изреку: „Свака птица својим гласом пева“, анализирати је и закључити 

да све птице певају, неке лепше, а неке мање допадљиво. 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа.: „Данас ћемо учити бројалицу која се зове 

„Једна врана гакала“.  Наслов бројалице напсати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Изговорити бројалицу и упознати ученике са текстом. 

Фронтално усвојити текста бројалице. 

Ученици треба да усвоје јасно изговарање текста и ритма бројалице из уџбеника на 20. 

страни. 

Извођење бројалице: Прво се изводи тапшањем, па на дечијим музичким инструментима 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:  Птичји пев: бројалица „Једна врана гакала“ и 

СМ К. Сен-Санс „Карневал животиња－Кукавица“ 
Редни број часа: 6 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Учење бројалице „Једна врана гакала“, развијање смисла за ритам кроз покрет. 

Васпитни задаци: 
Развој опште културе понашања, пажње и брзине реаговања. 

Развој маште и стваралачких способности ученика. 

Функционални задаци: 

Свирање на дечјим ритмичким инструментима. 

Оспособљавање ученика да импровизују песму рукама и ногама као и дечјим 

инструментима. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални  и групни облик рада. 
Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  луткице на штапу, уџбеник „Музичка култура за други разред основне 

школе“, Златан Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 20. и 21, композиција 

за слушање на компакт диску, прибор за цртање. 

Корелација: Српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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(бубњу и штапићима). Поделити ученике у две групе тако да свака група свира одређени 

инструмент. Извести бројалицу игром корачања по учионици према аранжману из 

уџбеника на 20. страни.  

Игру започиње девојчица скакућући и изговарајући текст разбрајалице: Једна врана 

гакала и по пољу скакала. Одмах затим игру наставља дечак скакућући и изговарајући: 

Уто дође црни кос и одгризе врани нос. 

Уз учитељеву/ицину помоћ и надзор, ученици започињу игру, водећи рачуна о томе да 

поскоке и текст разбрајалице изведу правилно. 

Завршни део 

часа 

 

Слушање композиције  К. Сен-Санса „Карневал животиња － Кукавица“ и на одслушаном 

делу препознвање инструмената који изводе композицију. Упознавање  звука кларинета и 

флауте, а и нових појмова － КЛАРИНЕТИСТА И ФЛАУТИСТА. 

Разговарати о боји тонова које производе ови инструменти. 

Питања : 

На оглашавање које птице подсећа одслушана композиција? 

Који инструмент имитира кукавицу? ( кларинет) 

Слушање композиције  К. Сен-Санса „Карневал животиња － Птице“ 

На оглашавање којих животиња подсећа ова композиција? 

Који инструменти се препознају у овом делу? (флаута) 

Која вам се композиција више допала? Зашто? 

Ученицима задати да илуструју композицију која им се више допала. 

Повратна информација. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Решавање ребуса чије је решење ПЕТЛИЋ  

1петлић.jpg
 

Разговор о живини: изглед, корист за човека. Ученицима поделити сличице пилета, 

кокошке и петла, а затим ученике према извученим сличицама разврстати у три групе.  

1сличице за поделу 
на групе.docx

 

Задати свакој групи да гласом дочара оглашавање пилета, кокошке и петла. Радити по 

групама. 

Затим тражити од ученика да заједничким оглашавањем зазвуче као хор. 

Разговарати о утиску и расположењу које се јавило код ученика након овог задатка. 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо учити песму „Петлић“ коју је 

компоновао Е. Главник и слушаћемо композицију Ж. Ф. Рамоа „Кокошка“. Наслов песме 

написати на табли.  

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Извођење музике Датум:  

Наставна јединица: Кокошија посла: „Петлић“ ; 

СМ  Жан Филип Рамо „Кокошка“ 
Редни број часа: 7 

Тип наставног часа: обрада  

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Оспособљавање ученика за лепо певање и активно слушање музике. 

Васпитни задаци: Развијање љубави према музици. 

Функционални задаци: 
Оспособљавање ученика  за активно слушање музике и за изражавање 

музичког доживљаја. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, у пару  и групни облик 

рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  ребус, сличице за поделу на групе, наставни листић за бојење,  уџбеник 

„Музичка култура за други разред основне школе“, Златан Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ 

школство, Београд, страна 22. и 23, композиција за слушање на компакт диску, прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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Главни део 

часа 

Певати и свирати песму, док ученици слушају (може да се слуша песма и са компакт 

диска). 

Упознавање песме, разговор о песми. 

Учење текста песме из уџбеника на 22. страни. 

Ритмичка обрада песме:  

Најпре, уз одбројавање извести песму, а затим заједно са децом док не савладају ритам. 

Певање песме: мелодијска обрада (строфа по строфа док деца не запамте текст и 

мелодију). 

Такмичење у певању: дечаци–девојчице, групно и у паровима, може и индивидуално 

певање. 

Упутити ученике да реше задатак на 22. страни из уџбеника. Повратна информација и 

разговор о темпу у песми „Петлић“. 

Завршни део 

часа 

 

Слушање композиције Ж. Ф. Рамоа „Кокошка“, након чега ученици одређују темпо и 

јачину извођења.  

Приликом поновног слушања ученици добијају задатак да одреде извођача композиције, а 

затим им се даје листић на коме треба да украсе јаје испод којег је написан тачан одговор 

(свирач). 

1ЈАЈЕ.docx

 
Ученицима задати да напишу шта су замишљали док су слушали ову композицију. 

(Ученици пишу на листићу на коме је корпа са јајима.) 

Повратна информација. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Свирање бројалица које су ученици раније научили. 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа.: „Данас ћемо свирати  бројалицу која се 

зове Иш,иш,иш“. Наслов бројалице написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Изговорити бројалицу и упознати ученике са текстом. 

Фронтално усвајање текста бројалице. 

Ученици треба да усвоје јасно изговарање текста и ритма бројалице из уџбеника на 24. 

страни. 

Извођење бројалице: прво се изводи тапшањем, па на дечијим музичким инструментима 

(бубњу и штапићима). Поделити ученике у две групе тако да свака група свира одређени 

инструмент. Извести бројалицу 2-3 пута уз промену инструмената и изговарања текста на 

два начина － гласно и тихо. 

Слушање песме „Зечје ухо“. 

Поделити ученике на две групе и свакој дати задатак. Једна група пева, а друга група 

покретима и звуком опонаша кијање врапца, трчање мрава, певање пужа и зевање 

зевалице. 

Уз учитељеву/ицину помоћ и надзор ученици почињу игру, водећи рачуна о томе да 

опонашање и текст изведу правилно. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Извођење музике Датум:  

Наставна јединица: Животињско царство: „Иш,иш, иш“ и СМ  Мирко 

Шоуц „Заклео се бумбар“ 
Редни број часа: 8 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: 
Оспособљавање ученика за лепо певање, правилно свирање и активно 

слушање музике. 

Васпитни задаци: Развијање љубави према музици. 

Функционални задаци: Развој пажње и брзине реаговања. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални  и групни облик рада. 
Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  Уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 24. и 25, композиција за слушање на 

компакт диску, прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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Завршни део 

часа 

 

Слушање песме „Заклео се бумбар“ М. Шоуца .  

Разговор о животињама које се помињу у песми и о извођачима. 

Илустрација одслушане композиције. 

Повратна информација. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Задати ученицима загонетке: „Кад видиш, онда га не видиш, а кад не видиш, онда га 

видиш.“ (Решење: мрак.) 

„Пун тор златорудих оваца, међу њима чобан у златне хаљине.“ (Решење: месец и звезде) 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа.: „Данас ћемо учити  песму која се зове 

Док месец сја“. Наслов песме написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Прочитати песму из уџбеника на 32. страни и упознати ученике са текстом. 

Фронтално усвајање текста песме. 

Слушање песме „Док месец сја“. 

Певање уз музику: - сви заједно, 

                                 - по редовима, 

                                 - у пару,  

                                 - индивидуално. 

Колективно отпевати песму још једном уз ритмичку  пратњу, ударањем длана о длан. 

Сваки ред треба да отпева песму по задатку из уџбеника на 32. страни. Проглашавање 

најуспешнијег реда.  

Ученици треба да погледају текст песме, и уоче како је написана реч перо у првом, а како 

у другом стиху. Питати ученике да ли су ове две речи исто написане? Да ли ове речи 

имају исто значење? Закључити да се ове две речи исто пишу (у смислу слова којима су 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:  На месечини: „Док месец сја“, 

СМ  Жил Масне „Медитација“ 
Редни број часа: 9 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Оспособљавање ученика за лепо певање и активно слушање музике. 

Васпитни задаци: Развијање љубави према музици. 

Функционални задаци: Развој опште културе и понашања, пажње и брзине реаговања. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, у пару  и групни облик 

рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  Уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 32. и 33, композиција за слушање на 

компакт диску, прибор за цртање. 

Корелација: Српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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записане), али немају исто значење, па се различито и изговарају. 

Завршни део 

часа 

 

Слушање композиције „Медитација “, Ж. Масне.  

Како се ученици осећају након одслушане композиције? Шта је то медитација? 

(Објашњење појма.) 

Када ученици медитирају? 

Разговарати са ученицима који се инструменти  чују у извођењу композиције?  

Како се назива извођач који свира клавир? 

Како се назива извођач који свира виолину?  

Илустрација одслушане композиције. 

Повратна информација. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Решити укрштене речи и открити реч УСПАВАНКА. 

AUKRSTENICA.docx
 

Разговарати са ученицима шта су успаванке? 

Ко пева успаванке? 

Када се успаванке певају? 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа.: „Данас ћемо учити  успаванку која се зове 

Постеља за зеку.“ Наслов песме написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Прочитати песму из уџбеника на 38. страни. 

Фронтално усвајање текста песме. 

Одслушати песму „Постеља за зеку“. 

Обновити градиво о подели гласова у певању? 

Истаћи карактер успаванки и начин на који се оне изводе. 

Отпевати песму уз музику са компакт диска: сви заједно, по редовима, у пару и 

индивидуално.   

Рад на задацима из уџбеника на 39. страни. Повратна информација.                       

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:  Слушање музике Датум:  

Наставна јединица:  Снивај, спавај: „Постеља за зеку“;  

СМ Н. Радуловић „Моја успаванка“ 
Редни број часа: 10 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Оспособљавање ученика за лепо певање и активно слушање музике. 

Васпитни задаци: Развијање љубави према музици. 

Функционални задаци: Развој опште културе и понашања, пажње и брзине реаговања. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални,  у пару  и групни 

облик рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:  сликовна укрштеница, уџбеник „Музичка култура за други разред основне 

школе“, Златан Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 38. и 39, композиција 

за слушање на компакт диску, прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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Завршни део 

часа 

 

Слушање композиције „Медитација “, Ж. Масне.  

Како се ученици осећају након одслушане композиције? Шта је то медитација? 

(Објаснити појам.) 

Када ученици медитирају? 

Разговарати са ученицима који се инструменти чују у извођењу композиције?  

Како се назива извођач који свира клавир? 

Како се назива извођач који свира виолину?  

Илустрација одслушане композиције. 

Повратна информација. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

 Решити ребус: 

ребус  
БОМБОНА.jpg

 (Решење: бомбона.) 

Ученик који реши ребус, добија бомбону. 

Повести разговор са ученицима: 

Да ли волеш слаткише? 

Које су им омиљене бомбоне? 

Дали знају од чега се праве бомбоне? 

Како се назива човек који прави бомбоне? (Бомбонџија.) 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо учити  песму која је модел за 

тон Фа, а зове се „Фабрика бомбона“. Наслов написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Отпевати и одсвирати  песму, док ученици слушају (може да се слуша песма и са компакт 

диска). 

Упознавање са песмом. Учење текста песме из уџбеника на 40. страни. 

Ритмичка обрада песме: уз одбројавање извести песму, а затим заједно са децом, док не 

савладају ритам. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:      Извођење музике Датум:  

Наставна јединица: Слатка тајна: „Фабрика бомбона“;  

СМ Миодраг Илић Бели „Мађионичар“ 
Редни број часа: 11 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: 
Објаснити ученицима како да уочавају и разликују висине тонова које чују. 

Развијање слушне осетљивости.  

Васпитни задаци: 
Развијати код ученика љубав, интересовање, креативност и музичку 

осетљивост.  

Функционални задаци: 
Оспособити ученике да  уочавају динамику и темпо којим се композиција 

изводи. Развијати код ученика смисао за ритам кроз покрет. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални,   у пару  и групни 

облик рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала:   ребус, уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 40. И 41, композиција за слушање на 

компакт диску, прибор за цртање, ребус, слика бомбонџије. 

Корелација: српски језик, ликовна култура, народна традиција 
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Певање песме: мелодијска обрада  

Такмичење у певању: дечаци–девојчице, групно и у паровима, може и индивидуално 

Извођење песме полако, брзо, гласно и тихо. 

Завршни део 

часа 

 

Шта значи појам магија? (Објаснити појам.) Ко је мађионичар? 

Слушати композицију „Мађионичар “, М. И. Бели.  

Разговарати о томе како се ученици осећају након одслушане композиције?  

Да ли знају неки мађионичарски трик? Нека га опишу. 

Разговарати са ученицима о томе који се инструменти  чују у извођењу композиције?  

Који глас изводи песму „Мађионичар” (женски, мушки или дечји)? 

Стваралачки рад ученика －задаци у уџбенику на 41. страни. 

Илустрација одслушане композиције. 

Повратна информација. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Повести разговор о музичким играма.  

Обнавити знање о музичким играма које смо учили у првом разреду и од почетка школске 

године? 

Играмо игру „Иде маца око тебе“, а затим и „Коларићу, Панићу“ . 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо учити  игру која се зове 

„Тетка Метка“.  

Наслов написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Изговорити текст музичке игре. 

Разговарати о догађају који је описан у тексту. 

Самостално отпевати  песму за игру, а онда заједно са децом неколико пута све док не 

запамте текст, ритам и мелодију. 

Објаснити ученицима правила игре. 

Играмо игру 3-4 пута.(Опис игре је у уџбенику на страни 42.) 

Завршни део 

часа 

 

Слушање композицију: „ Бакине приче“, Н. Петин. 

Разговарати са ученици о тексту композиције „Бакине приче“.  

Који инструмент изводи „Бакине приче“? Како се назива свирач тог инструмента? 

Ученици треба да одреде која је прича брза, а која спора. 

Илустрација одслушане композиције. 

Повратна информација. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Стварање музике Датум:  

Наставна јединица:  Прича причу причалица: „Тетка Метка”; СМ 

Никола Петин „Бакине приче“ 
Редни број часа: 12 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Обрада песме по слуху и развијање дечијег стваралаштва. 

Васпитни задаци: Развијање и подстицање музичког стваралаштва. 

Функционални задаци: 
Развој колективизма и социјалних односа.  Развијање смисла за ритам кроз 

покрет. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, групни облик рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, 

аудитивна, метода стваралачког рада 

Наставна средства и помагала:  Уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 42. и 43, композиција за слушање на 

компакт диску,  предмети потребни за извођење игре. 

Корелација: српски језик, ликовна култура, народна традиција 
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Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Поделити ученицима листић  „Скривалица“  и задати да га обоје.

скривалица сат.jpg

 

Бојењем ученици откривају сат. 

Разговарати са ученицима о томе чему служи сат. 

Како звучи сат? Да ли сви сатови куцају истом брзином? 

Да ли сат мења брзину којом куца или увек куца равномерно? 

Задати ученицима Питалицу: Како куца сат који је покварен? 

Упутити ученике да ставе длан на груди и осете како ким куца срце. 

Упоредити куцање сата и срца. 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо видети на које је све начине 

музиком могуће представити куцање сатова. Учићемо песму „Куцање сатова.“ 

 

Главни део 

часа 

Одслушати композицију „Куцање сатова“. 

Повести разговор са ученицима: 

Шта представља зидни сат који се помиње у песми? (Птицу.) 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:      Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   Тика, така, так: „Куцање сатова“;  

СМ Амилкаре Понкјели „Игра часовника“ 
Редни број часа: 13 

Тип наставног часа: утврђивање  

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Обрада песме по слуху и развијање дечијег стваралаштва. 

Васпитни задаци: Развијање и подстицање музичког стваралаштва. 

Функционални задаци: 

Развој колективизма и социјалних односа.  

Развијање смисла за ритам кроз покрет. Свирање на дечијим ритмичким 

инструментима. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, групни облик рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, 

аудитивна, метода стваралачког рада. 

Наставна средства и помагала:  скривалица, уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, 

Златан Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна  44. и 45, композиција за 

слушање на компакт диску, звечке, штапићи, бубањ. 

Корелација: српски језик, свет око нас, физичко васпитање 
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Који су то невидљиви залогаји које птица из песме кљуца? (Време.) 

Учење ритма, текста и мелодије песме „Куцање сатова“.  

Разговарати са ученицима о томе да ли уочавају разлику у брзини откуцаја сатова? 

Слушати композицију још једном и тражити од ученика да на основу разлике звукова 

препознају о ком је сату реч.  

Подстаћи ученике да гласом и покретима тела опонашају сатове  док певају и слушају 

композицију:   

– звоник: бим-бам (ученици стоје у ставу мирно, руке су у приручењу и трупом 

изводе покрет у леву и десну страну); 

– зидни сат: динг-донг (покрет главом напред-назад); 

– будилник: тик-так (покрет главом лево-десно); 

– ручни сат: тика-така ( корачање десном, па левом ногом). 

Задати  ученицима  да дечјим музичким инструментима опонашају сатове (звечке, 

штапићи, бубањ). 

Завршни део 

часа 

 

Најавити композицију „Игра часовника“ из опере Ђоконда А. Понкијелија. 

Пустити  снимак и усмерити ученике да обрате пажњу на брзину и јачину којом се изводи 

композиција. 

Након одслушане композиције, тражити од  ученика да одреде брзину (најпре умерено 

лагано, затим брзо), а затим и јачину којом је композиција изведена (најпре умерено тихо, 

затим гласно).  

Разговарати са ученицима о томе да ли им се нешто у композицији допало и шта.. 

 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Решавање асоцијације:  

 

AСОЦИЈАЦИЈА  
СНЕГ.ppt

 
Разговарати са ученицима о карактеристикама текућег годишњег доба.  

Ког датума почиње зима? 

Које су одлике зиме? 

Какве су временске прилике? 

Какву радост буди у деци? 

Које зимске игре познају? 

Које смо песме о зими певали у првом разреду? 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо обновити песму „Ала веје, 

веје.“ Наслов песме напсати на табли. 

 

Главни део 

часа 

Одслушати, ради подсећања, композицију „Ала веје веје“.  

Када је песма обновљена, организовати такмичење у лепом певању. Сва извођења 

снимити, а затим репродуковати и коментарисати. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:      Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:    Снежне радости: „Ала веје, веје“;  

СМ Златан Вауда „Пахуљица“ 
Редни број часа: 14 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Утврђивање песме „Ала веје, веје“; развијање дечјег стваралаштва. 

Васпитни задаци: Подстицање интересовања и способности за групне музичке активности. 

Функционални задаци: 
Развој колективизма и социјалних односа. Развијање смисла за ритам кроз 

покрет. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, групни облик рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, 

аудитивна, метода стваралачког рад 

Наставна средства и помагала:  припремљена асоцијација, видео бим пројектор и рачунар, уџбеник 

„Музичка култура за други разред основне школе“, Златан Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ 

школство, Београд, страна  26. и 27, композиција за слушање на компакт диску, звечке. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура 
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Организовати редослед одељењског такмичења: 

А) песму певају девојчице, затим дечаци; 

Б) пева сваки ред посебно;  

В) мања група ученика пева једну строфу, а цео разред другу; 

Г) појединачно певање (пратити ученике на неком инструменту). 

Певање песме и свирање звечкама. 

Завршни део 

часа 

 

Одслушати композицију „Пахуљица“, З. Вауда  

У току слушања ученици треба да  обрате пажњу на : 

дужину тонова, ко пева песму, који се инструменти чују у песми. 

Разговарати са ученицима о свему што су запазили слушајући снимак. 

Упутити на решавање задатака из уџбеника на 27. страни. 

Повратна информација. 

Илустровање песме „Ала веје, веје“. 

 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Разговарати са ученицима о томе шта раде у дугим зимским вечерима? 

Организовати игру пантомиме на тему зиме. Поделити ученике на три групе. Свака група 

треба да извуче по папир и има задатак да објасни појам записан на папиру (санкање, снег, 

грудва, грудвање, клискање, пахуљице), а остале групе треба да погађају. 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо обновити песму „Зимска 

песма.“ 

 

Главни део 

часа 

Данас ћемо обновити бројалицу „Зимска песма“. 
Организовати такмичење у певању:  

А) песму певају девојчице, затим дечаци; 

Б) пева сваки ред посебно.  

Прогласити победника. 

Бројалицу „Зимска песма“изводимо помоћу инструмената (звечке, штапићи) према 

упутству из уџбеника на 28 страни. 

Завршни део 

часа 

 

Слушати композицију „Песма о одјеку“, М. И. Бели. 

У току слушања, ученици треба да обрате пажњу на то које гласове препознају и какво 

расположење буди песма. Након слушања, разговарати о томе што су запазили слушајући 

снимак. Разговарати о одјеку. (Објаснити појам уколико није довољно јасан). 

Задати ученицима да опонашају одјек дозивајући име друга или другарице, као што се 

чује у песми. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:      Извођење музике Датум:  

Наставна јединица: Зимска бајка: „Зимска песма“ ;  

СМ М. И. Бели „Песма о одјеку“ 
Редни број часа: 15 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Утврђивање песме и развијање дечијег стваралаштва. 

Васпитни задаци: Подстицање интересовања и способности за групне музичке активности. 

Функционални задаци: Свирање на дечијим ритмичким инструментима. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, групни облик рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, 

аудитивна, метода стваралачког рада. 

Наставна средства и помагала:  Уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 28. и 29, композиција за слушање на 

компакт диску, звечке, штапићи и папири  на којима су напсани појмови. 

Корелација: српски језик, свет око нас 
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Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 

 

Решавање ребуса чији је одговор Божић. 

РЕБУС БОЖИЋ.jpg
 

Разговор о Божићу и Бадњем дану － како се традиционално прославља у нашим 

крајевима. 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо учити  песму која се зове Ој,  

Бадњаче, Бадњаче.“ Наслов песме написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Изражајно прочитати песму из уџбеника на 32. страни.  

Разговарати о тексту и објаснити непознате речи или недовољно јасне мисли.  

Отпевати песму  без инструменталне пратње, а онда одслушати снимак са компакт диска. 

Разговарати о томе како су ученици доживели песму. 

Заједнички са ученицима отпевати песму, строфу по строфу, пар пута, све док ђаци не 

запамте текст и мелодију. 

Задати ученицима да песму певају групно, у пару и појединачно, а затим организовати 

такмичење. 

Колективно отпевати песму још једном, уз ритмичку  пратњу, ударањем длана о длан. 

Певати је на неутрални слог: ла, ла, ла. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Извођење музике Датум:  

Наставна јединица: Песма: „Ој, Бадњаче, Бадњаче“  Редни број часа: 16 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Оспособљавање ученика за лепо певање и активно слушање музике. 

Васпитни задаци: Развијање љубави према музици. 

Функционални задаци: Развој опште културе и понашања, пажње и брзине реаговања. 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални,   у пару  и групни 

облик рада. 

Наставне методе: 

Дијалошка, илустартивно-демонстративна, 

аудитивна. 

Наставна средства и помагала:  ребус, уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна 30. и 31, композиција за слушање на 

компакт диску, прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура, народна традиција, веронаука 
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Тражити од ученика да уоче на који начин је песма динамички отпевана. 

Завршни део 

часа 

 

Организовати играње песме уз певање. 

Упутство за  играње дато је у уџбенику на 30. страни. 

Одслушати народну песму „Божићна песма” и разговарати на тему радости која нам се у 

њој најављује. 

Илустрација прославе Божића. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Извођење музичке игре по избору ученика. 

Најава 

наставне 

јединице 

Распевавање гласа певањем обрађене песме „Зимска песма“. 

Истицање циља часа: „Данас ћемо певати и свирати песме и бројалице које смо до сада 

научили.“  

 

Главни део 

часа 

Један ученик треба да по свом избору почне да свира и пева неку од обрађених  бројалица 

или песама, а остали да прихвате и тако заједнички отпевају песму. Ученици могу да  

импровизују покрете уз музику. 

Свирање обрађених песама и бројалица на дечијим инструментима  (звечке, штапићи).  

Организовати такмичење у певању: дечаци–девојчице, групно и у паровима, и 

индивидуално певање. 

Рад на задацима из уџбеника на 34. и 35. страни. 

Повратна информација. 

Завршни део 

часа 
Ликовно изражавање песме по избору ученика и прављење изложбе радова. 

 

Белешке 

 

 

 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:    Слушање  музике Датум:  

Наставна јединица:      Систематизација градива Редни број часа: 17 

Тип наставног часа: утврђивање  

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Утврђивање обрађених  музичких песама  и игара. 

Васпитни задаци: Развијање љубави, интересовања, музичке осетљивости и креативности. 

Функционални задаци: Координација покрета при ритмичком музицирању. 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада. 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала: уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић ,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, 

свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, ликовна култура, физичко васпитање 



60 

 

 

Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговарати са ученицима: 

Да ли сте некад слушали химну ? Коју? 

Да ли знате шта значи  реч  химна ? ( Објаснити да је химна свечана  песма у којој се величају значајне 

личности). 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо обновити Светосавску химну 

и слушаћемо државну химну Боже правде.“ Наслов песме написати на табли. 

 

Главни део 

часа 

Истаћи да Србија има своју химну која се изводи на свечаностима и спортским 

догађањима. Назив државне химне је „Боже правде“. 

Ученици слушају химну.  

Разговарати са ученицима: 

Када се изводи ова химна?  

Како се понашамо када на јавном месту слушамо химну? 

Још једном пустити снимак државне химне. 

Разговарати са ученицима: 

Како се зове школска слава? (Свети Сава.) 

Када школа слави своју славу?  (27. јануара.) 

Најавити композицију „Химна Светом Сави”. 

Разговарати са ученицима:  

Зашто је он заслужио да му се пева химна? 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:  Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:  „Химна Светом Сави“, државна химна  

„Боже правде“ 
Редни број часа: 20 

Тип наставног часа: утврђивање  

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: 
Утврђивање текста и мелодије Светосавске химне. Упознавање ученика са 

текстом државне химне.  

Васпитни задаци: Развој опште културе и понашања, пажње и брзине реаговања. 

Функционални задаци: Буђење интересовања за историјске и уметничке вредности свог народа. 

Облици рада: Фронтални, индивидуални,  у пару  

и групни облик рада. 
Наставне методе: 

Дијалошка, демонстративна, илустративна. 

Наставна средства и помагала:  уџбеник „Музичка култура за други разред основне школе“, Златан 

Радовановић, Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд, страна  8. и 9,  композиција за слушање на 

компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за цртање, бојанка Свети Сава 

Корелација: српски језик, свет око нас, ликовна култура, народна традиција, веронаука 
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Ово је најстарија српска химна и настала је у 18. веку. Први пут је записана тек почетком 

19. века. Записао ју је Корнелије Станковић, први српски школовани музичар. 

Још једном одслушати светосавску химну. 

Певање песме: 

Сви заједно, по редовима, само дечаци и само девојчице. 

Организовати  такмичење по групама. 

Проглашење победничке групе, похвала свих осталих група. 

Завршни део 

часа 

 

Стваралачки рад по избору ученика: 

Задати ученицима да одаберу један од понуђених задатака. 

а) Илустрација Светог Саве, 

б) илустрација  неког спортског догађаја док се интонира државна химна. 

Направити изложбу радова. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Као мотивација за обраду песме може да послужи игра препознавања песме. Пустити 

мелодију  неке од научених песама, ученици је препознају и певају.  

Најава 

наставне 

јединице 

Распевавање ученика понављањем научених песама. Краћи разговор о деловима дана. 

- Какве су разлике између дана и ноћи?  

- Какво је небо када је дан, а какво када је мрак? 

- Ако је небо без облака, шта можемо видети ноћу? 

- Да ли сте икада покушали да пребројите звезде? 

Најава наставне јединице, истицање циља часа::  

„Данас ћемо научити да певамо песму Блистај, блистај звездо мала  коју је компоновао 

чувени композитор Волфганг Амадеус Моцарт. Ову стару француску песму написао је 

чувени композитор који је почео да компонује када је имао само четири године. Звали су 

га чудо од детета.“ 

 

Главни део 

часа 

Пустити песму са компакт диска у целини. Разговарати о разумевању стихова песме. 

Читање текста песме: читати текст по фразама, док ученици прате текст у уџбенику и 

уочавају непознате речи. Објаснити непознате речи. 

Певање песме по деловима, најпре прве строфе, онда друге, а затим певати песму у 

цeлини. Када ученици добро запамте текст и мелодију песме, отпевати песму  уз ритмичку 

пратњу, најпре пљескањем, а затим ритмичким инструментима.  

Након тога ученици треба да уоче ког је расположења ова песма. У уџбенику на 50. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:  „Блистај, блистај звездо мала“, 

СМ  „Соната за клавир у А-дуру”, 3. став „Турски марш” 
Редни број часа: 18 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

 

 

Образовни задаци: 

Упознавање  ученика са  текстом и мелодијом песме Блистај, блистај, звездо 

мала,  слушање „Сонате за клавир у А-дуру”, 3. став „Турски марш” В. 

Моцарта; препознавање инструмената, особина тона и карактера музичког 

дела.  

Васпитни задаци: Препознавање улоге музике у окружењу: породици, школи,средини у којој 

живи, развој емоционалне и естетске осетљивости детета. 

Функционални задаци: Подстицање интересовања ученика  за групне извођачке активности  

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала:  сличице композитора, уџбеник „Музичка култура за други разред основне 

школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на 

компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: спски језик, ликовна култура, физичко васпитање 
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страни, треба да заокруже један од понуђених одговора на питање о расположењу песме.  

Певање песме по групама (редовима) － док први ред пева, остали пљескају рукама.  

Завршни део 

часа 
У завршном делу часа упознати ученике са још једном композицијом Волфганга Амадеуса 

Моцарта － „Соната за клавир у А-дуру”, 3. став „Турски марш”. написати на табли име 

композитора и назив композиције. Ученицима поделити сличице Моцарта, коју они треба 

да залепе у свеске и запишу име и назив композицицје.  

Подсетити се појмова композитор и композиција.  

Након тога пустити са компакт диска композицију„Турски марш“.  

Mocart.docx

 
Након првог слушања, ученици треба да уоче какав је ритам  композиције.  

При поновном слушању добијају задатак да препознају неке од инструмената које чују. 

Поред назива композиције написати назив инструмената које су ученици препознали.  

Следи решавање задатка из уџбеника. Ученици треба да препознају део у композицији 

који подсећа на корачање војске. Питати ученике којим инструментима би они пратили 

овај марш? 

Након поновног слушања композиције, добијају задатак да подигну руку када наступи 

тихи део, а затим помоћу дечјих инструмената: малог бубња, штапића или звечки, 

осмишљавају ритам за свој мали марш. Могу ову активност извести по групама. Следи 

презентовање рада свих група.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Техником „Грозд“ ученици наводе што више речи које им прве падају на памет на тему 

другарства. Исписати на табли одговоре ученика.  

Разговарати о написаним речима и коментарисати.  

Разговор по питањима из уџбенике (62. страна). 

Ко је твој најбољи друг? А другарица? Шта је за тебе другарство? 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо слушати белгијску народну 

песму  Нек свуд љубав сја.“ Наслов песме написати на табли.  

 

Главни део 

часа 

Пустити песму са компакт диска. Након првог слушања, задатак за ученике је да уоче да 

ли има неких непознатих речи.  

                          Нек` свуд љубав сја 

Р: Нек' свуд љубав сја, нек' свуд љубав сја, све људе нека спаја! 

За њу живиш ти, за њу живим ја, нек' цели свет за љубав зна! 

 

Кад видиш малих птица лет, ил' неки нежни цвет, знај, то је љубав! 

Кад своју руку неком даш, у срцу добро знаш да је љубав то! 

 

Р: Нек' свуд љубав сја, нек' свуд љубав сја, све људе нека спаја! 

За њу живиш ти, за њу живим ја, нек' цели свет за љубав зна! 

 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:     Слушање музике Датум:  

Наставна јединица:  СМ „Нек свуд` љубав сја“ и СМ „Те деум“ М .А.  

Шарпантје 
Редни број часа:19 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Упознавање са композицијом „Нек свуд љубав сја“ и „Те деум“, М. А. 

Шарпантје. Ликовно представљање доживљаја слушане музике. Препознавање 

карактерисика  слушаног дела.  

Васпитни задаци: Препознавање улоге музике у окружењу: породици, школи, средини у којој 

живи, развој емоционалне и естетске осетљивости детета на квалитет музике. 

Функционални задаци: Развој пажње и концентрације и перцептивних способности ученика.  

Облици рада: Фронтални, индивидуални, рад у 

пару 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала:  срце од папра, уџбеник „Музичка култура за други  разред основне 

школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на 

компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, физичко васпитање и ликовна култура 
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Због ње ћу бити витез чак, што руши бедем јак између људи, 

Јер љубав пружа миран сан и рађа лепши дан, ствара бољи свет! 

 

Р: Нек' свуд љубав сја, нек' свуд љубав сја, све људе нека спаја! 

За њу живиш ти, за њу живим ја, нек' цели свет за љубав зна! 

 

Након објашњења непознатих речи, ученицима поново пустити песму са задатком да уоче 

расположење песме и да заокруже одговоре у уџбенику.   

Током трећег слушања, ученици стојећи загрљени у полукругу, њишу се у ритму слушане 

песме. Затим сваком ученику дати мало срце од папира на коме свако треба да напише 

једну реч која их асоцира на љубав. Сва срца залепити на пано другарства. 

срце.docx

 
Након тога позвати ученике да пажљиво одслушају следећу композицију и да реше 

задатке у уџбенику на 63. страни. 

Написати на табли: Марк А. Шепертје – „Те Деум“ 

Завршни део 

часа 
Након првог слушања ученици уочавају који инструмент се чује (труба), како се назива 

човек који свира трубу (трубач). 

Ученици у пару проверавају да ли су тачно решили задатке. Затим пустити композицију 

поново са задатком да ученици импровизују покрете уз музику.  

 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговарати о празнику који прослављају маме, баке. Како су изненадили своју маму за 8. 

Март, Дан жена?  

Питати ученике да ли знају зашто и од када  се слави тај празик? Позвати их да пажљиво 

погледају презентацију којом ћемо сазнати како је почео да се обележава Дан жена.  

8. март.ppt

 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо поклонити мами најлепши 

поклон, и научићемо да певамо и играмо Мамино коло.“  

 

Главни део 

часа 

Одсвирати и отпевати „Мамино коло“ (или пустити са компакт диска). Након тога прећи 

на обраду песме по слуху тако што певањем песме строфу по строфу, а затим у целини.  

Након добро научене мелодије и текстапесме прећи на учење играња Маминог кола.  

Поделити ученике на три групе (по редовима).  Сваки ред добија задатак да смисли 

кораке којим ће одиграти Мамино коло. Бројалицом коју су ученици до сада научили 

одабрати ученика који ће бити солиста. Он први почиње и пева први део песме, а остали 

ученици су хор и они певају рефрен.  

Презентација рада свих група. Групе показују како су осмислиле кораке за Мамино коло.  

Похвалити рад свих група, одабрати најуспешнију групу и сви заједно играју коло по тим 

корацима.  

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:    Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   „Мамино коло“ и СМ „Анина полка“ Ј. Ш. Млађи  Редни број часа: 24 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Обрада песме по слуху „Мамино коло“ и слушање композиције „Анина 

полка“ Ј. Штраус Млађег.  

Васпитни задаци: Подстицање ученика у свим музичким активностима певању, игрању и 

стваралачком ангажовању. 

Функционални задаци: 
Развијање осетљивости за музичке вредности и упознавање традиције других 

народа. 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала:  припремљена презентација, видео бим,  наставни листићи за поруке за 

маму, уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан Радовановић и Миљана 

Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, свеска за музичку 

културу. 

Корелација: српски језик, свет око нас, физичко васпитање 
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Неколико пута одиграти коло уз песму.  

Завршни део 

часа 
У завршном делу часа ученицима најавити да ће слушати композицију Јохана Штрауса 

Млађег „Анину полку“. Објаснити да је полка врста народног плеса који играју разни 

народи.  

Након првог слушања ученици добијају задатак да одреде ко изводи композицију „Анина 

полка”. Подсетити се појма оркестра. Ученицима задати да пажљиво послушају 

композицију и покушају да препознају који се инструменти чују у композицији. Ученции 

дају одговоре, а учитељ/ица их исправља ако је потребно (виолина, виолончело, фагот, 

харфа, кларинет, флаута). https://www.youtube.com/watch?v=-hFYKZBWdS8 –предлог да 

се погледа снимак „Анине полке” у извођењу Бечке филхармоније) 

Након другог слушања ученици добијају задатак да импровизују покрете уз слушану 

композицију. На крају часа ученицима поделти срца где ће написати лепу поруку својој 

мами.  

za 8. mart 
decaci.docx

za 8. mart 
devojcice.docx

 

 

Белешке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hFYKZBWdS8
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Кратко разговарати са ученицима о слању и примању писама и честитки поштом. Шта се 

све може послати поштом? Да ли знају шта је телеграм?  

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити музичку игру 

Телеграм.“ Презентацијом ученици сазнају шта је телеграм и како су изгледали апарати 

којим се телеграм слао, како изгледају луксузни телеграми и у којим приликама се они 

шаљу.  

Телеграм 1.ppt

 

 

Главни део 

часа 

Припремљена презентација садржи текст музичике игре, али ученици могу текст читати и 

из уџбеника.  

Отпевати песму уз и без инструменталне пратње (може се слушати и са компакт диска). 

Разговарати о утисцима, тексту песме и ритму. Објаснити непознате речи. 

Пар пута отпевати песму (строфу по строфу), све док ученици не науче текст. Скренути 

пажњу на лепо и изражајно певање и интонацију. 

Када ученици у потпуности савладају текст песме, прећи на обраду музичке игре. Ученике 

поделити у две групе. Прва група пева почетак песме. Један ученик из прве групе рецитује 

текст вести и истовремено куца оловком о сто. Друга група понавља примљену вест 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Стварање  музике Датум:  

Наставна јединица:   „Телеграм“ и СМ „За Елизу“ Лудвиг ван Бетовен Редни број часа: 21 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Упознавање ученика са музичком игром „Телеграм“. Упознавање ученика са 

правиом музичке игре; оспособљавање ученика да се складно ритмички крећу 

уз музику.  

Васпитни задаци: Подстицање и неговање дечије креативности кроз покрет; да се кроз игру и 

колективно музицирање ученици осамостаљују и социјализују, оспособити 

ученике да музички доживљај изражавају покретом 

Функционални задаци: 
Развој дечије музикалности, музичког памћења, осећаја за ритам и примена 

знања у свакодневном животу.  

Облици рада: Фронтални, индивидуални, рад у 

пару 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала:  припремљена презентација, одштампане сличице композитора, уџбеник 

„Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ 

школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за 

цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас, физичко васпитање  
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куцкајући. Затим ученик из друге групе рецитује текст вести и куцка оловком о сто, а 

прва група понавља примљену вест.  

Отпевати песму пар пута, а сваки пут други ученик шаље телеграм.  

Завршни део 

часа 
У завршном делу часа слушати композицију Лудвига ван Бетовена „За Елизу“. Ученицима 

поделити сличицу композитора, коју они треба да залепе у свеску, и поред ње запишу 

назив композиције.  

Током слушања композиције задати ученицима да препознају инструмент на коме се она 

изводи. Како се назива човек који свира клавир? Приликом следећег слушања, ученицима 

задати да импровизују покрете уз слушану композицију?  

На крају часа подстаћи стваралачки рад ученика тако што ће им се задати да осмисле сами 

неку песмицу коју ће поклонити драгој особи.  

Презентација рада ученика.  

Betoven.docx

 
Ако преостане времена у завршном делу часа показати ученицима како да правилно 

откуцају своје име Морзеовом азбуком. 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Поновити песмицу коју смо научили на претходном часу („Пролећна песма“). Разговарати 

о звуцима који се чују у пролеће (ученици наводе примере). 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити да певамо и играмо 

„Пролећно коло“ и слушаћемо народну песму из Пољске „Пролећна песма.“ 

 

Главни део 

часа 

Најпре свирати и певатим песму у целини, а затим прећи на обраду песме по слуху (песма 

може да се слуша са компакт диска). Текст песме се налази у уџбенику на 52. страни. 

Ученици прате текст и усвајају мелодију певајући прву строфу и рефрен, а затим другу 

строфу и рефрен. На крају певати целу песму све док ученици добро не савладају 

мелодију и ритам.  

Након што је песма научена, прећи на обраду народне игре. Ученици се ухвате за руке и 

направе круг. Док певају, крећу се корацима удесно. На речи рефрена „Хоп, хоп”,  два 

пута поскоче, а на речи „Трала, ла, ла, ла, ла, ла, ла” седам пута пљесну. Када крене друга 

строфа ученици се крећу улево, понављајући исте кораке.  

Увежбати играње и певање народне песме.   

Завршни део 

часа 
Пустити са компакт диска снимак народне песме из Пољске „Пролећна песма“. Након 

првог слушања разговарати  са ученицима о томе како им се допала композиција. Након 

другог слушања, задати им да реше задатке из уџбеника на 53. страни.  

Следи провера тачних одговора.  

Задати ученицима да илуструју свој доживљај „Пролећне песме“.  

Организовати изложбу радова. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење  музике Датум:  

Наставна јединица:   „Пролећно коло“, СМ „Пролећна песма“ народна 

песма из Пољске 
Редни број часа: 26 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Упознавање ученика са текстом и мелодијом народне песме и игре „Пролећно 

коло“. Упознавање с народном песмом из Пољске „Пролећна песма“ 

Васпитни задаци: Развијање интересовања за групне музичке активности.  

Функционални задаци: Неговање љубави према активном слушању  и разумевањеу музичког дела.  

Облици рада: Фронтални, индивидуални, рад у 

пару 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала:  уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан 

Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, 

свеска за музичку културу. 

Корелација: српски језик, физичко васпитање  



71 

 

 

Белешке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Задавање асоцијације чије је коначно решење реч пролеће.  

Asocijacijа - 
prolece.ppt  

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити да певамо 

„Пролећну песму“ и слушаћемо Моцартову композицију О, мају драги дођи“ („Чежња за 

пролећем“) 

 

Главни део 

часа 

Одсвирати и отпевати песму (може да се слуша и са компакт диска). Након првог певања 

објаснити непознате речи.  

Могуће непознате речи:  

ИЗВИЈАЛА – певала, 

ХЛАДУЈЕ – одмара се у хладу. 

Након тога песму певати заједно са ученицима, строфу по строфу, све док не запамте 

текст и мелодију. Мелодија песме се стално понавља, тако да је ова песма лака за учење 

по слуху.  

Затим неко од ученика треба да извуче сличицу животиње са задатком да истом 

мелодијом отпева како се гласа та животиња. На пример, „мјау, мјау”, „грок, грок, грок”, 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење  музике Датум:  

Наставна јединица:   „Пролећна песма“ и СМ „О, мају драги, дођи“ 

(„Чежња за пролећем“) Волфганг Амадеус Моцарт 
Редни број часа: 27 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Обрада песме „Пролећна песма“ по слуху. Усвајање текста по слуху и 

изражајно певање песме. Свирање такта и ритма. 

Васпитни задаци: Подстицање деце на индивидуално певање уз инструменталну пратњу, као и 

на постепено укључивање у групно (хорско) певање 

Функционални задаци: 

Увођење ученика у разумевање и доживљавање лепог. Развој маште и 

стваралачких способности ученика. Продубљивање и доживљавање музике. 

Развијање љубави према музици. 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала: припремљена асоцијација, видео бим, рачунар, сличице за поделу на групе,  

уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  

БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, свеска за музичку културу и прибор 

за цртање. 

Корелација: Српски језик, Свет око нас 
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„му, му, му”, „зу, зу, зу” и слично.  

Након тога ученике поделити у групе (остали ученици извлаче сличице које се налазе у 

прилогу припреме). Прво отпевати песму по групама, при чему се ученици труде да што 

лепше певају, а затим добијају задатак да осмисле наставак песме и да заједно са својом 

групом увежбају певање песме (ученици одабиру неку животињу, смисле стихове и додају 

гласање те животиње). 

Презентација рада свих група.  

Све групе похвалити, а затим отпевати целу песму, с тим што се додаје и текст песме које 

су групе осмислиле.   

zivotinje za podelu 
na grupe.docx

 

Завршни део 

часа 
Слушати композицију  „О, мају драги дођи“ („Чежња за пролећем“)В. А. Моцарта. Пишем 

на табли назив композиције. Ученицима делим сличице са ликом Моцарта који они лепе у 

свеске и записују назив композиције (са 19. часа). 

Пустити композицију и задати ученицима да уоче какво је расположење у њој и каквог је 

темпа. Затим, након другог слушања, задати је да уоче да се мелодија креће од нижих 

према вишим тоновима. Задатак је да кад примете кретање мелодије од нижих тонова 

према вишим, треба да подигну руку.   
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Скривалица са занимљивим питањима. Коначно решење је реч јагода. 

skrivalica 
JAGODA.ppt  

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити да певамо народну 

песму „Зелени се јагодо“ и слушаћемо „Капричо бр. 9. ʻЛовачкиʻ“ Н. Паганинија.” 

 

Главни део 

часа 

Најпре изражајно рецитујем текст песме. Разговарам са ученицима о песми, да ли има 

непознатих речи или неких нејасноћа. Повезати текст песме са знањем о биљкама － када 

посејемо биљке, оне озелене, затим цветају и после тога стижу слатки плодови. Уз овакво 

објашњење ученици лакше уче текст песма.  

Обрада песме по слуху. Најпре певам песму уз свирање или пуштам снимак са компакт 

диска. Разговорамо о доживљају песме, тј. да ли им се више допала одрецитована, 

отпевана песма без пратње инструмента или са пратњом. 

Заједно са ученицима певати песму, строфу по строфу, све док запамте текст и мелодију. 

Певати песму групно, у пару, па појединачно, а затим организовати и такмичење. 

Певање песме на неутрални слог: ла, ла, ла.  

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење  музике Датум:  

Наставна јединица:   „Зелени се јагодо“ и СМ „Капричо бр. 9. 

„Ловачкиʼ“ Н. Паганини 
Редни број часа: 29 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Обрада песме „Зелени се јагодо“ по слуху. Усвајање текста по слуху и 

изражајно певање песме.   

Васпитни задаци: Подстицање деце на индивидуално певање уз инструменталну пратњу, као и 

на постепено укључивање у групно (хорско) певање 

Функционални задаци: 

Увођење ученика у разумевање и доживљавање лепог. Развој маште и 

стваралачких способности ученика. Продубљивање и доживљавање музике. 

Развијање љубави према музици. 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада и рад у пару 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала: припремљена скривалица, припремљен аранжман,  сличице композитора, 

уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  

БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, свеска за музичку културу и прибор 

за цртање. 

Корелација: Српски језик, Свет око нас 
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У даљем току часа ученици добијају задатак да са другом/ицом из клупе осмисле наставак 

песме и да га отпевају.  

Неколико парова презентује своју идеју.  

Прећи на ритмичку обрада песме уз пљескање рукама, а затим уз свирање на дечијим 

ритимичким инструментима.  

Пројектовати аранжман који је дат у прилогу припреме.  

Aranzman Zeleni se 
jagodo.jpg  

Завршни део 

часа 
Слушати композицију „Капричо бр. 9 ʻЛовачкиʼ“ коју је компоновао Николо Паганини. 

На табли пишем назив композитора и композиције. Ученицима делим сличице са ликом 

композитора коју они лепе у свеске и пишу назив композитора и композиције.  

Након првог слушања разговарати о утисцима. Након другог слушања задајем ученицима 

да задатак да препознају инструмент на коме се изводи ова композиција. Како се назива 

особа која свира тај инструмент? 

Након трећег слушања ученици решавају задатке из уџбеника на 57. страни. 

Nikolo Paganini.docx
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Један ученик баца музичку коцку и треба да почне да пева песму коју је добио на 

неутрални слог ЛА, а остали ученици погађају о којој песми је реч и заједно је певају.  

Игру одиграти неколико пута. Након тога са ученицима разговарати о њиховим 

омиљеним цртаним филмовима. Питати ученике да ли су им познате мелодије из неких 

цртаних филмова? 

1 model muzicke 
kocke II razred.jpg  

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо слушати музику из једног 

цртаног филма  коју треба да препознате и композицију Јежева кућа Златана Вауде.” 

 

Главни део 

часа 

Пустити композицију „Пинк пантер“. Задати ученицима да препознају о којој 

композицији је реч. Уколико ученици не препознају који је цртани филм у питању, 

помоћи им и написати на табли назив композиције.   

Подсећамо се да је цртани филм „Пинк пантер” прича о розе пантеру који доживљава 

разне згоде и незгоде.  

Поново пустити композицију са задатком да ученици уоче да ли је један или више 

извођача? Да ли се чују гласови или инструменти? Уз следеће слушање ученици у првом 

делу пљешћу рукама, а затим у другом делу се крећу као Пинк пантер.  

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Слушање  музике Датум:  

Наставна јединица:   СМ. „Пинк пантер“ и „Јежева кућа, ʻАрија 

Медведаʻ“ З. Вауда 
Редни број часа: 22 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

 

Образовни задаци: 
Слушање музике „Пинк пантер“ и „Под морем“. Упознавање ученика с појмом 

„филмска музика“. Развијање слушне осетљивости за разликовање карактера 

слушаних композиција.   

Васпитни задаци: Активирање звучне радозналости и вежбање слушне осетљивости;  

Продубљивање и доживљавање музике. 

Функционални задаци: Подстицање интересовања за слушање уметничке музике. 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна, аудитивна 

Наставна средства и помагала: модел музичке коцке, цртани филм Пинк пантер, уџбеник „Музичка 

култура за други  разред основне школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, 

Београд , композиција за слушање на компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас 
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Ако у школи постоји могућност пустити снимак шпице цртаног филма „Пинк Пантер” са 

следећег линка https://www.youtube.com/watch?v=HhHwnrlZRus.  

Завршни део 

часа 
Слушати композицију Златана Вауде „Јежева кућа, ʻАрију медведаʻ“ која се изводи у 

позоришту.  

Након првог слушања ученици треба да одговоре на питање из уџбеника на 67. страни － 

ко изводи ову композицију.  

Поново пустити снимак и задати ученицима да замисле како изгледа јежева кућа и да је 

нацртају у уџбенику, у делу који је за то намењен.  

Сви ученици презентују своје радове.  
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Ученике поделити у 5 или 6 група. Свака група добија слагалицу којом ће доћи до циља 

часа. Ученици слажу слагалицу и погађају која птица је на слици. Ако не погоде отрити 

им решење да је то птица чворак. 

Питати ученике да ли знају нешто о птици чворак? Ако не знају пустити краћи филм о 

чворку.  

 

1чворак 
слагалица.doc

1 cvorak.pptx

 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити народну песму  

Чворак и слушаћемо композицију Игра Т. Сузата.” 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Стварање  музике Датум:  

Наставна јединица:   „Чворак“ и  СМ „Игра“ Тилман Сузато Редни број часа: 23 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Оспособљавање ученика за препознавање боје гласа кроз обраду дидактичке 

игре „Чворак“. 

Васпитни задаци: 
Активирање звучне радозналости, вежбање слушне осетљивости. 

Функционални задаци: 

Неговање интересовања за колективне музичке активности; развијање 

различитих елемената ритмичких способности које има за циљ да заокупи 

ученике и пробуди њихова интересовања за активно учешће у музици. 

 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала: прирпемљена слагалица, презентација, видео бим, рачунар, пројектор, 

уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  

БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, свеска за музичку културу и прибор 

за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас 
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Главни део 

часа 

Прочитати текст песме и обрадити је по слуху певањем и свирањем. Ученици треба да 

запамте текст и мелодију. Ова песма је веома кратка и једноставна за усвајање, зато није 

потребно много времена да би била усвојена.  

Бројалицом одредити ко ће бити у средини круга. Неко од ученика чита правила игре. Ако 

нешто није довољно јасно, дати додатна објашњења. Прећи на играње игре.   

Игру понављати све док већина ученика не буде у кругу и не препозна друга по гласу. 

Завршни део 

часа 
Пустити снимак композиције „Игра“, Тилмана Сузатоа. Написати на табли наслов 

композиције и име композитора. 

Ученици записују у свеске. Након слушања обрадити питања из убеника на 71. страни.  

Уз следеће слушање ученицима задатати да по групама осмисле покрете за ову 

композицију.  

На крају све групе изводе покрете које су заједно осмислили.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговор о омиљеним играма и играчкама. 

Питати ученике да ли знају како настају играчке? Где се праве? Да ли су они направили 

некада играчку? Коју? 

 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо слушати  Дечју симфонију 

Леополда Моцарта који је био отац чувеног композитора Волфганга Амадеуса Моцарта а 

друг такође чувеног композитора Јозефа Хајдна, са којим је компоновао ову шаљиву 

композицију”  

Leopold Mozart.docx

 Наслов композиције написати на табли. 

. 

Главни део 

часа 

Ученицима поделити сличице са ликом композитора које они лепе у своје свеске и 

записују назив композиције. 

Дати инструкције ученицима да се удобно сместе, пажљиво послушају композицију и да 

покушају да препознају неке карактеристичне звуке коју производе дечије играчке.  

Након првог слушања, ученици изражавају своје утиске о делу. Питати ученике да ли 

препознају неке од играчака које су чули. 

Ученицима испричати причу (уџбеник 72. страна) да је Леополд још као дечак посетио 

фабрику играчака. Тамо је открио бројне играчке које су дивно звучале. Птица кукавица је 

производила звук „ку-ку”, трубица „тра-ра-рата-та”, мали бубањ се чуо „там-там-бам”, а 

славуји су певали предивне песмице. Све играчке су очараре дечака који те звуке није 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Слушање музике Датум:  

Наставна јединица:    СМ. „Дечја симфонија“ Ј. Хајдн, Л. Моцарт Редни број часа: 28 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Слушање музике „Дечја симфонија“ Ј. Хајдн, Л. Моцарт. Развијање слушне 

осетљивости за разликовање карактера слушаних композиција.   

Васпитни задаци: Активирање радозналости за звук и вежбање слушне осетљивости;  

Продубљивање и доживљавање музике. 

Функционални задаци: Подстицање интересовања за слушање уметничке музике 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала:  сличице композитора, уџбеник „Музичка култура за други  разред основне 

школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на 

компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас 
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никад заборавио. Када је одрастао, описао их је музиком. Ту композицију је назвао „Дечја 

симфонија“ 

У даљем току часа ученике поделити у 6 група и, пратећи упутства из уџбеника, задати 

ученицима да направе своје инструменте. За ову активност је потребно да се припреме 

стаклене флаше, стари кључеви, пластичне сламчице, гумице, кутија, може и чешаљ и 

папир.  

Ученици по групама праве своје инструменте. Док раде обилазити их, давати упутства и 

помагати им уколико је потребно.  

Завршни део 

часа 
Презентација радова свих група. Групе излазе пред таблу, презентују свој инструмент, 

описују како им је било док су радили, да ли су имали неке тешкоће, показују како се 

свира на њиховом инструменту.  

На крају часа све групе свирају. Ако постоји могућност, њихово извођење се може 

снимити а затим репродуковати и комнетарисати.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговарати са ученицима о томе да ли су били некад на пецању? Шта је све потребно 

рибару? Да ли смо учили неку песму о рибару? 

 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо поновити музичку игру коју 

смо радили у првом разреду Рибар и слушаћемо народну песму Ој, Мораво.“ 

 

Главни део 

часа 

Прочитати текст из уџбеника на 58.страна. Објаснити непознате речи. Отпевати 

песму ,,Рибар” или пустити снимак са компакт диска. Ученици су највероватније 

заборавили текст и мелодију песме, зато треба певати строфу по строфу, а тек на крају 

песму у целини.  

Када ученици савладају све строфе, задати им да одаберу који ће ритмички инструменти 

представљати коју животињу.  

Упутити ученике на сличице из уџбеника на 58. страни, где је предложено да штапићи 

буду рибе, триангл － рак, а жаба － мали бубањ. 

Поделити ученике у три групе (по редовима). Свакој групи дати рибу, рака или жабу од 

картона. Упутити их да током певања прате инструментима своје улоге. 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   „Рибар“ и  СМ „Ој, Мораво“ – народна песма из 

Србије 
Редни број часа: 33 

Тип наставног часа: утвђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Утврђивање музичке игре „Рибар“ која је обрађена у првом разреду. 

Изражајно певање песме. Свирање такта и ритма. Слушање народне песме „Ој 

Мораво“. Оспособљавање ученика за препознавање боје тона, разних извора 

звука кроз  дидактичку игру (звука инструмената и глас) и слушање музичких 

инструмената. 

Васпитни задаци: Активирање радозналости за звук, вежбање слушне осетљивости. 

Функционални задаци: 

Неговање интересовања за колективне музичке активности; развијање 

различитих елемената ритмичких способности које има за циљ да заокупи 

ученике и пробуди њихова интересовања за активно учешће у музици. 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада 

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала: сличице рибе, рака и жабе,  уџбеник „Музичка култура за други  разред 

основне школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за 

слушање на компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас 
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Након тога објаснити правила игре.   

igra Ribar.doc

 
Објашњење игре: 

Ученици стоје у кругу, окренути ка унутрашњости круга. ,,Рибар” (један ученик) иде око 

круга везаних очију и са ,,удицом” у руци. Остали играчи певају песму и додају из руке у 

руку направљену рибу, рака, жабу. У току певања један од играча треба да на удицу 

закачи једну од животиња, а задатак рибара је да погоди шта је упецао. У погађању му 

помажу три играча која се налазе у средини круга. Они имају по један од инструмената 

(штапиће, звечке, бубањ). Звук сваког инструмента представља по једну животињу. На 

основу боје звука одређеног инструмента на коме је одсвиран кратак мотив и након 

отпеване песме, ,,рибар” одређује шта је уловио (риба － штапићи, триангл － звечке, жаба 

－ бубањ). Ако погоди, мења улогу са играчем који му је ставио улов. Уколико се догоди 

да ученик не препозна која је животиња упецана, треба помоћи питањем: Који инструмент 

чујеш?  

Игру одиграмо неколико пута. 

 

 

 

 

 

Завршни део 

часа 

Као припему за слушање народне песме „Ој Мораво“ одсвирати и отпевати ученицима 

песму „Ресаво водо `ладна“. Мелодија и текст су веома једноставни за усвајање, тако да је, 

након што је ученици чују треба отпевати заједно са њима. Објаснити непознате речи. 

Питати ученике куда плови Ресава? 

Пустити снимак народне песме „Ој Мораво“. Након првог слушања, разговарати о 

утисцима.  

У току другог слушања, ученици решавају задатак из уџбеника на 59.страни,  

заокружујући тачне одговоре. Проверити да ли су сви тачно одговорили.  

Разговарати о инструментима који прате певање? Након тога, уз треће слушање песме, 

савладавају други задатак из уџбеника са 59. стране. Када чују спори део у песми, треба да 

пљесну једанпут, а када чују брзи део, да пљесну два пута.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговарати са ученицима о томе која се река помиње у песми коју смо научили на 

претходном часу. Обновити песму „Ресаво водо ладна“. Ученици су имали стваралачки 

задатак да наставе песму о реци Ресави кроз питања и одговоре. Ученици дају своје 

примере и певају своје песме.  

Питати их да ли знају неку песму о реци која протиче кроз наш крај? 

 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити да певамо песму С 

оне стране Дунава слушаћемо композицију  Банатско коло и мађарску народну игру 

Чардаш.“ 

 

Главни део 

часа 

Одсвирати и отпевати само прву строфу песме „С оне стране Дунава” (може се слушати и 

са компакт диска). Објаснити шта значи реч колеба. Након тога, отпевати прву строфу 

заједно са ученицима. Затим отпевати другу строфу, док ученици само слушају. Отпевати и 

другу строфу заједно, и на крају целу песму. Организовати такмичење по групама тако што 

ће девојчице бити насупрот дечацима. Девојчице певају прву строфу, а дечаци другу.  

Пошто је песма добро научена, увежбавати певање бржим темпом.  

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   „С оне стране Дунава“, СМ „Банатско коло“ и 

„Чардаш“ народна игра из Мађарске 
Редни број часа: 30 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Обрада песме „С оне стране Дунава“ по слуху. Усвајање текста и 

мелодије по слуху и изражајно певање песме. Свирање такта и ритма. 

Васпитни задаци: Подстицање деце на индивидуално певање уз инструменталну пратњу, 

као и на постепено укључивање у групно (хорско) певање 

Функционални задаци: 

Увођење ученика у разумевање и доживљавање лепог. Развој маште и 

стваралачких способности ученика. Продубљивање и доживљавање 

музике. Развијање љубави према музици. 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

облик рада и рад у пару  

Наставне методе: Дијалошка, демонстративна, 

илустративна. 

Наставна средства и помагала: припремљени аранжман, уџбеник „Музичка култура за други  разред 

основне школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за 

слушање на компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик, свет око нас 
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Затим ученицима пројектујем аранжман (уколико школа има проектор) или пишем на 

табли, поделимо се у три групе (по редовима) и увежбавамо ритмички да пратимо певање 

песме. Са сваким редом посебно увежбавати ритмичку пратњу, док ученици у осталим 

редовима  певају.  

Одсвирати и отпевати песму заједно.  Ако постоје технички услови, певање снимити, 

репродуковати и коментарисати. Ученици треба да примете евентуалне неправилности у 

извођењу песме.  

2 S one strane 
Dunava.jpg

 
 

 

Завршни део 

часа 
Пустити снимак народног кола из Баната „Банатско коло“. Упутити ученике да пажљиво 

слушају. Написати на табли назив композиције. 

Након слушања следи разговор:  

Каква осећања у вама изазива ова композиција? Какво расположење буди оваква музика? 

На шта вас она наводи? 

Након тога слушати народну игру из Мађарске „Чардаш“. Назив написати на табли и 

ученици га записују у своје свеске. Задати ученицима да препознају инструменте које су 

чули у композицији? Такође ученици треба да уоче да се у композицији смењују брзи и 

спори део. Када се појави спори део ученка треба да пљесне рукама.  

Задати да у паровима осмисле покрете уз композицију „Чардаш”. Ученици играју игру са 

својим паром (држећи руке једно другом на раменима или око струка, могу једном руком 

да се држе за пара а другу подигну и врте се у круг) 

 

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Обновити песму научену на претходном часу „С оне стране Дунава“.  

 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо  обнављати све што смо до 

сада научили.” Најпре ученике поделити на гупе (по 4 или 5 ученика у групи). Свака група 

се договара и одабира вођу групе.  

 

Главни део 

часа 

Ученицима објаснити правила игре. Обнављати градиво тако што се полази од поља 

старт и стиже до поља циљ. Поља се освајају давањем  тачног одговора или правилним 

решавањем задатка.  

Ученици имају право да користе уџбеник да би тачно одговарали на питања.  

Поставити прво питање:  

Како се држи труба? Ученици се у групи договарају како ће показати како се држи труба и 

на учитељев/ицин знак све групе показују како се држи труба. Све групе које су исправно 

показале, добијају поен и прелази се на друго питање.  

Прочитати други задатак: 

Отпевајте песму „Куцање сатова“. Групе имају право да се кратко договоре и једна по 

једна група пева песму. Добијају поен ако су тачно отпевали песму.  

За следеће питање вођа групе узима папир и спрема се да напише одговор на питање. 

Прочитати питање:  

У којој композицији се чуо марш? Вође група пишу одговор и када заврше подижу свој 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   Понављамо шта смо научили Редни број часа: 31 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Утврђивање обрађених песама  и игара. 

Васпитни задаци: Развијање љубави, интересовања, музичке осетљивости и креативности. 

Функционални задаци: Координација покрета при ритмичком музицирању. 

Облици рада: Фронтални и групни облик рада 
Наставне методе: Дијалошка, илустративно 

демонстративна 

Наставна средства и помагала: припремљен квиз, видео бим, рачунар, пројектор, папири за писање 

одговора, уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан Радовановић и Миљана 

Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, свеска за музичку 

културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик 
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папир с одговором увис. Група која тачно одговори добија поен.  

И за следеће питање вође групе припремају папири где ће написати одговор на следеће 

питање:  

Из које земље потиче народна игра „Чардаш”. Вође група пишу одговор и папир подижу 

увис када заврше. Групе које тачно одговоре  добијају поен. 

Следећи задатак је да ученици отпевају песму „Ресаво водо `ладна“, прво гласно, а потом 

тихо. Групе се договарају, а након тога извршавају задатак.  

На следеће питање вође групе пишу одговор на папиру:  

Који инструмент изводи композицију „Ловачки капричо“? Кад напишу одговор подижу 

папир. Група која тачно одговори добија поен.  

И одговор на следеће питање се пише на папиру:  

Како се зове група свирача која заједно изводи композицију? Група која да тачан одговор 

добија поен.  

На крају, последњи задатак је да ученици у групи отпевају своју омиљену песму. Треба да 

се договоре која ће то песма бити и да је заједно отпевају.  

Завршни део 

часа 
Организовати занимљив квиз који носи назив „Карта за излазак из учионице”. Већ 

постојеће групе треба да одговарају заједно. Ако чланови једне групе не знају одговор, 

следећа група добија шансу одговори. Прогласити победничку групу која ће одабрати шта 

ће отпевати или одиграти на крају часа. 

kviz-karta-za-izlazak-
iz-ucionice.ppt  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговарати са ученицима о томе како прослављају рођендан? Коју песму воле да им 

другари певају на рођендану? Колико ће свећица бити на рођенданској торти? 

Шта све знају сада да ураде, а раније нису знали? 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити да певамо песму 

Сада је већ велика.“ 

 

Главни део 

часа 

Изражајно читати текст песме. Разговарати о непознатим речима и објаснити их.  

Пустити песму са компакт диска, а учинци имају задатак да пажљиво слушају. Након 

првог слушања, прећи на обраду текста и мелодије песме. Певати песму строфу по строфу 

све док је ученици не усвоје.  

Током певања, ученици прате мелодију покретима и показују гестовима шта сада знају да 

ураде, а раније нису знали.  

Када је песма добро научена, организовати такмичење у певању, на следећи начин:  

А) најпре отпевају девојчице, затим дечаци (дечаци ће певати у мушком роду); 

Б) песму пева сваки ред посебно;  

В) мања група ученика пева једну строфу, а цео разред другу; 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   „Сад је већ велика“ и СМ „Рођенданска“ –

непознат аутор 
Редни број часа: 32 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Обрада текста и мелодије песме „Сад је већ велика“ по слуху. Слушање 

композиције „Рођенданска“. Подстицање ученика да невербално 

(гестовима, покретом) изводе песму у складу са музиком.  

Васпитни задаци: Активирање радозналости за звук, вежбање слушне осетљивости; 

Функционални задаци: 

Неговање интересовања за колективне музичке активности; развијање 

различитих елемената ритмичких способности које има за циљ да заокупи 

ученике и пробуди њихова интересовања за активно учешће у музици; 

Облици рада: Фронтални индивидуални и  

групни облик рада 

Наставне методе: Дијалошка, илустративно 

демонстративна 

Наставна средства и помагала: Одштампани папири за прављење торте од папира, лепак, маказе, шарени 

папир, уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан Радовановић и Миљана 

Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, свеска за музичку 

културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик 
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Г) појединачно певање (пратити ученике на  инструменту) 

У даљем току часа ученици добијају задатак из уџбеника на 78. страни да нацртају шта 

раније нису  знали сами да ураде, а сада знају.  

Завршни део 

часа 
Написати на табли назив композиције „Рођенданска песма“. Пустити композцију са 

компакт диска који ученици треба да пажљиво слушају. Задатати им је да уоче који се 

инструменти чују.  Уз следеће слушање ученици добијају задатaк да пљескају рукама у 

ритму песме. 

 Ученици затим добијају одштампан модел парчета торте који ће украсити по жељи. 

Такође ученици могу да се договоре и да заједно праве једну торту коју ће украсити. 

Током рада, ученици слушају „Рођенданску песму”.   

Упутство за рад: 

Pravimo tortu.docx

 
Презентација радова свих група или индивидуалних радова. Организовати изложбу.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговарати са ученицима о томе да ли су некада путовали возом? Ако јесу, присећају се и 

описују своје искуство. Шта им је потребно да би путовали возом? Како се назива особа 

која прегледа карте?  

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити песму Имају ли 

карте сви и играћемо музичку игру.” 

 

Главни део 

часа 

Обрадити песму по слуху. Најпре отпевати и одсвирати песму у целини (може се пустити 

и снимак са компакт диска). Објаснити ко је отправник, а ко је контролор и шта је њихов 

посао. 

Најпре певамо прву строфу, па онда другу, а затим прву и другу строфу заједно.  

Увежбавамо заједничко певање све док ученици не усвоје мелодију и текст песме. 

Прелазимо на обраду дидактичке игре. Објаснити ученицима правила игре.  

Бројалицом се одабере контролор. Контролор на кратко излази из учионице. Возне карте 

се поделе свим ученицима, а само троје њих остаје без карте. Кад се контролор врати у 

учионицу, ученици направе возић и певају песму. На узвик „Стој!”, отправник/контролор 

зауставља воз. Мора да пронађе путника или путницу без карте. Када погоди, мењају 

улоге. Ако не пронађе путника игра се наставља.  

Неколико пута одиграти игру.  

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   „Имају ли карте сви“ и СМ „Радост Европе“ А. 

Кораћ 
Редни број часа: 25 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Обрада дидактичке игре „Имају ли карте сви“ и слушање композиције „Радост 

Европе“. Развијање ритмичког осећања певањем уз корак.  

Васпитни задаци: Развијање позитивних навика и потребе за музиком.  Развијање и подстицање 

музичког стваралаштва. 

Функционални задаци: 
Развој колективизма и социјалних односа.  

Развијање смисла за ритам кроз покрет. 

Облици рада: Фронтални и групни облик рада 
Наставне методе: Дијалошка, илустративно 

демонстративна 

Наставна средства и помагала: припремљене возне карте, уџбеник „Музичка култура за други  разред 

основне школе“, Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за 

слушање на компакт диску, свеска за музичку културу. 

Корелација: српски језик 
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Возне карте.docx

 

Завршни део 

часа 
Пустити снимак композиције Александра Кораћа „Радост Европе“. 

Након првог слушања разговарати о утисцима које је песма оставила.  

Након другог слушања решавати задатке који се налазе у уџбенику на 81. страни. 

Ученици треба да заокруже тачан одговор на питање ко изводи песму „Радост 

Европе“ (солиста, клавир, оркестар, мушки глас или дечји хор). Након тога ученици треба 

да заокруже тачан одговор на питање каквог је расположења песма (свечаног, тужног или 

веселог). Разговарати о томе да ли је песма брза или спора? Да ли имају пријатеље који 

живе у другој држави?  

На крају часа осмислити покрете уз песму. Поново слушати композицију уз коју ученици 

изводимо договорене покрете.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговарати о томе које воће ученици воле да једу. Подсетити се да ли смо учили 

неке песме о воћу. Певати песму „Зелени се јагодо“. Да би погодили коју ћемо 

песму научити ученицима постављам загонетку:  

Пуна школа ђака 

ни од куда врата. 

Ученици треба да одгонетну појам лубеница.   

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити да певамо песму Ја 

посејах лубенице“. 

 

Главни део 

часа 

Најпре прочитати текст песме и објаснити значење речи зоб и других речи које су 

ученицима непознате.  

Пошто ова народна игра може и да се пева и да се играм, ученици треба прво да научие 

мелодију песме. Свирати и певати прву строфу самостално, а затим заједно са ученицима 

(може се слушати песма са компакт диска). Након савладане прве строфе, певати целу 

песму. Певање понављамо неколико пута.  

Затим ученицима показати како треба да играју ову народну игру:  

„Станите у коло и ухватите се за руке. Направите четири корака удесно и привуците леву 

ногу. Затим један корак удесно (сено) и један улево (слама). Три пута ударите ногом (зоб, 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   „Ја посејах лубенице“ и СМ „Клепеће млин“ 

немачка дечја песма  
Редни број часа: 34 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Упознавање ученика са народном игром „Ја посејах лубенице“, учење текста и 

мелодије, развијање слуха и осећаја за ритам обрадом начина играња народне 

игре. Слушање немачке дечје композиције „Клепеће млин“.  

Васпитни задаци: Развијање осећаја за ритам. Извођење покрета уз правилно држање тела и 

повезивање покрета уз одговарајућу музику.  

Функционални задаци: 
Развијање љубави према народној игри и подстицање интелектуалне 

активности ученика и вољних радњи у току извођења дате народне игре.  

Облици рада: Фронтални, групни и индивидуални  

облик рада 
Наставне методе: Дијалошка,  демонстративна  

Наставна средства и помагала: загонетка, уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, 

Златан Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на 

компакт диску, свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик и физичко васпитање 
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зоб, зоб). Онда три пута пљесните рукама (зоб, зоб, зоб).” 

Након савладаних корака,изводити их уз певање. Посветити пажњу учењу корака прве 

строфе. Пошто се на исти начин обради и друга строфа,,одиграти игру у целини.  Сада се 

ученици хватају у коло и играју целу игру неколико пута уз певање и пратњу хармонике 

(или пустити снимак са компакт диска).  

Завршни део 

часа 
Слушати снимак дечје немачке песме „Клепеће млин“. Позвати ученике да пажљиво 

слушају песму и да уоче ко је изводи: солиста, оркестар или хор. Ученици заокружују 

тачан одговор у уџбенику. 

Каквог је расположења песма: радосног, свечаног или тужног (ученици заокружују тачан 

одговор)?  

Када ученици одговоре на питања из уџбеника на 75. страни, задати им да осмисле 

покрете које ће изводити уз слушану композицију.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Разговарати са ученицима да ли позајмљују ствари другарима и другарицама. Шта 

најчешће позајмљују? Шта све другови треба да деле међу собом? 

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо научити песму Дај ми крила 

један круг, а после тога ћемо слушати наполитанску песму Санта Лучија.“  

 

 

 

 

 

Главни део 

часа 

Прочитати текст песме „Дај ми крила један круг” и објаснити непознате речи.  Кратко 

разговарати о песми － шта све дечак тражи и од кога. 

Обрадити песму по слуху, учити, строфу по строфу. Разговарати о доживљају песме, тј. да 

ли им се више допала одрецитована, отпевана песма без пратње инструмента или са 

пратњом. 

Певати песму заједно са ученицима, строфу по строфу, све док не запамте текст и 

мелодију. 

Певати песму групно, у пару, па појединачно, а затим организовати и такмичење. 

Певање песме на неутрални слог: ла, ла, ла.  

Када ученици у потпуности савладају текст и мелодију, певати је заједно са ученицима уз 

покрете телом. Ученици могу групно или у пару да осмисле како ће ритмички отпратити 

песму.  

Певати песму уз презентацију радова свих ученика.  

 

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област:   Извођење музике Датум:  

Наставна јединица:   „Дај ми крила један круг“ и СМ „Санта Лучија“ 

наполитанска  песма  
Редни број часа: 35 

Тип наставног часа: обрада 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Упознавање ученика са текстом и мелодијом песме „Дај ми крила један круг“, 

слушање наполитанске песме „Санта Лучија“  

Васпитни задаци: Развијање позитивних особина личности, толеранције, другарства и 

несебичности. 

Функционални задаци: 
Развој колективизма и социјалних односа. Развијање смисла за ритам кроз 

покрет 

Облици рада: Фронтални и групни облик рада 
Наставне методе: Дијалошка, илустративно 

демонстративна 

Наставна средства и помагала: уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан 

Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, 

свеска за музичку културу и прибор за цртање.  

Корелација: српски језик 
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Завршни део 

часа 

Слушати наполитанску песму „Санта Лучија“. Написати назив композиције  на табли, а 

ученици га записују у свеске. Објаснити да је то најпознатија италијанска песма која се 

слуша широм света.  

Након другог слушања ученици решавају задатке из уџбеника на 77. страни. Пажљиво 

слушају композицију и треба да одговоре на питања да ли композицију изводи хор или 

солиста. Који глас изводи песму? 

На крају часа ученици добијају задатак да илуструју свој доживљај песме. Организовати 

изложбу свих илустрација и заједнички их коментарисати.  

 

Белешке 
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Структура наставног часа 

Мотивациона 

припрема 
Постављање музичке загонетке. Неколико ученика поставља музичку загонетку (отпева 

почетак обрађене песме на неутралан слог Ла). Одабирају ученика који ће одговарити и 

задају песму коју он/она треба да отпева. Након успешног извођења,он/она  задаје 

музичку загонетку.  

Најава 

наставне 

јединице 

Најава наставне јединице, истицање циља часа: „Данас ћемо обновити стечено знање из 

музичке културе.” 

 

Главни део 

часа 

Поделити ученике у групе и затим им задати да одаберу ритимичке инструменте., 

Чланови групе одабирају и бројалицу коју ће извести ритимичким инструментима. 

Презентација рада свих група.  

Дати ученицима да  решавају задатке из уџбеника на 82. страни.. Потребно је да попуне 

празне линије називима музичара и њихових инструмената.  

Проверити тачне одговоре. 

У даљем току часа, радити задатке из уџбеника на 83. страни.  

Ученици треба да наброје врсте хорова, да наведу неке од композиција у којој су чули хор 

и да отпевају омиљену песму коју су научили у другом разреду.  

Такође треба да наброје којим композицијама одговарају слике из уџбенику на 83. страни 

и да реше укрштеницу.  

Проверавање тачног решења укрштенице.  

ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС Музичка култура 

Наставнa тема/област: Слушање музике Датум:  

Наставна јединица:   Систематизација градива  Редни број часа: 36 

Тип наставног часа: утврђивање 

Циљ наставног часа 

Образовни задаци: Утврђивање и систематизација знања, оспособљавање ученика за разумевање 

могућности музичког изражавања. 

Васпитни задаци: Развијање љубави, интересовања, музичке осетљивости и креативности 

Функционални задаци: 
Оспособљавање ученика за разумевање и доживљавање лепог. 

Развој маште и стваралачких способности ученика.                                

Облици рада: Фронтални и групни облик рада 
Наставне методе: Дијалошка, илустративно 

демонстративна 

Наставна средства и помагала: уџбеник „Музичка култура за други  разред основне школе“, Златан 

Радовановић и Миљана Игњатовић,  БИГЗ школство, Београд , композиција за слушање на компакт диску, 

свеска за музичку културу и прибор за цртање. 

Корелација: српски језик 
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Завршни део 

часа 
На крају часа по избору ученика изабрати игру или песму коју ћемо певати, или играти са 

ученицима „Музичке столице“.  

 

Белешке 
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Моје белешке 


