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Разред:  I Назив предмета: МУЗИЧА КУЛТУРА Датум:________ 

Назив јединице:  „ЈЕСЕН“, (З. М. Васиљевић) 

Задатак часа: Певање песме са садржајем које се односи на текуће годишње доба 

(јесен) – учвршћивање трихорда ре-ми-фа. 

Креирање ритмичких импровизација. 

 

Садржај часа: 1. Вежбе дисања 
2. Извођење бројалица 
3. Слушање песме Јесен, А. Кораћ 

4. Учење песме Јесен (З. М. Васиљевић). 

5. Певање песме уз свирање на штапићима. 
6. Стваралачке игре: опонашање падања кестења гласом (ток) и/или 

свирањем на штапићима – смишљање кратких ритмичких целина. 

 

Веза са осталим 

областима: 

Језик: подстицање вербалног изражавања и комуникације;  

Свет око нас:  Обележја јесени 

Физичко васпитање: развијање моторике 

 

ТОК ЧАСА 

1. Вежбе дисања 

 

Удисати ваздух на нос, као да 

миришу цвеће, мало га задржати, а 

затим мирно  издисати имитирајући 

локомотиву која испушта пару, балон 

који испушта ваздух (с...) или ветар 

који фијуче (фију,у...).  

Вежбе дисања изводити уз отворен 

прозор учионице. Дисати без 

подизања рамена. 

Вежбе дисања могу се изводити уз 

причу.  

На пример: Шетња воћњаком. 

2. Извођење бројалица: 

Ко     пре   до ме-не     до-би  не-што од ме - не. 

*        *       *        *       *          *           *          * 

И-де де-да шта-пом лу-па та-па ту-па та-па ту-па.  

*       *        *             *         *        *        *        *       

Гу -   сен    гу-се-ни-ца  во -  да     Ле-пе-ни-ца  

*        *        *        *         *      *         *         * 

ко то и-де  сам              нек' га бу-де срам        .  

*        *        *       *        *          *         *        * 

Први корак: Бројалице/разбрајалице 

изводити разговетним изговарањем 

текста,  делећи га на  слогове.  

У извођењу датог текста веома је 

важно правилно наглашавање 

слогова.  

Други корак: Извођење  ритмичког 

удара тј. изговарање бројалице 

пратити равномерним покретима 

разбројавања, тапшањем (пљескање 
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длана о длан), корачањем/ходањем, 

ударањем ноге о под (бат), свирањем 

на дечјим инструментима, на местима 

означеним звездицом (*). 

 

3. Слушање песме Јесен, А. Кораћ 

  

 

 

 

 

 

Питања за разговор после првог 

слушања: 

1. О чему говори песма? 

2. После ког годишњег доба долази 

јесен? 

3. Опиши јесењи дан из песме. 

Питања пре другог слушања 

1. Ко изводи песму?    

(уочавање/препознавање/разликов

ање певање – свирање; један 

певач –  хор; мушки глас – дечји 

хор) 

(Водити разговор после другог 

слушања) 

4. Учење песме Јесен (З. М. Васиљевић). 

 

 

• Први корак: Певање раније научених песама (распевавање/припремање гласа на 

познатим песмама које имају  приближно исти мелодијски опсег), пр. певана бројалица 

Ко пре до мене, песма  Ко шта уме. 

• Други корак: Слушање и доживљај песме као подстицај за њено учење јесте редовна 

етапа рада у савлађивању нове песме. Слушање песме одвија се са снимљеног 

материјала  или у алтернативи са извођењем наставника уживо. 

• Трећи корак: учење песме методом рада по слуху, тј. певање у дијалогу између 

наставника и ученика. Ради лакшег савлађивања, песма се може поделити на две (8+4 

такта) или три (4+4+4 такта)  фразе, што зависи од претходног певачког искуства 

ученика. Одмах водити рачуна о изражајном извођењу тј. правилној дикцији, темпу и 

динамици.  

5. Певање песме уз свирање на штапићима.  
 

 
X X  X    X    X 
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Пошто је песма добро научена, њено певање пратити свирањем на штапићима на  

означеним местима (X), тј.  у осмом такту  и у последњем такту као пратња ономатопеји 

ток, ток, ток  

 

6. Стваралачке игре: опонашање падања 

кестења гласом (ток) и/или свирањем на 

штапићима-смишљање кратких ритмичких 

целина. 

 

 

 

 

 

На питање како пада твој кестен, 

подстицати ученике у 

осмишљавању и репродукцији 

сопствених идеја (ритмичких 

комбинација).  

Опонашање падања кестена:  

први корак - гласом (ток),  

други корак - гласом уз пратњу 

штапића,  

трећи корак - на штапићима. 

У почетку рада,   једноставним 

примером, треба приказати шта се 

од ученика очекује, а затим их 

подржавати да истрају у игри. 

Свакако да ће, у почетку, све те 

импровизације бити сличне или 

чак и исте. У циљу постигнућа 

самосталнијих решења, сличне 

игре треба организовати у току 

године дајући им нову форму. 

 

 


