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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА - МУЗИЧКА КУЛТУРА ( трећи 
разред ) 
 
 
 

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 да самостално упознају музичка дела из области 
народног и уметничког стваралаштва. 

Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса оспособљавају се ученици 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 трећем разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, 
опонашањем демонстрације учитеља, или уз помоћ различитих звучних помагала. 
Започиње се са упознавањем музичког писма и наставља до краја основног школовања. 
Усвајање најосновније вештине читања нота омогућава ученицима лакше и тачније 
певање једноставних мелодија, као и активно стицање информација о свирању на 
појединим инструментима. Пожељно је повезивање музичких садржаја са садржајима 
осталих наставних предмета уколико је то могуће остварити. 

 

Препоруке за остваривање програма у трећем разреду 

Певање песама по слуху и са нотног текста, игре са певањем, описмењавање ученика.  

- Дечје песме. 

- Игре са певањем. 
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- Усвајање музичког речника у вези са певањем/свирањем: п (пиано) за тихо певање-
свирање, мф (мецофорте) средње јако, полујако, ф (форте) за јако певање-свирање. 

- Савлађивање тонске висине и солмизације у обиму цл-гл.  

- Усвајање музичког писма: линијски систем, виолински кључ, трајање тонова (половина 
ноте, четвртина ноте, осмина ноте и одговарајуће паузе) у такту 2/4. 

Свирање 

- Свирање и певање модела и наменских песама као звучна припрема за поставку 
музичке писмености. 

- Извођење једноставнијих песама на мелодијским инструментима Орфовог 
инструментарија. 

- Понављање краћег задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање 
моторичности). 

 

Слушање музике 

- Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички 
инструменти); 

- Навикавати ученике на пажљиво слушање музике; 

- Упознавати музичка дела уметничког и народног стваралаштва. 

 

Музичко стваралаштво 

- Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песмица; 

- Измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним или отпеваним 
групама гласова. 

- Слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте или 
различите инструменте). 

- Импровизација дечје мелодије на властити или од стране учитеља предложен стих. 

- Слободно измишљање покрета уз музику. 
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Дидактичко-методичка упутства 

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. 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 Орфовим 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; 

- слушање музике; 

- стварање музике; 

- хорско и оркестарско музицирање. 

 


