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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ( први разред ) - МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
 

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: 

- Поступно упознавање музичких ритмичких дечјих инструмената и начина свирања на 
њима (штапићи, бубањ, звечке, триангл, чинели, даире). 

- Прављење дечјих инструмената. 

- Аудитавно разликовање дечјих инструмената по боји звука. 

- Развијање ритмичког пулса и ритма свирањем пратње за бројалице и песме на 
различитим изворима звука (тело, предмети, ритмички дечји инструменти). 

На основу искуства у извођењу музике, препознати: звуке које ствара глас (говор-певање), 
степене јачине звука (гласно-тихо), различита темпа (брз-спор), трајање (кратак-дуг), 
песму на основу карактеристичног одломка мелодије, начине на које песма учествује у 
породичном животу (породична славља и празници). 

 

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. 
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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 за бројалице, песме, 
приче, стихове, музичке игре, користећи при том различите изворе звука (глас, тело, дечји 
ритмички инструменти). 

- Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих извора звука (говором, 
изговарањем група гласова, различитим предметима, дечјим инструментима). 

- Састављање малих музичких игара уз покрет. 

 

 


