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ЗAХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА - МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
 

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 теоретисањем. 

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. 
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У музичкој настави за трајно усвајање знања веома је значајан принцип доживљаја. Када 
је песма усвојена и, уколико то задовољава 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 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 др. као нпр. 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: 
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- 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 инструманата доноси основни ритам, друга група свира наглашен део такта, а 
трећа ненаглашени део такта. Свирање аранжмана у И и ИИ 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 песама проширују 
дечје познавање околине у којој живе, природе... 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 
савлађивања читаве игре. 

Музичке игре могу да буду: дидактичке, игре са певањем, игре уз инструменталну пратњу, 
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 
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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 сл. 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 слушање ће 
довести до нових сазнања. Слушање неких композиција из претходног разреда може се 
поновити и у следећем разреду. 

 

Дечје стваралаштво 

Кроз слободу 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 



5 

 

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, а у II разреду 
бројчано. 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 
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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. 

 

 


