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МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 3. РАЗРЕД „РАСПЕВАНО ДЕТЕ 3“   
Марија Гаљевић 

 
 

 ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА 
 
 
 

РЕДНИ БРОЈ 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

   
I Извођење музике-певање, свирање,  

музичке игре 
                    20 

II Слушање музике 10 
III Дечје стваралаштво 6 
 Укупан број часова 36 
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 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 
 
 
 

Ча
с 

Тема НАЗИВ 
НАСТАВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 

ЦИЉ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ  
КОРЕЛАЦИЈА  

1. I  Боже правде – Д. 
Јенко 

Упознавање са државном химном 
Природа и друштво-симболи државе 

2. III  Киша и мрав  Развијање смисла за компоновање на задати текст 
бројалице 
Звук. тон, нота 
Српски језик 

3. I  Иде јесен – Б. 
Станчић 

Извођење динамике и препознавање динамичких 
ознака. Вокална музика. Пауза. 
Природа и друштво 

4. II  Бумбаров  лет – Н. 
Р. Корсаков 

Разликовање звучне боје инструмената (кларинет, 
виолина, оркестар) Инструментална музика 
Природа и друштво-оглашавање инсеката 

5. III  Бумбар делипар Стварање музике на текст бројалице.Трајања ноте: 
четвртина и осмина  
Српски језик 

6. I  С оне стране 
Дунава - народна 

Упознавање са тоном и нотом Сол. Виолински кључ, 
линијски систем, знак за понављање 
Природа и друштво 

7. I  Ми идемо преко 
поља - народна 

Упознавање са тоном и нотом Ми. Тактирање на два 
потеза 
Певање обичајне-додолске песме 
Природа и друштво, Народна традиција 

8. I  Звоно – Б. 
Станчић 

Упознавање са четвртинском паузом. Темпо. 

9. II  На дрвеном коњу - 
Р. Шуман 

Препознавање боје звука клавира  
Природа и друштво 

10. I  Полазак у школу 
– Б. Станчић 

Свирање половине ноте и четвртинске паузе 

11. III 
 

Последњи цвет - 
Б. Станчић 

Прављење ритмичких инструмената и импровизовање 
ритмичке пратње. Упознавање са тоном и нотом До 

12. I  Рекла ми је сека – 
М. Гаљевић 

Упознавање са тоном и нотом Ре 
Упознавање са осмином ноте 

13. II  Фалила ми се 
прошена мома - 
народна 

Упознавање са тоном и нотом Фа. Лук трајања-лигатура 
и лук легато-начин свирања 
Природа и друштво 

14. I  Друга руковет – 
Ст. Ст. Мокрањац 

Препознавање боје звука хора и вокалног солисте 
Природа и друштво 

15. I  До врха је стигао – 
Б. Станчић 

Свирање тонова До Ре Ми Фа Сол 

16. I  Вејавица – Б. 
Станчић 

Препознавање репетиције-знака за понављање 
Природа и друштво 

17. I  Божић, Божић, Певање божићне песме 
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благи дан - 
народна 

 Природа и друштво,Народна традиција ,Веронаука 

18. II  Светосавска химна 
– К. Станковић 

Препознавање  школске химне-свечане песме 
Природа и друштво,Веронаука, Српски језик 

19. I  Ловац Јоца – С. 
Барић 

Препознавање четвртинске паузе, упознавање са 
осминском паузом 
Природа и друштво 

20. II  Хај-хо - Ф. Черчил 
(из филма 
Снежана и 7 
патуљака) 

Препознавање осминске паузе 
Физичко васпитање-марш 

21. II  Изгубљено стадо - 
народна 

Упознавање са народним песмама и инструментима-
фрула, двојнице  гусле, ћемане 
Српски језик 

22. I  Ерско коло - 
народна 

Упознавање са народним играма-коло. Свирање на 
металофону. 

Физичко васпитање-народна игра коло 

23. III  Нишки вез – 
народно коло 

Импровизовање покрета за игру народног кола 
Физичко васпитање-народна игра-коло 

24. I  Блистај, блистај 
звездо мала – из 
Француске 

Свирање мелодије из нотног текста. Певање на страним 
језицима 
Енглески језик, Француски језик 

25. I  На слово, на слово 
– из Енглеске 

Певање песме у такту 3/4, препознавање такта 3/4 
Српски језик 

26. I  Небо је тако ведро  
- Ј. Ј. Змај 

Певање (старо) градске песме, препознавање такта 3/4 
Српски језик 

27.  II   Марш На Дрину - 
С. Бинички 

Препознавање такта 4/4, ритма и темпа марша 
Природа и друштво 

28. I  Иду, иду мрави-С. 
Коруновић 

Препознавање и свирање ритма и темпа марша 
Природа и друштво 

29. I  Људи, ликујте- Н. 
Велимировић 

Певање васкршње песме 
Веронаука, Природа и друштво 

30. II  Валцер а-мол – Ф. 
Шопен 

Препознавање боје звука клавира, препознавање такта 
3/4 
Физичко васпитање-грађанска игра валцер 

31. II  Игра Шећерне 
виле – П. И. 
Чајковски 

Балет Крцко Орашчић 
Српски језик , Физичко васпитање-уметничка игра балет 

32. I  Кукавица – В. 
Томерлин 

Драматизација текста 
Природа и друштво 

33. II  Карневал 
животиња (слон, 
лабуд, акваријум) 
- К. Сен-Санс 

Разликовање звучне боје инструмената (виолина, 
виолончело, контрабас, флаута, хармоника, клавир) 
Инструментална музика 
Природа и друштво-оглашавање животиња 

34. III  Вуче, вуче, бубо 
лења – Љ. 
Ршумовић  

Стварање мелодије на поетски текст 
Природа и друштво 

35. III  Бака Мара – С. 
Коруновић 

Импровизовање покрета пратећи текст песме 
(драматизација текста) 
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36. I  Пипи Дуга 

Чарапа-из 
Шведске 

Певање филмске музике 
Српски језик 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА (ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ)  

 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, проверавање (и оцењивање), комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 

1. Вербалне методе (монолошка и дијалошка)  

2. Решавање проблема-хеуристички приступ   

3. Рад на тексту, писани и графички радови   

4. Демонстративна метода  

5. Практични рад и радионица  

6. Игровне активности  

7. Истраживачки рад ученика  

8. Комбиновани рад 

МЕСТО РАДА: КАБИНЕТ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (штампани и писани текстови-уџбеник, приручник и сл.), 
визуелна (фотографије, цртежи, симболи), аудитивна (музички и тонски записи, шумови у 
природи, звучни ефекти-компакт диск), аудио-визуелна (филмови, дијафилмови, видео пројекције, 
ТВ емисије, настава уз помоћ рачунара-презентације,пројекти,игрице), мануелна (музички 
инструменти, метроном, материјали који производе звук), помоћно-техничка (столице, клупе, 
разноврсне табле) 

ИНОВАЦИЈЕ: нови  облици, методе, наставна средства и садржаји који унапређују реализацију 
програма 

ЕВАЛУАЦИЈА И КОРЕКЦИЈА: позитивне стране или проблеми у реализацији часа и корекције за 
будуће планирање наставне јединице (да ли је циљ часа јасно исказан, да ли је усаглашен са 
избором садржаја, да ли избор метода одговара постављеном циљу, постоји ли повезаност са 
претходним градивом, да ли су задаци примерени узрасту ученика, да ли избор метода обезбеђује 
активност и пажњу свих ученика, каква је клима у одељењу...)  
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1. 
час 

I тема-
певање 

Боже правде- Д. Јенко Упознавање са државном химном 
Природа и друштво-симболи државе 

 

Рад у уџбенику на стр. 31 

 
ТИП ЧАСА: утврђивање 

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

 

ТОК ЧАСА  

Певамо неколико песама обрађених у првом и другом разреду. Разговарамо о карактеру 
песама, могу бити: веселе, тужне, љубавне, свечане...Од карактера песме зависи брзина и 
начин извођења. Веселу песму певамо брзо, тужну споро, свечану умереном брзином.  

Химна је свечана песма, симбол државе. Пева се стојећи мирно, умереном брзином и 
јачином.Разговарамо о приликама у којима се државна химна изводи, као и о другим 
химнама-посвећеним школи, спортском клубу, некој истакнутој личности... 

Разговарамо о симболима државе: химна, застава, грб. Цртамо заставу (црвено-плаво-
белу). 

Химна Боже правде први пут је изведена у позоришном комаду Маркова сабља, почетком 
20.века. Музику за комад је написао словеначки композитор  Даворин Јенко. Текст је 
написао Милан Ђорђевић. 

Певамо српску химну слушајући је у хорском извођењу. Химне се обично изводе хорски 
јер хор симболише масовност народа који хвали државу (школу, спортски клуб, неку 
истакнуту личност).   

БЕЛЕШКЕ 
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2. 
час 

I I I тема 
стваралаштв
о 

Киша и мрав Развијање смисла за компоновање на 
задати текст бројалице 
Српски језик 

 

Рад у уџбенику на стр.5 и стр.62 

 
ТИП ЧАСА: комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: индивидуални и комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, практични рад и радионица  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Изговарамо текст бројалице, затим смишљамо мелодију, стих по стих (...Падај сада сваки дан...) 

Да би песма лепо звучала неопходно је удахнути ваздух на нос и лагано га издисати приликом 
певања,на уста и нос. Потребно је утицати на ученике да певају тихо или средњом јачином гласа 
(piano, mezzopiano ili mezzoforte). 

-Вежбамо дисање 

ВЕТРИЋ     Марија Гаљевић 

Мирисала Мира руже 

Љуљао их ветрић благ 

Попила је мало сока 

Па дунула у маслачак. 

Учитељ изговара текст (или импровизује мелодију) а ученици удишу и издишу ваздух после сваког 
стиха, пратећи текст. 

-Обнављамо појмове из 1.разреда: ЗВУК је све што чујемо. ТОН је звук одређене висине 
(може бити виши и нижи),  јачине  (јак и тих),  трајања  (краћи и дужи) и боје (боја гласова 
и инструмената). Може да се отпева и одсвира. Тон се записује нотом , као што се глас 
записује словом.  

БЕЛЕШКЕ 
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3. 
час 

I тема-
певање 

Иде јесен – Б. Станчић Извођење динамике и препознавање 
динамичких ознака. Вокална музика. 
Пауза 
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.6 и стр.7 

 
ТИП ЧАСА: обрада 

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА 

-Разговор о сменама годишњих доба 

-Певање песме Иде јесен – Б. Станчић, динамичко извођење (тихо). 

-Слушање вокалних композиција Молимо за фину тишину- Александар Кораћ   и  

Кукавица-песма из Аустрије. Препознавање ПАУЗЕ приликом извођења песама. 

Божидар Станчић и Александар Кораћ су савремени српски композитори за децу. 

-Уводимо нове појмове, обнављамо старе: ДИНАМИКА  је јачина певања и свирања. 
Потребно је утицати на ученике да певају тихо или средњом јачином гласа (piano, mezzopiano ili 
mezzoforte). 

ВОКАЛ (на латинском језику VOX ) значи глас. Када певамо, ми стварамо ВОКАЛНУ 
МУЗИКУ. Ако песму пева један певач, он је ВОКАЛНИ СОЛИСТА. Већу групу певача 
називамо ХОР. Песму ствара ПЕСНИК, записује је речима и словима. Музику ствара 
КОМПОЗИТОР, записује је нотама и паузама у линијском систему на почетку којег се 
налази виолински (или бас) кључ.Ноте су подељене линијама – тактицама у тактове, да би 
се лакше сналазили у нотном тексту. 

НОТА је знак за обележавање тона. ПАУЗА је знак за ћутање 

БЕЛЕШКЕ 
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4. 
час 

II тема-
слушање 

Бумбаров лет – Н. Р. 
Корсаков 

Разликовање звучне боје инструмената. 
Инструментална музика 
Природа и друштво-оглашавање инсеката 

 

Рад у уџбенику на стр. 9 

ТИП ЧАСА: обрада 

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), истраживачки рад ученика , 
комбиновани рад 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Слушамо инструменталну програмску композицију Бумбаров лет- Николај Римски-
Корсаков и препознајемо инструменте и извођачки састав (зујање бумбара дочаравају 
кларинет и виолине) 

Николај Римски – Корсаков, руски композитор, живео је у 19. и 20. веку. Потиче из 
племићке породице која је сматрала да бављење музиком не одговара њиховом 
друштвеном положају, зато Корсаков постаје поморски официр, а у слободно време учи да 
свира клавир. У з помоћ пријатеља композитора и сам почиње да компонује под утицајем 
руских, јерменских и српских народних песама. На стихове Александра Сергејевича 
Пушкина компоновао је оперу „Бајка о цару Салтану“, а најчешће извођен део те опере је 
„Бумбаров лет“. 

-Слушамо инструменталну програмску композицију Свита Кроз свемир- Александар 
Обрадовић и разговарамо о инструментима који описују звезде, планете, свемир и свемирске 
летелице. Илуструјемо композицију. 

Александар Обрадовић је савремени српски композитор. Свита је композиција која се 
састоји из више делова тематски повезаних у једну целину. 

-Учимо и обнављамо појмове: Музику која се изводи свирањем на музичким 
инструментима називамо ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. Један инструмент свира СОЛО, 
а већу групу свирача називамо ОРКЕСТАР. 

БЕЛЕШКЕ 
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5. 
час 

III тема-
стваралаштв
о 

Бумбар делипар Стварање музике на текст бројалице 
Српски језик 

 

Рад у уџбенику на стр.10 

ТИП ЧАСА: обрада, проверавање (и оцењивање)-комбиновани 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални- комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе, рад на тексту, демонстративна метода, практични рад  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Слушамо хорску композицију Бумбари и пчеле- Станојло Рајчић , куцамо тихо  ритам 
оловком о клупу 

-Изговарамо бројалицу Бумбар делипар куцајући ритам оловком о клупу 

- Осмишљавамо мелодију за бројалицу, користећи четвртине (дуже ноте) и осмине (дупло 
краће ноте). Четвртина има главу и врат, а осмина главу, врат и барјачић. 

&===========================================! 
             Бум - бар    де – ли – пар,    се – о   цар   на   кан – тар. 

&===========================================! 
          Жа – ри – пан,  пе – ли – ван, ме – ри – ли  га  по  ваз – дан. 

&===========================================. 
            Па – де   па   се   скљу – си,  и   ре – че   му:   Ту    си. 

 

-Провера знања: звук, тон, нота, динамика, вокална и инструментална музика. 

6. I тема- С оне стране Дунава – Упознавање са тоном и нотом Сол 
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час певање народна Природа и друштво  
 

Рад у уџбенику на стр.12 и стр.13 

ТИП ЧАСА: обрада 

ОБЛИК РАДА: фронтални 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

- Певамо песме- моделе за тон СОЛ - С оне стране Дунава-народна и Соло певач - Марија 
Гаљевић 

- Пишемо виолински кључ и ноту СОЛ на другој линији у линијском (нотном) систему, као 
осмину и четвртину 

-Допуњавамо вежбу осминама тако да у такту буду ноте у вредности 2/4 

&2V=V=!=F=F==F==F=!=V=F=F=!=F=F==V=.  

Допуњавамо вежбу четвртинама тако да у такту буду ноте у вредности 2/4 

&2V==V=!=F=F==V==!==V==F=F=!=F=F====.  

-Уводимо нови појам: РЕПЕТИЦИЈА је знак за понављање. Чине га две линије тактице и 
две тачке окренуте према нотном тексту који се понавља. 

 

 

7. 
час 

I тема-
певање 

Ми идемо преко поља – 
народна обичајна, 

Упознавање са тоном и нотом Ми 
Певање обичајне, додолске песме 
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додолска 
 

Природа и друштво, Народна традиција 

 

Рад у уџбенику на стр.14 и стр.15 

ТИП ЧАСА: обрада 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

- Певамо обичајну, додолску песму за призивање кише, Ми идемо преко поља. 

-Певамо песму у двочетвртинском такту, тактирајући на два потеза.Један по један ученик 
стане испред одељењљ и диригује, док други певају (могу и да стоје као хор) 

-Пишемо ноту МИ на првој линији у линијском (нотном) систему. 

-Певамо песму Кукавица-Б. Станчић прво нотама  уз тактирање на два потеза, затим текст. 

 

ТАКТИРАЊЕ НА ДВА ПОТЕЗА, СЕДЕЋИ У КЛУПИ 

Припрема се тако што се десна рука са испруженим дланом подигне до висине очију. На 
први потез длан се спусти на клупу, на други потез се подигне. Покрети треба да су равни 
и одсечни. 

ДИРИГОВАЊЕ НА ДВА ПОТЕЗА, СТОЈЕЋИ 

Припрема се тако што се истовремено подигну руке до висине очију. На први потез руке се 
спусте до висине груди, на други потез се опет подигну до висине очију. 

ДИРИГЕНТ је музичар који стоји испред хора или оркестра и рукама показује извођачима 
којом брзином и јачином треба сложно и истовремено да изводе композицију. Он 
стилизовано тактира. 

БЕЛЕШКЕ 
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8. 
час 

I тема-
певање 

Звоно – Б. Станчић Упознавање са четвртинском паузом. 
Темпо 

 

Рад у уџбенику на стр.16 

ТИП ЧАСА: комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо текст песме Звоно- Божидар Станчић, затим нотни текст, уз тактирање на два 
потеза. 

-Примећујемо четвртинску паузу (траје један потез руком при тактирању) и половину ноте 
(траје два потеза руком при тактирању). 

-Пишемо у свесци паузе 

-Одређујемо брзину извођења песме- темпо (Спор). 

 

Уводимо нови појам: ТЕМПО је брзина којом певамо и свирамо.Може бити: брз, умерен или 
спор. Ознаке за темпо пишу се на почетку композиције, изнад линијског система. Користе се 
италијански називи, пишу се латиницом: брз- Allegro, умерен-Moderato или спор-Adagio. 

 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

9.час II тема-
слушање 

На дрвеном коњу - Р. 
Шуман 

Препознавање боје звука клавира  
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.8 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: демонстративна метода, комбиновани рад 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Препознајемо инструмент који изводи композицију На дрвеном коњу - Роберт Шуман -
клавир. 

-Илуструјемо композицију у свесци 

Клавир је инструмент са диркама . Тон се добија ударом о дирку која покреће механизам са 
чекићем који удари о жицу. 

Виолончело је жичани гудачки инструмент. Тон се добија превлачењем гудала преко жица (има их 
4). Струне гудала се праве од длака из коњског репа а причвршћене су на штап од ружиног дрвета. 

Роберт Шуман, немачки композитор, живео је у 19. веку. Био је познати пијанист, као и 
његова жена Клара. Због повреде прста престао је да наступа на концертима, само је 
компоновао, а његове композиције свирали су Клара и њихових седморо деце. Својој деци 
посветио је збирку „Дечје сцене“ – кратке клавирске композиције међу којима се налази 
„На дрвеном коњу“. 

Уводимо нове појмове: На енглеском језику PIANO значи КЛАВИР, па музичара који га 
свира називамо ПИЈАНИСТ или КЛАВИРИСТ. На италијанском језику piano је ознака за 
тихо певање и свирање. Обележава се словом  p испод линијског система. 

-Провера знања-препознавање (и писање) виолинског кључа, знака за репетицију, ноте МИ осмине 
и четвртине, четвртинске паузе. 

БЕЛЕШКЕ 
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10. 
час 

I тема-
свирање 

Полазак у школу - Б. 
Станчић 
 

Свирање половине ноте и четвртинске 
паузе 

 

Рад у уџбенику на стр.17 

ТИП ЧАСА: комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, демонстративна метода,  практични рад  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира учитељ 
и металофони) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо песму Полазак у школу, прво текст па  ноте МИ и СОЛ 

-Свирамо на металофону песму Полазак у школу. 

-Пишемо у свеске ноте МИ и СОЛ половине. 

 

БЕЛЕШКЕ 
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11. 
час 

III тема- 
стваралаштв
о 

Последњи цвет - Б. 
Станчић 
 

Упознавање са тоном и нотом До 
Прављење ритмичких инструмената и 
импровизовање ритмичке пратње 
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.11 и стр. 18 

ТИП ЧАСА: комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту,  

демонстративна метода, практични рад и радионица  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Правимо штапиће, бубањ и звечке (стварамо ритмичке инструменте) 

-Певамо песму Последњи цвет-Б. Станчић  и свирамо назначену ритмичку пратњу на 
штапићима, а импровизујемо (стварамо) ритмичку пратњу на бубњу и звечкама 

Ритмички инструменти: штапићи, бубањ и звечке улазе у састав Орфовог 
инструментаријума.То је оркестар дечјих инструмената који је саставио немачки педагог и 
композитор Карл Орф (живео у 19. и 20. веку). 

Мелодијски инструменти у Орфовом инструментаријуму су: металофон, ксилофон, 
звончићи, тимпани (понекад и жичани трзалачки инструменти и блок флаута).  

Ритмички су: звечке, штапићи, триангл, чинеле, даире и бубњеви. 

-Пишемо ноту ДО на првој помоћници испод линијског система, препознајемо ноте СОЛ и 
МИ у нотном тексту 

БЕЛЕШКЕ 
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12. 
час 

I тема-
певање 

Рекла ми је сека – М. 
Гаљевић 

Упознавање са тоном и нотом Ре. 
Певање нотама уз тактирање. 

 

Рад у уџбенику на стр.19 и стр. 20 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, проверавање (и оцењивање), комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, комбиновани рад 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА 

-Певамо песму Рекла ми је сека - Марија Гаљевић (текст), пишемо ноту РЕ испод 
линијског (нотног) система, певамо песму нотама, уз тактирање 

-Ако учитељ има клавир или синтисајзер ученици могу да пробају да одсвирају песму. При 
свирању клавира треба да се поштује одређен распоред прстију – прсторед. Ову песму 
свирамо палцем (1. прст) -тон ДО, кажипрстом (2. прст)- тон РЕ и средњим прстом (3. 
прст) десне руке- тон МИ.  

Допуњавамо мелодију песме Жути цвет, записујемо ноте у празне тактове. На пример: 

'&=2==T=T=!=R==:=!=f==!=d==!==T=T=!==T=R=!=d==!=b==. 

-Певамо песму Где је онај цветак жути-Ђ.Б. Перголези 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 



 20

13. 
час 

I тема-
певање 

Фалила ми се прошена 
мома - народна 

Упознавање са тоном и нотом Фа. Лук 
(Лигатура и Легато) 
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.22 и стр. 23 

ТИП ЧАСА: обрада 

ОБЛИК РАДА: фронтални 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо песму Фалила ми се прошена мома- народна песма  

-Пишемо ноту ФА четвртину у првој празнини у линијском (нотном) систему  

-Препознајемо ноту ФА у нотним текстовима на странама 24 и 25. 

-У песми Фалила ми се прошена мома уочавамо лук (Легато) - ноте које повезује певамо на 
један слог: (Фалила ми) се 

У песми Фалила ми се прошена мома уочавамо и  лук трајања ( Лигатура) - повезује ноте 
исте висине и тако продужава њихово трајање: (проше)на 

Певамо песму Фарба Мића врата- Мирослава Чабаркапа или Дође л` Мара на вјенчање- 
народна песма из Црне Горе као још један пример за ноту и тон ФА. 

БЕЛЕШКЕ 
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14. 
час 

II тема-
слушање 

Друга руковет – Ст. Ст. 
Мокрањац 

Препознавање боје звука хора и солисте 
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.32 

ТИП ЧАСА: комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: фронтални 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Слушамо хорску композицију Друга руковет- Стеван Стојановић Мокрањац.  Чини је  5 
народних песама које је Мокрањац обрадио за мешовити хор. Одређујемо брзину 
извођења- темпо: Осу се небо звездама (Споро), Смиљ, Смиљана (Брзо), Јесам ли ти јелане 
(Брзо), Маро Ресавкињо (Споро),У Будиму граду (Брзо).  

-У песми Маро Ресавкињо препознајемо мушки глас – баритон који пева соло, уз пратњу 
хора.У осталим песмама препознајемо које деонице пева мушки а које женски хор. Женски 
хорски гласови су сопран (високи) и алт (ниски). Мушки хорски гласови су тенор (високи) 
и бас (ниски.) 

-Певамо песму У Будиму граду. Примећујемо да се темпо постепено убрзава. 

Стеван Стојановић Мокрањац је српски композитор и диригент (хоровођа), оснивач прве 
музичке школе у Србији. Живео је у 19. и 20.веку. Записивао је народне песме и груписао 
према крају из ког потичу. Неке песме је обрадио за хор-основној мелодији коју пева један 
хорски глас додао је пратеће мелодије  у другим хорским гласовима, спојио неколико 
песама у низ и назвао их Руковети. Написао је 15 Руковети. Компоновао је и духовну 
(црквену) музику: Литургију светог Јована Златоустог, Опело, Акатист Богородици... 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 



 22

15. 
час 

I тема-
свирање 

До врха је стигао – Б. 
Станчић 

Свирање тонова До Ре Ми Фа Сол 

 

Рад у уџбенику на стр.24 и стр. 25 

ТИП ЧАСА: утврђивање, проверавање (и оцењивање) 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, демонстративна метода, практични рад  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

- Свирамо на металофону песму До врха је стигао (ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ).  

- Ако учитељ има клавир или синтисајзер, свирамо десном руком, песму До врха је стигао 
(нота ДО 1.прст, РЕ други, МИ трећи, ФА четврти, СОЛ пети) 

-Свирамо на металофону и клавиру песме Руке-Лазарова, Руми, Јерабкова и Ој Цоко, 
Цоко-народна 

-Провера знања-писање на табли нота ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ, осмина, четвртина и 
половина, као и осминске и четвртинске паузе. 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

16. 
час 

I тема-
певање 

Вејавица – Божидар  
Станчић 
 

Препознавање репетиције-знака за 
понављање и знакова прима и секонда 
волта 
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.26 и стр. 27 

ТИП ЧАСА: обрада 

ОБЛИК РАДА:  групни 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо песме Вејавица-Б. Станчић, Снег- Боривоје  Д. Стефановић и Звончићи- Џон 
Пиерпонт, препев Марија Гаљевић 

- Препознајемо музичке ознаке за динамику и понављање 

 

БЕЛЕШКЕ 
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17. 
час 

I тема-
певање 

Божић, Божић, благи дан - 
народна 

Певање Божићне песме 
Природа и друштво, Народна традиција, 
Веронаука 

 

Рад у уџбенику на стр.28 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање,  

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Разговарамо о начину прослављања Божића (празник Христовог рођења, 7. Јануара, 
породица је на окупу уз богату трпезу).  

-Певамо народну духовну песму Божић, Божић, благи дан.  Поделимо улоге: анђели, 
пастири,Српчићи. 

 

ДУХОВНА МУЗИКА је посвећена Богу. У православној цркви духовне композиције певају 
свештеници и хор, без инструменталне пратње, на старословенском (црквенословенском) 
језику. У католичкој цркви певају на латинском језику, уз пратњу оргуља или оркестра. 

 

БЕЛЕШКЕ 
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18. 
час 

II тема-
слушање 

Светосавска химна 
 –записао  К. Станковић 

Препознавање школске химне-свечане 
песме 
Природа и друштво,Веронаука, Српски језик 

 

Рад у уџбенику на стр.30 и стр.31 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање,  

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни,  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

- Певамо државну химну Боже правде-Даворин Јенко и школску химну Светосавска 
химна-записао је Корнелије Станковић.   

-Говоримо о химни као симболу државе, али и као свечаној песми којом се нека личност 
хвали због својих заслуга, као нпр. просветитељ Сава (Растко Немањић)  који је подстицао 
развој школства у средњовековној Србији (школска слава Свети Сава слави се 27.јануара). 

-Илуструјемо композицију Светосавска химна 

БЕЛЕШКЕ 
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19. 
час 

I тема-
певање 

Ловац Јоца – С. Барић Препознавање четвртинске паузе и 
упознавање са осминском паузом 
Природа и друштво - дивље животиње 

 

Рад у уџбенику на стр.50 и стр 51 

ТИП ЧАСА: комбиновани. 

ОБЛИК РАДА:  комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

- Слушамо песму Ловац Јоца-Срђан Барић и тактирамо на два потеза. Опажамо паузе. 

- Певамо песму Ловац Јоца-Срђан Барић и тактирамо на два потеза.  

- Препознајемо осминску и четвртинску паузу 

-Певамо песму Шапутање-Н. Херцигоња 

-Пишемо осминске и четвртинске ноте и паузе у свесци 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

20. 
час 

II тема-
слушање 

Хај-хо - Ф. Черчил Препознавање осминске паузе 
Физичко васпитање-ходање у врсти 

 

Рад у уџбенику на стр.50 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, проверавање (и оцењивање), комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, игровне 
активности  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА 

-Подсећање на садржај цртаног филма Снежана и 7 патуљака 

-Слушање композиције Хај-хо - Френк Черчил из Дизнијевог цртаног филма Снежана и 7 
патуљака и марширање-равномерно ходање у врсти у ритму и темпу композиције. 
 
-Препознавање осминске паузе у извођењу (пљесак руком у току ходања за време осминске паузе) 

-Провера знања-писање осминске и четвртинске паузе у мелодијској допуњалки- на табли 
написати ноте и оставити простор за дописивање пауза. 

 

'&=2=T=9C=!=R=:!=F=E=9C=!=9D=R=!=9F=T=!=9C=R=!=T=:=!=R=:. 

 

'&=2R=:!==9F=D=E!=F=E=9C!=T=:=!=9F=R=!=9C=R=!=T=9C=!=R=:. 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

21. 
час 

II тема-
слушање 

Изгубљено стадо - народна Упознавање са народним 
инструментима-фрула,двојнице, 
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гусле,ћемане 
Српски језик, Народна традиција 

 

Рад у уџбенику на стр.34 и стр.35 

ТИП ЧАСА: комбиновани 

ОБЛИК РАДА: фронтални, индивидуални  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), демонстративна метода,  

практични рад и радионица  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

- Слушамо народне песме Изгубљено стадо и Чаробна фрула , разговарамо о условима у 
којима су настале 

Фрула је народни дувачки инструмент, то је дрвена или тршчана цев у коју се дува, има 6 
рупица које се затварају прстима и тако се мењају тонови. 

Дувачки народни инструменти су:фрула, двојнице (двострука фрула),кавал, зурле, гајде... 
Гудачки су гусле и ћемане, жичани трзалачки : тамбура, цитра , цимбал (мандолина, 
гитара, шаргије, бузуки, бенџо...) 

-Певамо песму Дед и унук-Марија Гаљевић,  на стихове Јована Јовановића Змаја, 
разговарамо о народној традицији и гуслама уз чију пратњу су певане песме о српским 
јунацима – епске народне песме (певају их мушкарци). 

Гусле су народни жичани гудачки инструмент. Имају 1 , ређе 2 жице преко којих се 
превлачи гудалом и тако настаје тон. Свирају се у Србији, Херцеговини, Лици и Црној 
Гори. 

-Ако набавимо потребан материјал правимо ћемане (гуслице од стабљика кукуруза) 

 Ћемане су дечји гудачки инструмент .Праве се од две суве стабљике кукуруза, једна се 
превлачи преко друге. Од прве стабљике се одреже већи комад. Између чланака – коленца 
просеку се две струне испод којих се са обе стране подметне комадић дрвета да би се 
струне одигле од стабљике. Струне се пре свирања навлаже да би звук био јачи. Другом 
стабљиком се као гудалом превлачи преко прве. 

БЕЛЕШКЕ 
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22. 
час 

I тема-
свирање 

Ерско коло – народна 
 

Упознавање са народним играма-коло 
Свирање на металофону. 

Физичко васпитање-народна игра коло 

 

Рад у уџбенику на стр. 32 и стр.36 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, комбиновани 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода, практични рад  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ, металофони) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо песму Садила сам босиљак-народна. Говоримо о народној традицији и лирским песмама 
(обичајне, љубавне, успаванке, песме о раду...) које певају жене. 

-Певамо и свирамо на металофону композицију Ерско коло – народна. 
 
КОЛО је народна игра из Србије. Играчи се покрећу у ритму музике, држећи се за руке. 
Коло може да буде отворено и затворено.Игра се у народној ношњи и опанцима. 

Металофон је ударачки инструмент. Тон се добија ударом палице о металне плочице. 
Раније су се уместо плочица користиле металне цеви и од тада потиче назив звончићи, 
који се и данас користи. 

Металофон улази у састав Орфовог инструментаријума (дечјег оркестра) као мелодијски 
инструмент. 

БЕЛЕШКЕ 
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23. 
час 

III тема-
стваралаш
тво 

Нишки вез – народно 
коло 

Импровизовање покретаза игру 
народног кола 
Физичко васпитање-народна игра коло 

 

Рад у уџбенику на стр.37 

ТИП ЧАСА: обрада,проверавање (и оцењивање) 

ОБЛИК РАДА: групни,  индивидуални  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: демонстративна метода, практични рад, игровне активности  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Слушамо народно коло Нишки вез у извођењу хармонике 

- Хватамо се за руке и крећемо по учионици, корацима које сами осмислимо. 

Хармоника је инструмент са диркама. Тон се добија развлачењем и скупљањем меха док се 
истовремено десном руком притискају дирке (на клавијатури) а левом дугмићи (басови). 
Настала је у 19.веку у Италији, а усавршена је у Немачкој. 

-Провера знања: народне песме, кола и инструменти 

 

БЕЛЕШКЕ 
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24. 
час 

I тема-
свирање 

Блистај, блистај звездо 
мала – из Француске 

Свирање мелодије из нотног текста 
Енглески језик, Француски језик 

 

Рад у уџбенику на стр.38 и стр.39 

ТИП ЧАСА: обрада  

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, демонстративна метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ, металофони) 

ТОК ЧАСА  

-Разговарамо о 8.марту-дану жена. 

-Певамо Мамино коло- А. Прелаз.Препознајемо знак за репетицију и знакове за 
понављање први и други пут 

-Певамо и свирамо Блистај, блистај звездо мала- песма из Француске- три верзије текста 

Волфганг Амадеус Моцарт, аустријски композитор, живео је у 18.веку. Звали су га „чудо од 
детета“ јер је већ са пет година свирао на концертима које је за њега и његову сестру 
Нанерл организовао њихов отац Леополд. Свирали су виолину и клавир. Моцарт никад 
није ишао у школу, подучавао га је отац (посебно га је интересовала математика).Био је 
познат и признат као уметник. Имао је жену Констанцу и два сина. Умро је млад, од 
реуматске грознице. Познате композиције: Турски марш, Симфонија бр. 40, Мала ноћна 
музика, опера Чаробна фрула... 

Компоновао је Варијације на тему Француске песме 

БЕЛЕШКЕ 
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25. 
час 

I тема-
певање 

На слово, на слово – из 
Енглеске 

Певање песме у такту 3/4 
Српски језик 

 

Рад у уџбенику на стр.40 и стр. 41 

ТИП ЧАСА: комбиновани 

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, демонстративна метода, практични рад  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо песму На слово, на слово-из Енглеске, дописујемо текст на постојећу мелодију. 

-Брзо певамо песму На слово П- Марија Гаљевић 

-Импровизујемо мелодију на задате брзалице 

&========================================================. 
  Бе -ла   бу - ба   бр - зо   ле - ти,   на   бун – де - ву   ће   да    сле - ти. 

&========================================================. 
  Ста – ла    ма – ла   Ма – ра   на   крај   ста – ра   ха – на   са – ма. 

&========================================================. 
  Ми – ри – ли   Ми – ри – ни   ми – ри – сни   и   див- ни   шим – ши – ри. 

Смишљамо текст и мелодију нове песмице користећи што више набројаних именица, глагола и 
придева на слово М, нпр.  
Модро море, мирис лета, талас мали, Мара шета.Мачка тужно мијауче, Матија је за реп вуче. 
Мара јадну мацу мами, маца прилази салами. Маца једе, Мара пази да јој нико реп не гази. 
БЕЛЕШКЕ 

 
26. 
час 

I тема-
певање 

Небо је тако ведро  - Ј. Ј. 
Змај 

Певање градске песме, препознавање 
такта 3/4 
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 Српски језик 

 

Рад у уџбенику на стр.33 

ТИП ЧАСА: обрада, комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту. демонстративна метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА 

-Слушамо и певамо песме Небо је тако ведро  и Тихо ноћи- градске песме на стихове Ј. Ј. 
Змаја  
 
 

ГРАДСКА (СТАРОГРАДСКА) ПЕСМА настала је у другој половини 19.века у српским 
градовима. Музичари су се школовали у музичким школама у иностранству и знање 
преносили у домовину. Записивали су народне песме и стварали своје композиције под 
утицајем народних.Текстове су писали школовани писци и песници: Јован Јовановић 
Змај, Бранко Радичевић, Алекса Шантић... а музику Стеван Стојановић Мокрањац, 
Корнелије Станковић, Станислав Бинички, Јосиф Маринковић... Градске песме су 
извођене соло, уз пратњу клавира или виолине. Певани су и: дуети (два певача), терцети 
(три певача), квартети (четири певача). Нарочито су били популарни хорови који су 
изводили песме домаћих композитора инспирисане народним мелосом (Руковети - 
Стевана Стојановића Мокрањца и Кола - Јосифа Маринковића) 

БЕЛЕШКЕ 
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27. 
час 

 II тема-
слушање 

Марш На Дрину - 
Станислав Бинички 

Препознавање такта 4 /4, ритма и 
темпа марша 
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.44 и стр.45 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, проверавање (и оцењивање), комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), рад на тексту, демонстративна 
метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Слушамо Марш На Дрину - Станислав Бинички и Радецки марш- Јохан Штраус, отац, из 
1.светског рата у извођењу војних оркестара  

-Куцамо оловком о клупу карактеристични ритам марша На Дрину. Певамо текст из 
уџбеника слушајући оркестарско извођење. 

-Придевима описујемо Радецки марш и марш На Дрину. (Ведар, полетан, борбен, 
мелодичан) 

Станислав Бинички, српски композитор, живео је у 19. и 20.веку. Био је диригент, 
професор, композитор и оснивач првог војног оркестра у Србији. Војнички марш На 
Дрину написао је у 1. Светском рату, када се српска војска борила против Аустроугарске. 
Ова композиција је подизала добро расположење и спремност наших бораца док су 
марширали ка Церу, Колубари, Дрини и осталим местима где су одигране историјске 
битке. На мелодију композиције накнадно је написао текст српски песник Милан 
Поповић. 

Јохан Штраус, аустријски композитор, живео је почетком 19.века. Компоновао је маршеве, 
валцере, полке...Основао је оркестар са којим је успешно наступао по Европи. Његов син, 
Јохан Штраус млађи, такође је био познат композитор (валцер На лепом плавом Дунаву). 
Радецки марш је посвећен грофу Радецком који је предводио аустроугарску војску у 1. 
Светском рату, а написан је у част победе Аустрије над Италијом. 

БЕЛЕШКЕ 
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28. 
час 

I тема-
свирање 

Иду, иду мрави – Петар 
Коруновић 

Препознавање и свирање ритма и темпа 
марша 
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.45   

ТИП ЧАСА: обрада  

ОБЛИК РАДА: групни, индивидуални - комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, демонстративна метода, игровне активности  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (инструмент који свира учитељ, 
металофон) 

ТОК ЧАСА  

-Свирамо песму  Иду иду мрави на металофону, затим је певамо и корачамо имитирајући 
ликове из песме: ђаци, тате, чике, редари, деда. 

Петар Коруновић је савремени српски композитор за децу. 

Провера знања: препознавање композиција које смо до сада слушали и такта у ком се изводе ( 2/4, 
3/4, 4/4),свирање на металофону (одређени тонови, мотиви и мелодија) 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

29. 
час 

I тема-
певање 

Људи, ликујте-владика 
Николај Велимировић 

Певање васкршње песме 
Веронаука, Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.46 и стр.47 

ТИП ЧАСА: обрада,  

ОБЛИК РАДА: комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, демонстративна метода, практични рад  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ)  

ТОК ЧАСА  

-Слушамо духовну композицију Хвалите која се изводи приликом причешћа у 
православној цркви. Разроварамо о народним обичајима и црквеним празницима. 

-Певамо песму о Васкрсу  Људи, ликујте- Владика Николај Велимировић, разговарамо о 
том највеселијем хришћанском празнику, обичају фарбања јаја... 

-Допуњавамо мелодију песме На Велики Петак- Марија Гаљевић, ноте уписујемо у празне 
тактове. 

На пример: 

 

'&=2==B==E==E==E=!=U==T=!==E==D==D==C===!==T=====T=====! 
'&===F==E==E==E=!=F==D==T!==B==E==D==B===!==C==C==R=====. 
 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

30. 
час 

II тема-
слушање 

Валцер а-мол – Ф. Шопен Препознавање боје звука клавира, 
препознавање такта 3/4 
Физичко васпитање-грађанска игра валцер 

 

Рад у уџбенику на стр.48 
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ТИП ЧАСА: обрада 

ОБЛИК РАДА: групни 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе (монолошка и дијалошка), демонстративна метода, 
игровне активности  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Слушамо инструменталне композиције Полонеза А-дур и Валцер а-мол - Фредерика 
Шопена.  

Полонеза и Валцер играју се у паровима, на баловима(у свечаној одећи и дугим 
хаљинама). Шопенову Полонезу и Валцер изводи клавир, на концертима. 

Фредерик Шопен, пољски композитор, живео је у 19.веку. Писао је композиције за клавир, 
често их је изводио сам. Живео је у Пољској, Француској и Шпанији. Био је у романтичној 
вези са француском књижевницом Жорж Санд. Умро је млад, од туберкулозе. 

-Илуструјемо композиције 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 
час 

II тема-
слушање 

Игра Шећерне виле – П. И. 
Чајковски 

Балет Крцко Орашчић 
Физичко васпитање-уметничка игра балет 

 

Рад у уџбенику на стр.48 и стр.49 

ТИП ЧАСА: обрада 
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ОБЛИК РАДА: групни 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: демонстративна метода  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

-Слушамо композиције Игра шећерне виле и Валцер  цвећа (из балета Крцко Орашчић)- 
Петар Иљич Чајковски (Шопенов Валцер а – мол изводи клавир, а Валцер цвећа 
Чајковског оркестар) 

-Играмо валцер уз Валцер цвећа и импровизујемо покрете за Игру шећерне виле 

Игра шећерне виле и Валцер  цвећа су делови балета, изводи их симфонијски оркестар, 
играју их балерине и балетани ( у костимима и балетским ципелицама- балетанкама). на 
сцени. Они дочаравају радњу балета покретима тела и лица. 

Петар Иљич Чајковски, руски композитор, живео је у 19.веку. Био је усамљеник, посвећен 
музици – компоновању и подучавању. Захваљујући финансијској помоћи богаташице 
Надежде фон Мек имао је довољно времена за рад. Писао је композиције за клавир, 
балете (Крцко Орашчић, Лабудово језеро, Успавана лепотица) и опере (Пикова дама). 
Умро је од колере, пошто је попио непрокувану воду из реке Неве. 

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 
час 

I тема-
Музичка 
игра 

Кукавица – В. Томерлин Драматизација текста 
Природа и друштво  

 

Рад у уџбенику на стр.42 и стр 59 
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ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, проверавање (и оцењивање), комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, демонстративна метода, игровне активности  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо песму Кукавица и играмо се по одређеним правилима 

-Певамо песму  Кокошка- Стеван Ћирић  са конкурса Деца композитори ФЕДЕМУС 

-Разговарамо о компоновању-мелодија и ритам песме треба да прате нагласак и ритам говора, 
веселе песме су у бржем темпу, свечане у умереном, тужне и љубавне у споријем темпу. 

Постоје два тонска рода-дур и мол. У дуру се певају свечане и веселе песме (Светосавска химна, 
Боже правде, Мамино коло, Ловац Јоца, Иду иду мрави...) У молу се певају тужне и љубавне песме 
(Небо је тако ведро, Фалила ми се прошена мома, Дед и унук...)  

БЕЛЕШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 
час 

II тема-
слушање 

Карневал животиња (слон, 
лабуд, акваријум) - К. Сен-
Санс 

Разликовање звучне боје инструмената. 
Инструментална музика 
Природа и друштво-оглашавање животиња 

 

Рад у уџбенику на стр.23 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање,  
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ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: комбиновани рад 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск) 

ТОК ЧАСА  

Слушамо три композиције као  део Карневала животиња, и препознајемо извођачки 
састав: Слон- контрабас и виолина, Акваријум- флаута, виолина, хармоника, клавир, 
Лабуд- виолончело. Илуструјемо композиције. 

Камиј Сен Санс, француски композитор, живео је у 18. и 19. веку. Био је оргуљаш, 
професор и композитор. Најпознатија дела: свита за оркестар „Карневал животиња“ и 
опера Самсон и Далила. 

-Слушамо делове дечје опере Јежева кућица– Златан Вауда, инспирисане стиховима 
Бранка  Ћопића. Јежурка Јежић воли свој топли дом, а Лија, Меда и Вуја су љубоморни на 
његову срећу, покушавају да му преотму кућицу, али их ловци спречавају... 

Поделите улоге-приповедач и Јежурка Јежић и отпевајте текст како мислите да би најбоље 
звучало. 

Златан Вауда је савремени српски композитор. 

БЕЛЕШКЕ 
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34. 
час 

III тема 
стваралаштв
о 

Вуче, вуче, бубо лења – 
Љ. Ршумовић   

Стварање мелодије на поетски текст 
Природа и друштво 

 

Рад у уџбенику на стр.52 

ТИП ЧАСА: обрада, проверавање 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, индивидуални - комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: рад на тексту, практични рад и радионица  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), мануелна (музички инструмент који свира 
учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо познату песму Вуче, вуче, бубо лења- текст Љубивоје Ршумовић, музика Радослав 
Грајић , затим јој мењамо мелодију, такт и ритам. 

&============================================================! 
             Не-ко пли-ва у Са-ви, не-ко жи-ви у Ру-ми, не-ко ра-сте у тра-ви а вук жи-ви у шу-ми. 

&=============================================================! 
                У шко-ли га  не  ви-де,  не-ма ни ма-ту-ру.  У му-зе-је  не  и-де, пре-зи-ре кул-ту-ру. 

&=============================================================! 
                  Ву-че,   ву-че,        бу-бо    ле-ња,           шта ће    ре-ћи             по-ко-ле-ња, 

&=============================================================. 
                     Во-ди-о    си         жи-вот      бу-ран,         па    о-ста-о        не-кул-ту-ран! 

Провера знања: препознавање инструмената у слушаним композицијама, балет Крцко Орашчић. 
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35. 
час 

III тема-
стваралаштв
о 

Бака Мара – С. 
Коруновић 
  

Импровизовање покрета пратећи текст 
песме (драматизација текста) 

 

Рад у уџбенику на стр.54 и стр. 55 

ТИП ЧАСА: комбиновани. 

ОБЛИК РАДА: групни 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: практични рад и радионица, игровне активности  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), помоћно-техничка (столице, клупе), мануелна 
(музички инструмент који свира учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо песму из 1. разреда Авантуре малога Јују-П. Бергамо  и импровизујемо покрете. 

-Певамо песму из 1. разреда Кад си срећан-из Шведске  и изводимо одговарајуће покрете. 

-Певамо песму Бака Мара-С. Коруновић, поделимо улоге и изводимо покрете назначене у 
песми. 

-Певамо песму  Ритам руку-М. Гаљевић и изводимо покрете пратећи текст 

 

БЕЛЕШКЕ 
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36. 
час 

I тема-
певање 

Пипи Дуга Чарапа – из 
Шведске 
 

Певање филмске музике 
Српски језик 

 

Рад у уџбенику на стр.43 и стр.56 

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање. 

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: демонстративна метода, комбиновани рад  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална (уџбеник), аудитивна (компакт диск), мануелна (музички 
инструмент који свира учитељ) 

ТОК ЧАСА  

-Певамо песму из игране серије Пипи Дуга Чарапа, о несташној девојчици из Шведске. 

-Певамо песму Несташни дечаци – Јосиф Маринковић   

-Слушамо инструменталну композицију Лептир - Габријел Форе  у извођењу виолончела и 
клавира. 

-Илуструјемо композицију по жељи 

Јосиф Маринковић  је један од првих српских школованих музичара крајем 19. и почетком 
20.века. Као и Мокрањац, бележио је народне песме и обрађивао их за хор,али уз пратњу 
клавира, назвао их је Кола (написао их је 11). Писао је и соло песме уз пратњу клавира 
(Шано душо) и родољубиве хорске песме (Хеј трубачу) 

Габријел Форе  је француски композитор, живео је у 19. и 20. веку. Био је композитор, 
оргуљаш и директор Париског конзерваторијума. 

БЕЛЕШКЕ 
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Одговори на питања са стр.63 

Инструментална музика се изводи свирањем. 

Вокална музика се изводи певањем. 

Солиста пева или свира сам. 

Хор изводи вокалне композиције. 

Знак за ћутање називамо пауза. 

Нотом се записује тон. 

На почетку линијског система пишемо виолински кључ. 

У цркви се пева духовна музика. 

Моцарт је обрадио познату дечју песмицу Блистај, блистај звездо мала. 

Петар Иљич Чајковски је написао композицију Игра шећерне виле. 

Николај Римски Корсаков је написао композицију Бумбаров лет. 

Марш је композиција уз коју се корача. 

Полетну игру у паровима који се окрећу у круг називамо валцер. 

Виолончело  има 4 жице. 

Виолончело се свира помоћу гудала. 

Гусле се свирају као пратња уз  јуначке песме. 

Распоред прстију приликом свирања зовемо прсторед- 

БЕЛЕШКЕ 
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СПИСАК  КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

1.  Хвалите-духовна                                                       
2.  Бумбари и пчеле-Станојло Рајчић 
3.  Свита Кроз свемир- Александар Обрадовић 
4.  Кокошка-Стеван Ћирић 
5.  Иде јесен-Божидар Станчић 
6.  Слон-Камиј Сен-Санс 
7.  Лабуд- Камиј Сен-Санс 
8.  Радецки марш-Јохан Штраус,отац 
9.  Марш На Дрину-Станислав Бинички 
10.  Молимо за фину тишину-Александар Кораћ 
11.  Ловац Јоца-Срђан Барић 
12.  На слово, на слово-из Енглеске 
13.  Химна Светом Сави-записаоКорнелије Станковић 
14.  Боже правде-Даворин Јенко 
15.  Ал је леп овај свет- Стеван Стојановић Мокрањац 
16.  Нишки вез- народна 
17.  Идем путем, песма с ори-Бора Дугић 
18.  Полонеза А-дур-Фредерик Шопен 
19.  Валцер а-мол -Фредерик Шопен 
20.  Валцер цвећа-Петар Иљич Чајковски 
21.  Игра шећерне виле- Петар Иљич Чајковски 
22.  Јежева кућица-Златан Вауда 
23.  Хај-хо-Френк Черчил 
24.  Акваријум- Камиј Сен-Санс 
25.  Изгубљено стадо- народна 
26.  Лептир-Габријел Форе 
27.  Божић, Божић, благи дан-народна 
28.  Небо је тако ведро-градска 
29.  Бумбаров лет-Николај Римски-Корсаков 
30.  На дрвеном коњу–Роберт Шуман 
31.  Авантуре малога Јују-Петар Бергамо 
32.  Друга руковет-Стеван Стојановић Мокрањац 

 


