ОРКЕСТАР/ХОР/КАМЕРНА МУЗИКА
(II ЦИКЛУС)
Назив предмета
Циљ

ХОР
Циљ учења предмета Хор је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према заједничком музицирању и музици кроз музичко искуство којим
се подстиче развијање осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као и оспособљавање и мотивисање ученика за јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред
Годишњи фонд часова

II циклус
70/66 часова

ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА
САДРЖАЈИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да:
– користи знања из области теорије музике приликом читања и
Хор и карактеристике певања у хору
интерпретације музичког дела;
Правилан начин певања – држање тела и дисање
– користи правилну и јасну дикцију и примењује правилан
Дикција – значај правилне и јасне дикције, изговарање брзалица
начин певања;
и бројалица
– комуницира са члановима своје деонице и са осталим чланоХармонски слух – развој
вима ансамбла кроз музику;
Комуникација са диригентом
– прати диригента и пева усаглашено са осталим ученицима;
Интонација – значај чисте интонације и начини постизања
– одговарајућим певањем покаже значај међусобног слушања у
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Композиције различитог карактера
ансамблу;
Музички бонтон
– интонира чисто у току извођења;
Слушање дела помоћу доступних носиоца звука
– пренесе на публику сопствени емоционални доживљај кроз
Музички бонтон
заједничко певање;
– учествује на јавним наступима у школи и ван ње;
– користи предности дигитализације у слушању и извођењу;
– поштује договорена правила понашања у оквиру ансамбла
Обавезни минимум програма: једна народна песма, једна уметничка композиција, једна трогласна композиција
Јавни наступи: јавни часови у школи, концерт поводом Дана школе, различита домаћа и међународна такмичења, сарадња са локалном заједницом

Кључни појмови садржаја: тон, певање, слушање, интонација, музички бонтон
Назив предмета
Циљ

ОРКЕСТАР
Циљ учења предмета Оркестар је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици и заједничком свирању, кроз музичко искуство којим
се подстиче развијање моторичке флексибилности и осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као и оспособљавање и мотивисање
ученика за јавни наступ и наставак уметничког школовања
Разред
II циклус
Годишњи фонд часова 70/66 часова
ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да:
– користи знања из области теорије музике приликом читања и
интерпретације музичког дела;
– изведе одговарајуће технике свирања на инструменту;
– прати диригента;
– комуницира са члановима своје деонице и са осталим члановима оркестра кроз музику;
– усагласи сопствено извођење са потребама групног;
– свирањем покаже значај међусобног слушања у ансамблу;
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
– пренесе на публику сопствени емоционални доживљај кроз
заједничко свирање;
– коригује интонацију у току свирања;
– самостално вежба поштујући процедуру;
– учествује на јавним наступима у школи и ван ње;
– поштује договорена правила понашања у оквиру оркестра;
– користи предности дигитализације у слушању и извођењу
–
Минимум програма: 3 краћа дела или једно дело у више ставова, по избору диригента

САДРЖАЈИ
Карактеристике свирања у оркестру
Оркестар – врсте, карактеристике и организација (гудачки,
хармоникашки, тамбурашки…)
Оркестарски звук - начин добијања
Развој хармонског слуха
Сарадња и комуникација на релацији диригент – вођа деонице –
пар за пултом
Носиоци звука – начин и значај коришћења
Музички бонтон

Јавни наступи: на јавним часовима у школи, Републичко такмичење, наступи у оквиру локалне заједнице, концерт поводом Дана школе, различита такмичења

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање, заједничко свирање, музички бонтон
Назив предмета
Циљ

Разред
Годишњи фонд часова

КАМЕРНА МУЗИКА
Циљ учења предмета Камерне музике је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према камерном музицирању и музици кроз заједничко музичко искуство којим се подстиче развијање моторичке флексибилности и осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као и оспособљавање и мотивисање ученика за јавни наступ и наставак уметничког школовања
II циклус
70/66 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да:
– усагласи индивидуално свирање са групним свирањем;
– усагласи интонацију са осталим члановима камерног састава;
– усагласи артикулацију са осталим члановима камерног
састава;
– усагласи динамичке ознаке са осталим члановима састава;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Камерна музика – развој и врсте ансамбла Специфичности
свирања у камерном саставу
Вежбе за интонацију и артикулацију
Припремање ученика за јавне наступе
Музички бонтон

– дефинише своју улогу у камерном саставу и перципира улогу
осталих чланова камерног састава;
– примени различита музичка изражајна средства у зависности
од карактера музичког примера уз помоћ наставника;
– комуницира са осталим члановима камерног састава кроз
музику;
– учествује на јавним наступима у школи и ван ње;
– испољи самопоуздање у току јавног наступа;
– поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;
– покаже спремност за тимски рад;
– користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце
звука;
– поштује договорена правила понашања у оквиру ансамбла
Обавезни минимум програма: три комада из различитих стилских епоха или различитог карактера

ЛИТЕРАТУРА
Избор композиције за различите камерне сасатаве писане у оригиналу за одређени састав или транскрипције дела из музичке
литературе које одговарају тeхничким и музичким способностима свих чланова камерног састава

Јавни наступи: минимум један јавни наступ камерног ансамбла у току школске године

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, свирање, групно музицирање, музичка фраза, музички бонтон

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
ОРКЕСТАР/ХОР/КАМЕРНА МУЗИКА
I. УВОДНИ ДЕО
Певање и свирање у оркестру, хору и камерном ансамблу је од непроцењиве важности јер развија не само музичке способности већ
има функцију социјалне кохезије. Оно развија способност ученика да комуницирају са другима кроз међусобно слушање, извођење и
стварање музике и да изражавају своје мисли и осећања кроз музику.
Образовни циљ ових предмета обухвата развијање музичког укуса, стваралачких способности, спонтаног изражавања, музичког
слуха и ритма, развијање гласовних и инструменталних могућности и учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно извођење.
Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa
рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, саваладавање треме и пружање помоћи у смислу
вршњачког учења и сарадње.
Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика, односно очекиване резултате у реализацији музичких садржаја. Упознавање разноврсних дела домаћих и страних аутора доприноси развоју опште културе, међусобном разумевању, уважавању и
поштовању.
II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења, Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање
часа, односно припреме за час. Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабрано музичко дело које се обрађује, по месецима, а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план подразумева одабир и операционализацију исхода на нивоу месеца у
односу на изабрани музички пример/песму/дело.
Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у односу на циљ часа, планирање активности ученика
и наставника у односу на исходе, начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће ученицима омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима). Усмерење часа у односу на ток и фокус у многоме зависи од припремљености ученика за час. У оквиру организације
годишњих и месечних активности неопходно је водити рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према
њима усмеравати и обликовати наставне садржаје.
III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Оркестар, хор и камерна музика обухвата ученике четвртог, петог и шестог разреда шестогодишње школе и трећег и четвртог разреда четворогодишње школе. Изузетно, овим саставима могуће је прикључити и ученике трећег разреда шестогодишње школе, уколико
ученик жели и може да прати наставни план и програм ради стицања искуства у групном певању или свирању. Овом ученику учешће у
групном музицирању представља слободну активност која као таква не подлеже оцењивању.
Школа може у односу на своје капацитете у погледу заступљености инструменталних група и у односу на ученичке капацитете да
формира гудачки, дувачки оркестар, оркестар хармоника, гитара, флаута, тамбура и сл.
Сви ученици који нису обухваћени радом оркестра у обавези су да похађају наставу хора.
Настава камерне музике се планира и реализује у оквиру Школског програма рада. Камерни састав има најмање три члана.
Ученици који имају посебна интересовања, капацитет и жељу могу бити истовремено обухваћени и радом оркестра/хора као и учешћем у раду камерног ансамбла.
Процес учења базира се на избору композиција које ће одговарати техничким и музичким способностима свих ученика, чак и када
нису истог разреда и узраста, а подстицајне су и прихватљиве, како би се код ученика развила позитивна мотивација за рад. Ради бољег и
бржег савладавања програма пожељно је да наставници солфеђа на својим часовима прочитају деонице које се изводе на настави хора, а
наставници инструмента, на часовима главног предмета прочитају деонице које се изводе на настави оркестра.
Рад са оркестром обухвата: усклађивање прстореда, штрихова, као и интонативно и ритмичко усклађивање, фразирање, динамичку
обраду, уједначавање боје инструмената.
Рад са хором садржи: вежбе правилног седења, дисања, вокализе за уједначавање боје, увежбавање деоница, певање канона, певање једногласних, двогласних и трогласних композиција са пратњом и а капела. Такође, рад са хором обухвата интонативно и ритмичко
усклађивање, фразирање и динамичку обраду. Важно је увек обратити пажњу на дикцију и разумевање садржаја.

Литературу за камерну музику чини избор композиција које су писане у оригиналу за одређени састав или
транскрипције дела
из музичке литературе које одговарају тахничким и музичким способностима свих чланова
камерног састава, нарочито ако су чланови ансамбла различитог узраста и разреда. Програм треба да буде занимљив,
прихватљив и пријемчив ученицима, како би се подржала и развила љубав према овој врсти музике. У оквиру камерне
музике наставник је у обавези да спреми: две композиције из периода барока или једно дело из периода
преткласицизма, класицизма, романтизма и савремене музике, или три комада из различитих стилских епоха
Као што музика утиче на здравље (психолошки, социолошки, емоционални аспект) тако и свирање у
оркестру/хору/камерном са- ставу у великој мери доприноси смањењу стреса и агресивности. Ученици који учествују
у раду оркестра/хора/камерне показују боље резултате у учењу и социјалним вештинама.
У процесу рада врло је корисно преслушавање снимака сопствених наступа као и слушање различитих извођења
на доступним но- сиоцима звука. На тај начин потребно је иницирати разговор са ученицима подстичући их на
активно слушање, анализу као и сопствено критичко мишљење.
IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима оркестра/хора/камерне музике најбитније је развијање музичких способности и жеље
за успехом и радом у групном музицирању. Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и
лично напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и му- зичким могућностима. У
оквиру ових активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати
осећање си- гурности, подршке и задовољства заједничким успехом

