
ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНИ ОДСЕЦИ 

 
А. ОБАВЕЗНИ 

1. Одсек за класичну музику 
2. Одсек за српскo традиционалнo певање и свирање 

Б. ИЗБОРНИ 

1. Одсек за рану музику* 
2. Одсек за џез музику* 

А. ОБАВЕЗНИ ОДСЕЦИ 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ШEСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Први циклус Други циклус 

I разред II разред III разред IV разред V разред VI разред 

Фонд часова 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66 

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66 

Теорија музике - - - - - - - - - - 1 33 

Оркестар, хор, камерна музика - - - - - - 2 70 2 70 2 66 

СВЕГА 4 140 4 140 4 140 6 120 6 120 7 231 

 
ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Први циклус Други циклус 

I разред II разред III разред IV разред 

Фонд часова 

нед год нед год нед год нед год 

Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 66 

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 

Теорија музике - - - - - - 1 33 

Оркестар, хор, камерна музика - - - - 2 70 2 66 

СВЕГА 4 140 4 140 6 210 7 231 

 

 

 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Први циклус Други циклус 

I разред II разред III разред IV разред 

Фонд часова 

нед год нед год нед год нед год 

Соло певање 2 70 2 70 2 70 2 66 

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 

Теорија музике - - - - - - 1 33 

Упоредни клавир 1 35 1 35 1 35 1 33 

СВЕГА 5 175 5 175 5 175 6 198 

 
ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Први циклус Други циклус 

I разред II разред III разред IV разред 

Фонд часова 

нед год нед год нед год нед год 

Инструмент 1 35 1 35 1 35 1 33 

Групно певање 1 35 1 35 1 35 1 33 

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 

Теорија музике - - - - - - 1 33 

Упоредни клавир 1 35 1 35 1 35 1 33 

СВЕГА 5 175 5 175 5 175 6 198 

* Настава инструмената и певања на Одсеку за рану музику и Одсеку за џез музику организована је тако да ученици који се определе за те одсеке имају по два часа наставе 

обавезног инструмента на Одсеку за класичну музику и још један час инструмента за који се определе на Одсеку за рану музику и  Одсеку за џез музику 



СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ 
 

 

 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Први циклус Други циклус 

I разред II разред III разред IV разред 

Фонд часова 

нед год нед год нед год нед год 

Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 66 

Групно свирање - - - - 1 35 1 33 

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 

Теорија музике - - - - - - 1 33 

СВЕГА 4 140 4 140 5 175 6 198 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

А. ОБАВЕЗНИ ОДСЕЦИ 

1. ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ 

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и 
васпитања изучавају се следећи инструменти: виолина, виола, ви- 
олончело, гитара, тамбура E-прим, тамбура А-бас прим, мандоли- 
на, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, обоа, 
кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба, тромбон и удараљке. 

У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и 
васпитања изучавају се: оргуље, соло певање, контрабас и туба. 

Поред наставе инструмента, односно певања, на Одсеку за 
класичну музику изучавају се: солфеђо, теорија музике, оркестар, 
хор, камерна музика и упоредни клавир. 

2. ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И 

СВИРАЊЕ 

Српско традиционално свирање на народним инструментима 
и српско традиционално певање изучава се у оквиру четворогоди- 
шњег основног музичког образовања и васпитања. 

Изучавају се жичани (гусле, различите врсте тамбура...) и 
дувачки инструменти (фрула, двојнице, окарина, шупељка, дудук, 
кавал, дипле, гајде...). 

 
Б. ИЗБОРНИ ОДСЕЦИ 

 

Ученици изборних одсека имају по два часа наставе обаве- 
зног инструмента на Одсеку за класичну музику и још један час 
инструмента за који се определе на Одсеку за рану музику и Одсе- 
ку за џез музику. 

1. ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ 
 

На Одсеку за рану музику изучавају се следећи инструменти: 
виела и ренесансна виолина, виола да гамба, лаута, историјска харфа, 
чембало, оргуље, блок флаута, траверзо флаута, шалмај, крумхорн, 
корнамуза, дулцијан, цинк, корнет, сегбат и ренесансно певање. 

На овај одсек уписују се ученици који то желе а похађају Од- 
сек за класичну музику. Ученици Одсека за класичну музику упи- 
сују се у последњој години учења класичног инструмента и то за: 
блок флауту/траверзо флауту, рано певање, шалмај, крумхорн, кор- 
намузу, дулцијан, цинк, корнет и сегбат а за све остале инструмен- 
те у последње две године школовања. 

Прва година учења инструмента/певања на Одсеку за Рану му- 
зику представља проширивање музичког образовања. Како ученици 
који уче неки од инструмената већ похађају или су завршили кла- 
сични одсек, час прве године учења свих инструмената и певања на 
Одсеку за рану музику траје 45 минута а оцењивање је бројчано. 

2. ОДСЕК ЗА ЏЕЗ МУЗИКУ 

 

На Одсеку за џез музику изучавају се следећи инструменти: 
контрабас, бас гитара, гитара, клавир, саксофон, труба, тромбон, 
бубњеви и џез певање. 

На овај одсек уписују се ученици који то желе а већ похађају 
Oдсек за класичну музику и то следеће инструменте: 

– контрабас – ученици III и IV разреда контрабаса; 
– бас гитара – ученици III и IV разреда контрабаса; 
– гитара – ученици V и VI разреда гитаре; 
– клавир – ученици V и VI разреда клавира; 
– саксофон – ученици V и VI разреда саксофона, флауте, 

обое, кларинета или фагота; 
– труба – ученици V и VI разреда трубе; тромбон – ученици 

V и VI разреда тромбона; бубњеви – ученици V и VI разреда уда- 
раљки; 

– џез певање – ученици IV разреда соло певања, као и уче- 
ници завршног разреда четворогодишњег или шестогодишњег 
основног музичког образовања и васпитања свих инструмената. 

Прва година учења инструмента/певања на Одсеку за Џез му- 
зику представља проширивање музичког образовања. Како учени- 
ци који уче неки од инструмената већ похађају или су завршили 
класични одсек, час прве године учења свих инструмената и пе- 
вања на Одсеку за рану музику траје 45 минута а оцењивање је 
бројчано. 

ИСПИТИ 

У основној музичкој школи полажу се следећи испити: 
– пријемни; 
– годишњи; 
– разредни; 
– поправни; 
– завршни; 
– испит за ниво знања првог циклуса и 
– испит за ниво знања основне музичке школе. 
Пријемни испит полаже се пре уписа у I разред, по правилу 

у јунском или августовском року. На пријемном испиту провера- 
ва се слух, ритам и музичка меморија. Ученици који су похађали 
програм припремног разреда, полажу пријемни испит. 

Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завр- 
шних разреда) из главног предмета полажу ученици III, IV, V и VI 
разреда шестогодишњег – II, III и IV разреда четворогодишњег 
основног музичког образовања и васпитања. 

Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завр- 
шних разреда) из солфеђа полажу ученици III и VI разреда шесто- 
годишњег и II и IV разреда четворогодишњег основног музичког 
образовања и васпитања. 

Завршни испит из теорије музике полажу ученици VI разреда 
шестогодишњег и IV разреда четворогодишњег основног музичког 
образовања и васпитања. 

Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завр- 
шних разреда) из упоредног клавира, полажу ученици II и IV ра- 
зреда Соло певања. 

Ученици који на годишњем испиту основног музичког обра- 
зовања и васпитања добију негативну оцену из главног предмета 
понављају разред. Ученици који на годишњем испиту добију нега- 
тивну оцену из неког од осталих предмета полажу поправни испит 
у августовском року. 

Ученици разреда у којима нема годишњег испита оцењују се 
годишњом оценом. Ванредни ученици полажу годишњи испит из 
свих предмета, у свим разредима. 



Ученици који убрзано напредују полажу годишњи испит у 
три испитна рока, у јануарском, јунском и септембарском испит- 
ном року. 

Разредни испит полажу ученици који, у току школске годи- 
не, нису похађали више од трећине укупног броја часова, а утвр- 
ди се да нису савладали садржај наставног програма за тај разред. 
Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није 
одржано више од трећине часова утврђених наставним планом. 
Ученици који добију негативну оцену на разредном испиту пола- 
жу поправни испит у августовском року, а ученици завршног ра- 
зреда у јунском и августовском року. 

Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из 
предмета из којег се не полаже годишњи испит и ученици са недо- 
вољном оценом на годишњем испиту из солфеђа, теорије музике и 
упоредног клавира. 

Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из 
главног предмета не могу да полажу поправни испит. Ученик који 
има до две недовољне закључене оцене полаже поправни испит у 
августовском року, а ученик завршног разреда у јунском и авгу- 
стовском року. 

СМОТРЕ 

Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања 
ученика у току и на крају школске године према наставном пла- 
ну и програму одговарајућег одсека и предмета и остварују се на 
основу школског програма. 

Смотре и обавезни јавни наступи не подлежу конвенционал- 
ном, нумеричком начину оцењивања. Њихова сврха је да омогуће 
јавни увид у процес учениковог развоја и напретка, као и да буду 

неопходан полигон за ученичко рано стицање извођачког искуства. 
Школама се оставља могућност да у оквирима својих школ- ских 

програма, пропишу неки други вид оцењивања (усмени или 
писмени коментар наставника или групе наставника, чланова од- 

говарајуће комисије). 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

1) Настава главног предмета – инструмента, односно пе- 
вања 

– Током шестогодишњег (у I, II и III разреду) и четворогоди- 
шњег (у I и II разреду) основног музичког образовања и васпитања, 
час траје 30 минута, а у свим осталим разредима 45 минута. Наста- 
ва главног предмета и упоредног клавира је индивидуална у свим 
разредима. 

– Час упоредног клавира за соло певање и српско традицио- 
нално певање траје 45 минута. 

2) Настава солфеђа и теорије музике 
– Часови солфеђа и теорије музике трају по 45 минута. 
3) Настава оркестра, хора и камерне музике 
– Настава оркестра је обавезна за ученике IV, V и VI разреда 

виолине, виоле, виолончела, тамбуре, мандолине, хармонике, фла- 
уте, обое, кларинета, саксофона, фагота, хорне, трубе, тромбона, 
удараљки као и за ученике III и IV разреда контрабаса и тубе. По- 
ред стандардних оркестарских састава Школа може да формира и 
оркестре нестандардних састава у зависности од заступљености 
инструмената по врсти и годинама учења. 

– Ученици инструмента који не свирају у оркестру обавезни 
су да похађају наставу хора. 

– Настава камерне музике организује се за ученике IV, V и VI 
разреда шестогодишњег, као и за ученике III и IV разреда четво- 
рогодишњег основног музичког образовања и васпитања у случају 
када школа није у могућности да формира велике ансамбле – хор и 
оркестар и у оквиру додатне наставе. 

– Часови оркестра, хора и камерне музике трају по 45 ми- 
нута. За потребе јавне и културне делатности могуће је повећати 
фонд часова из ових предмета. 

КЛАВИРСКА САРАДЊА – КОРЕПЕТИЦИЈА 

Часови корепетиције у првом циклусу за гудачке, дувачке и 
ударачке инструменте трају 15 минута недељно по ученику. 

Часови корепетиције за гудачке, дувачке и ударачке инстру- 
менте у другом циклусу трају 30 минута недељно по ученику. 

Ученици првог циклуса соло певања наставу корепетиције 
имају 30 минута недељно по ученику, а другог циклуса 45 минута 
недељно по ученику. 

Наставник корепетитор држи ученику наставу у присуству 
његовог наставника главног предмета и самостално као припрему 
за јавни наступ. 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

Културна и јавна делатност основне музичке школе најуже је 
повезана са њеном образовно-васпитном улогом и чине је: 

– организовање школских и ваншколских ученичких јавних 
наступа и концерата (солисти, ансамбли, оркестри и хорови); 

– организовање концерата гостујућих музичких уметника; 
– активности везане за организовање учешћа ученика на 

домаћим и међународним музичким такмичењима (за солисте, 
камерне ансамбле, оркестре и хорове); смотрама, фестивалима и 
сличним манифестацијама, као и за самостално организовање ова- 
квих манифестација; 

– организовање разних врста прослава, меморијала, размена, 
гостовања и сличних манифестација; 

– организовање мајсторских курсева истакнутих музичких 
педагога и извођача; 

– организовање студијских путовања; 
– организовање медијских промоција разне врсте; 
– успостављање разних облика сарадње са домаћим и ино- 

страним образовним и културним институцијама. 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА: 

1. Развијање музичких способности – слуха, осећаја за ри- 
там, музичке меморије и музичке фантазије; 

2. Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и 
изражајним могућностима одабраног инструмента/гласа; 

3. Овладавање основном техником свирања, односно вокал- 
ном техником на одабраном инструменту/гласу; 

4. Развијање вештине коришћења различитих елемената му- 
зичке изражајности (темпа, ритма, метра, динамике, агогике, ар- 
тикулације) у стилском и емоционалном обликовању композиција; 

5. Стицање искуства јавног наступања – самосталног и у ан- 
самблу. 

6. Развијање стваралачких способности, критичког мишљења 
мотивације за учење, способности за тимски рад, способности са- 
мовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

7. Развијање осећања солидарности, разумевања и конструк- 
тивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 

8. Развијање личног и националног идентитета кроз очување 
музичке традиције и културе српског народа и националних мањи- 
на, развијање интеркултуралности, поштовање и очување нацио- 

налне и светске културне баштине; 
9. Оспособљавање за самостално учење и вежбање. 
10. Усвајање правила понашања при слушању и извођењу му- 

зике. 

ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС 

УЧЕЊА 

Структура програма свих наставних предмета је конципирана 
на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и учења предме- 
та за ниво основног образовања и васпитања. У табели која следи, 
у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај разреда, 
у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе 
предметни садржаји. Иза табеле налазе се препоруке за остварива- 
ња наставе и учења конкретног предмета под насловом Упутство 
за дидактичко-методичко остваривање програма. 



На путу остваривања циља и исхода кључна је улога настав- 
ника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање 
садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријен- 
тација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, 
већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује зна- 
ње у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује 
знање са практичном применом. 

Наставни програми су наставницима полазна основа и педа- 
гошко полазиште за развијање образовно-васпитне праксе: за пла- 
нирање годишњих и оперативних планова, непосредну припрему 
за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања планова, 
остваривања и вредновања наставе и учења кроз сопствена проми- 
шљања и разговор са колегама. 

Препоруке за планирање образовно-васпитне праксе и 
праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика 

 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не 

може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија 
кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активно- 
сти у социјалном и физичком окружењу. Зато, уместо израза ре- 
ализовати програм, боље је рећи да се на основу датог програма 
планира и остварује настава и учење које одговара конкретним по- 
требама ученика. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је 
формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником 
о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. По- 
требно је да наставник континуирано и на примерен начин указује 
ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна ин- 
формација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како 
би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака актив- 
ност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 
информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да 
процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, 
као и напредак других ученика. 



 



ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ 

(Солфеђо, Теорија музике) 

 
Назив предмета СОЛФЕЂО (шестогодишње школовање) 

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију знања и вештине које подразумевају музичко описмењавање и развој музикалности, 

креативности, моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што доприноси 

успешној корелацији са наставом инструмента 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 70 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– слуша дечије и народне песме и примере из литературе уз 

покрете; 

– изрази доживљај музике коју слуша цртањем; 

– препозна елементе музичке писмености кроз једноставне 

примере за слушање; 

– пева по слуху и солмизацијом песмице у C, G, F дуру; 

– звучно препозна карактер дура; 

– пева и препозна лествично и терцно кретање, скок у тонику, 

доминанту и вођицу и тонични трозвук у 

C, G, F-дуру; 

– чује и именује главне ступњеве; 

– пева по слуху и препозна мол; 

– опише својим речима доживљај музике различитог жанра и 

карактера; 

– пише и чита ноте солмизацијом и музичком абецедом у вио- 

линском и бас кључу; 

– изводи и записује нотне вредности и одговарајуће паузе; 

– препозна и примени предзнаке: повисилицу и снизилицу у 

мелодијском примеру; 

– објасни својим речимa појмове: такт, тактица, завршна такти- 

ца, предтакт и узмах; 

– oбјасни својим речима лествичне појмове; 

– примени музичке ознаке за понављање, динамику и темпо; 

– примени најчешће начине извођења у музичким примерима 

(повезано и кратко); 

– oпажа и пева тонове и мотиве; 

– препозна и запише ритам у мелодијском примеру; 

– запише појединачне тонове, групе тонова и мотиве; 

– мења и допуњава мелодију и ритам научених песмица; 

– смишља мелодију на текст бројалице или дечије песмице; 

– пажљиво слуша и коментарише извођење музике друга-дру- 

гарице; 

– препозна и изведе четвртинске тактове; 

– изведе бројалице, пева песме по слуху и песме различитих 

жанрова; 

– изводи ритам на различите начине; 

– одржи ритмички пулс; 

– равномерно чита ноте у виолинском и бас кључу; 

– визуелно сагледава и изводи као целину: синкопу, пунктирану 

и обрнуто пунктирану ритмичку фигуру на два откуцаја; 

– изводи ритам уз покрет; 

– препознаје и изводи знаке за продужавање трајања тона; 

– чита ритам солмизацијом 

 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање музике уз покрет 

Слушање музике уз цртање 

Слушање одабране музичке литературе различитих жанрова 

 

 

 
MEЛОДИКА 

Песмице и мелодијски примери примерени инструменталној 

литератури за први разред кроз C, G, F дур (певање) 

Звучна слика дурског тонског рода 

Именовање и интонирање лествичног и терцног кретања, скоко- 

ва у: тонику, доминанту, вођицу и тонични трозвук 

Функције главних ступњева 

Песмице у молским тоналитетима (певање) 

Развој музикалности 

 

 

 

 

 

 
МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ 

Нотни систем: од велике октаве до треће октаве у зависности од 

врсте инструмента 

Нотне вредности и одговарајуће паузе: цела, половина, половина 

с тачком, четвртина и осмина 

Хроматски знаци: повисилице и снизилице 

Појмови: такт, тактица, завршна тактица, предтакт, узмах 

Именовање нота солмизацијом и музичком абецедом 

Лествични појмови : 

лествица, тетрахорд, степен, полустепен, ступњеви 

Музичке ознаке: понављање, prima i seconda volta, D C al fine, 

корона 

Основне ознаке за динамику (forte, piano, mezzoforte, mezzopiano, 

crescendo i decrescendo) 

Основне ознаке за темпо (andante, moderato, allegro, vivo) 

Основне ознаке за артикулацију (legato, staccato) 

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, 

ДИКТАТИ 

Опажање и интонирање тонова и мотива у тоналитету 

Записивање појединачних тонова, групе тонова и мотива 

Записивање ритмичке окоснице 

 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Mелодијске и ритмичке импровизације у складу са пређеним 

градивом 

Импровизација мелодије на текст бројалице или дечије песмице 

МУЗИЧКИ БОНТОН Слушање и уважавање извођача 

 

 

 

 
РИТАМ 

Врсте такта: 2/4, 3/4, 4/4 

Препознавање ритма у примерима 

Начини извођења ритма (куцање или тактирање или мануелна 

техника) 

Четвртина као јединица бројања 

Равномерно читање 

Ритмичке фигуре: синкопа, пунктирана и обрнуто пунктирана на 

две јединице бројања 

Покрет у функцији ритма 
Знаци за продужавање трајања тона: тачка, лук, корона 

Ритмичко читање 

Јавни наступи: 

Јавни час – извођење научених песмица које обухватају програм првог разреда 

Програм смотре: 

1 Равномерно и ритмичко читање нота 

2 Мелодијски пример у пређеним тоналитетима уз анализу (садржаји I разреда) 

 

Кључни појмови садржаја: слушање , покрет, игра, импровизација, мелодија, ритам, музички бонтон 

 

 
Назив предмета СОЛФЕЂО 

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију знања и вештине које подразумевају музичко описмењавање и развој музикалности, 

креативности, моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што доприноси 

успешној корелацији са наставом инструмента 

Разред Други 

Годишњи фонд часова 70 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– слуша дечије и народне песме и примере из литературе уз 

покрете; 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање одабране музичке литературе различитих жанрова у 

функцији усвојеног програма 



– изрази доживљај музике коју слуша цртањем; 

– препозна елементе музичке писмености кроз једноставне 

примере за слушање; 

– звучно препозна карактер дура и мола; 

– слушно разликује и пева различите врсте мола – горњи тетра- 

хорд молских тоналитета; 

– пева песмице по слуху и препозна лествично и терцно крета- 

ње, скок у тонику, доминанту и вођицу и тонични трозвук; 

– чује и именује главне ступњеве; 

– опише својим речима доживљај музике различитог жанра и 

карактера; 

– пише и чита ноте солмизацијом и музичком абецедом у вио- 

линском и бас кључу; 

– изводи и записује нотне вредности и одговарајуће паузе; 

– препозна и примени предзнаке: повисилицу и снизилицу у 

мелодијском примеру; 

– објасни својим речимa појмове: такт, тактица, завршна такти- 

ца, предтакт и узмах; 

– oбјасни својим речима лествичне појмове; 

– примени музичке ознаке за понављање, динамику и темпо; 

– примени најчешће начине извођења у музичким примерима 

(повезано и кратко); 

– oпажа и пева тонове и мотиве; 

– препозна и запише ритам у мелодијском примеру; 

– запише појединачне тонове, групе тонова и мотиве; 

– мења и допуњава мелодију и ритам научених песмица; 

– смишља мелодију на текст бројалице или дечије песмице; 

– пажљиво слуша и коментарише извођење музике друга-дру- 

гарице; 

– препозна и изведе четвртинске тактове; 

– изведе бројалице, пева песме по слуху и песме различитих 

жанрова; 

– изводи ритам на различите начине; 

– одржи ритмички пулс; 

– равномерно чита ноте у виолинском и бас кључу; 

– визуелно сагледава и изводи као целину: синкопу, пунктирану 

и обрнуто пунктирану ритмичку фигуру на два откуцаја; 

– изводи ритам уз покрет; 

– препознаје и изводи знаке за продужавање трајања тона; 

– чита ритам солмизацијом 

 

 

 

 
MEЛОДИКА 

Tоналитети: C, G, F дур (утврђивање) 

Функционални односи у тоналитету 

Песмице и мелодијски примери примерени инструменталној 

литератури за други разред (a, d и e мол) 

Звучна слика молског тонског рода 

Поставка штима 

Именовање и интонирање лествичног и терцног кретања, скок у 

тонику и доминанту и тонични трозвук у a, d и e молу 

Природни, хармонски и мелодијски мол 

Функције главних ступњева 

Развој музикалности 

 

 

 

 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ; 

ДИКТАТИ 

Опажање и певање тонова и мотива у обрађеним дурским и 

молским тоналитетима 

Записивање ритмичке окоснице 

Записивање појединачних тонова, групе тонова и мотива 

Писмени мелодијски диктат Аутодиктат 

Опажање и певање мале и велике терце и чисте квинте са тен- 

денцијом везивања за тоналитет 

Опажање и интонирање дурског, молског и хармонског тетра- 

хорда 

Опажање и интонирање дурских и молских квинтакорада 

Опажање метра 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 
Мелодијске и ритмичке импровизације 

Импровизација мелодије на текст бројалице или дечије песмице 

 

 

 

 

 

РИТАМ 

Врста такта: 2/4, 3/4, 4/4 

Осмина као јединица бројања: 2/8, 3/8, 4/8 

Звучна припрема основних ритмичких фигура у такту 6/8 

Начини извођења ритма (уз куцање или тактирање или мануел- 

ном техником) 

Ритам у примерима од звука ка нотној слици 

Покрет у функцији ритма 

Равномерно читање: четвртина и осмина као јединица бројања 

Четвороделна подела јединице бројања 

Ритмичке фигуре: пунктирана и обрнуто пунктирана фигура на 

ритмичкој јединици – увод и припрема 

Примена лукова, пауза, узмаха и предтакта 
Ритмичко читање ауторских примера и примера из инструмен- 

талне литературе 

 

 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

Записивање и препознавање обрађених лествица и тетрахорада 

Интервали до квинте (мала и велика секунда, мала и велика 

терца, чиста кварта и чиста квинта), дурски и молски квинтакорд 

на основним тоновима 

Проширивање знања из музичке терминологије (лествица, 

ступањ, степен/полустепен, тетрахорд, главни ступњеви, вођица, 

тонични трозвук, интервали) 

МУЗИЧКИ БОНТОН Слушање и уважавање извођача 

Програм смотре: 

1 Усмено опажање кратког мотива у тоналитету мелодијског примера 

2 Мелодијски пример (а, d или е mol) уз анализу: лествица, тетрахорди, интервали, дурски и молски квинтакорд 

3 Ритмичко читање у бас кључу у оквиру пређеног градива 

Кључни појмови садржаја: слушање , покрет, игра, импровизација, мелодија, ритам, музички бонтон. 

 
Назив предмета СОЛФЕЂО (шестогодишње школовање) 

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију знања и вештине које подразумевају музичко описмењавање и развој музикалности, 

креативности, моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што доприноси 

успешној корелацији са наставом инструмента 

Разред Трећи 

Годишњи фонд часова 70 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– препозна елементе пређеног градива кроз једноставне приме- 

ре за слушање; 

– слуша дечије и народне композиције, примере из литературе 

уз покрет; 

– изражава утиске о слушаном делу цртањем; 

– препозна разлике и пева мелодијске примере у дуру и молу; 

– пева и препозна однос тонике и доминанте, и скокове у све 

ступњеве; 

– пева по слуху и солмизацијом песмице и мелодијске примере; 

– пева штимове обрађених дурских и молских лествица; 

– звучно разликује дур и све врсте мола; 

– опише својим речима доживљај музике различитог жанра и 

карактера; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
Слушање одабране музичке литературе различитих жанрова у 

функцији усвојеног програма 

 

 

 

 
MEЛОДИКА 

Обнављање градива (из претходних разреда) 

Функционални односи у тоналитету 

Песмице и мелодијски примери који одговарају инструменталној 

литератури за трећи разред (D dur, h-mol, B-dur и g-mol) 

Штимови 

Једноставне песмице по слуху и мелодијски примери у дуру и 

истоименом молу и обрнуто (a mol-A dur, d mol-D dur) 

Горњи тетрахорди у све три врсте мола: природни, хармонски и 

мелодијски мол 

Развој музикалности 

Двогласно певање 



– пева двогласне примере и композиције са клавирском прат- 

њом; 

– опажа и пева тонове и мотиве; 

– запише ритам у мелодијском примеру; 

– запише појединачне тонове, групе тонова и мотиве; 

– запише мелодијске диктатe; 

– опажа и пева дурски и молски квинтакорд; 

– опажа и пева интервале до квинте; 

– пева доминантни септакорд у песмама и мелодијским приме- 

рима; 

– препозна врсту такта; 

– мења и допуњава мелодију и ритам научених песмица; 

– смишља мелодију на текст бројалице или дечије песмице; 

– примени знања и вештине уз игру; 

– пажљиво слуша и коментарише извођење музике друга-дру- 

гарице; 

– поштује правила понашања на концерту; 

– препозна и изводи тактове са половином као јединицом 

бројања; 

– визуелно сагледава и изводи као целину основне фигуре, паузе 

и лукове у такту 6/8 уз певање одговарајућих песмица; 

– изводи ритам кроз покрет; 

– изведе ритам певајући песме по слуху и песме различитих 

жанрова; 

– равномерно чита ноте у 

– виолинском, бас кључу у једном и два линијска система; 

– изводи ритмичке фигуре четвороделне поделе јединице 

бројања; 

– препозна и изводи триолу; 

– чита ритам солмизацијом; 

– запише и препозна интервале до квинте; 

– запише и препозна дурски и молски квинтакорд на основним 

тоновима и квинтакорде на главним ступњевима у обрађеним 

тоналитетима; 

– објасни својим речима појмове: лествица, ступањ,степен/ 

полустепен, тетрахорд, главне ступњеве и вођицу, тонични 

трозвук, интервали 

 

 

 

 
 

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ; 

ДИКТАТИ 

Опажање и певање тонова и мотива у обрађеним дурским и 

молским тоналитетима 

Записивање ритмичке окоснице 

Записивање и интонитање појединачних тонова, групе тонова и 

мотива 

Писмени мелодијски диктат – записивање по двотактима 

Опажање и певање: мале и велике секунде, мале и велике терце, 

чисте кварте и чисте квинте обрађених кроз песмице и примере 

из литературе 

Опажање и интонирање дурских и молских квинтакорада 

Интонирање доминантног септакорда у обрађеним тоналитетима 

са разрешењем у тонику 

Опажање метра 

 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Мелодијске и ритмичке импровизације 

Импровизација мелодије на текст бројалице или дечије песмице 

Музичко дидактичке игре 

 

 

 

 

 
РИТАМ 

Половина као јединице бројања: 2/2, 3/2, 4/2 

Основне фигуре у такту 6/8 уз примену лукова и паузи 

Начини извођења ритма 

(уз куцање или тактирање или мануелном техником) 

Ритам у примерима – од звука ка нотној слици 

Покрет у функцији ритма 

Равномерно читање уз повећање брзине читања и обележен 

темпо у зависности од инструмента 

Четвороделне поделе јединице бројања: пунктирана и обрнуто 

пунктирана, синкопа на јединици бројања, паузе, лукови 

Поставка триоле 

Ритмичко читање ауторских примера и примера из инструмен- 

талне литературе 

 

 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

Интервали до квинте (мала и велика секунда, мала и велика 

терца, чиста кварта и чиста квинта) дурски и молски квинтакорд 

на основним тоновима 

Квинтакорди на главним ступњевима у обрађеним тоналитетима 

Утврђивање знања из музичке терминологије 

Ознаке за темпо: Lento, Andante, Moderato, Allegro, Vivo 

МУЗИЧКИ БОНТОН Слушање и уважавање извођача 

Испитни програм: 

ПИСМЕНИ ДЕО: 

1 Мелодијски диктат у тоналитетима до два предзнака 

УСМЕНИ ДЕО: 

1 Мелодијски пример (тоналитети пређени у I, II и III разреду) уз анализу мелодијског примера: лествице, тетрахорди, имена и врста интервала до квинте, дурски и молски 

квинтакорд и лествични квинтакорди на главним ступњевима обрађених лествица 

2 Ритмичко читање: виолински/бас кључ (пређено градиво из I,II и III разреда) 

Кључни појмови садржаја: слушање , покрет, игра, импровизација, мелодија, ритам, музички бонтон 

 
Назив предмета СОЛФЕЂО 

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију знања и вештине које подразумевају музичко описмењавање и развој музикалности, 

креативности, моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што доприноси 

успешној корелацији са наставом инструмента 

Разред Четврти 

Годишњи фонд часова 70 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– пева и препозна лествично кретање и скокове у све ступњеве 

– пева по слуху и солмизацијом песме различитих жанрова и 

мелодијске примере; 

– пева штимове обрађених дурских и молских лествица; 

– препозна и пева дурски и молски тонски род; 

– пева хроматске скретнице и пролазнице у мелодијским 

примерима; 

– пева изражајно мелодије различитих жанрова и карактера; 

– пева двогласне примере ( у пару или групи) и композиције са 

клавирском пратњом; 

– опажа и пева тонове и мотиве; 

– запише појединачне тонове, групе тонова и мотиве; 

– запише лакше мелодијске диктатe; 

– запише ритам у мелодијском примеру 

– опажа и пева интервале до сексте; 

– опажа и пева дурски и молски квинтакорд са обртајима; 

– опажа и пева доминантни септакорд; 

– мења и допуњава мелодију и ритам научених песмица; 

– смишља мелодију на научену песму или мелодијски пример; 

– примени знања и вештине уз игру; 

– препозна елементе пређеног градива кроз једноставне приме- 

ре за слушање; 

– препозна и изводи четвртинске, осминске и половинске 

тактове; 

 

 

 

 
 

МЕЛОДИКА 

Обнављање градива (из претходних разреда) 

Функционални односи у тоналитету 

Песме и мелодијски примери примерени инструменталној лите- 

ратури за четврти разред 

(А- dur, fis mol, Es dur, c mol, Е dur, cis mol) 

Штимови 

Једноставне песме по слуху и мелодијски примери у дуру и 

истоименом молу и обрнуто – мутација 

Хроматске скретнице и пролазнице у пређеним тоналитетима 

Развој музикалности 

Двогласно певање 

Композиције са клавирском пратњом 

 

 

 

 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ; 

ДИКТАТИ 

Опажање и певање тонова и мотива у обрађеним дурским и 

молским тоналитетима 

Записивање и интонирање појединачних тонова, групе тонова и 

мотива 

Писмени мелодијски диктат – записивање по двотактима 

Записивање ритмичке окоснице 

Опажање и певање: мале и велике секунде, мале и велике терце, 

чисте кварте и чисте квинте и мале и велике сексте обрађених 

кроз песмице и примере из литературе 

Опажање и интонирање дурских и молских квинтакорада са 

обртајима 

Опажање и интонирање доминантног септакорда 



– препозна и изводи синкопу на јединици бројања; 

– визуелно сагледава и изводи сложену поделу у такту 6/8; 

– изводи такт 9/8 и 12/8 

– пева песме по слуху и песме различитих жанрова; 

– равномерно чита ноте у виолинском и бас кључу у једном или 

два линијска система; 

– изводи ритмичке фигуре четвороделне поделе јединице 

бројања; 

– ритмички прочита триолу и четири шеснаестине; 

– чита ритам солмизацијом; 

– запише и препозна обрађене дурске и молске лествице и 

тетрахорде; 

– запише и препозна интервале до сексте; 

– запише и препозна квинтакорде на главним ступњевима у 

обрађеним тоналитетима; 

– запише и препозна доминантни септакорд; 

– објасни различите врсте темпа; 

– пажљиво слуша и коментарише извођење музике друга-дру- 

гарице; 

– поштује правила понашања на концерту 

 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Мелодијске и ритмичке импровизације 

Импровизација мелодије научене песме или мелодијског при- 

мера 

Музичко дидактичке игре 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
Слушање одабране музичке литературе различитих жанрова у 

функцији усвојеног програма 

 

 

 

 

 
РИТАМ 

Обрађене врсте такта 

Синкопа на једници бројања 

Сложена подела тродела у такту 6/8 без примене лукова и шена- 

естинских пауза 

Информативно упознавање врсте такта 9/8 и 12/8 

Начини извођења ритма 

Ритам у примерима – од звука ка слици 

Равномерно читање 

Обрађене ритмичке фигуре четвороделне поделе јединице броја- 

ња и синкопа на јединици бројања, паузе, лукови 

Триола у оквиру четвороделне поделе јединице бројања 

Ритмичко читање ауторских примера и примера из инструмен- 

талне литературе 

 
 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

Лествице и тетрахорди 

Интервали до сексте (чисти, велики и мали) 

Квинтакорди на главним ступњевима у обрађеним тоналитетима 

Доминантни септакор 

Ознаке за различите врсте темпа 

МУЗИЧКИ БОНТОН 
Пажљиво слушање и уважавање извођача 

Присуство концерту 

Програм смотре: 

Писмени део: 

1 Мелодијски диктат у тоналитетима до три предзнака 

Усмени део: 

1 Мелодијски пример (тоналитети пређени у III и IV разреду) уз анализу примера (садржаји IV разреда) 

2 Ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво из III и IV разреда) 

Кључни појмови садржаја: функције, синкопа на један, троделни ритам, развој музичке меморије, креативност, импровизација, љу- 
битељи музике. 

 
Назив предмета СОЛФЕЂО 

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију знања и вештине које подразумевају музичко описмењавање и развој музикалности, 

креативности, моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што доприноси 

успешној корелацији са наставом инструмента 

Разред Пети 

Годишњи фонд часова 70 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– пева мелодијске примере у дуру и молу; 

– пева и препозна лествично кретање и скокове у све ступњеве; 

– пева мелодијске примере солмизацијом као и примере из 

литературе различитих жанрова; 

– пева штимове обрађених дурских и молских тоналитета; 

– пева и препозна истоимене тоналитете у мелодијском при- 

меру; 

– пева песме различитих жанрова са модулацијом у доминантни 

дурски тоналитет и паралелни мол; 

– пева хроматске скретнице и пролазнице у мелодијским 

примерима; 

– пева народне мелодије са текстом у тактовима 5/8 и 7/8; 

– пева изражајно мелодије различитог жанра и карактера; 

– примени ознаке за различите врсте темпа и карактера; 

– пева двогласне примере (у пару или групи), каноне и компози- 

ције са клавирском пратњом; 

– запише појединачне тонове, групе тонова и мотиве; 

– запише мелодијске диктатe; 

– запише ритам у мелодијском примеру; 

– oпажа и пева интервале до октаве; 

– опажа и пева дурски и молски квинтакорд са обртајима; 

– oпажа и пева умањени и прекомерни квинтакорд са разреше- 

њем и везивањем за тоналитет; 

– oпажа и пева доминантни и умањени септакорд; 

– мења и допуњава мелодију и ритам научених примера; 

– смишља мелодију на научену песму или мелодиjски пример; 

– користи самостално или уз помоћ одраслих доступне носиоце 

звука; 

– препозна елементе пређеног градива кроз примере за слушање; 

– својим речима изражава утиске о слушаном делу 

– изводи четвртинске, осминске и половинске тактове; 

 

 

 

 

 

МЕЛОДИКА 

Обнављање градива из претходних разреда 

Функционални односи у тоналитету 

Нови тоналитети: As dur, f mol, H dur, Des dur и b mol Остали 

тоналитети са 5 и 6 предзнака – информативно 

Штимови 

Пева мелодије у истоименом дуру и молу 

Звучна поставка модулације првог квинтног сродства 

Хроматске скретнице и пролазнице у пређеним тоналитетима 

Мешовито сложени тактови 5/8 и 7/8 

Развој музикалности 

Ознаке за темпо и карактер: 

Lento, Andante, Moderato, Allegro, Vivo, Cantabile 

Двогласни примери и канони Композиције са клавирскском 

пратњом 

 

 

 

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ; 

ДИКТАТИ 

Записивање појединачних тонова, група тонова и мотива 

Писмени мелодијски диктат – записивање по двотактима 

Записивање ритмичке окоснице 

Опажање и инторнирање интервала до октаве 

Опажање и интонирање дурских и молских квинтакорада са 

обртајима 

Опажање и инторнирање умањеног и прекомерног квинтакорда 

са разрешењем и везивањем за тоналитет 

Опажање и интонирање доминантног и умањеног септакорда у 

тоналитету 

 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Мелодијске и ритмичке, импровизације 

Импровизација мелодије научених песама или мелодијских 

примера 

Савремена технологија у фунцији наставе 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
Слушање одабране музичке литературе различитих жанрова у 

функцији усвојеног програма 



– препозна и изводи малу триолу; 

– визуелно сагледава и изводи сложену поделу у такту 6/8 уз 

примену лукова и пауза; 

– препозна и изводи ритмичку фигуру: сичилијану и тирану 

– изводи ритам уз куцање или тактирање или мануелном 

техником; 

– пева народне мелодије у тактовима 5/8 и 7/8; 

– приказује ритам кроз покрет; 

– равномерно чита ноте у виолинском и бас кључу у једном или 

два линијска система; 

– изводи ритмичке фигуре четвороделне поделе јединице 

бројања; 

– ритмички прочита триолу и четири шеснаестине; 

– препозна двоструко пунктирану и обрнуто пунктирану рит- 

мичку фигуру на две јединице бројања; 

– чита ритам солмизацијом; 

– запише и препозна обрађене дурске и молске лествице и 

тетрахорде; 

– запише и препозна интервале до октаве; 

– запише и препозна дурски и молски квинтакорд са обртајима 

и умањени и прекомерни квинтакорд; 

– запише и препозна доминантни септакорд са обртајима; 

– пажљиво слуша и коментарише извођење музике друга – 

другарице; 

– поштује правила понашања на концерту 

 

 

 

 

 

 
РИТАМ 

Обрађенe врстe такта 

Триола на половини јединице бројања 

Сложена подела тродела у такту 6/8 уз примену лукова без 

шеснаестинских пауза 

Пунктиране фигуре троделног ритма: сичилијана и тирана 

Начини извођења ритма 

Ритам кроз примере из литературе и песме различитих жанрова 

Врсте такта: 5/8 и 7/8 

Покрет у функцији ритма, тело као инструмент (body percusion) 

Равномерно читање нота 

Четвороделна подела јединице бројања 

Триола у оквиру четвороделне поделе јединице бројања 

Двоструко пунктиране и обрнуто пунктиране ритмичке фигуре 

на две јединице бројања – информативно 

Ритмичко читање ауторских примера и примера из литературе 

 

 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

Лествице и тетрахоради 

Интервали до октаве 

(мали, велики и чисти интервали) 

Дурски и молски квинтакорд са обртајима и умањени и преко- 

мерни квинтакорд 

Доминантни септакорд са обртајима 

 
МУЗИЧКИ БОНТОН 

Пажљиво слушање и уважавање извођача 

Присуство концерту 

Програм смотре: 

Писмени део: 

1 Мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака 

Усмени део: 

1 Мелодијски пример (тоналитети пређени у IV и Vразреду) уз анализу (садржаји V разреда) 

2 Ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво из IV и V разреда) 

Кључни појмови садржаја: функционалност, интерпретација, хармонски слух, метар, ритам, меморија, креативност, импровизација, 
музички бонтон. 

 
Назив предмета СОЛФЕЂО 

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију знања и вештине које подразумевају музичко описмењавање и развој музикалности, 

креативности, моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што доприноси 

успешној корелацији са наставом инструмента 

Разред Шести 

Годишњи фонд часова 66 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– пева мелодијске примере у дуру и молу; 

– пева и препозна лествично кретање и скокове у све ступњеве ; 

– пева штимове обрађених дурских и молских тоналитета; 

– препозна истоимене тоналитете у мелодијском примеру; 

– пева песме различитих жанрова и мелодијске примере са 

модулацијом; 

– пева хроматске скретнице и пролазнице у мелодијским 

примерима; 

– пева народне мелодије са текстом у тактовима 5/8 и 7/8; 

– пева српске песме и песме других националности; 

– пева изражајно мелодије различитих жанрова и карактера; 

– пева двогласне примере, каноне и композиције са клавирском 

пратњом; 

– запише ритам у мелодијском примеру; 

– запише мелодијске диктатe; 

– пева научен мотив у другом тоналитету; 

– опажа и пева интервале до октаве; 

– опажа и пева дурски и молски квинтакорд са обртајима; 

– опажа и пева умањени и прекомерни квинтакорд са разреше- 

њем и везивањем за тоналитет; 

– опажа и пева доминантни септакорд са обртајима и умањени 

септакорд; 

– мења и допуњава мелодију и ритам научених примера; 

– смишља мелодију на научену песму или мелодиjски пример; 

– користи самостално или уз помоћ одраслих доступне носиоце 

звука; 

– препозна елементе пређеног градива кроз примере за слушање 

музике; 

– својим речима изражава утиске о слушаном делу; 

– препозна и изводи четвртинске, осминске и половинске 

тактове; 

– изводи и препозна пређене ритмичке фигуре троделног ритма; 

– изводи ритам уз куцање или тактирање или мануелном 

техником; 

– изводи примере из литературе као и песме различитих 

жанрова; 

– приказује ритам кроз покрет; 

– ритмички чита етиде инструменталног типа – градиво VI 

разреда; 

 

 

 

 

 

МЕЛОДИКА 

Обнављање градива из претходних разреда 

Тоналитети са 7 предзнака – информативно (да осете боју 

тоналитета) 

Функционални односи у тоналитету 

Штимови 

Mутацијa 

Mодулацијa првог квинтног сродства 

Хроматскe скретницe и пролазницe у пређеним тоналитетима 

које воде ка разрешевајућем лествичном тону 

Mешовито сложени тактови 5/8 и 7/8 

Неговање музичке традиције 

Развој музикалности 

Двогласни примери, канони и композиције са клавирском 

пратњом 

 

 

 

 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ; 

ДИКТАТИ 

Записивање ритмичке окоснице 

Писмени мелодијски диктат – записивање по двотактима 

Транспоновање мотива 

Опажање и инторнирање интервала до октаве (велики, мали и 

чисти, као и опажање прекомерне кварте и умањене квинте) 

Опажање и интонирање дурских и молских квинтакорада са 

обртајима 

Опажање и инторнирање умањенoг и прекомернoг квинтакордa 

са разрешењем и везивањем за тоналит 

Опажање доминантног септакорда са обртајима и умањеног 

септакорда 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО Mелодијске и ритмичке импровизације 

 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање одабране музичке литературе различитих жанрова у 

функцији усвојеног програма Савремена технологија у функци- 

ји наставе 

 

 

 

РИТАМ 

Oбрађенe врстe такта 

Сложенa поделa тродела и пређенe фигурe троделног ритма 

Начини извођења ритма 

Ритам кроз примере из литературе и песме различитих жанрова 

Покрет у функцији ритма, тело као инструмент (body percusion) 

Ритмичко читање етида инструменталног типа – градиво VI 

разреда 

Ритмичко читање ауторских примера и примера из инструмен- 

талне литературе 



– чита ритам солмизацијом 

– разуме и објасни својим речима музичке појмове; 

– пажљиво слуша и коментарише извођење музике друга – 

другарице; 

– поштује правила понашања на концерту 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ Пређено градивo из теорије музике 

 
МУЗИЧКИ БОНТОН 

Пажљиво слушање и уважавање извођача 

Присуство концерту 

Испитни програм: 

Писмени део: 

1 Мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака 

Усмени део: 

1 Мелодијски пример - тоналитети до четири предзнака (са скретницама и пролазницама) 

2 Ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво) 

Кључни појмови садржаја: Функционалност, корелација, ритам, меморија, креативност, импровизација, музички бонтон. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕДМЕТ СОЛФЕЂО (шестогодишње школовање) 

I. УВОДНИ ДЕО 

 
Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. 

Ниjeднa oблaст или тема нe мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ. 
Учење музике утиче на развој детета које воли музику и има трајну потребу за бављењем музиком. Значајно је и за очување и пре- 

ношење културног наслеђа, као и за развој креативности, музичког укуса и критичког мишљења. 
Настава је усмерена на остваривање исхода, при чему се даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични 

однос према музици, а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење подразумева активно 
слушање музике и лично музичко изражавање ученика кроз извођење музике. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. 
Садржаји солфеђа су усмерени ка стицању интонативних и ритмичких знања и вештина ученика са циљем да сагледава нотни текст 

са разумевањем у сваком погледу. Наставник солфеђа својом креативношћу и инвентивношћу има слободу, али и одговорност, да изабере 
оптималан начин савладавања градива, с обзиром да групе ученика чине ученици различитих стручних већа. 

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници као истраживачи, 
креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух заједништва кроз заједничко извођење и комуникацијске вештине, у циљу пре- 
ношења и размене искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању 
максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко изражавање. 

Музика у функцији здравља и музички бонтон 

Рана музичка едукација стимулише напреднији рад можданих функција и унапређује когнитивне способности детета. Музика има 
задатак да подстиче и унапређује различите видове музичког развоја детета: опажајног, појмовног, психомоторног и вокалног. 

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и осећања. Музика и друге уметности пружају при- 
лику за људску креативност и самоизражавање. Партиципацијом у музици остварује се виши облик писмености развијањем интуиције, 
маште и размишљања, што доводи до јединствених облика комуникације. Позитиван ефекат музике: опуштања, подизања пажње, разви- 
јања меморије, емоционалних и физичких реакција/одговора, когнитивне стимулације је од непроцењивог значаја. 

Одговарајуће понашање на сцени и у публици је део опште културе, па је дужност наставника да ученике васпитно обликују кроз 
правила понашања (музички бонтон) при слушању и извођењу музике. Поред културе понашања, ученике треба упутити и на културу 
одевања, како на сцени, тако и у публици. 

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења, обухвата годишњи и оперативни план, као и припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд 
часова у току школске године. Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу. Код млађих ученика није лако 
дуже задржати пажњу, па је маштовит час најбољи начин за постизање резултата. Дакле, потребно је да припрема за час обухвати разно- 
врсне области – теме и садржаје. 

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Солфеђо се састоји из неколико области – тема: слушање музике, мелодика, опажање - интонирање - диктати, музичко стварала- 
штво, ритам, теорија музике и музички бонтон. 

Наведене области су међусобно повезане иако се посебно савладавају и чине нераскидиву, свеобухватну целину. Савладавање но- 
вих садржаја темељи се на савладаном градиву из претходних разреда. Такмичења нису циљ предмета солфеђо него развијање љубави 
према музици и освешћивање и примењивање стечених знања на настави инструмента. 

Слушање музике 

Активним слушањем музике ученици анализирају музику, опажају елементе и облике уметничког дела, разликују извођаче и изво- 
ђачке саставе. Сусрет с уметничким делом на тај начин буди јединствен доживљај који проширује емотивну спознају. 

Упознајући музику различитих врста, стилова и жанрова, ученик развија слушне вештине потребне за разумевање музичке уметно- 
сти и уметности уопште. 

Слушањем ученик препознаје музички облик – сличност и различитост делова у композицији. 
Утемељен став о музици изграђује се подстицањем критичког мишљења, разговором и дискусијом. Такав приступ знатно утиче на 

емоционални, интелектуални и естетски развој ученика. Преношењем мисли, осећања и ставова обликују се креативне особине и музич- 
ке способности. Слушањем музике подстиче се развој музичког укуса и потребе за музиком. На тај начин негује се квалитетна музичка 
публика. 



Мелодика 

Мелодика је област којом се развија и унапређује способност вокалног и инструменталног репродуковања мелодијско-ритмичког 
садржаја на основу музичког слуха. Изражајно и разговетно певање води ка развоју музикалности и ширењу опсега гласа, као и раду на 

чистој интонацији кроз разне музичке моделе, вокализе, допуњалке, мелодијске примере. Певају се мелодијски мотиви, песме са текстом 
и примери из литературе, мелодије различитих жанрова, ауторске и народне композиције, као и композиције различитих националности. 

Посебну пажњу потребно је обратити на развој музикалности изражајним извођењем примера поштујући ознаке за темпо и карак- 
тер, артикулацију, динамику, агогику и фразирање. Примери се обрађују по слуху, у почетним разредима, или из нотног текста, наравно, 
уз помоћ наставника, и певањем солмизационим слоговима уз ритмичку пулсацију. 

Припрема тоналитета, у почетним разредима, изводи се учењем песама по слуху, прво са текстом, а потом солмизацијом, опажањем 
тонова, сличних кретању мелодије у песми, приказивањем и теоријским тумачењем музичких појмова. 

Поставка подразумева обнављање научених песама, утврђивње лествице абецедним изговором, певање тоничног трозвука и каден- 
це, препознавање мотива, певање инструктивних вежби и лакших примера из литературе и саваладавањем канона и двогласа. 

Обнављање тоналитета одвија се у оквиру опажања тонова а касније интервала и акорада из каденци, певањем тежих примера из 
литературе и двогласних примера. Тада се утврђују тежи скокови. Лествице са много предзнака савладавају се певањем лествица и ка- 
денци и илуструју примерима из литературе, дакле, само информативно. 

Активно музицирање је најбољи пут ка развоју музикалности и љубави према музици. 

Опажање – интонирање – диктати 

Опажање појединачних тонова основа је памћења звука сваког ступња у лествици, чиме се поставља функионалност ступњева. 
Потребно је почети са опажањем неколико тонова, најбоље три, тонови тоничног трозвука као најстабилнија функција, и то у једној до 
две октаве (мала и прва). Постепено се брзина свираних тонова повећава и шири обим, с тим да се идентификовани тонови певају солми- 
зацијом када се изводе у гласовном регистру, а изговарају или записују када се примењује већи обим. Овоме треба додати препозавање 
интервала као два одвојено одсвирана тона као и препознавање два симултано одсвирана тона, која ученици прво препознају певањем, а 
потом утврђују који је интервал (у зависности од програма одређеног разреда). 

Усмене диктате ученици изводе групно и појединачно. Певањем одслушаног мотива ученици развијају меморију, а она се даље 
усавршава техником рада на аутодиктату (записивање научене песме или певање мелодијског примера и његовог записивања, а потом 
брисања - прво делова, а затим и примера у целости). 

Интонирање тонова, интервала и акорада треба што више везивати за тоналитет, односно лествицу која се тада обрађује у мелоди- 
ци. Интонирање и опажање акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос трозвука на главним ступњевима. 

Диктати као резултат постављених звучних представа су пожељни на сваком часу. Писмене диктате не могу да раде ученици који 
нису вежбали писање нота и преписивали вежбе из уџбеника и на тај начин савладали читко и брзо писање и правилну ортографију. Рит- 
мички диктати и записивање појединачних тонских висина претходе свакој појави мелодијско-ритмичких диктата. 

Музичко стваралаштво 

У основи музичког стваралаштва лежи продуктивно музичко размишљање које се разликује од репродуктивног, наиме, оно не пона- 
вља готове узоре, већ слободним комбиновањем ствара нове и логично осмишљене музичке садржаје. 

Музичким стваралаштвом, ученици се у настави могу бавити мењањем мелодијких примера као и познатих песама, преобликова- 
њем мелодије варирањем, експресивним обликовањем (променом динамике, артикулације и темпа) или креирањем песама и бројалица 
на задати текст чиме стварају нове једноставне, јединствене креативне мелодије. Осим тога, ученици могу импровизовати и на различи- 
тим мелодијским инструментима или на удараљкама (Орфов инструментариј или ручно израђеним инструментима). 

Активности музичког стваралаштва могу се спроводити индивидуално или групно. Музичким стваралаштвом се подстиче слобода 
изражавања и обликовања идеја и осећања, развија креативност и инвентивност како ученика тако и наставника. 

Дидактичко-музичке игре 

Музичке игре идеално су средство спонтаног усвајања знања и вештина. 
Игра је детету најдража активност. Оно кроз њу осећа задовољство и стиче прва сазнања. У настави солфеђа користе се музичке 

игре, а оне доприносе свестраном развоју личности, развоју музичких, али и моторичких способности деце. 

Развој савремених технологија 

Развој савремених технологија подразумева употребу интернета, рачунара, смарт табли и одговарајућих апликација у свим видови- 
ма наставе, па и у настави солфеђа и теорије музике. У зависности од технолошког напретка школе, постојања модерне опреме у школи, 
могуће је чак и постојање мултимедијалних учионица. 

Информационо комуникационе технологије имају за циљ да презентују, подуче, оспособе, заинтересују и мотивишу ученике и на- 
ставнике, како би удружени створили културу коришћења савремених технологија, у циљу постизања бољих резултата у савладавању 
градива и приближавања новим генерацијама ученика, којима је свет у којем живе дигитализован на сваком кораку. 

Ритам 

Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и метричких врста. Ове поставке, као и у мелодици, 
прати коришћење одговарајућих примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља звучне представе 
(фигуре, врсте), а ученици уче примере као ритмичке моделе и користе их као трансфер у даљим ритмичким искуствима. 

Поставка се одвија на следећи начин: препознавањем мотива, извођењем кратких мелодијских мотива са новим градивом, мануел- 
ним извођењем ритма, правилним акцентовањем, испитивањем наученог градива, самосталним извођењем нових задатака са сличним 
садржајем, записивањем ритмичке окоснице и читањем примера из вокалне и инструменталне литературе. На такмичењима би требало 
обратити пажњу да примери буду на нивоу инструменталних композиција како ритмичко извиђење не би само себи постало циљ. 

Опажање врста такта континуирано прати рад на ритму кроз слушање музике, музичку пратњу наставника, извођење и кроз покрет. 
Пре рада на ритмичком читању, али и касније, користи се читање у једнаком трајању исписаних нота, са или без обележене метрич- 

ке врсте. 



Равномерним читањем ученици савладавају континуирано праћење нотног текста са обележеним темпом, а тиме и технику читања 
литературе коју свирају, односно певају (без враћања код учињене грешке!). Код постављања четвороделне поделе са паузама на једини- 
ци бројања и лукова треба почети од најједноставнијих фигура које садрже примери из инструменталне литературе. 

Домаћи задаци треба да садрже: преписивање нота, вежбе из ортографије, утврђивање научених ритмичких етида, вежбе равномер- 
ног читања, утврђивање добро научених примера уз поставку мелодике и ритма (песме са текстом и примери из литературе), евентуално, 
утврђивање оних мелодијских вежби које су обрађене на часу. 

Посебно је потребно истаћи важност савладавања ритма и ритмичких фигура кроз покрет. Ученик изражава свој доживљај музике 
и прати покретом песме и композиције: тапшањем, лупкањем, пуцкетањем прстима, корачањем,...те при том опажа и усваја елементе 
ритма. 

Теорија музике 

Теорија музике у контексту наставе солфеђа представља усвајање знања која омогућавају разумевање нотног текста. Познавање ле- 
ствица, интервала и акорада као других музичких појмова саставни су део ове области. Да би теорију музике освестили као саставни део 
музике, требало би је искључиво радити кроз озвучавање ради повезивања са звучним искуствима из праксе на инструменту и солфеђу. 

Музичка писменост 

Музичка писменост подразумева савладавање основних елемената и појмова у музици: нотног писма, кључева, нотних вредности, 
лествица, итд. Она се поставља на почетку као основа ради касније надоградње. Потребно је да ученик уме својим речима да објасни 
значење музичких појмова и дефиниција, тј. да учи с разумевањем. 

Музички бонтон 

Наставник је у обавези да васпитно делује на ученика упућујући га на правила понашања-музички бонтон, при слушању и извође- 
њу музике. Потребно је да подстиче ученика да пажљиво слуша и коментарише извођење друга-другарице, као и музичког дела, али и да 
се адекватно понаша на концертима и јавним наступима. 

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

На часовима солфеђа најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, па функционални задаци имају прио- 
ритет. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у првом циклусу, не инсистира 
се на дефиницијама већ на препознавању и извођењу музичких садржаја као и развоју креативности. 

Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовање у складу са личним и музичким способностима је један од врло 
битних критеријума у оцењивању. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, и код ученика потен- 
цирати осећање сигурности и подршке. Потребно је отклонити све могуће разлоге за потенционалне страхове, несигурност и трему који 
могу бити проузроковани превеликим и нереалним очекивањима професора или родитеља. 

Резултати годишњих испита и смотри, учешће на јавним наступима употпуњују слику о постигнућима наставе и учења. 

 
Назив предмета TEОРИЈА MУЗИКЕ (шестогодишње школовање) 

Циљ ЦИЉ учења предмета Теорија музике је да ученици стичу знања која подразумевају музичко описмењавање и спознају елемената музике а све то 

ради ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што доприноси успешној корелацији са наставом  инструмента 

Разред Шести 

Годишњи фонд часова 35 часова 

 
ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– oбјасни музичке појмове и термине: тонски и нотни систем 

од велике до треће октаве, виолински и бас кључ, особине тона, 

метар и метричке ознаке, музичку фразу, агогику, артикулацију, 

динамику и темпа Основни украси и фигуре (информативно); 

– запише и препозна лествице, лествичне интервале и квинта- 

корде, доминантни и умањени септакорд у тоналитету; 

– запише и препозна врсте интервала до октаве (по узору на 

лествичне); 

– запише и препозна дурски и молски квинтакорд са обртајима 

и умањени и прекомерни квинтакорд; 

– запише и препозна све врсте септакорада и мали дурски 

септакорд с обртајима; 

– правилно пише ноте, паузе и нотне вредности у различитим 

тактовима 

ПОЈМОВИ Музички појмови и термини 

 
 

ТОНАЛИТЕТИ 

Теоријско обнављање свих дијатонских лествица, упоређивање 

истоимених и паралелних тоналитета, карактеристични лествич- 

ни интервали, лествични интервали и квинтакорди, доминантни 

и умањени септакорд у тоналитету 

Прости интервали 

ИНТЕРВАЛИ 
Трозвуци: обнављање консонантних квинтакорада и њихових 

обртаја и умањени и прекомерни квинтакорд 

АКОРДИ 
Четворозвуци: седам врста септакорада, мали дурски септакорд 

с обртајима 

 

ОРТОГРАФИЈА 
Правилно писање 

Испитни програм: 

ПИСМЕНИ ДЕО: 

Тест: музички појмови, тоналитети, интервали, акорди, ортографија 

 

Кључни појмови садржаја: музички појмови, тоналитети, интервали, акорди, ортографија 

 
 

 
 

I. УВОДНИ ДЕО 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
ЗА ПРЕДМЕТ ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. 
Ниjeднa oблaст или тема нe мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ. 



Учење музике утиче на развој детета које воли музику и има трајну потребу за бављењем музиком. Значајно је и за очување и пре- 
ношење културног наслеђа, као и за развој креативности, музичког укуса и критичког мишљења. 

Настава је усмерена на остваривање исхода, при чему се даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични 
однос према музици, а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење подразумева активно 
слушање музике и лично музичко изражавање ученика кроз извођење музике. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. 
Садржаји теорије музике су повезани са садржајима наставе солфеђа и усмерени су ка стицању музичких знања и вештина ученика 

са циљем да кроз теоретску анализу ученици сагледавају нотни текст са разумевањем у сваком погледу. Наставник својом креативношћу 
и инвентивношћу има слободу, али и одговорност, да изабере оптималан начин савладавања градива, с обзиром да групе ученика чине 
ученици различитих стручних већа. 

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници као истраживачи, 
креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух заједништва кроз заједничко извођење и комуникацијске вештине, у циљу пре- 
ношења и размене искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању 
максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко изражавање. 

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења, обухвата годишњи и оперативни план, као и припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд 
часова у току школске године. Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу. С обзиром на дужину трајања 
часа (45 минута за групу) рад треба ефикасно организовати. 

Код млађих ученика није лако дуже задржати пажњу, па је маштовит час најбољи начин за постизање резултата. Дакле, потребно је 
да припрема за час обухвати разноврсне области-теме и садржаје. 

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Теорија музике је посебан предмет у завршним разредима основног музичког образовања. Од првог до последњег разреда основног 
музичког образвовања теорија музике прати сваку поставку и обраду методске јединице, како у мелодици и ритму, тако и у опажању, 
интонирању и диктатима. 

У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру домаћих задатака у виду преписивања примера из уџ- 
беника и именовања исписаних нота и нотних записа, где је заправо циљ у овладавању нотним писмом у виолинском и бас кључу и са- 
владавању нотних трајања и пауза као и врсте такта. Ова елементарна врста музиче писмености ће сужити као основно средство за даљу 
надоградњу знања из теорије музике. 

Основне појмове наставник објашњава примерено узрасту ученика. Потребно је да ученици не уче напамет музичке: појмове, еле- 
менте и дефиниције, него да умеју својим речима да их објасне, покажу или одсвирају на инструменту. Сви музички елементи који се 
посебно и постепено савладавају, међусобно су повезани и чине нераскидиву, свеобухватну целину музике. 

Теорија музике која је у чврстој вези са наставом солфеђа представља усвајање знања која кроз анализу омогућавају тумачење и 
дубље разумевање нотног текста и музике. Познавање лествица, интервала и акорада као других музичких појмова саставни су део ове 
области. Да би теорију музике освестили као саставни део музике, требало би је искључиво радити кроз озвучавање ради повезивања 
са звучним искуствима из праксе на инструменту и солфеђу. Такав приступ теорији музике доприноси успешној корелацији са наставом 
инструмента. 

Утврђивање и проверу знања из теорије музике треба спроводити усменим и писменим путем, на разнолик и интересантан начин 
кроз: квизове, укрштене речи, дидактичке игре, тестове... 

Развој савремених технологија 

Развој савремених технологија подразумева употребу интернета, рачунара, смарт табли и одговарајућих апликација у свим видови- 
ма наставе, па и у настави солфеђа и теорије музике. У зависности од технолошког напретка школе, постојања модерне опреме у школи, 
могуће је чак и постојање мултимедијалних учионица. 

Информационо-комуникационе технологије имају за циљ да презентују, подуче, оспособе, заинтересују и мотивишу ученике и на- 
ставнике, како би удружени створили културу коришћења савремених технологија, у циљу постизања бољих резултата у савладавању 
градива и приближавања новим генерацијама ученика, којима је свет у којем живе дигитализован на сваком кораку. 

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

На часовима теорије музике најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, да би функционални задаци 
имали приоритет. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у првом циклусу, не 
инсистира се на дефиницијама већ на препознавању и тумачењу музичких садржаја као и развоју креативности. 

Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовање у складу са личним и музичким способностима је један од врло 
битних критеријума у оценивању. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, и код ученика потен- 
цирати осећање сигурности и подршке. 

Потребно је отклонити све могуће разлоге за евентуалне страхове, несигурност и трему који могу бити проузроковани превеликим 
и нереалним очекивањима професора или родитеља. Резултати годишњих испита и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и 
учења.

 


