
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 
 

 Одсек за класичну музику 

 Одсек за српскo традиционалнo певање и свирање 
 
Б. ИЗБОРНИ 
 

 Одсек за рану музику* 

 Одсек за џез музику* 
 

А. ОБАВЕЗНИ ОДСЕЦИ 
 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ШEСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
    Први циклус     Други циклус   

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
 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  

    Први циклус       Други циклус   
                

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
 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 

               

    Први циклус       Други циклус   
             

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
 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 

    Први циклус       Други циклус   

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
 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 
 

     Први циклус       Други циклус   
                 

 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

 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 

 
 ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ 
 

 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.  
 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. 
 
 ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ 

И СВИРАЊЕ 
 

Српско традиционално свирање на народним инструментима 
 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. 
 

 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. 
 

 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 
 

 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 

 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 

 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 
 

 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.  

 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: 
 

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

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

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

 Развијање вештине коришћења различитих елемената му-

зичке изражајности (темпа, ритма, метра, динамике, агогике, ар-

тикулације) у стилском и емоционалном обликовању композиција; 

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

 Развијање стваралачких способности, критичког мишљења 

мотивације за учење, способности за тимски рад, способности са-

мовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

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

 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;  

 Оспособљавање за самостално учење и вежбање. 
 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, 

 првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај разреда, 

 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 
 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. 

 

 ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 

Назив предмета СОЛФЕЂО – ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД   
Циљ Циљ учења предмета Солфеђо у припремном разреду је да код ученика развије љубав према музици, слободу и способност да се изразе кроз музику, 

 чиме се ствара квалитетна основа за даљи наставак бављења музиком  

Разред Припремни   

Годишњи фонд часова 70 часова   

    
 ИСХОДИ 

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

– изводи покрете док слуша дечије и народне песме и примере  Слушање музике уз покрет 

из литературе;   Слушање музике уз цртање 

– изрази доживљај музике коју слуша цртањем; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке писмености (препознавање кроз слушање) 

– препозна елементе музичке писмености кроз једноставне Музички Орфофв инструменти, хор, оркестар и ансамбли 
 

примере за слушање;   Вокална и инструментална музика 

– препозна различите инструменте и извођачке саставе, и разли-  Дела различитих музичких жанрова примерени узрасту 

ку између вокалне и инструменталне музике; 
  

 Певање дечијих и народних песмица примереног садржаја и 
– наведе композиторе чију је музику имао прилике да слуша и 

 

 карактера, различитог тонског рода и песмица модела 
заволи; 

  

  Препознавање дурског и молског тонског рода 
– изведе бројалице, пева песме по слуху и песме различитих 

 

 Развој музикалности 
жанрова; 

  

  Музичка графомоторика: писање нотних вредности у линијском 
– пева по слуху песмице моделе; 

 

 систему, писање виолинског и бас кључа 
– опише својим речима доживљај музике у дуру и молу; 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
Основне ознаке за динамику (forte, piano) 

– опише својим речима доживљај музике различитог жанра и Основне ознаке за темпо 
карактера; 

 

МЕЛОДИКА, РИТАМ  

(спор и брз) 
– пише ноте различитог трајања и кључеве уз помоћ наставника; И МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ Препознавање нотних трајања у примеру 
– препозна и изводи песмице различитом динамиком (јако и 

 

 Покрет у функцији ритма 
тихо); 

  

  Извођење ритмичке пратње-Орфов инструментаријум (бубњићи, 
– препозна и изводи песмице различитог темпа (споро и брзо); 

 

 звечке,  ) и ручно израђени инструменти 
– изводи ритам уз покрет; 

 

 Опажање и интонирање тонова и мотива неутралним слогом 
– уочи разлику између дводела и тродела; 

 

 Записивање нотних трајања: четвртине и осмине 
– прати своје певање уз помоћ ритмичког инструмента; 

 

 
Транспоновање песмица по слуху 

– пева и препозна задате тонове и мотиве неутралним слогом;  

 

Mелодијске и ритмичке импровизације – мења и допуњава мелодију и ритам научених песмица;  
 

Импровизација мелодије на текст бројалице или дечије песмице 
– смишља мелодију на текст бројалице или дечије песмице; МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Ритмичка пратња дечијим музичким инструментима: звечке, – прави музичке инструменте од различитих материјала;  
 

фрулице, даире, – пажљиво слуша и коментарише извођење музике друга-дру-  

гарице  МУЗИЧКИ БОНТОН Слушање и уважавање извођача  
Јавни наступи: 

Јавни час – извођење научених песмица 

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

 
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 
 
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 изоло-
вано 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 

 
преношење културног наслеђа, као и за развој креативности, му-
зичког укуса и критичког мишљења.  

Настава је усмерена на остваривање исхода, при чему се даје 
предност искуственом учењу и стицању знања и вештина. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активно-
сти ученика.  

Садржаји наставе припремног разреда су усмерени ка ра-
звоју интересовања и љубави према музици. Код ученика треба 
развијати дух заједништва кроз заједничко извођење и комуника-
цијске вештине, у циљу преношења и размене искустава и знања.  
 оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити при-

јатну атмосферу, и код ученика потенцирати осећање сигурности 



 
 подршке. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип 

мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у 

музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко из-

ражавање. 
 
Музика у функцији здравља 
 

Рана музичка едукација стимулише напреднији рад мождане 
функције 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 пружа-ју 

прилику за људску креативност и самоизражавање. Позитиван 

ефекат музике у смислу опуштања, подизања пажње, развијања 

меморије, емоционалних и физичких реакција/одговора, 
когнитив-не стимулације је од непроцењивог значаја. 
 
 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 ода-бир 

и разраду исхода на месечном нивоу. С обзиром на дужину тра-јања 

часа (45 минута за групу), рад треба ефикасно организовати.  
Код најмлађих ученика није лако дуже задржати пажњу, па 

је разноврстан и маштовит час најбољи начин за постизање резул-

тата. Дакле, потребно је да припрема за час обухвати разноврсне 

области – теме и садржаје. 
 
 ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Настава у припремном разреду се састоји из неколико обла-

сти-тема: слушање музике, мелодика, опажање – интонирање, му-

зичко стваралаштво, ритам и музички бонтон. Наведене области 

су међусобно повезане и иако се посебно савладавају, оне чине 

не-раскидиву свеобухватну целину. 
 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 

Активним слушањем музике ученици опажају елементе и 
облике уметничког дела, разликују инструменте и извођачке са-
ставе. Сусрет с уметничким делом на тај начин буди јединствен 
доживљај који проширује емотивну спознају. Упознајући музику 
различитих врста, стилова и жанрова, ученик развија слушне ве-
штине потребне за разумевање музичке уметности и уметности 
уопште.  

Слушањем ученик препознаје музички облик – сличност и 
различитост делова у композицији. Оно знатно утиче на емоцио-

нални, интелектуални и естетски развој ученика. Цртањем и по-
кретом током слушања музике, ученици преносе мисли и осећања 

развијајући креативне особине и музичке способности. Слушањем 
музике подстиче се развој музичког укуса и потребе за музиком и 

на тај начин негује се квалитетна музичка публика. 
 
МЕЛОДИКА 
 

Изражајно и разговетно певање води ка развоју музикалности  
 ширењу опсега гласа, као и раду на чистој интонацији. Певају се 
музички модели, песме са текстом, мелодије различитих жанрова, 
српске народне песме, као и песме различитих националности.  

Посебну пажњу потребно је обратити на развој музикално-
сти. Примери се обрађују по слуху, наравно, уз помоћ наставника,  
 инструменталну пратњу. 

 припремном разреду ученици на задатим мотивима препо-

знају смер кретања мелодије (навише–наниже), скокове или посту-пан 

покрет, динамичке контрасте (тихо–јако), темпо (брзо–споро), 

метричке разлике (дводелни и троделни метар). 

Осим опажањем, ове елементе ученици савладавају и инто-

нирањем развијајући при том и музичку меморију. 
 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 
 

Музичким стваралаштвом, ученици се у припремној настави 
могу бавити мењањем мелодијских мотива, као и 
преобликовањем мелодије и ритма познатих песама као и 
креирањем бројалица на задати текст. Тиме се стварају нове, 
једноставне, јединствене креа-тивне мелодијско ритмичке целине.  

Осим тога, ученици могу импровизовати и на различитим 
мелодијским инструментима или на удараљкама (Орфов инстру-
ментариј или ручно израђени инструменти).  

Активности музичког стваралаштва могу се спроводити ин-
дивидуално или групно. Музичким стваралаштвом се подстиче 
слобода изражавања и обликовања идеја и осећања, развија креа-
тивност и инвентивност ученика, али и наставника. 

Дидактичко-музичка игра 
Музичке игре су идеално средство спонтаног усвајања знања 

 вештина. Игра је детету најдража активност. Оно кроз њу осећа 
задовољство и стиче прва сазнања. Кроз игру се подстиче али и 
развија природна радозналост детета, развијају се способности за-
пажања и изражавања-памћење, говор, мишљење. Ј. А. Коменскy 
наглашава важност игре у предшколском одгоју те истиче да ће и 
школа деци бити привлачнија ако се буде учило кроз игру. 

Развој савремених технологија 
Информационо комуникационе технологије имају за циљ да 

презентују, подуче, оспособе, заинтересују и мотивишу ученике  
 наставнике (коришћењем асоцијативних слика, квизова, видео 

клипова, укрштених речи,...). 
 
РИТАМ 
 

Ритам се развија кроз покрет и певање. На тај начин се под-
стиче активна настава која доприности већој мотивацији и бољим 
резултатима.  

Ученик изражава свој доживљај музике, прати покретом пе-

сме и композиције: пљескањем, лупкањем, пуцкетањем прстима, 

корачањем,... те при том опажа и усваја елементе ритма. 
 
МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ 
 

Савладавањем основних музичких елемената писањем, црта-

њем и бојењем код ученика се подстиче развој музичке графомо-

торике (писање нота на линијама и у празнинама, писање виолин-

ског и бас кључа,...) 
 
МУЗИЧКИ БОНТОН 
 

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 извође-
њу музике. Ученике треба подстицати да пажљиво слушају и ко-
ментаришу извођење друга-другарице, као и музичког дела, али и 
да се адекватно понашају на концертима и јавним наступима.  

Поред културе понашања, ученике треба упутити и на култу-

ру одевања, како на сцени, тако и у публици. 
 
IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

 припремном разреду ученици се не оцењују, али је настав-
ник у обавези да води педагошку документацију и запажања о 
уче-ницима.  

Посебан изазов и уживање за ученике представља јавни на-

ступ при чему се приказује пређени програм. 

музичких способности и изграђивање вештина. Критеријум у 

оцењивању 
 

је уложен труд ученика и његово лично напредовање у складу са 

личним и музичким могућностима. У оквиру свих музичких ак-

тивности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код уче-

ника потенцирати осећање сигурности и подршке. Потребно је от-



клонити све разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који 

су проузроковани превеликим и нереалним очекивањима 

професо-ра. Учешће ученика на јавним наступима, такмичењима, 

фестива-лима и резултати годишњих испита и смотри употпуњују 

слику о постигнућима наставе и учења. 


