
НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА          

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

     ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 8 

                                                       

Студијски програм: ОАС Учитељ (четврта година) 

Предметни наставник: Доц. мр Наташа Вукићевић 

Асистент: Катарина Станојевић 

 

Настава се одржава онлајн преко Зум платформе, а предиспитни задаци се 

постављају на Мудл платформу Факултета (линк одговарајућег предмета). Часови 

предавања заказују се понедељком, а часови вежби четвртком (јесењи семестар школске 

2021/22. године). У договору са студентима, у зависности од њихових могућности и 

епидемиолошке ситуације, часови ће бити организовани и по комбинованом моделу 

наставе. Коначни распоред часова (термин одржавања часова) биће договорен са 

студентима на уводном предавању.   

 

Предавања 

 

Двочас 

по 

реду 

Датум Тема часа Онлајн платформа   

 

 

 

1. 

 

 

 

20. 

септембар 

 

 

Уводно предавање (утврђивање коначног распореда 

часова, упознавање са садржајима предмета, 

литература за рад, ангажовање и предиспитне обавезе 

студената) 

Зум 

Приступни линк: 

Time: Sep 20, 2021 04:00 PM 

https://us04web.zoom.us/j/728

16902538?pwd=a1BhamV0Y

UcwNXRmL1VYcm9UNFdtQ

T09 

Meeting ID: 728 1690 2538 

Passcode: KJk7Nq 

2. 27. 

септембар 

Специфичности наставе музичке културе у 

старијим разредима основне школе (циљ и задаци, 

стандарди, исходи предмета) 

Зум 

3.  

4. октобар 

Слушање музике у старијим разредима основне 

школе: Развијање слушне пажње ученика и 

подстицање интересовања за слушање уметничке  

музике 

 

Зум 

 

4. 

11. 

октобар 

Слушање музике у старијим разредима основне 

школе: Доживљајни и сазнајни приступ слушању 

музике 

 

Зум 

5. 18. 

октобар 

Слушање музике: Методички приступ обради 

музичких инструмената и појединих формалних 

типова 

Зум 

6. 25. 

октобар 

Слушање музике: Приступ обради народне музике 

и уметничке музике инспирисане традицијом 

 

Зум 

https://us04web.zoom.us/j/72816902538?pwd=a1BhamV0YUcwNXRmL1VYcm9UNFdtQT09
https://us04web.zoom.us/j/72816902538?pwd=a1BhamV0YUcwNXRmL1VYcm9UNFdtQT09
https://us04web.zoom.us/j/72816902538?pwd=a1BhamV0YUcwNXRmL1VYcm9UNFdtQT09
https://us04web.zoom.us/j/72816902538?pwd=a1BhamV0YUcwNXRmL1VYcm9UNFdtQT09


7. 1. 

новембар 

Елементи музичке писмености: Обрада музичких 

појмова у старијим разредима основне школе 

Зум 

8. 8. 

новембар 

Извођење музике: Обрада дурских лествица са 

једним предзнаком (Ге дур, Еф дур) 

Зум 

9. 15. 

новембар 

Извођење музике: Обрада молских лествица (а мол, 

е мол) 

Зум 

10. 22. 

новембар 

Извођење музике: Методичке основе рада на 

обради музичких појмова у области ритма 

Зум 

11. 29. 

новембар 

Извођење музике: Методички приступ обради 

ритмичких врста и фигура (такт 6/8; четвороделна 

подела јединице бројања, синкопа, триола... ) 

Зум 

12. 6. 

децембар 

Музичко стваралаштво ученика у старијим 

разредима основне школе: карактеристике музичког 

израза ученика; облици музичког стваралаштва; 

вредновање и оцењивање дечјих музичких радова 

Зум 

13. 13. 

децембар 

Музичко стваралаштво: Музичке допуњалке – 

практичан рад са студентима 

Зум 

14. 20. 

децембар 

Музичко стваралаштво: Методички приступ 

компоновању дечје песме 

Зум 

15. 27. 

децембар 

Интерактивни приступ у области музичког  

стваралаштва 

Зум 

 

 

Теоријске вежбе 

Час по 

реду 

датум Тема часа Онлајн платформа 

 

 

1. 

 

 

23. 

септембар 

 

 

Специфичности наставе музичке културе у 

старијим разредима основне школе 

(карактеристике усвајања знања; анализа 

Правилника о планирању наставе и учења за предмет 

Музичка култура у 5. и 6. разреду) 

Зум 

Приступни линк: 

Time: Sep 23, 2021 04:00 PM  

https://us04web.zoom.us/j/519

8006528?pwd=Y2kyMnIvWll

DY2Q3R0taMHU5dDBsZz09 

Meeting ID: 519 800 6528 

Passcode: p2VhNg 

2. 30. 

септембар 

Планирање наставе музичке културе у старијим 

разредима основне школе (избор музичких 

садржаја у односу на музичке способности ученика; 

формулација наставних јединица 

 

 

Зум 

3. 7. октобар Слушање музике у старијим разредима основне 

школе: критеријуми избора композиција 

Зум 

4. 14. 

октобар 

Слушање музике у старијим разредима основне 

школе: методички аспекти обраде примера 

апсолутне и програмске музике – писана припрема 

(практичан рад са студентима) 

 

Зум 

https://us04web.zoom.us/j/5198006528?pwd=Y2kyMnIvWllDY2Q3R0taMHU5dDBsZz09
https://us04web.zoom.us/j/5198006528?pwd=Y2kyMnIvWllDY2Q3R0taMHU5dDBsZz09
https://us04web.zoom.us/j/5198006528?pwd=Y2kyMnIvWllDY2Q3R0taMHU5dDBsZz09


5. 21. 

октобар 

Слушање музике у старијим разредима основне 

школе: проблематика наставних јединица које 

обрађују одређени историјско-стилски период 

(самостални рад студената - моделовање централне 

етапе часа) 

 

Зум 

 

Мудл 

6. 28. 

октобар 

Слушање музике у старијим разредима основне 

школе: методички приступ утврђивању и 

поновљеном слушању музичких примера 

 

Зум 

7. 4.  

новембар 

Извођење музике: Утврђивање Це дур лествице  - 

избор песме, писање каденце 

Зум 

8. 11. 

новембар 

Нерадни и ненаставни дан  

9. 18. 

новембар 

Извођење музике: писање мелодијских вежби и 

мотива/вокализа за распевавање ученика 

(домаћи задатак) 

Зум 

 

Мудл 

10. 25. 

новембар 

Извођење музике: анализа готових припрема  и 

реализованих часова,  писање припреме за задату 

наставну јединицу из области мелодике и ритмичког 

образовања ученика 

 

Зум 

11. 2. 

децембар 

Музичко стваралаштво: Слушање музике и дечје 

стваралачко  

изражавање 

 

Зум 

12. 9. 

децембар 

Музичко стваралаштво: Варирање музичких 

целина - практичан рад 

Припрема студената за симулацију часа 

 

Зум 

13. 16. 

децембар 

Симулација часа: анализа Зум 

14. 23. 

децембар 

Анализа готових припрема за наставне јединице које 

се обрађују у старијим разредима основне школе 

Домаћи рад: анализа уџбеника и приручника за 5. и 

6. разред 

https://www.youtube.com/watch?v=SOs9ykanBx4 

https://www.youtube.com/watch?v=wXHsYOsI70A 

 

 

Зум 

15. 30. 

децембар 

Анализа уџбеника: презентација радова студената Зум 

 

*Консултације у вези израде предиспитних задатака биће заказиване у договору са 

студентима. 

**Све информације о настави студенти могу добити од наставника и сарадника путем мејла 

 vukicnatasa@yahoo.com 

            katarina.stanojevic21@gmail.com 

      Доц. мр Наташа Вукићевић 

                                                                     Асистент: Катарина Станојевић 

https://www.youtube.com/watch?v=SOs9ykanBx4
https://www.youtube.com/watch?v=wXHsYOsI70A
mailto:vukicnatasa@yahoo.com
mailto:katarina.stanojevic21@gmail.com

