
 

ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

6. разред 

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 
 

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да 
ученик развија стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, 

мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, 
свест о сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, 

радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно 
решавање проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког 

наслеђа и културе свога и других народа. 

Разред: Шести  

Годишњи фонд: 36  

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма 

ученик ће бити у стању 

да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја 

програма 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Естетичка компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

– примењује динамичко 

нијансирање при извођењу 

музичких дела; 

– препознаје елементе 

динамике у свакодневном 

животу; 

– анализира врсте такта и 

ритам у уметничким 

делима; 

– препознаје боју тона у 

складу са садржајем 

композиције; 

– изводи композиције 

домаћих и страних аутора 

самостално и у групи, 

користећи глас, покрет и 

инструменте; 

– изводи двогласне и 

трогласне композиције 

домаћих и страних аутора; 

– искаже своја осећања у 

току извођења музике; 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Проширивање знања о музичким 

елементима. 

Изражајна својства динамике. 

Врста, карактер и примена темпа. 

Тон: боја и текстура. 

Ритам: дводелни, троделни, 

четвороделни и мешовити. 

Повезивање звука и ритма. 

Примена динамике, темпа и ритма у 

свакодневном животу. 

Проширивање искуства ученика у 

коришћењу различитих музичких 

средстава за рад у процесу музичког 

изражавања и обликовања; 

Индивидуално и групно певање. 

Двоглас. Троглас. 

Индивидуално и групно свирање. 

 

 



– примењује принцип 

сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком 

музицирању; 

– учествује у 

манифестацијама; 

– користи различите 

технике телесних 

перкусија самостално и у 

групи; 

– примењује технике 

правилног дисања у 

свакодневном животу; 

– препознаје говор тела, 

свој и своје околине; 

– контролише покрете 

користећи концентрацију; 

– сарађује са члановима 

групе којој припада, 

поштујући различитости; 

– процени сопствене 

могућности у примени 

телесних перкусија; 

– самостално осмишљава и 

импровизује покрете за 

ритмичке аранжмане; 

– контролише сопствене 

покрете у циљу боље 

координације; 

– својим речима објасни 

значај телесних перкусија 

на у сваком смислу; 

– критички анализира 

своје и туђе извођење; 

– истражи и објасни шта је 

музичка критика и која је 

њена улога; 

– објасни и примени 

различите технике 

критичког мишљења; 

– самостално поставља 

питања везана за дату 

тему; 

 

ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 

Синхронизација различитих 

менталних и физичких капацитета. 

Koординација различитих менталних 

и физичких капацитета. 

Правилно дисање. 

Концентрација. 

Говор тела. 

Јачање одређених делова тела. 

Рефлекс. Пажња. 

Брзина реаговања на различите 

захтеве из окружења. 

Развој свесности о нашем телу, 

контроли покрета и јачању мишића, 

као и бољој координацији и балансу. 

Стимулација и активација организма 

на психомоторном и когнитивном 

нивоу. 

Истраживање унутрашњег ритма и 

звука свога тела. 

Body percussion. 

 

 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ 

МУЗИКУ 

Технике критичког мишљења. Дрво 

проблема. Дебата. Шест шешира. 

Мозгалица. Трибине. 

Вештине критичког мишљења: 

комуникација, сарадња, 

препознавање проблема, решавање 

проблема. 

Вештина постављања питања: 

меморијска, транслацијска, 

интерпретацијска, аналитичка, 

синтетичка, евалуацијска. 

Обликовање оригиналног мишљења. 

Музичка критика. Анализа 

композиције. 



– аргументовано искаже 

утисак о слушаним делима; 

– вербализује свој 

доживљај музике; 

– искаже свој доживљај 

музике кроз друге 

уметности. 

– критички просуђује 

утицај музике на здравље ; 

– разуме и користи 

интеркултурални дијалог; 

– примењује различите 

врсте писмености (језичке, 

медијске, културне, 

научне...); 

– разуме концепт 

инклузије и осeтљив је 

према различитостима; 

– самостално анализира 

музичка дела, користећи 

научене технике критичког 

мишљења. 

Развијање способности и 

интересовања за целоживотно 

образовање. 

 


