ХАРМОНИКА
ЦИЉ
Оспособљавање ученика за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за наставак
школовања у средњој музичкој школи.
ЗАДАЦИ
- Упознавање са инструментом и деловима инструмента.
- Овладавање поставком инструмента.
- Овладавање техником интерпретације и основним врстама артикулације.
- Оспособљавање за самосталност у раду.
- Стицање основних елемената музичке писмености.
- Развијање осећаја за фразу, музички облик, карактер и стил композиције.
- Развијање музичког укуса.
- Извођење дурских и молских лествица, трозвука и четворозвука са одговарајућим захтевима.
- Упознавање метрике и ритма.
- Упознавање и анализа различитости интерпретације.
- Развијање интересовања за нове задатке и садржаје у области интерпретације на хармоници.

I ЦИКЛУС (I, II и III разред)
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Делови инструмента (мех, десни и леви полукорпус), десна и лева клавијатура.
- Правилно држање инструмента, поставка руку на обе клавијатуре.
- Вођење и промена меха.
- Виолински и бас кључ, нотно писмо, нотне вредности (цела нота, половина, четвртина, осмине,
триоле и одговарајуће паузе), врсте такта (4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8) и појам лествице.
- Обликовање тона и фразе, артикулација (легато, стакато, тенуто).
- Основне динамичке ознаке (p, mf, f), акценти.
- Темпо: Andante, Moderato, Allegro.
- Регистри (промена боје и висине тона, начин употребе регистара).
ЛЕСТВИЦЕ
- Це-дур, Ге-дур, Де- дур, Ф-дур лествице (паралелно у четвртинама, трозвук - мало разлагање и
симултано)
ЛИТЕРАТУРА
- В. В. Терзић: Школа за хармонику, I св.
- З. Ракић: Хармоника за 1. разред основне музичке школе (уџбеник).
- З. Ракић: Хрестоматија за хармонику.
- З. Ракић: Композиције за хармонику.
- А. Факин: Школа за хармонику, I св.
- Л. Међери: Избор композиција за хармонику, I св.
- М. Барачков: Избор композиција за хармонику, I св.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- Це-дур, Ге-дур лествице (паралелно у четвртинама, трозвук - мало разлагање и симултано)
- тридесет техничких вежби-етида (са различитим техничким захтевима);
- осам комада-песмица.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);
3. Две композиције, по слободном избору.
НАПОМЕНЕ
Смотре и обавезни јавни наступи не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.
Њихова сврха је да омогуће јавни увид у квалитет наставниковог рада и процес учениковог развоја
и напретка, као и да створе неопходне услове за учениково рано стицање извођачког искуства.
Школама се оставља могућност да, у оквирима својих школских програма, пропишу неки други
вид оцењивања (усмени или писмени коментар наставника или групе наставника, чланова
одговарајуће комисије).
Ученику је на смотри у току школске године допуштено да свира из нота, али на обавезним
јавним наступима и на смотри на крају школске године мора да свира напамет, једнако као на свим
осталим јавним наступима, смотрама, контролним и годишњим испитима, до краја школовања у
основној музичкој школи.
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II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- У циљу даљег савладавања основних музичких елемената ученик треба да упозна мотив и
реченицу уз јасније диференцирање мелодије од пратње.
- Упознавање основних елемената динамичког нијансирања у практичном раду кроз употребу
ознака: пиано, мецопиано, мецофорте, форте, крешендо и декрешендо.
- Даље усавршавање уједначеног рада прстију десне и леве руке кроз техничке вежбе, свирање
хармонских интервала (терце, сексте). Легато помоћу заједничког тона.
- Техничко напредовање леве руке (основни, акордски и баритон бас). Упознавање акордског
мол-баса и "укрштање" основних и акордских басова. Свирање интервала на левој клавијатури.
- Једноставнија мелодијска кретања на обе клавијатуре (увод у полифонију) уз адекватно
динамичко нијансирање.
- Акцентирање тона мехом.
- Нотне вредности: шеснаестина, пунктирана осмина, триола.
- Обрада нових врста такта: 4/8, 2/2, 3/2, 4/2.
- Нове ознаке за темпо: алегро, андантино, aдађо, ленто (или одговарајуће ознаке за лагани
темпо), ачелерандо, пиу мосо, мено мосо.
- Употреба свих регистара који стоје на располагању ученику и упознавање са њиховом поделом,
уз њихове промене на половини и четвртини паузе.
ЛЕСТВИЦЕ
- Це, Ге, Де, Еф-дур и упознавање са а-мол лествицом: дурске паралелно у четвртинама и
осминама; трозвук мало разлагање и симултано; молска лествица паралелно у четвртинама;
трозвук мало разлагање и симултано.
ЛИТЕРАТУРА
- В. В. Терзић: Школа за хармонику, II св.
- З. Ракић: Хармоника за 2. разред основне музичке школе (уџбеник).
- З. Ракић: Хрестоматија за хармонику.
- З. Ракић: Композиције за хармонику.
- А. Факин: Школа за хармонику, II св.
- Л. Међери: Избор композиција за хармонику, I св.
- М. Барачков: Избор композиција за хармонику, I св.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- лествице и трозвуци по програму;
- петнаест техничких вежби - етида;
- шест композиција различитих епоха и садржаја.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозног карактера);
3. Једна полифона композиција;
4. Једна композиција по слободном избору.
НАПОМЕНА
Два обавезна јавна наступа и смотре на крају школске године, једнако као у првом разреду, не
подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Детаљнија анализа музичког облика треба да послужи и као средство за лакше тумачење
нотног текста, за развијање музичке меморије и диференцирање рада десне и леве руке.
- Примена савладаних врста артикулације кроз одговарајући стил и карактер композиција.
- Рад на развоју техничке спретности ученика.
- Обрада хармонских интервала (подметање и пребацивање прстију).
- Рад на репетицији тона десном и левом руком са разним комбинацијама прстореда.
- Увод у технику "кратког" меха.
- Обрада украса: дуги и кратки предудар, мордент, пралтрилер и краћи трилер.
- Примена триоле у комбинацијама са осминама и обрада синкопе.
- Упознавање нових агогичких ознака и примена ширег динамичког нијансирања.
- Примена регистра у односу на стил и карактер композиције (подела на три групе у односу на
могућности транспоновања).
ЛЕСТВИЦЕ
- Свирање дурских и молских лествица до три предзнака паралелно у четвртинама, осминама и
шеснаестинама, трозвук - мало разлагање и симултано.
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ЛИТЕРАТУРА
- В. В. Терзић: Школа за хармонику, III св.
- З. Ракић: Хармоника за 3. разред основне музичке школе (уџбеник).
- З. Ракић: Хрестоматија за хармонику.
- З. Ракић: Композиције за хармонику.
- З. Вукосављев: Избор композиција за хармонику за 3. и 4. разред - 1. и 2. свеска
- А. Факин: Школа за хармонику, II св.
- Л. Међери: Избор композиција за хармонику, II св.
- М. Барачков: Избор композиција за хармонику, II св.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- лествице по програму;
- десет техничких вежби-етида;
- пет композиција различитих епоха и садржаја.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају првог полугодишта)
- две композиције, по слободном избору.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица (четвртина = 66);
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Једна композиција по слободном избору.

II ЦИКЛУС (IV, V и VI разред)
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Рад на анализи облика (дводелна и троделна песма, мали прелудијум и друго) са елементима
полифоније, кроз детаљнију обраду технике интерпретације интервала на обе клавијатуре.
- Упознавање и свирање једноставнијих композиција цикличног облика (сонатина, свита и
слично).
- Детаљније упознавање ученика са орнаментима и технику интерпретације - двоструки
предудар, групето и трилер.
- У даљем техничком напредовању ученика треба постићи бржи темпо код свих облика
артикулације, као и у тремолу уз употребу краћих нотних вредности.
- Интервале и акорде треба изводити различитим прсторедом.
- Употреба октава - разложено и симултано.
- Упознавање свих основних, акордских и баритон басова (уколико има могућности).
- Скокови на обе клавијатуре уз сложеније елементе оријентације.
- Примена и промене регистра у односу на стил и карактер композиције (подела на три групе у
односу на могућности транспоновања).
ЛЕСТВИЦЕ
- Свирање дурских и молских лествица до четири предзнака кроз две октаве у паралелном и
супротном кретању у четвртинама, осминама и шеснаестинама, а одговарајуће молске лествице
кроз две октаве у паралелном кретању у четвртинама, осминама и шеснаестинама.
- Дурски и молски трозвуци четворогласно у малом разлагању и симултано.
- Свирање октава симултано и разложено.
ЛИТЕРАТУРА
- В. В. Терзић: Избор етида и композиција, I св.
- З. Ракић: Хармоника за 4. разред основне музичке школе (уџбеник).
- З. Ракић: Хрестоматија за хармонику.
- З. Ракић: Композиције за хармонику.
- З. Вукосавњев: Избор композиција за хармонику за 3. и 4. разред - 1. и 2. свеска.
- А. Факин: Школа за хармонику, III св.
- Л. Међери: Избор композиција за хармонику, II св.
- М. Барачков: Избор композиција за хармонику, II св.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- лествице по програму;
- осам техничких вежби-етида;
- четири композиције различитих епоха и садржаја;
- једна циклична композиција.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
Смотра (на крају првог полугодишта)
- две композиције, по слободном избору.
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ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица (четвртина = 76);
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Једна циклична композиција или две композиције различитог карактера.
Испитни програм се изводи напамет.

V РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Детаљније упознавање елемената полифоније (глас, тема, имитација, одговор итд.) и техничких
средстава којима се она остварује, уз евентуалну употребу баритон-баса.
- Рад на анализи облика: тема са варијацијама, свита, сонатни облик, сонатина.
- Упознавање и детаљнија примена већег броја ознака за динамику и темпо.
- Рад на сложенијим захтевима вођења меха (тремоло, тремоландо, рикошет мехом).
- Примена и промене регистра у односу на стил и карактер композиције (подела на три групе у
односу на могућности транспоновања).
- Упућивање ученика на самостално решавање лакших проблема у примени прстореда, разних
начина извођења појединих врста артикулације, вођењу меха и примени регистара.
- Читање с листа одговарајућих вежби, етида и комада.
ЛЕСТВИЦЕ
- Дурске и молске лествице до пет предзнака кроз две октаве у паралелном и супротном кретању,
трозвуци у великом разлагању и симултано.
- Доминантни септакорд у малом разлагању и симултано, октаве симултано и разложено.
ЛИТЕРАТУРА
- В. В. Терзић: Избор етида и композиција, II и III св.
- З. Ракић: Хармоника за 5. разред основне музичке школе (уџбеник).
- З. Ракић: Хрестоматија за хармонику.
- З. Ракић: Композиције за хармонику.
- З. Вукосавњев: Избор композиција за хармонику за 5. и 6. разред - 1. и 2. свеска.
- З. Ракић: Хармоника - албум за младе.
- А. Факин: Марљиви хармоникаш
- М. Барачков: Избор композиција за хармонику, III св.
- Л. Међери: Избор композиција за хармонику, III св.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- лествице по програму;
- осам етида;
- четири композиције различитих епоха и садржаја;
- једна циклична композиција.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
Смотра (на крају првог полугодишта)
- етида и композиција по слободном избору.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица (четвртина = 84);
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Једна циклична композиција.
Испитни програм се изводи напамет.

VI РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
- Стицање основних појмова о стиловима преко литературе која се обрађује.
- Обрада сложенијих двогласних и једноставнијих трогласних полифоних композиција, уз
евентуалну употребу баритон-баса.
- Рад на даљем усавршавању техничких и музичких елемената као нераздвојне целине.
- Постизање ритмичке стабилности у вези са техничком сигурношћу у одређеном темпу.
- Укључивање регистра на краћим нотним вредностима без претходне припреме и сложенија
примена регистра у циљу бољег музичког изражавања. Транспоновање регистрима.
- Проверавање стеченог знања и самосталности ученика у раду. Примена разних начина
извођења појединих врста артикулације, динамике и регистара у зависности од стила и карактера
композиције.
- Читање с листа етида и комада евентуално, импровизација пратње.
ЛЕСТВИЦЕ
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- Дурске и молске лествице до шест предзнака кроз две октаве у паралелном и супротном
кретању.
- Дурски и молски трозвуци (мало, велико разлагање и симултано), доминантни и умањени
септакорди у малом великом разлагању и симултано кроз две октаве у паралелном кретању.
- Свирање октава симултано и разложено.
- Хроматска лествица у паралелном кретању.
ЛИТЕРАТУРА
- В. В. Терзић: Избор етида и композиција, II и III св.
- З. Ракић: Хармоника за 6. разред основне музичке школе (уџбеник).
- З. Ракић: Хрестоматија за хармонику.
- З. Ракић: Композиције за хармонику.
- З. Вукосавњев: Избор композиција за хармонику за 5. и 6. разред - 1. и 2. свеска.
- З. Ракић: Хармоника - албум за младе.
- А. Факин: Марљиви хармоникаш
- М. Барачков: Избор композиција за хармонику, III св.
- Л. Међери: Избор композиција за хармонику, III св.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- лествице по програму;
- шест етида ;
- четири композиције различитих епоха и садржаја;
- једна циклична композиција.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају првог полугодишта)
- етида и композиција по слободном избору.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Једна циклична композиција;
5. Једна композиција виртуозног карактера.
Испитни програм се изводи напамет.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Индивидуалну наставу треба максимално користити у раду са ученицима, без обзира на њихове
способности. То је неопходно код овог инструмента, а у складу са физичким могућностима
почетника.
Приликом постављања односа између програмских захтева и планираног градива треба имати у
виду све основне особине ученика. Прилагођавање наведених програмских захтева способностима
ученика и његовом интересовању уједно усмерава ка квалитетнијој литератури и слушању
одговарајућих композиција на нивоу узраста. Све захтеве треба остварити кроз мањи или већи број
једноставнијих, односно сложенијих примера, зависно од могућности ученика.
Техничке елементе лествица и акорада, разних вежби и етида треба користити за одговарајуће
поступно напредовање и овладавање основним облицима техничке поставке. Треба постићи
одређени темпо кроз уједначени рад прстију у техничким вежбама и етидама, као и рад на техници
меха. Рад на техници меха се прилагођава одређеној артикулацији, стилу и комплетном музичком
изражавању, адекватно узрасту ученика.
Транскрибоване композиције старих мајстора користе се путем упознавања стила, као припрема
за полифонију и каснији развој сложеније слушне контроле, уз независност прстију и руку.
Разни комади и једноставне цикличне форме су потребне за почетни развој музичке маште,
смисла за облик и тонске боје, као и концентрације код ученика.

Употреба регистара треба да буде правилно постављена у односу на поједине музичке и техничке
захтеве. Неговање квалитета тона, ритмичко-метричке стабилности, меморије, динамике, агогике и
осталих елемената чак и код најједноставнијих примера школске литературе је важно за
формирање комплетне музичке личности ученика на нивоу његовог узраста и могућности.
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