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СОЛФЕЂО 
ЦИЉ 
Развијање музикалности и музичке писмености кроз прожимање васпитног и образовног процеса. 
ЗАДАЦИ 
- Развијање музичких способности (музичке меморије, способности праћења мелодијског, 

хармонског и полифоног тока). 
- Развој читања, писања и схватања музике и музичког писма са развојем музичког мишљења. 
- Усађивање звучних представа и њихово везивање са сликом, односно слике са звуком кроз 

стицање знања и вештина (мелодика, ритам, диктати). 
- Упознавање музичке литературе, интерпретације и основних елемената музичких стилова. 
- Осамостаљивање ученика и развој њихових креативних способности. 

I ЦИКЛУС (I, II и III разред) 

I РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
МЕЛОДИКА 
- Це-дур, Ге-дур, Еф-дур: детаљна обрада, лествично и терцно кретање, скокови у све ступњеве, 

посебно скок у доминанту, вођицу, терцу тонике и субдоминанту. 
- Припрема тоналитета кроз дечије песмице са текстом. 
- Виолински и бас кључ. 
- Примери из литературе (за сваки тоналитет по 2 до 3 примера). 
- Припреме молских тоналитета, учење песмица са текстом (а, де и е-мол) и певање 

солмизацијом по слуху, без теоријског тумачења. 
- Дечје музичко стваралаштво - импровизација. 
- Звучна припрема мутација. 
- Певање двогласа бордунског типа. 
РИТАМ 
- Тактирање и бројање на 2, 3 и 4. 
- Врсте такта: 2/4, 3/4 и 4/4. 
- Нотне вредности: од целе до шеснаестине ноте и одговарајуће паузе. 
- Ритмичке фигуре: поделе јединице на два (све фигуре једноставнијег изгледа, синкопа и 

контртан) и четири (без пауза и лукова), узмах и предтакт, лукови корона. 
- Равномерно читање: виолински и бас кључ у једном и два линијска система, као и читање 

вертикално исписаних акорада. 
- Мануелно извођење ритмичких вежби. 
- Читање примера на утврђеним позицијама солмизационих слогова уз обележен темпо и уз 

тактирање. 
- Читање примера из градива инструменталне наставе. 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 
Усмени диктати: 
- Опажање појединачних тонова и мотива (клавир или глас наставника) и певање тих тонова 

солмизацијом. 
- Интонирање тонова (табулатор - нотна слика) солмизацијом. 
- Опажање метра у песмама са текстом. 
- Препознавање записаних ритмичких и мелодијских мотива. 
Писмени диктати: 
- Записивање појединачних или више тонова. 
- Записивање ритмичких или мелодијских мотива. 
- Записивање напамет научених песама и лакших мелодијских примера (у зависности од 

напредовања групе). 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
- Термини и појмови из мелодике и ритма без дефиниција, у оквиру садржаја програма. 
- Нотни и тонски систем, од велике до треће октаве, са вежбањем писања и читања. 
- Именовање тонова солмизацијом и абецедом, хроматски знаци, тетрахорд, лествица, имена 

интервала до октаве (представљени у линијском систему). 
- Лествице: Це, Ге, Еф, Де-дур и њихови тонични квинтакорди. 
- Основне ознаке темпа и карактера (Andante, Moderato, Vivo, Allegro) динамику (f, p, mf, mp, 

crescendo i decrescendo), фразирање (лук, обележан дах) и артикулацију (стакато, легато, тенуто). 

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
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МЕЛОДИКА 
- Обнављање: утврђивање пређених тоналитета, Це, Ге и Еф-дур, примери из литературе и 

песме са текстом. 
- Поставка: а, де и е-мола. Тумачење све три врсте мола уз утврђивање скокова у све ступњеве. 
- Припрема: Де и Бе-дур - илустративни примери из литературе. 
- Примери из литературе (градиво за II разред) и композиције са клавирском пратњом. 
- Певање двогласа бордунског типа и у паралелном кретању. 
РИТАМ 
- Метричке врсте и ритмичке фигуре: јединица бројања четвртина, осмина и четвртина са тачком. 
- Нови тактови 2/8, 3/8, 4/8 и 2/2 - и само дводелна подела и 6/8 припрема само основних фигура 

путем певања одговарајућих песама. 
- Даља обрада четвороделне поделе (ритмичка јединица - четвртина) и обнављање основних 

фигура (ритмичка јединица осмина), примена лукова, пауза, узмаха и предтакта. 
- Промена врсте такта у дечјим песмама са текстом. 
- Пунктирана и обрнуто пунктирана фигура на ритмичкој јединици. 
- Начин извођења: равномерно и ритмичко читање, мануелна репродукција ритма, читање 

одговарајућих инсерата из инструменталне литературе. 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 
- Опажање и интонирање тонова и мотива у обновљеним и новим тоналитетима. 
- Рад са табулатором. 
- Опажање и интонирање дурског и молског квинтакорда - интонирање свих дурских и молских 

квинтакорада на основним тоновима. 
- Опажање и интонирање мале и велике терце и чисте квинте са тенденцијом везивања за 

тоналитет. 
- Опажање дурског, молског и хармонског тетрахорда и њихово интонирање. 
- Увод у опажање апсолутних висина од а1-де2 и е1-а1, као сублимација доминантних 

тетрахорада а-мола и де-мола. 
- Препознавање ритмичких и мелодијских мотива (према градиву). 
- Записивање лакших мелодијских и ритмичких диктата. 
- Опажање метра песама са текстом и у примерима из литературе. 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
- Утврђивање градива из I разреда усменим и писменим вежбама - интервали, тетрахорди и 

лествице. 
- Врсте интервала до квинте, дурски и молски квинтакорд на основним тоновима. 
- Принцип изградње дурских и молских лествица. 
- Доминантни тетрахорд у молу, усмене и писмене вежбе. 
- Проширивање знања из музичке терминологије и увођење једноставних дефиниција. 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
МЕЛОДИКА 
- Обнављање: утврђивање обрађених тоналитета и скокова у тонове доминанте и субдоминанте, 

вођицу, терцу тонике и II ступањ кроз инструктивне вежбе и примере из литературе. 
- Композиције са клавирском пратњом, певање двогласа. 
- Импровизације. 
- Обрада: Бe-дур, гe-мол, Дe-дур, хa-мол и А-дур лествице. 
- Припрема: це-мол, Е-дур, еф-мол. Певање лествица, каденце, мелодијских мотива и 

једноставних примера у дуру и истоименом молу (Ге-дур и ге-мол, Це-дур и це-мол, Де-дур и де-
мол и А-дур и а-мол). 

- Илустративни примери из литературе. 
- Техничке вежбе: певање хроматских скретница и пролазница уз хармонизацију наставника. 
- Транспоновање мотива кроз све пређене тоналитете. (Видети методско упутство). 
РИТАМ 
- Метричке врсте и ритмичке фигуре: 6/8 - све основне комбинације и примена лукова и пауза 

(без поделе тродела). Информативно поређење 2/4 са 6/8. 
- Обнављање и проширивање знања из дводелне и четвороделне поделе синкопа на две и на 

једној јединици, четвороделна подела осмине и половине као ритмичке јединице. 
- Триола. 
- Утврђивање пунктираног ритма. 
- Равномерно и ритмичко читање: равномерно повећање брзине читања уз обележен темпо. 
- Мануелна репродукција. 
- Умерен и умерено брзи темпо. 
- Ритмичко читање инсерата из одговарајуће инструменталне литературе. 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 
- Опажање и интонирање тонова и мотива из мелодике. 
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- Препознавање и записивање ритмичких мотива, одређивање метра и записивање ритмичке 
окоснице. 

- Мелодијско-ритмички диктат једноставне фактуре по двотактима. 
- Интонирање доминантног септакорда у обрађеним тоналитетима са разрешењем у тонику. 
- Опажање апсолутних висина у првој и другој октави - усмено и писмено. 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
- Дурске лествице до четири предзнака, а молске до два и це-мол. 
- Квинтакорди на главним ступњевима у обрађеним тоналитетима. 
- Интервали - имена, врсте, звучност до октаве. Утврђивање дурских и молских квинтакорда на 

свим основним тоновима. 
ИСПИТНИ ПРОГРАМ 
1. Писмени део: мелодијски диктат у тоналитетима до два предзнака; 
2. Тест из теорије: лествице, тетрахорди, имена и врста интервала, дурски и молски квинтакорд; 
3. Усмени део: 
- мелодијска вежба (тоналитети пређени у I, II и III разреду); 
- парлато- виолински и бас кључ. Пређено градиво из I, II и III разреда. 

II ЦИКЛУС (IV, V и VI разред) 

IV РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
МЕЛОДИКА 
- Обнављање: тоналитети из претходних разреда са применом скокова, лаганих и брзих темпа, 

дужих музичких фраза. 
- Вишегласни примери, композиције са клавирском пратњом и из литературе. 
- Импровизација. 
- Обрада: фис-мол, Eс-дур, це-мол, Е-дур, цис-мол, Aс-дур и еф-мол уз примену инструктивних 

вежби и примера из литературе. 
- Обрада хроматских скретница и пролазница, тонално стабилне алтерације 
РИТАМ 
- Утврђивање градива трећег разреда кроз парлато и диктат. 
- Нове мере и фигуре: 6/8 са простом деобом тродела, 6/4 без деобе. 
- Синкопирани ритам у врстама парне дистрибуције. 
- Двоструко пунктирана и обрнуто пунктирана фигура на две ритмичке јединице. 
- Сукобљавање триоле и пунктираних фигура на јединици бројања. 
- Равномерно читање у два система и у једном са променама кључа. 
- Ритмичко читање етида и примера из литературе са применом свих темпа. 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 
- Опажање и интонирање лествичних тонова и мотива из мелодике и њихово записивање. 
- Опажање и записивање апсолутних висина у првој, другој и малој октави. 
- Опажање доминантног септакорда и умањеног. 
- Опажање и интонирање консонантних квинтакорада и њихових обртаја као и опажање и 

интонирање штимова. 
- Ритмички и мелодијски диктат у оквиру градива. 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
- Утврђивање обртаја интервала до октаве. 
- Обрада молских лествица до четири предзнака. 
- Поставка лествичних квинтакорада у природном, хармонском и мелодијском молу. 
- Утврђивање лествичних квинтакорада у дурској лествици. 
- Мали дурски септакорд на доминанти у дуру и молу, а умањени септакорд у молу са 

разрешењем све у обрађеним тоналитетима. 

V РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
МЕЛОДИКА 
- Обнављање: утврђивање тоналитета од два до четири предзнака, мелодијске вежбе и примери 

из литературе. 
- Вишегласно певање и композиције са клавирском пратњом. 
- Информативно: модулације у доминантне дурске тоналитете и паралелни мол, почетни 

тоналитет са једним предзнаком: Це-Ге-Це-дур, Еф-Це-Еф-дур, а-це-а-мол. 
- Нове лествице: Ха-дур, Дес-дур и бе-мол. 
- Певање мелодијских примера у дуру и истоименом молу (мутација). 
- Певање народних песама са текстом у основним мерама и народним ритмовима. 
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- Транспоновање мотива. 
- Рад са табулатором приликом поставке нових тоналитета. 
РИТАМ 
- Метричке врсте и ритмичке фигуре: сложенија подела тродела у тактовима 6/8 и 9/8 са 

луковима и паузама. 
- Пунктиране фигуре троделних ритмова (сићилијана и тирана). Упоређивање 6/4 са 3/2. 
- Утврђивање триоле, узмаха и предтакта. 
- Поставка триоле на половини ритмичке јединице. 
- Народни ритам 5/8, 7/8 и 9/8 са једним троделом. 
- Равномерно и ритмичко читање. 
- Мануелна репродукција приликом обраде нових ритмичких врста и фигура. 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 
- Опажање појединачних тонова мотива и штимова у свим тоналитетима. 
- Опажање и интонирање умањеног и прекомерног квинтакорда са разрешењем и везивањем за 

тоналитет. 
- Опажање интонирање прекомерне и умањене квинте са разрешењем. 
- Интонирање доминантног септакорда и умањеног септакорда. 
- Ритмички и мелодијски диктати из градива ритма мелодике. 
- Опажање и записивање апсолутних висина у различитим регистрима. 
- Све лествице и лествични квинтакорди. 
- Каденце дура и све врсте мола. 
- Поставка мол-дура. 
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
- Утврђивање и проширивање знања обртај консонантних квинтакорада, а поставка умањеног и 

прекомерног квинтакорда. 
- Доминантни септакорд и обртаји. 
- Термини и орнаментика. 

VI РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
МЕЛОДИКА 
- Обнављање и утврђивање обрађених тоналитета. 
- Обрада: Фис-дур, Гес-дур и ес-мол. 
- Певање лествичних квинтакорда, штимова и каденци свих тоналитета до седам предзнака. 
- Хроматске скретнице и пролазнице, мутације у мелодијским примерима (дијатонска модулација 

и даље информативно). 
- Вишегласни примери и канони, композиције са клавирском пратњом. 
- Импровизација. 
- Певање српских народних песама. 
РИТАМ 
- Ритмичко читање етида инструменталног типа из градива VI разреда. 
- Примена промене кључа или два система. 
- Мануелно извођење ритма поставка дуоле. 
- Ново градиво: народни ритмови 8/8 уз обнављање 5/8, 7/8 и 9/8 (упознавање са народним 

ритмовима 10/8, 11/8, 12/8). 
- Ритмичка јединица шеснаестина, 6/16. 
- Супротстављање 5/4 са 6/4 и 2/2 у умереном лаганом темпу. 
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ 
- Опажање и интонирање комплетног обрађеног градива од првог разреда. 
- Опажање и интонирање умањеног квинтакорда са обртајима. 
- Опажање и интонирање малог дурског септакорда са обртајима и умањеног септакорда са 

разрешењем. 
- Опажање и интонирање повезати за тоналитет. 
- Опажање и бележење апсолутних висина уз повезивање низова. 
- Ритмички и мелодијски диктат. 
ИСПИТНИ ПРОГРАМ 
1. Писмени део: - диктат до четири предзнака. 
2. Усмени део: 
- мелодијска вежба - тоналитети до четири предзнака (скретнице, пролазнице и мутација); 
- парлато - промена кључа, виолински и бас, са свим ритмичким фигурама. 
ПРЕДЛОГ ЛИТЕРАТУРЕ: 
- В. Цветковић и Ј. Михаљица: Солфеђо за први разред шестогодишње основне музичке школе, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
- В. Цветковић и Ј. Михаљица: Солфеђо за други разред шестогодишње основне музичке школе, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
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- А. Јовић-Милетић и З. Николић: Солфеђо за трећи разред шестогодишње основне музичке 
школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

- А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић и З. Николић: Солфеђо за четврти разред шестогодишње 
основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

- А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић, З. Николић: Солфеђо за пети разред шестогодишње основне 
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

- В. Цветковић и Ј. Михаљица: Солфеђо за шести разред шестогодишње основне музичке школе, 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

- З. М. Васиљевић: Солфеђо-ритам, I - VI, Нота, Књажевац. 
- Б. Поповић: Солфеђо I - VI, Удружење музичких и балетских педагога Србије 
- В. Јовановић: Солфеђо I - VI 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Основни дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа с нотом сликом, како 

за област мелодике тако и за област ритма. Овим се наставним смером усклађује рад на диктатима с 
певањем и ритмичким читањем. Звучне представе су, по правилу, мелодијски примери (песме са текстом и 
примери из литературе), мелодијски мотиви (за транспоновање, ради учвршћивања скокова у поједине 
ступњеве; за певање увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје тоналитета и за постављање 
метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем месту, лествични низови (распевавање ученика, 
ширење обима гласа, упознавање лествица). 

Примери се обрађују по слуху, у почетним разредима, или из нотног текста, наравно, уз помоћ 
наставника, а и певањем солмизационим слоговима уз тактирање. Свака нова наставна област праћена је 
наведеним поступцима, који се потом преносе на опажање појединачних и више тонова, ритмичких фигура, 
метричких врста и усмених мелодијско-ритмичких диктата. 

Остале дисциплине, теорија, опажање, интонирање са диктатом, уско се повезују са наставним градивом 
из мелодике и ритма, нарочито у прва два разреда. За све годишње испите, шестогодишњег, 
четворогодишњег и двогодишњег образовања испитне вежбе и задатке не пише предметни наставник већ 
су истоветне за све ученике и задаје их актив наставника солфеђа. 

РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ГРАДИВА 
Приликом планирања наставе за целу годину, полугодиште и тромесечје, треба предвидети време за 

обнављање већ постављених методских јединица, као и њихово даље разрађивање. После одређења када 
ће се припремати и поставити један тоналитет треба имати у виду то да се у последња два месеца школске 
године не постављају нове лествице. То исто важи и за ритмичке поставке јер је и за мелодику и за ритам 
потребно одређено време како би се звучне представе усвојиле и надоградиле новим захтевима (више 
скокова, тежи захтеви за ритмичко читање, примена вокалне и инструменталне литературе из градива тог 
разреда, писмени диктати, певање примера са листа) - а ради припремања ученика за што самосталније 
извођење и опажање музичког тока. 

Када се у оквиру методске јединице планира ново градиво из ритма треба користити певање у већ 
познатом тоналитету, а када је поставка нове лествице у питању, треба користити познате ритмичке фигуре 
и метричке врсте. Ново градиво увек прати - после поставке - рад на препознавању, као најелементарнијем 
виду учења. Писмени диктати и певање са листа (без претходне припреме) следе касније, на другим 
часовима, као и приликом обнављања претходних поставки, али са већим захтевима. Тиме се гарантује 
постојање концентричних кругова, познатих у свим педагошким дисциплинама у школама општег 
образовања. 

ОПАЖАЊЕ - ИНТОНИРАЊЕ - ДИКТАТИ 
Опажање појединачних тонова основа је памћења звука сваког ступња у лествици. Опажање 

појединачних тонова треба почети са неколико тонова (најбоље три) и то у једној до две октаве(мала и прва 
октава). Постепено се брзина свираних тонова повећава и шири обим (до три октаве), с тим да се 
идентификовани тонови певају солмизацијом када се изводе у гласовном регистру, а изговарају или 
записују када се примењује већи обим. Овоме треба додати препознавање интервала, односно 
препознавање два симулативно одсвирана тона, која ученици најпре препознају певањем, а потом утврђују 
који је интервал (у зависности од програма одређеног разреда). 

Усмене диктате (мелодијске и ритмичке) ученици изводе групно и појединачно, нарочито непосредно 
после учињене грешке у певању или писању диктата. Певањем диктираног мотива ученици развијају 
меморију, а она се даље усавршава техником рада на самодиктату (записивање научене песме или певање 
мелодијског примера са табле и његовог записивања после брисања). 

Интонирање тонова према усменом диктату наставника треба да се избегава (осим када се припрема 
неки детаљ). Треба користити нотну слику - табулатор јер се тако више везује звук са нотном сликом. 
Интонирање интервала и акорада треба што више везивати за тоналитет, односно лествицу која се тада 
обрађује у мелодици. Интонирање и опажање акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос 
трозвука на главним ступњевима. Као допуна ових поступака интонирају се акорди и од слободних датих 
тонова, али увек са именовањем тонова. 

Диктати као резултат постављених звучних представа су обавезни на сваком часу. Писмене диктате не 
могу успешно да раде ученици који нису вежбали писање нота и преписивање вежби из уџбеника и на тај 
начин савладали читко и брзо читање и, нарочито, правилну ортографију. 

Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина претходе свакој појави мелодијско-
ритмичких диктата. 

Опажање апсолутних висина, област која је, као нова, уведена приликом конципирања претходних 
Наставних планова и програма, планирана је да се ради од II разреда. Дакле, ради се на опажању свих 
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хроматских тонова од V до I ступња а-мола и де-мола, с тим да се опажени тонови не певају већ се 
изговарају абецедом или записују. Даљи развој се преноси у средњу школу с тенденцијом убрзавања 
диктирања, али са обавезном паузом између сваке тонске висине. Овиме се убрзава рад на мелодици и 
диктатима. 

МЕЛОДИКА 
Новину представља савлађивање лествица у неколико етапа. Припрема тоналитета, у почетним 

разредима, изводи се учењем песмама по слуху, прво са текстом, а потом солмизацијом, опажањем 
диктираних тонова сличних кретању мелодије у песми (по узору на многе стране школе), приказивањем и 
теоријским тумачењем лествице. 

Поставка подразумева обнављање научене песме, утврђивање лествице абецедним изговором у 
секундама и терцама, изговором тоничног трозвука и каденце, препознавањем мотива, певањем 
инструктивних вежби и лакших примера из литературе и савлађивањем једног канона. Опажање тонова и 
касније интервала и акорада из каденци, певање тежих примера из литературе и двогласних примера 
одвија се у облику обнављања тоналитета обично следеће године. Тада се утврђују тежи скокови. Ова 
фаза обраде тоналитета праћена је писаним диктатима, док је претходна базирана на усменим диктатима, 
од писмених је тражено записивање само појединачних тонова и више тонова. 

У старијим разредима, када ученици имају довољно усвојене функционалне односе, односно стабилне 
ступњеве, припрема и поставка следе непосредно једна иза друге. Оне лествице које имају велики број 
предзнака савлађују се теоријски или упоређивањем и изводе се певањем лествица и каденце и илуструју 
примером из литературе (Цис-дур на пример). 

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 напамет и 
користе их за даљу поставку ритма. Она се одвија на следећи начин: препознавање мотива, извођење 
кратких ритмичких мотива са новим градивом, мануелно извођење, учење ритмичких примера без тонских 
висина, савлађивање ритмичких етида - парлато уз помоћ наставника ради правилног акцентовања, 
испитивање наученог градива, самостално извођење нових задатака са сличним садржајем, писмени 
диктати и читање примера из вокалне и инструменталне литературе. 

Опажање врста такта стално прати рад на ритму и преноси се на записивање ритмичких окосница наших 
народних песама и игара. 

Пре рада на парлату, али и касније (вежбе са променом кључа), користи се читање у једнаком трајању 
исписаних нота, са или без обележене метричке врсте. Равномерним читањем ученици савлађују 
континуирано праћење нотног текста са обележеним темпом а тиме и технику читања литературе коју 
свирају, односно певају (без враћања код учињене грешке). 

Домаћи задатак треба да садржи: преписивање нота, вежбе из ортографије, утврђивање научених 
ритмичких етида, вежбе равномерног читања, утврђивање добро научених примера за поставку мелодике и 
ритма (песме са текстом и примери из литературе), евентуално, утврђивање оних мелодијских вежби које су 
обрађене на часу. 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 
ЦИЉ 
Теоријско обједињавање свих музичких појмова и израза, као и повезивање теоријске наставе са 

солфеђом и наставом инструмента, односно певања. 
ЗАДАЦИ 
- Упознавање музичких појмова и појава. 
- Владање законитости теорије музике. 
- Остваривање функционалних задатака - стицање брзине у схватању тонских односа (лествице, 

интервали и акорди). 
- Владање музичком ортографијом. 

VI РАЗРЕД 
(1 час недељно, 35 часова годишње) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
- Појмови и дефиниције. 
- Постављање и упоређивање лествица. 
- Тоналитети. 
- Обрада интервала. 
- Постављање акорада. 
- Многостраност тонова. 
- Орнаменти. 
ГРАДИВО 
- Утврђивање појмова и термина обрађених у претходним разредима, њихово дефинисање и 

систематизација (линијски систем, кључеви, тон и његове особине, метар и метричке ознаке, 
односно врсте такта, интервал, акорд-трозвук и четворозвук, тетрахорд, лествица, тоналитет). 

- Ново градиво: музичка фраза, фразирање, агогика, артикулација, динамика, темпо с 
одговарајућим италијанским називима. 
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- Лествице: теоријско обнављање свих дијатонских лествица, упоређивање истоимених и 
паралелних тоналитета, упоређивањем лествица удаљених за хроматски полистепен (Де-дес, Це-
цис) и енхармонских лествица (Дес-Цис, Гес-Фис, Бе-Аис). 

- Поставка мол-дура. 
- Лествични квинтакорди. 
- Интервали: интервали до октаве и њихови обртаји. 
- Сложени интервали. 
- Хроматске промене интервала и њихова разрешења (умањени и прекомерни интервали). 
- Карактеристични лествични интервали. 
- Трозвуци и четворозвуци: обнављање консонантних квинтакорада и њихових обртаја и поставка 

умањеног и прекомерног квинтакорда. Основни облик и обртаји МD7-везати у тоналитету за 
доминанту. Умањени, полуумањени и мали молски септакорд на одговарајућим ступњевима у 
тоналитету. Поставка септакорада у основној дурској и молској лествици. 

- Многостраност тонова и дурског квинтакорда. 
- Ортографија и орнаментика: вежбе правилног писања. Основни украси и фигуре. 
ИСПИТНИ ПРОГРАМ 
1. Писмени део: интервали, лествице, акорди и ортографија. 
2. Усмени део: 
- интервали и акорди и њихови обртаји; многостраност тонова и дурског квинтакорда; 
- познавање термина и дефиниција; познавање свих ознака које прате нотни текст. 
ЛИТЕРАТУРА 
И. Дробни и З. М. Васиљевић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
М. Тајчевић: Основе теорије музике 
Д. Деспић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Теорија музике је посебан предмет у завршном разреду шестогодишње школе. Од првог до петог 

разреда шестогодишње школе теорија музике прати сваку поставку и обраду методске јединице, 
како у мелодици и ритму, тако и у интонирању, опажању и диктатима. 

У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру домаћих задатака - 
преписивање примера из уџбеника и именовање исписаних нота и нотних записа, по диктату 
наставника, дакле, овладавање нотним писмом у виолинском и бас кључу (обележавање нотних 
трајања и пауза, врсте такта). Редослед нотних тонова, изговор солмизацијом и абецедом успешно 
је савладан када ученици нижу све тонове узлазно и силазно од било ког почетног тона у 
секундама, а затим у терцама у обиму две октаве. Иако се квинтакорд теоријски обрађује у другом 
разреду, у првом разреду је предвиђена припрема како би се лакше усвојио кроз изговор терци и 
трозвука на главним ступњевима обрађених дурских лествица (каденца). 

Основне појмове наставник објашњава примерено узрасту ученика. У почетним разредима ће то 
бити једноставна објашњења, а потом ће се усложњавати зависно од развоја схватања ученика и 
методске јединице. Све основне појмове: ступањ, степен, полустепен, предзнаци, тетрахорд, 
лествица, трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и друго, требало би исписивати на табли речима и 
нотном сликом, а и показивати и одсвирати на инструменту. Изградња тетрахорда од било ког 
основног тона и проналажење полустепена изванредна је вежба за схватање лествица. Увиђањем 
распореда целих степена и полустепена у тетрахорду ученици су спремни за теоријску изградњу 
свих дијатонских лествица. 

Већ у I разреду се може поставити принцип изградње дурских лествица: на познати горњи 
(доминантни) тетрахорд Це-дурa додавањем навише тетрахорда са полустепеном на крају низа, 
добија се Ге-дур лествица (квинтни круг навише), и супротан смер - од тоничног тетрахорда Це-дура 
спуштањем још једног тетрахорда са истим распоредом целих степена и полустепена добијамо Еф-
дур (квинтни круг наниже). Хроматске промене основних тонова догађају се у смеру кретања - код 
лествица са повисилицама у горњем тетрахорду (вођица), а код лествица са снизилицама у доњем 
тетрахорду (субдоминанта). 

Молске лествице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. Ради очувања 
и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција (Т-SD-D) у почетном 
разреду обрађивати каденцу хармонског мола. Обрадама свих врста молске лествице утврђује се 
доминантни тетрахорд абецедним изговором. Изговарањем свих тонова доминантних тетрахорада 
молске лествице улази се у област хроматике. Промену у хармонском молу објаснити хармонским 
разлозима (дурска доминанта), а у мелодијском молу мелодијским разлозима (елиминисање 
прекомерне секунде). 

Квинтне кругове треба обрадити у III разреду као и низање повисилица (последња повисилица - 
вођица) и снизилица (претпоследња снизилица - име тоналитета). У каснијим разредима 
упоређивати, теоријски и звучно, истоимени дур и мол, паралелне лествице, лествице удаљене за 
хроматски полустепен и енхармонске лествице. 

Препоручују се писмена вежбања: исписивање предзнака задате лествице у оба кључа, 
исписивање лествичног низа са предзнацима испред нота, препознавање лествице на основу 
исписаног низа (не увек од првог ступња), упоређивање лествичних тетрахорда, проналажење 
једног тетрахорда у више лествица, и друго. 


