ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМза период 2018-2022.године

ХОР

ПРОГРАМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ ХОРА
Фонд: 108 часова
Циљ: Развој музичке културе, упознавање са хорским песмама уз неговање националне традиције хорског певања , развијању
музикалност и креативност, активно учешће у музичком животу школе и локалне средине

Глобални план:
Садржаји/активности
Аудиција за хор
Упознавање са хорским певањем, врстама
хорске музике, начинима и моделима
извођења, Врстама гласова
Упознавање са нотним записима, њиховим
читањем и употребом, вежбе загријавања
Разврставање ученика по гласовима
Избор мелодија за рад са ученицима
Увежбавање песама по гласовима и
извођење музике

Број часова
6
4

Јавни наступ
Анализа наступа и рада
Укупно

24
4
108

4
2
4
60

Хор ће пратити програмске садржаје из области културне и јавне делатности школе, учествовати у приредбама за Дан школе и Светог
Саву, у промоцији ученика осмог разреда, као и у неким другим манифестацијама.

Садржај програма

Број
часова

Активност
ученика

Активност
наставника

Начин и поступак
остваривања
садржаја
-демонтрација,
извођење

Циљеви и задаци

Аудиција за хор

6

Прати,
усмерава,
процењује,
свира

Упознавање са хорским
певањем, врстама хорске
музике, начинима и
моделима извођења,
Врстама гласова
Упознавање са нотним
записима, њиховим
читањем и употребом,
вежбе загријавања

4

Изводе
тражене
мелодијске и
вежбе
тактирања
Слушају,
дискутују,
увежбавају

Демонстрира,
представља,
дискутује,
објашњава,
свира
Демонстрира,
представља,
дискутује,
објашњава,
свира,

демонтрација,
извођење

-развој естетског
доживљаја слушања
хорске музике

4

Слушају,
дискутују,
увежбавају

демонтрација,
извођење

Слушају,
изводеу,
увежбавају

Демонстрира,
објашњава,
свира,

демонтрација,
извођење

4

Слушају,
дискутују

селектује, бира
мелодије

демонтрација,

60

- певање
песама самосталност
- изражајност
упоређивање

- наводи
- комуницира
-дискутује,
свира

- аудитивна
- дијалошка
- демонстративна

-развој естетског
доживљаја слушања
хорске музике,
развијање
способности слушања
и репродуковања
мелодија
- неговање
способности
извођења музике
певањем
-развој естетског
доживљаја слушања
хорске музике
- неговање
способности
извођења музике
певањем - неговање
смисла за колективно
музицирање
(певање), за тимски

Разврставање ученика по
гласовима

2

Избор мелодија за рад са
ученицима
Увежбавање и извођење
музике
а) Певање песама ( учење
по слуху и учење песме са
нотног текста)
- са савким гласом посебно
а потом обједињено

-избор ученика који
имају потребне
способности за хор

рад
Припреме за јавни наступ –
пробе са другим
учесницима- и јавни
наступи
Анализа наступа и рада

24

4

- развијање
способности
за грађење
мелодије креативност изражавање

- усмерава анализира дискутује

- дијалошка демонстративна

- подстицање
стваралачког
ангажовања ученика развијање музичке
креативности развијање
способности за
импровизацију
мелодије

