Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02 и 82/08) и член 25 став 2 од Законот за основно образование (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 103/08) министерот за образование и наука ја утврди наставната програма по предметот
музичко образование за VIII одделение на осумгодишното основно образование, односно IX одделение на деветгодишното
основно образование.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

НАСТАВНА
ПРОГРАМА

МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, февруари 2008

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАБЕЛЕШКА:
Согласно динамиката за воведување на деветгодишното основно воспитание и образование наставната програма за учениците во

VIII одделение на осумгодишното основно училиште од учебната 2010/11 година е еквивалентна на наставната програма
за IX одделение на деветгодишното основно училиште.

Според наставниот план за предметот muzi~ko obrazovanie се планирани по 1 час неделно, односно 36 наставни часа
годишно.
Наставниот предмет muzi~ko obrazovanie во наставниот план има статус на задолжителен наставен предмет.

1. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО IX ОДДЕЛЕНИЕ
Ученикот/ученичката:
-

-

да пее песни со разновидна мелодиска линија, различни по карактер и содржина по слух и по ноти;
да разликува рамноделни и нерамноделни тактови по слух;
да развива способност за целосно слушње на музичко дело;
да воочува, препознава и разликува разни видови музички дела;
да ги препознава по слух и именува слушаните дела (композитор и наслов);
да стекнува навика за слушање музичко-сценски дела;
да ги именува музичките елементи на музичко-сценските дела;
да стекнува сознанија за животот и творештвото на одредени комозитори;
да се запознае со претставниците на популарната музика во Македонија;
да ги споредува жанровите на популарната музика;
да ја сфати улогата на музиката во филмот;
да формира музички вкус;
да формира сопствени ставови за нив;
да ги продлабочува знаењата за дурските и молските скали;
да ги проширува знаењата на музичката терминологија и музичката писменост;
да ги препознава и именува видовите инструменти;
да ги продлабочува знаењата за музичките форми;
да ги продлабочува знаењата на елементите и карактеристиките на народното музичко творештво;
да развива умеења и навика за примана на ИКТ при реализација на поставените задачи.

2. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

1. ВОКАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА - IX одделение (4 часа)
Цели
Ученикот/ученичката:
- да го развива опсегот на
гласот;
- да применува правилна
вокална интерпретација;
- да се оспособува за групно
пеење;
- да развива чувство за
ритам и да идентификува
определен ритам;
- да пее песна по ноти со
соодветени елементи од
музичката писменост.

Содржини
- Пеење по слух:
-уметничка, забавна или
народна песна (7/8
такт), со соодветна
содржина и тонски обем
- Пеење по ноти:
- песна со соодветени
елементи од музичката
писменост

Поими

Активности и методи
- Пеење уметничка, забавна или народна песна (7/8
такт), со соодветна содржина и тонски обем според
постапката на обработка на песна по слух (пр.:
обработка на песна по избор на наставникот).
Напомена: наставникот треба да внимава опсегот на
песните да одговара на гласовните можности на
учениците.
- Пеење по ноти - песна со соодветни елементи од
музичката писменост според постапката на обработка
на песна по ноти.

2. МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ - IX одделение (6 часа )
Цели
Ученикот/ученичката:
- да препознава и
применува F- dur скала;
- да ги препознава и
применува знаците за
промена на висината на
тонот;

- да препознава и
применува d-moll скала
скала;
- да ја сфати поделбата на
трите видови на молската
скала;
-да ги препознава и
разликува трите видови на
d-moll скалата;

Содржини
- Дурски тонски скали со
бемол
F- dur скала

Поими
- Знак bemol

Активности и методи
-Вежби за запишување на скалата F-dur и
нејзините елементи.

- Си bemol (b)
-Вежби за визуелно препознавање на скалата
F-dur со нејзините елементи.
-Пеење на мелодиски вежби во скалата F-dur
со анализа на нејзините елементи кои се
сретнуваат во вежбите.
-Вежби за запишување, визуелно
препознавањена скалата d-moll (трите
видови) и нејзините елементи.

- d-moll скала (трите
видови)

- Хармонски вид на
мол
- До диез (cis);
мелодиски вид на мол
-Си бекар (h)
-Пеење на мелодиски вежби во скалата d-moll
трите видови (природен, хармонски и
мелодиски) со анализа на нејзините елементи
кои се сретнуваат во вежбите.

- Ритмичка појава:
синкопа

- Синкопа

- Нерамноделен 7/8 такт

- 7/8 такт

- да ги воочува разликите на
скалите F- dur и d-moll
(трите видови);
-да ја препознава и
применува ритмичката
појава синкопа;
- да го усвои поимот
нерамноделен такт;
- да го сознае 7/8

-Вежби за препознавање на синкопа:
- читање на ритмички вежби со синкопа;
- пеење на мелодиски вежби со синкопа;
-утврдување на сите изучени поими преку
ребуси, крстозборки и др.
- Музички примери во нерамноделен 7/8
такт:

нерамноделен такт.

- откривање на 7/8 такт преку ритмички и
мелодиски вежби;
- воочување на 7/8 такт преку слушање, пеење
или играње на примери од музичкиот фолклор.

3. СЛУШАЊЕ МУЗИКА - IX одделение (14 часа)
Цели
Ученикот/ученичката:
- da prepoznava i razlikuva
razni muzi~kо-сценски дела;
- да стекнува навика за
слушање музичко-сценски
дела;
- да се запознае со животот и
творештвото на домашни и
странски композитори;
- да ги разбере
карактеристиките на жанрот
опера, оперета, балет и
мјузикл;
- да објаснува за музичките
карактеристики на операта,
оперетата, балетот и
мјузиклот;
- да ги препознава по слух
фрагментите од дадените
музичко-сценски дела;
- да се запознае со животот и
творештвото на домашни и
странски композитори (преку
музички дела посочени за
слушање);
-да дискутира за разликите и
сличностите помеѓу музичкосценските дела;
-да се изразува со сопствени
зборови за впечатпците за
гледано/слушано музичкосценско дело;

Содржини
- Музичко-сценски
дела:
- oпера
- оперета
- балет
- мјузикл

Поими
-Опера
-Оперета
-Балет
-Мјузикл

Активности и методи
Запознавање на музичко-сценски дела преку
аудио-визуелна демонстрација на соодветни
примери од домашни и странски автори.
Запознавање со биографија и творештвото на
композитори преку: слики, текст и др.
Опера:
Запознавање со жанрот опера (специфики на
операта).
Домашни автори:
К. Македонски:,,Цар Самуил“или друга опера по
избор на наставникот.
Странски автори:
Џ.Верди:,,Травијата“или друга опера по избор на
наставникот
Оперета:
Запознавање со жанрот оперета (специфики на
оперета).
Странски автори:
Жак Офенбах: ,,Орфеј во подземниот свет“
Јохан Штраус(помладиот):,,Лилјакот“
или друга оперета по избор на наставникот.
Балет:
Запознавање со жанрот балет (специфики на
балетот).
Домашни автори:
Т. Прокопиев:,,Лабин и Дојрана“ или друг балет

по избор на наставникот.
Странски автори:
П. И.Чајковски:,,Оревокршачка“
или друга балет по избор на наставникот.
Мјузикл:
Запознавање со жанрот мјузикл (специфики на
мјузикл).
Леонард Бeрнштаjн:,,Приказна од западната страна“
Вилијам Лојд Вебер: ,,Фантом во операта“
или друг мјузикл по избор на наставникот.
-да ги разбере
карактеристиките на
различни жанрови на
популарната музика;
-да ги проценува вредностите
на популарната музика.

-Различни жанрови на
популарната музика(џез,
поп, рок и др.)

Слушање примери од различни жанрови на популарна
музика по избор на наставникот и учениците.

Посета на опера, оперета, балет, мјузикл, како и
концерти на популарна музика.

4. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ - IX одделение (10 часа)
Цели
U~enikot/u~eni~kata:

- da ja usvoi podelbata
na muzi~ki
instrumenti;
- da gi prepozna i
voo~uva razlikite
pome|u grupite na
instrumenti;
- da gi razlikuva,
prepoznava i imenuva
muzi~kite instrumenti
po na~inot na svirewe
i vizuelno;
- da neguva interes kon
instrumentalnata
muzika.

Содржини
Поделба на музичките
инструменти на:
- жичени, дувачки,
удирачки и инструменти
со клавијатура.

- Жичени инструменти:
трзачки
гудачки

- Дувачки инструменти:
дрвени
лимени (метални)

Поими

Активности и методи

- Визуелно и слушно препознавање на секоја група на
- Жичени
инструменти
-Дувачки
инструменти
-Удирачки
инструменти
-Инструменти со
клавијатура
- Жичени
инструменти:
трзачки: харфа,
гитара, мандолина
гудачки: виолина,
виола, виолончело и
контрабас
- Дувачки
инструменти:
дрвени: флејта,
пиколо, кларинет,
саксофон, обоа,
фагот
лимени(метални):
хорна, труба,
тромбон, туба

музички инструменти преку презентација на слики,
аудио-визуелни примери и сл.
Напомена: посочените музички дела можат да се
слушаат како фрагменти, во функција на слушно
препознавање на инструментот.
Наставникот може да прави сопствен избор на дела и
нивните фрагменти.
Примери за слушање:

- Жичени инструменти:
Чајковски:,,Валс на цвеќињата“(вовед харфа)
Јоакин Родриго - ,,Концерт за гитара и оркестар‘‘ втор
став , dela za mandolinski orkestar.
Гудачки: Rimski-Korsakov: ,,[eherezada” (voved –
guda~i zaedno i violina solo), Sen-Sans: ,,Lebed”
(violon~elo), Sen-Sans: ,,Slon” (kontrabas) i dr. po
izbor na nastavnikot
- Дувачки инструменти:
дрвени:
Prokofjev: ,,Petre i volkot” (flejta, oboa,
klarinet, fagot)
лимени(метални):
Primeri od izvedbite na Luis Armstrong (truba)
Monte: ^arda{ (Kiril Ribarski - trombon)
Musorgski-Ravel: ,,Sliki od izlo`ba” - ,,Bidlo”
(tuba);

Prokofjev: ,,Petre i volkot” (horni).
- Удирачки
инструменти:
- со определена висина на
тонот
- неопределена висина на
тонот

- Инструменти со
клавијатура

Удирачки
инструменти:
-со определена
висина на тонот:
тимпани, ксилофон,
вибрафон;
-неопределена
висина на тонот:
триангл, голем тапан,
мал тапан, чинели,
маракас, дајре,
кастањети, гонг.
- Инструменти со
клавијатура:
чембало, оргули,
хармоника, пијано,
пијанино.

Удирачки инструменти:
Glinka: ,,Mar{ na ^ernomor” (razli~ni udarni)
Ravel: ,,Bolero”
Primeri od popularna, xez i rok-muzikata

- Инструменти со клавијатура
Bah: Tokata i fuga d-moll (orguqi),

[open: Vals cis-moll, List: Vtora ungarska rapsodija
(pijano)
Bah: Hromatska fantazija i fuga, Goldbergvarijacii (~embalo),
kompozicii i aran`mani za harmonika
Слушање музика: Бенџамин Бритн -,,Младиот човек
воден низ оркестарот“;
- poseta na muzi~ko-obrazovnite ustanovi како:
osnovni i sredni muzi~ki u~ili{ta;
- Fakultet za muzi~ka umetnost;
- пoseta na proba na Makedonskaта filharmonija
(Opera) i demonstracija na instrumentite vo
orkestar;
- пoseta na simfoniski koncert.

5. МУЗИЧКИ ФОРМИ - IX одделение (2 часа)

Цели

Содржини

Поими

Активности и методи

Ученикот/ученичката:
- да го усвои поимот мала
дводелна песна преку
споредба со литературниот
текст;
- да ја препознава дводелноста
(строфа-рефрен);
-да ги разликува деловите во
дводелна песна;

МАЛА ДВОДЕЛНА
ПЕСНА

- да го усвои поимот мала
триделна песна;
- да ја препознава триделноста
преку слушање;
- да ги разликува деловите во
триделна песна.

МАЛА ТРИДЕЛНА
ПЕСНА

- Мала дводелна
песна

- Усвојување и анализа на литературниот текст на
пр.,,Приспивна песна“ од Ј. Брамс преку изразно
читање на литературниот текст;
- демонстрација на песната и доживување на нејзините
делови (дводелноста) строфа-рефрен;
- воочување на периодите (деловите аб) преку
анализа на нотен текст и слушање на песната;
- откривање на дводелна форма и нејзино означување
аб;

- Мала триделна
песна

- демонстрација на комозицијата ,,Дивиот јавач“
доживување на деловите аба;
- воочување на структурата на секој од деловите период-преку слушање на секој од деловите одделно и
на целата композиција;
- откривање на триделна форма преку слушање и
нејзино означување со аба.

3. DIDAKTI^KI PREPORAKI
Наставниот предмет е задолжителен и се изучува со фонд од 1 час неделно, односно 36 часа годишно.
Nastavnite sodr`ini po predmetot muzi~ko obrazovanie за IX oddelenie на devetgodi{noto osnovno obrazovanie
davaat mo`nost da se realiziraat integrirano so sodr`inite od drugi nastavnite programi. Isto taka, se dava mo`nost za
vnatre{no integrirano planirawe na site temi vo soglasnost na potrebite na u~enicite i planiranite aktivnosti.
Predvideniot broj na ~asovi gi opfa}a i vonu~ili{niте aktivnosti (poseta na poso~enite muzi~ki obrazovni institucii,
koncerti na Makedonskata filharmonija i dr.), kako i zadol`itelnite diskusii, razmeni na mislewa i vpe~atoci po
ostvarenite poseti na instituciite i nastanite.
Pri realizirawe na sodr`inite nastavnikot treba da go pottiknuva individualnoto muzi~ko izrazuvawe na sekoj
u~enik/u~eni~ka, da stimulira diskusii i razmeni na mislewe, iska`uvawa na sopstveni stavovi i po~ituvawe na stavovite
na drugite.
 Godi{en fond na ~asovi
TEMI
1. Vokalna interpretacija
2. Muzi~ka pismenost
3. Slu{awe muzika
4. Muzi~ki instrumenti
4. Muzi~ki formi

Vkupno:

Broj na
~asovi

4 ~asa
6 ~asa
14 ~asa
10 ~asa
2 ~asa
36 ~asa

Zabele{ka: Brojot na ~asovite e daden orientaciono.

 Nastavni sredstva:

-

audio-vizuelni sredstva (TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);
didakti~ki sredstva i materijali;
vizuelni sredstva (sliki, fotografii, aplikacii i sl.);
Internet, obrazovni softveri.

4. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE
Vo tekot na nastavata redovno se sledat i vrednuvaat postigawata na u~enicite, se pribiraat pokazateli za nivnite
aktivnosti, motiviranosta za muzi~ko izrazuvawe, anga`iranosta na u~enicite, posvetenosta vo rabotata, kako i timskata
rabota (broj~ano ocenuvawe). Pri sledeweto na postigawata na u~enicite, nastavnikot treba osobeno da vnimava na
individualniot pristap vo postigawata na sekoe dete. Постигнувањата и успехот на учениците се оценува бројчано.

5. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nastavnata programa po makedonski jazik se realizira vo prostor i so oprema spored Normativot za prostor, oprema i
nastavni sredstva za devetgodi{noto osnovno obrazovanie.
6. NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR
Vospitno-obrazovnata rabota vo IX oddelenie на devetgodi{noto osnovno obrazovanie mo`e da ja izveduva lice koe
zavr{ilo:
- fakultet za muzi~ka umetnost – oddel za muzi~ka teorija i pedagogija;
- fakultet za muzi~ka umetnost – drugi oddeli so steknata pedago{ko-metodska dokvalifikacija na FMU.
Prioritet imaat licata so zavr{en оddel za muzi~ka teorija i pedagogija (va`i za predmetnata nastava vo celost).
7. O^EKUVANI REZULTATI
U~enikот/u~eni~kata:

- покажува muzi~ki sposobnosti;
- покажува estetskite ~uvstva;
- primenuva pravilna vokalna interpretacija;
- pee pesni so raznovidna melodiska linija, razli~ni po karakter i sodр`ina po sluh i po noti;
- свири на ДМИ;
- poka`uva sposobnost za celosno slu{awe na muzi~koto delo;
- poka`uva znaewa za `ivotot i tvore{tvoto na odredeni kompozitori;
- gi primenuva muzi~ko-teoriskite poimi;
- pee и свири vo razli~ni durski i molski skali;
- primenuva znaewa na osnovite na muzi~kite formi;
- znae elementi i karakteristikи na narodnoto muzi~ko tvore{tvo;
- ги razlikuva muzi~kite instrumenti vizuelno и по слух;
- gi razlikuva vidovite na peja~kite glasovi i vokalni ansambli;
- gi razlikuva karakteristikite na muzi~kite `anrovi;
- ima soznanija za muzi~kata kultura na svoeto potesno i po{iroko opkru`uvawe;
- umee da diskutira za slu{anata muzika i da gi brani sopstvenite stavovi;
- poka`uva kreativnost vo sopstvenite muzi~ki aktivnosti;
- применува ИКТ во сопствените музички активности.

ПОТПИС И ДАТУМ НА УТВРДУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Nastavnata programa po muzi~ko obrazovanie za VIII одделение на осумгодишното основно образование, односно IX одделение на
devetgodi{noто основно obrazovanie, на предлог на Бирото за развој на образованието, ja утврди

na den ___________

Minister
Никола Тодоров

