Vrz osnova na ~len 55 stav 1 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava („Sl.
vesnik na RM” br. 58/00 i 44/02) i ~len 24 i 26 od Zakonot za osnovno obrazovanie („Sl. vesnik na RM” br. 44/95,
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07), ministerot za
obrazovanie i nauka donese nastavna programa po izborniot predmet танци и народни ора za VI oddelenie na
osnovnoto osumgodi{no obrazovanie, odnosno za VII, VIII ili IX oddelenie za devetgodi{noto osnovno
obrazovanie.

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA
BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO

ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

Skopje, февруари 2008

IZBOREN PREDMET

NASTAVNA
PROGRAMA

OSNOVNO OBRAZOVANIE
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1. VOVED
Изборниот предмет танци и народни ора, во наставниот план е застапен со по 2 (два) часа неделно, односно 72
часа годишно за учениците од VII, VIII и IX одделение.
Целта на изборниот предмет е учениците да се запознаат со традиционалното народно творештво во
Македонија, да научат одреден број народни ора и одреден број модерни – современи танци. Изучувањето на овој
наставен предмет ќе поттикне љубов кон традициите, негување на современите танци за сопствено изразување,
позитивни емоции, креативност, естетско изразување во индивидуалната, како и тимскаta работа.

ZABELE[KA:
Soglasno dinamikata za voveduvawe na devtgodi{noto osnovno vospitanie i obrazovanie nastavnata
programa za u~enicite vo VI oddelenie na osumgodi{noto osnovno u~ili{te od u~ebnata 2008/09 godina e
ekvivalentna na nastavnata programa za VII, VIII ili IX oddelenie na devetgodi{noto osdnovno u~ili{te.
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2. CELI NA NASTAVATA ZA VII, VIII ili IX ODDELENIE
U~enikot/u~eni~kata:
-

-

да се воведува во запознавањето на основните традиционални игри и танци, да се негуваат и развиваат изведувачките
способности на ритмичките движења на телото синхронизирани со музиката;
да ја доживее убавината на традиционалните игри и танци;
да развива интерес и љубов кон традиционалните игри и танци;
да се поттикнува слободното изразување во играта и да се ослободува од стрес и психичко – емоционална напнатост;
да стекнува сигурност во изведбата (ориентација на просторот, синхронизација и координација на движењата,
запознавање и менување na редоследот на движењата и извршување на целосна психомоторичка активност);
да ги почитува своите изразувачки способности и способностите на другите;
да се поттикнува да игра индивидуално, во парови и во група;
да се запознае со изведбата на неколку видови историски танци;
да се запознае со изведбата на неколку видови уметнички танци;
да се запознае со основните карактеристики на народните ора;
да се запознае со изведбата на неколку видови народни ора.
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3. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
1. ТАНЦИ (10 часа)
Содржини
Поими

Цели
Ученикот/ученичката:
-

да се запознае со
танцот како игра,
движење.

-

Да се запознае со
видовите танци.

- Танц

- Танц

- Пантомима
- Историски танц
- Уметнички танц

- Пантомима
- Историски танц
- Уметнички танц

Активности и методи
- Учениците разговараат,
изготвуваат постер
презентација за настанокот на
танцот.

-

-

-

Работилници за
покажување различни
емотивни состојби
преку пантомима;
дефинирање и
разговарање за
поимите народен,
историски и
уметнички танц;
работилници со видеоснимки за разликување
на народен и
историски танц.
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- Да се запознае со видовите
историски танци.

- Видови танци според
настанот
- Видови танци според
ритамот и метриката

- Да се запознае со видовите
современи танци.

-

Валцер
Танго
Менует
Фокстрот
Свинг
Ча-ча-ча
Румба
Самба

-

рок
твист

-

-

- Да се запознае со
уметничките танци.

- Класичен балет
- Модерен балет

- Класичен балет
- Модерен балет

-

-

Видови историски
танци (фотографии,
снимки);
постер презентација на
видови танци;
работилници за
совладување на еден
модел на танц –
чекори.

Видови модерни танци
(фотографии, снимки);
работилници за
совладување на еден
модел на танц –
чекори.
Слушање и гледање
балет (класичен и
модерен);
посета на балетска
претстава.
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Цели
Ученикот/ ученичката:
-

-

да ги воочува и
препознава
основните
карактеристики на
народните ора;
да ги воочи и
препознава
карактерот и
содржината на ората.

2. КЛАСИФИКАЦИЈА НА НАРОДНИТЕ ОРА (10 часа)
Содржини
Поими
Поделба на орската
- Мшки – женски
традиција:
- Бавни - брзи
- машки – женски
- Соборски – обредни
- бавни – брзи
- Кружна форма, игра во
- форма на ората
парови, индивидуална
- соборски – обредни
игра и комбинирана
- карактеристики на
- Играорни подрачја
играорните подрачја

Активности и методи
- Аудиовизуелна
презентација на
традиционалните
народни ора од
богатата културна
ризница на
Македонија (од различни
етнички заедници).

7

Цели
Ученикот/ ученичката:
-

-

да се запознае со
поделбата на
народните ора;
да се запознае со
обредните игри;
да ги воочува и
препознава основните
карактеристики на
обредните игри.

3. ОБРЕДНИ ИГРИ (16 часа)
Содржини
Поими
Поделба на обредните игри:
1. Женски поворки
- женски поворки
- Лазарки
- машки поворки
- Водичарки
- свадбен циклус
- Додоле
- Варваруши
- Иванденки
2. Машки поворки
- Русалии
- Игри под маски
3. Свадбен циклус
- свекрвино
- зетовско
- невестинско
- нунково
- пеливанско
- кнсување
- моминска вечер
- мартифал

Активности и методи
- Истражување и
собирање на
етнографски
материјали;
- формирање на музичко
катче;
- подготовка на постери;
- соработка со сродни
институции;
- организирање на
настапи и јавни
часови;
- теориски и практични
предавања.
Во зависност од
интересот учениците
совладуваат две обредни
игри.

8

Цели
Ученикот/ ученичката:
- да се запознае со
поделбата на
народните ора по
етногеографските
подрачја во РМ;
- да ги воочува и
препознава основните
карактеристики на
народните ора на
одделни подрачја;
- да се запонава со
одделни ора на
различни играорни
подрачја;
- да развива осет за
уметничката вредност
на ората.

ИГРАОРНИ ПОДРАЧЈА (36 часа)
Содржини
Поими
ЗАПАДНО ИГРАОРНО
ПОДРАЧЈЕ
Називи на ора од
играорните продрачја
ЈУГОЗАПАДНО ИГРАОРНО
што ќе се изучуваат
ПОДРАЧЈЕ
ЈУЖНО ИГРАОРНО
ПОДРАЧЈЕ

Активности и методи
-

-

ИСТОЧНО ИГРАОРНО
ПОДРАЧЈЕ
СЕВЕРНО ИГРАОРНО
ПОДРАЧЈЕ

-

Истражување и
собирање на
етнографски
материјали;
подготовка на постери;
организирање на
настапи и јавни часови;
теориски и практични
предавања;
изучување (играње) на
по едно оро од секое
играорно подрачје.
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4. DIDAKTI^KI PREPORAKI
Изборниот предмет ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА дава можност да се реализира интегрирано со други предмети и
содржини од други програми: ликовна уметност, музичко образование, мајчин јазик, историја и сл., но и со
внатрешно интегрирано планирање и реализација на темите и активностите.
При реализацијаta на содржините наставникот треба да создаде добра клима за работа и постојано и перманентно да
создава мотивација за работа кај учениците со поткрепување и поддржување на самостојноста и самодовербата кај
секој ученик.


Godi{en fond na ~asovi
TEMI

Broj na ~asovi

1. Танци

10

2. Класификација на народните ора

10

3. Обредни игри

16

4. Играорни подрачја

36

Vkupno:

72

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

-

Nastavni sredstva:
audio- vizuelni sredstva (TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);
прирачник шеми, цртежи и сл.;
didakti~ki sredstva i materijali;
vizuelni sredstva (sliki, fotografii, aplikacii i sl.);
Internet, obrazovni softveri.
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5. 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 и anga`iranosta, posvetenosta vo rabotata и нивните изразни способности,
индивидуална, групна и тимска работа (формативно оценување).
Pri sledeweto na postigawata na u~enicite, nastavnikot treba osobeno da vnimava kon individualniot
pristap vo postigawata na sekoe дете преку неговото изразување, практичната работа и изведбата, презентацијата,
демонстрацијата и други средства и постапки за следење i сумативното оценување на учениците на крајот од годината.
U~enikot se ocenuva so broj~ana ocenka.
6. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA
Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za prostor, oprema i nastavni sredstva
za devetgodi{noto osnovno u~ili{te donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br. 071830/1 od 28.02.2008 godina.
7. NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR
Vospitno-obrazovnata rabota за реализација на програмата ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА може да ја изведува лице кое
завршило:
- Fakultet za muzi~ka umetnost.
8. O^EKUVANI REZULTATI
U~enikot/u~eni~kata:
 да знае pravilnо да ги интерпретира танците, обредните иги и ората (според програмата);
 да препознава ора од разни краишта на Македонија (од изучените);
 да razvie способност za слушање на музика;
 да identifikuva opredelen ritam;
 да primenuva одредена терминологија на орска традиција;
 да razlikuva обредни од соборски ора;
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да demonstrira играчки обрасци;
да има знаења за elementiте i karakteristikiте na narodnoto muzi~ko tvore{tvo;
да препознава поделбата во орската традиција.

9. KOMISIJA KOJA JA PODGOTVI NASTAVNATA PROGRAMA
- Вејчислав Поповски, советник по музичко образование, БРО (координатор)
- Владимир Јаневски, ФМУ- Штип, Оддел за етнокореологија
- Џенгиз Ибрахим, наставник, ОУ „Тефејуз“ - Скопје
- Томислав Таневски, наставник, Детски центар – Џунџуле, Скопје
- Fqorim Zuqfiu, nastavnik – OU,,Diturija”- s. Lipkovo

10. RE[ENIE I DATUM NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nastavnata programa po tanc i narodni ora kako izboren predmet za {esto oddelenie na osnovnoto
osumgodi{no obrazovanie, odnosno za sedmo, osmo ili devetto oddelenie na osnovnoto devetgodi{no
obrazovanie ja donese
Minister
Sulejman Ru{iti
___________________

na den _______________________
Skopje
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