
Додатна настава солфеђа 

на даљину

Презентација о примеру изведене наставе



Идеја

Са циљем унапређења редовне наставе на даљину, за време изолације због 
пандемије корона вируса, спроведено је истраживање и направљена је анкета за ученике 
петог разреда музичке школе.

Једно од питања у анкети било је: „Шта бих волео/волела да је заступљено у онлајн
настави солфеђа“, а један од предлога је било да се направе аранжмани за неку познату 
песму, а затим појединачна извођења склопе у заједнички видео. Захваљујући том 
предлогу настала је идеја о креирању додатне наставе солфеђа са циљем мотивисања 
ученика да развијају своје музичке вештине кроз вежбање и снимање видеа.

Линк за анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9uZUAAM2lwRNNuAvscU4i0NRo5fWpmadE4Qqh0PExcv2D3g/viewform?vc=0&c=0&w=1
&fbclid=IwAR0i77r090WYw9sVCv7Q7xSjoR6Pn6b4a-1YGZhNtcR30c5P-1SGNibvzCU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9uZUAAM2lwRNNuAvscU4i0NRo5fWpmadE4Qqh0PExcv2D3g/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR0i77r090WYw9sVCv7Q7xSjoR6Pn6b4a-1YGZhNtcR30c5P-1SGNibvzCU


Планирање

• Комуникација са ученицима одвија се преко Viber групе под називом „ОМШ дружина“, 
коју су ученици сами направили много пре ванредног стања. Када је наступио ванредно 
стање, у групу је додата и наставница солфеђа и на тај начин се брзо прешло на наставу на 
даљину. Настава се одржава путем Viber и Zoom апликације.

• Након објављивања резултата анкете, ученици који су показали највише интересовања 
током наставе на даљину, подељени су на групу певача и инструменталиста. Договорено је 
да поред редовне наставе, уложе време у додатну наставу и рад на песмама за које бисмо 
правили аранжмане прилагођене њиховим могућностима. 

• Према афинитету наставника, изабрана је песма аутора Владе Дивљана „Она то зна“, која 
би својим веселим карактером унела мало ведрине ученицима током полицијског часа који 
је трајао и до четири дана у том периоду. 



Организација

• Аранжман за песму настао је за неколико сати и нотно је забележен у 
програму Sibelius. Потом је помоћу програма FlashBack Express снимљен 
екран рачунара, односно снимак вештачких звукова уз метроном, из програма 
Sibelius преко кога је наставница певала све деонице. 

• Ученици су добили снимке и ноте целог аранжмана и појединачних деоница 
(два гласа, са повременим иступањем у троглас и четвороглас, флаута, клавир, 
акорди за укулеле, виолончело, афрички бубањ и шејкер). Ученици су 
вежбали уз снимак. Како је који ученик увежбао деоницу, слао је видео снимак 
према договореним упутствима - да сви снимају вертикално, уз матрицу коју 
пуштају са слушалица и да имају неколико секунди тишине пре и после 
снимања како би се видео лакше монтирао. 



Реализација

• Видео снимци су пристизали током три недеље

• Неки ученици су успели да сниме из првог покушаја, а неки из десетог. 

Било је потребно пуно стрпљења, подршке и поверења у ученике.

• Видео је монтиран у програму Adobe Premiere захваљујући помоћи 

пријатеља



Резултат

• Захваљујући подршки директорке школе, која је предложила да се видео постави на званичан youtube канал школе 
„Станковић“ и facebook страну, уз одобрење родитеља свих учесника, аранжман за песму „Она то зна“ чуло је за 
сада преко 7. хиљада људи. 

• Свакодневну пристижу поруке подршке од колега из музичких школа и родитеља деце која су учествовала

• Ученици предлажу песме и тренутно раде сами на креирању нових аранжмана

• Добили смо позив за учешће на концерту поводом Светског дана музике 21. јуна

• Песма је пуштена на радију, телевизији, а изашло је и неколико новинских чланака: 

• https://www.espreso.rs/kultura/muzika/563991/ucenici-muzicke-skole-stankovic-odali-pocast-divljanu-i-idolima?fbclid=IwAR08yz0rGQKQqvyR3PNljNIR_8_HP8hFGjWQwRH8jX5ewYZMsbplw5tt6ZQ

• https://naslovi.net/2020-05-19/nova/hit-iz-skole-poslusajte-kako-su-djaci-obradili-pesmu-idola/25457521

• https://nova.rs/kultura/hit-iz-skole-poslusajte-kako-su-daci-obradili-pesmu-idola/?fbclid=IwAR0i77r090WYw9sVCv7Q7xSjoR6Pn6b4a-1YGZhNtcR30c5P-1SGNibvzCU

• http://www.naxi.rs/ucenici-muzicke-skole-pevaju-hit-idola?fbclid=IwAR2dU-4PF8Xr1mPJ5Wb0KzLOTijxzEUgxgx5LvnDNcAfkKsiQGNhVxblZ9Q

• https://headliner.rs/2020/05/23/ona-to-zna-i-oni-to-znaju-ucenici-muzicke-skole-stankovic-odali-pocast-divljanu-i-idolima/

• https://citymagazine.rs/kultura/muzika/ucenici-muzicke-skole-stankovic-odali-pocast-divljanu-i-idolima/

https://www.espreso.rs/kultura/muzika/563991/ucenici-muzicke-skole-stankovic-odali-pocast-divljanu-i-idolima?fbclid=IwAR08yz0rGQKQqvyR3PNljNIR_8_HP8hFGjWQwRH8jX5ewYZMsbplw5tt6ZQ
https://naslovi.net/2020-05-19/nova/hit-iz-skole-poslusajte-kako-su-djaci-obradili-pesmu-idola/25457521
https://nova.rs/kultura/hit-iz-skole-poslusajte-kako-su-daci-obradili-pesmu-idola/?fbclid=IwAR0i77r090WYw9sVCv7Q7xSjoR6Pn6b4a-1YGZhNtcR30c5P-1SGNibvzCU
http://www.naxi.rs/ucenici-muzicke-skole-pevaju-hit-idola?fbclid=IwAR2dU-4PF8Xr1mPJ5Wb0KzLOTijxzEUgxgx5LvnDNcAfkKsiQGNhVxblZ9Q
https://headliner.rs/2020/05/23/ona-to-zna-i-oni-to-znaju-ucenici-muzicke-skole-stankovic-odali-pocast-divljanu-i-idolima/
https://citymagazine.rs/kultura/muzika/ucenici-muzicke-skole-stankovic-odali-pocast-divljanu-i-idolima/


Евалуација

Циљ да се унапреди настава на даљину у потпуности је остварен путем 

реализације пројекта унутар додатне наставе солфеђа. Међутим, 

испоставило се да овакав вид наставе на даљину може имати и 

неочекиване позитивне резултате јер поспешује активност ученика, 

промоцију музике, промоцију школе, интерактивност унутар школске и 

музичке заједнице, креативност у настави, промоцију музичке наставе, као 

у дигитализацију у области музичке педагогије.



Хвала на пажњи!

Милица Тегелтија, наставница солфеђа 

у основној музичкој школи „Станковић“ у Београду


