
 Plan nastave za 6 razred OŠ

Satovi Tema Pojam
rujan
1. 

2.

3.

4.

Uvodni sat, ponavljanje 
naučenih pjesmica i 
teorijskih sadržaja
slušanje glazbe: J. Haiden

Glazbeni pojmovi, slušanje
glazbe: polke i valceri, 
ponavljanje naučenih 
pjesmica

Ponavljanje, melodija,  
novo, pjevanje pjesmica
"Golube pitomi", slušanje 
glazbe

"Naranča", mala glazbena 
rečenica, slušanje glazbe, 
F. Livadić

Ponavljanje

C-dur ljestvica, a-mol

Tempo i dinamika: cresc., decresc. itd

Adagio, lento, presto, vivo …

Osminka u četvrinskoj i osminskoj mjeri
D-dur, d-mol,

Tradicijska glazba, etnoglazba

listopad

5.

6.

7.

8.

"Lavovi noćas 
spavaju"/”The Lions Sleep 
Tnight” i ostale pjesmice, 
slušanje

"Tiritomba", slušanje 
glazbe 

"Veslaj, veslaj…", 
 slušanje  …

"Priče s mora", 
Pjevanje naučenih 
pjesmica, intonacija
Slušanje glazbe, premjeri

Glazbena dinamika, crescendo, decrescendo

Triola, D-dur, h-mol…
2/4 mjera 
Što je to „klapa”

Ponavljanje: kvintni krug. Povisilica, snizilica, 
tradicija, predtakt, uzmah.

Studeni
9.

10.

11.

12.

"Oda radosti", novo 
gradivo, slušanje

"Falila se Jagica"
"Svim na zemlji", slušanje

„Moja Domovina”, 
naučene božićne pj. "U sve
vrijeme godišta", 
 slušanje

„Mali bubnjar”/”The Little 
Drummer”

D-dur, h-mol, sinkopa, 4/4 mjera
Sinkopa, ponavljanje, Ludwig van Beethoven

Ponavljanje pojma sinkopa
 priprava za Božić

F - dur 

osminke, šesnaestinke
6/8 mjera
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Prosinac
13. 

14.

15. 

16.

Hrvatska tradicijska 
glazba, tambura, 
„Vesela je Šokadija”,
"Radujte se narodi" i druge
bož.-pjesme, slušanje
Vrste pjevačkih glasova,

„Grad se beli”
Božićne pjesme, slušanje

"Letovanić"

"Pjevaj mi pjevaj sokole..”
Pjevački ansambli: duet- 
oktet, ponavljanje, slušanje

folklor

ponavljanje: D-dur

d-mol
nar. instrument cimbal

mješovita mjera

načini pjevanja i plesanja

Siječanj
17.

18. 

19.

Sopran, mezzosopran, alt, 
tenor, bariton, bas
Ponavljanje naučenih 
pjesmica, slušanje

"Ća je more...", 

Ponavljanje svih naučenih 
pjesmica, slušanje

Pjevački ansambli: duet- oktet

Istarski instrumenti, ples i pjesma
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Veljača

20.

21.

22.

23.

"Smiljaniću", slušanje

"Sinama kaa ruka",  
slušanje

 "Iznad duge" slušanje

"I'm gonna sing"
tradicijska glazba, slušanje

punktirani ritam s osminkom, moreška, plesovi

tempo i dinamika

zabavna glazba, filmska glazba

Ponavljanje D-dur, G-dur

Ožujak

24.

25.

26.

Ponavljanje naučenih 
pjesmica, slušanje

Slušanje: solo-pjesma, 

"Lijepa naša…..", slušanje

Narodna i domoljubna pjesma 
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27., 

28.

„Love”, zab. gl. 
ponavljanje naučenih 
pjesmica, zborovi

„Mjesec”, japanska nar. pj. 

Ponavljanje: klapska pjesma

Narodna/ tradicijska pjesma drugih naroda

Travanj
29.

30. 

31. 

„Gdi bi bil blavorov”, češki
Tema s varijacijama,
Ponavljanje, intonacija, 
ispitivanje

Instrumenti s tipkama, 
slušanje

Rondo, ispitivanje, slušanje
Trodijelna pjesma, slušanje
Pjevanje

čembalo, klavir, čelesta, orgulje, harmonika
…..

Svibanj
32.

33.

34. 

35.

Drvena puhaća glazbala, 
pjevanje

Limena puhaća glazbala,
pjevanje

Komorna glazba

(Zaključivanje ocjena), 
slušanje po izboru

Izvođači

lipanj
36.

37.

Pjevanje naučenih 
pjesmica, slušanje po 
izboru

Pjevanje, slušanje

Ponavljanje, zaključivanje ocjena


