
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

предмет: 

Музичка култура  
 

назив предавања: 

Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

,,Разгранала грана јоргована’’, обрада 
 

име предавача: 

Јела Стевановић 
 

час: 

4. 



Прибор  
потребан за рад 

  

 Уџбеник 

 Нотна свеска 

 Оловка и гумица 

  



Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

 Сада ћемо мало да се играмо и погађамо 
речи у реченицама. 



Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

 

Решити задатак комбиновањем нота и слова у 
реченицама. 

Када напишете одговарајућа слова у речима, 
онда те исте ноте напишите у својим нотним 
свескама. 



Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

_ _дар   је   _ _бро   обрисао   таблу. 

Редар је добро обрисао таблу. 
  



Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

_ _лан   свира   _ _ _о   гитару. 
Милан свира соло гитару. 
  



 

Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

Сунчање   у   _ _ _аријуму   није   _ _ бро  за 
кожу. 
Сунчање у соларијуму није добро за кожу. 
  



Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

_ _лица   _ _нтастично   свира   _ _бош. 
Милица фантастично свира добош. 



Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

_ _бринка   _ _ _ _вно   _ _рба   косу. 
Добринка редовно фарба косу. 
  



Ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ 

Задатак 

 На  јесен  _ _ _имо  купус,  па  зими  пијемо  ра_ _ _, 
на  пролеће  нам  прија  бела  ка_ _,  а  лети  пијемо  
_ _ маћи  сок  од  б_ _скве. 
 

 На јесен солимо купус, па зими пијемо расол, на 
пролеће нам прија бела кафа, а лети пијемо домаћи 
сок од брескве. 

  

  

 



Разгранала  

грана јоргована                    
Разгранала грана јоргована. 
Ој, лане, Милане, грана јоргована. 
 

Под њом седи лепа Јулијана. 
Ој, лане, Милане, лепа Јулијана. 
 

А пред њом је ђерђеф од мерџана. 
Ој, лане, Милане, ђерђеф од мерџана. 
 

На ђерђефу свилена марама. 
Ој, лане, Милане, свилена марама. 
 

 



Непознате речи 

 Ђерђеф – оквир у 
коме се учвршћује 
затегнуто платно за 
везење 

 

 Мерџан – украс од 
корала, перли, ђинђува  





Анализа нотног текста 



Читање нота из нотног текста 



Ноте по трајању 



Певање солмизацијом 



Послушајмо прву строфу 



Послушајмо целу песму 



Шта смо радили на данашњем часу 

 Играли смо се и погађали речи у реченицама 

 Читали смо и анализирали песму ,,Разгранала грана 
јоргована’’: 

• прочитали смо текст песме 

• утврдили смо  значење непознатих речи 

• урадили смо анализу нотног текста 

• читали смо ноте из нотног текста 

• посматрали смо ноте по трајању 

• слушали смо певање песме солмизацијом 

• певали смо и слушали целу песму     



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 



 

Интерактивни тестови са линковима ка раније емитованим часовима  
за помоћ у провери и утврђивању знања 

 

https://www.mojaskola.gov.rs/ 

 


