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Уџбеници музичке културе Вулкан знања су савре-
мени и иновативни, задовољавају све аспекте мо-
дерног образовања и остваривање исхода, посебно 
стога што упућују ученике у процес истраживачког 
рада, на самопроцену и самоевалуацију.

Основни текст обогаћен је бројним слушним 
примерима, нотним записима за певање и свирање, 
квалитетним илустрацијама и фотографијама, што 
све доприноси бољем разумевању градива и лакшем 
усвајању знања.
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QR кôд води ученике ка песмама и композицијама које могу чути на интернету. 
Тиме што омогућава да се брзо и лако дође до звучних примера, овај уџбеник није 
постао само књига за учење већ и средство за слушање музике. Тако овај мулти-
медијални уџбеник осавремењује наставу и приближава је младим генерацијама. 

Приликом одабира песама за певање водило се  рачуна о узрасту и извођачким 
могућностима ученика (прилагођено обиму гласа), предзнању ученика и њихо-
вим сазнајним способностима, што омогућава систематизацију и надоградњу 
знања стеченог у претходним разредима. Садржај песама је такође прилагођен 
узрасту ученика, у корелацији је с другим предметима или свакодневним 
ситуацијама из живота. Текстови песама за певање дати су у оригиналу (по 
потреби су и транскрибовани), као и с преводом на српски језик. 
Кроз обраду песама ученици обнављају претходно научене појмове музичке 
писмености, стилове и епохе и упознају се с новима. 

У уџбенику је остварена и успешна корелација с бројним другим наставним 
предметима, као што су историја, географија, ликовна култура…

Звук музике је најбољи увод у тему која следи. Зато свака лекција почиње слушањем. 
Још примера за слушање очекује ученике и у оквиру лекције.

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 5
АУТОРКЕ: Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић

• САВРЕМЕНО КОНЦИПИРАН 
УЏБЕНИК

• МОДЕРАН ДИЗАЈН СА БОГАТОМ 
МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКОМ 
АПАРАТУРОМ

• БРОЈНИ ЗАДАЦИ КОЈИМА СЕ 
ПОДСТИЧЕ АКТИВАН РАД СА 
ЗВУКОМ, ИСТРАЖИВАЊЕ ЗВУКА, 
КРЕАТИВНОСТ И СТВАРАЛАЧКИ 
ЧИН УЧЕНИКА И ЊИХОВОГ 
НАСТАВНИКА

• РАЗНОВРСТАН И БОГАТ ОДАБИР 
ПЕСАМА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

 У уџбенику се обрађују ауторске песме (домаће и стране), староградске песме, 
традиционалне песме нашег али и других народа, свечане песме, песме из 
уметничких дела, као и песме везане за различите епохе и музичке стилове. 
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Ради лакшег сналажења 
ученика и њихових 
наставника, на крају уџбеника 
је дат списак свих песама 
за певање и свирање, са 
бројевима страна на којима 
се налазе. Све композиције за 
слушање које су на пратећем 
диску јасно су означене и 
нумерисане у уџбенику.

Рекли су о уџбенику...
За наставнике су веома битни делови уџбеника рубрике „Пробај 
и ти”, „Знам, умем, разумем”, као и „ Слушамо” где постоје 
задаци шта ученици треба да раде док слушају примере. Осим 
тога, уџбеник садржи одличан избор песама за усвајање нових 
музичких појмова и основа музичке писмености. Предност овог 
уџбеника је у бољем избору песама и већем броју занимљивих 
задатака за ученике.

Катарина Недић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Крагујевац

Ово је треће, проширено издање уџбеника које, у поређењу 
са претходним издањима, доноси већи број нотних примера 
предвиђених за певање и свирање, што ће помоћи наставницима 
да занимљивије испуне два часа недељно, колико имају на 
располагању у петом разреду. Уџбеник је логички структуриран, 
а градиво је интерпретирано на начин близак ученицима, не 
занемарујући научне аспекте.

Александра Хаџи-Ђорђевић, МШ „Јосип Славенски”, Београд

 У одељку Сазнај више ученици ће 
допунити своје знање додатним 
информацијама, прочитаће неке 
занимљивости и чути још музичких 
примера. 

Рубрика Пробај 
и ти пружа 
ученицима 
прилику да 
самостално или 
у групи испробају 
и примене оно о 
чему су учили, али 
и да самостално 
стварају. 

На крају сваке лекције налази се рубрика 
Знам, умем, разумем помоћу које ће ученици 
самостално проверити своје знање. Ту се 
налазе питања и задаци, често врло инова-
тивни, па чак и пројектни. 

У одељку Сада знам, који се налази на крају 
сваке лекције или области, ученици ће се 
подсетити најважнијих појмова и повезати 
их с претходно стеченим знањем. 

У уџбенику се налази 
мноштво нотних записа 
за певање и свирање. Уз 
нотни текст, ученици ће 
имати прилику да виде 
како се музика ствара, 
да певају и свирају. 
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Интерактивни 
алати за музичку 
културу учиниће 
учење забавнијим 
и креативнијим.

Решавајући интерактивне 
задатке и тестове, ученици 
добијају повратну информа-
цију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.

Ви и ваши ученици сами можете 
креирати презентације, обогатити 
их 3Д моделима, видео-записима, 
фотографијама и вежбама из 
наше дигиталне библиотеке или 
из ваше архиве.

Могућност самосталног 
креирања дигиталних 
садржаја.

 3Д анимације помажу 
ученицима да лакше 
савладају градиво и 
визуелно им приближавају 
различите појаве, објекте, 
изуме, инструменте.

Савремени токови у образовању захтевају савремене уџбенике и наставна средства. 
Пратећи најновија достигнућа у области информационих технологија, издавачка 
кућа Вулкан знање припремила је савремене, модерне и креативне дигиталне 
уџбенике. Бројне су предности дигиталне наставе и жеља нам је да наставницима 
омогућимо креирање занимљиве, савремене, интерактивне наставе.

Дигитални уџбеници Вулкан Е-ЗНАЊА припремљени су на најсавременијој 
образовној платформи у Европи. Могу се користити и у онлајн и у офлајн режиму, као 
и на више уређаја: на интерактивној табли, рачунару, таблету, паметном телефону.

• Више од 1200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа, фотографија и других 
различитих врста материјала.

• Интерактивни алати за музичку културу – Музички инструменти, Клавир, 
Кутија ритма, Музичка галерија – помажу у развоју вештина и омогућавају 
ученицима лакше савладавање знања.

• Интерактивни тестови  
за проверу знања за сваку лекцију.

Више од 50 аудио-записа 
у оквиру само једног 
дигиталног уџбеника.

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ
Аутентичне фотографије  
и видео-записи прате 
садржај наставних јединица.
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ЗА НАСТАВНИКЕ

У првој години коришћења уџбеника наше 
куће, за наставнике смо припремили:

• УЏБЕНИК; 

• ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК ;

• ПРИРУЧНИК  
ЗА НАСТАВНИКЕ ;

• ПЕДАГОШКИ ДНЕВНИК ;

• ПЛАКАТ ЗА УЧИОНИЦУ.

Приручник за наставнике садржи:

• методички приручник;

• предлоге годишњег плана и месечних 
планова рада наставника;

• предлоге дневних припрема за час.

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,  
УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА  
И ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs
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Вулкан знање 
Господара Вучића 245 
11000 Београд

011 74 56 025

office@vulkanznanje.rs

www.vulkanznanje.rs

vulkanznanje

@vulkan_znanje
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