
ИЗВЕШТАЈ О ПРИСУСТВУ НА ПРЕДАВАЊУ 

-Експериментално-истраживачки период- 

 

Објективно мишљење 

Ученик  IV разреда средње музичке школе “др Милоје Милојевић” у Крагујевцу, Матеја 

Радовановић, не остварује тако добру вербалну комуникацију, самим тим обавезно је и 

присуство једног од родитеља. По речима професора солфеђа, Матеја у последњих пар 

месеци отежано спроводи моторне способности приликом мануелне репродукције 

одређених сегмената часа. Дакле, пре певања мелодијских примера (уз које је обавезно 

тактирање) или извођења ритма мануелном техником десне руке, приликом покретања 

моторних способности, Матеји је потребна помоћ родитеља. Након тога, он несметано у 

прецизном и једнаком пулсу помера руку при тактирању.  

Час је садржао два различита сегмента: мелодику и диктат. Пре свега, професор је са 

Матејом обрадио неколико мелодијских примера у тоналитетима Ге-дур и ге-мол. Битно је 

нагласити да је поменуте примере певао a prima vista. Пре певања примера, отпевао је штим 

почетног тоналитета и без додатне анализе и хармонске пратње професора, извео пример у 

целости. Матеја је током извођења мелодијских примера имао изузетно стабилну 

интонацију и прецизност у извођењу сложених подела ритмичких група. Након певања, 

следи хармонска анализа и тонални план истог примера, где он веома брзо препознаје 

разложене хармонске функције, као и тачно место промене тоналитета. У области диктата 

(једногласног), он препознаје штим и такт, прецизно записује тонске висине, као и ритмичке 

групе. Пре почетка диктата, родитељ подсећа и помаже Матеји да подигне руку, узме оловку 

и запише виолински кључ и тактне црте. Професор свира диктат по двотактима, које он 

веома добро опажа (одмах након одсвираног двотакта исти пева). Када дође до грешке при 

опжању тонова, професор прво одсвира оно што је Матеја чуо, а потом и тачан запис 

одређеног двотакта. На тај начин, он (систематским учењен увиђањем) брзо разазнаје и 

уочава грешку коју је направио.  

 

Субјективно мишљење 

Полазећи од кључних елемената, музичко-педагошку дисциплине –  солфеђо, као што су: 

извођење, опажање и описмењавање ученика, стицање вештина и знања у процесу 

изучавања и других музичко-теоријских дисциплина (као што су хармонија, музички 

облици, контрапункт), могу рећи да је Матеја Радовановић успешно савладао све поменуте 

сегменте ове дисциплине. Приликом извођења мелодијских примера Матеја је интонативно 

прецизан и ритмички тачан у истовременој гласовној и мануелној репродукцији. Међутим, 



када је реч о динамичким, агогичким и артикулационим сегментима у датим примерима, код 

Матеје они нису препознати.  

Музика као таква настоји да код Матеје пробуди жељу за даљим развојем у образовном, 

функционалном и васпитном погледу. Самим тим, сматрам да ће даље школовање, уколико 

објективне могућности постоје, бити од фундаменталног значаја за његов развој.  
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