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1. Pripremanje za nastavu – 

planiranje i programiranje  

 

• Pripremanje za novu školsku godinu 

• Pripremanje u tijeku školske godine 

• Tehnika pripremanja 

• Priručnici u nastavi 

• Cjeloživotno učenje 



2. Nastava glazbene kulture 

 

• Cilj nastave glazbene kulture 

 

• Otvoreni model nastave glazbene kulture 

 

• Program nastave glazbene kulture u prva tri 

razreda osnovne škole 



3. Planiranje i programiranje 

nastave glazbene kulture 

 

• Didaktički principi u nastavi glazbene kulture 

 

• Godišnje planiranje nastave glazbene kulture 

 

• Pripremanje nastavnog sata glazbene kulture 

 



4. Metodologija  

 

• Cilj  istraživanja 

 

• Uzorak istraživanja 

 

• Postupci i instrumenti istraživanja 



Analiza anketnog 

upitnika 



Grafikon 1. Najvažniji cilj nastave glazbene kulture po mišljenju  

                     ispitanih učitelja 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikon 2. Materijal koji učitelji koriste za godišnje planiranje nastave  

                     glazbene kulture 
 



• Korelacija nastave glazbene kulture sa 

sadržajima i aktivnosti drugih nastavnih 

predmeta  

 

• Korištenje prednosti otvorenog modela 

nastave glazbene kulture  

 



Grafikon 3. Nastavna područja koja učitelji najviše dopunjuju   

                      dodatnim sadržajima i aktivnostima  

 



 

 

Grafikon 4. Izbor dodatnih sadržaja u nastavi  glazbene kulture 
 



• Pismena priprava - tehnika pripremanja koju 

učitelji koriste za nastavni sat glazbene kulture 

 

• Stav učitelja prema pisanju dnevnih priprava za 

nastavu 



 

 

 

Grafikon 5. Nastavna sredstva i pomagala koja se koriste u  

                     nastavi glazbene kulture 
 



Analiza priručnika 



 

• Doris Kovačić i Mirjana Žužić: Glazbene 

čarolije 2 

 

• Diana Atanasov Piljek: Moja glazba 2 

 

• Vladimir Jandrašek, Ana Stanišić i Jadranka 

Šimunov: Razigrani zvuci 2 



5. Zaključak 

     

 

    Za uspješnost nastavnog procesa nije dovoljno 

samo učiteljevo predznanje i iskustvo, već i 

savjesno pripremanje!  
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