
ЗА НАСТАВНИКЕ
•  уџбеник;

•  дигитални уџбеник;

•  приручник за наставнике;

•  педагошки дневник наставника;

•  постер за учионицу.

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник; 
•  предлогe годишњег и месечних планова рада наставника; 
• предлоге дневних припрема за час.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

2 0 2 1 / 2 0 2 2 .

Савремени 
штампани 
и дигитални 
уџбеници

Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

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

Наши уџбеници 
могу се 

користити 
у онлајн и у 

офлајн режиму.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Дигитални уџбеници се могу користити на више уређаја:  
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•  Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа, 
фотографија и других различитих врста материјала.

•  Интерактивни тестови за сваку лекцију.

•   Могућност самосталног креирања дигиталних додатака.

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

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

Више од 90 aудио-записа у оквиру 
само једног дигиталног уџбеника.

3Д анимацијe ће помоћи ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно им приближити 
различите појмове, објекте, временске периоде…

Ученицима су доступне бројне,  
веома богате галерије фотографија.

Јединствени 
видео-снимци 
којима се 
додатно 
објашњавају 
одређени 
садржаји.

ОДОБРЕНО



Свака лекција почиње 
слушањем музике.

Различите врсте 
провере знања.

QR код упућује ученике на 
песме и композиције које 
могу чути на интернету.

Уз нотни текст ученици 
имају прилику да уоче  
како се музика ствара,  
да певају и свирају. 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА

77
Уџбеник одликује богат тематски садржај који омогућава наставнику да изабе-
ре материјал који ће обрадити на часу. Ученицима је на располагању мноштво  
QR кодова за слушне примере који прате садржај лекције и приближавају га уче-
ницима. Тематски подељена поглавља олакшавају наставницима и ученицима 
снaлажење у градиву. Занимљивости, интерактивни задаци и ЦД са великим 
избором примера само су неке од специфичности уџбеника. Поглавља и лекције 
су прегледни, слушни примери прате сваку наставну тему, а појмови су јасно 
објашњени, језиком прилагођеним узрасту.

АУТОРКЕ: Јасмина Чолић и Маријана Савов Стојановић

АУТОРКЕ: Јасмина Чолић и Александра Хаџи-Ђорђевић

Песме и композиције 
ученици могу слушати на 
ЦД-у који прати уџбеник.

Рубрика Пробај и ти ученицима 
пружа могућност да уз активно 
учешће провере стечено знање.

На крају сваке лекције или области налази се рубрика 
Сада знам где ученици могу да се подсете најважнијих 
појмова и повежу их са претходним знањем.

Разноврсни нотни примери за певање и 
свирање из свих музичких раздобља која 
се обрађују у књизи омогућују да ученици 
непосредно упознају одређен музички стил.

Песме и композиције ученици могу слушати 
са диска који добијају уз уџбеник.

QR код за слушање омогућава 
непосредан и једноставан 
присуп музичкој нумери. 

Рубрика Знам, умем, разумем 
помаже ученицима да самостално 
провере своје знање. 

Илустрација (репродукција Монеове 
слике) као пример кореалције са 
другим предметима.

Сазнај више пружа додатне 
информације и занимљивости које 
могу бити подстицај за самостално 
истраживање и проширивање знања.
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На почетку сваке лекције јасно 
су истакнути кључни појмови.

У Речнику се налазе објашњења 
непознатих појмова.

•  Упознавање са музиком од XIX века до данас, уз велики број 
одговарајућих примера за слушање, певање и свирање; 

•  свака лекција почиње примером за слушање који представља  
увод у главни текст; 

•  разноврсне илустрације указују на повезаност музике  
и других уметности; 

•  занимљивости и додатне информације за радознале имају циљ да 
подстакну истраживачки дух и мотивацију ученика; 

•  разноврсна питања и истраживачки задаци за проверу знања; 
•  ЦД са великим бројем музичких нумера и QR кодови који непосредно  

и лако воде до слушних примера.
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Више од 90 aудио-записа у оквиру 
само једног дигиталног уџбеника.

3Д анимацијe ће помоћи ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно им приближити 
различите појмове, објекте, временске периоде…

Ученицима су доступне бројне,  
веома богате галерије фотографија.

Јединствени 
видео-снимци 
којима се 
додатно 
објашњавају 
одређени 
садржаји.

ОДОБРЕНО


