Народни инструменти
2/8 Ансамбл Ренесанс, Скомрашка игра
2/9 Ансамбл Ренесанс, Ситан бибер

• Рад у групама

• Рад у пару

• Индивидуални рад

1. Које све инструменте препознајеш у композицији?
2. Илуструј слушану композицију.
3. Какав је ритам у композицији?
4. Покушај да осмислиш покрете уз слушану композицију.
5. Који народни инструменти се свирају у твом крају?
Двојнице или свирала су народни дувачки инструмент. Само
име двојница каже да је инструмент направљен од две цеви,
чији је горњи део састављен, спојен тако да се истовремено
дува у обе цеви. Најчешће их свирају пастири.
Зурла је дувачки инструмент који се користи у традиционалној
народној музици. Овај инструмент има карактеристичан, врло
гласан и продоран звук. Прави се од дрвета кајсије. Најчешће
се свирају фолклорне игре уз две зурле и два тапана.
Кавал има нежан и сетан звук. Направљен је од јасеновог
дрвета у једном комаду. Данас је заступљен у народној музици
као солистички инструмент.
Гајде су веома стар инструмент. Поред фруле и кавала, гајде
су биле пастирски инструмент. Састоје се од: гајденице, дела
који производи звук, мешине која је направљена од јагњеће
коже, писка који се налази између мешине и гајденице.
Прдало је дугачка цев која производи дубок тон.

Љубомир Димитријевић је наш познати музички педагог
флауте и уметник. Свира народне, средњовековне и
ренесансне дувачке инструменте.
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Тамбурица и шаргија су жичани инструменти,
врсте тамбуре. Шаргија има дугачак врат и мало
тело.

Гусле су
народни музички
инструмент за које
је потребно велико
умеће свирања.

Тапан или гоч је
врста бубња од
ораховог дрвета.

Даире су ритмички
инструмент који
се тресе или удара
руком.

Тарабука је ритмички
инструмент. Свира се
обема рукама и држи се
у крилу или под мишку.

Ансамбл Ренесанс је
основан 1968. године у
Београду. Изводи музику
из периода средњег
века, ренесансе и барока.
Посебну уметничку ноту
даје византијским и старим
српским песмама, љубавним
песмама, играма крсташа,
баладама трубадура и
трувера.
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A БВ

Народни
инструмент

• Рад у групама

• Рад у пару

1. Потражи на Јутјубу снимак композиције инспирисане ренесансном музиком. Илуструј
изабрану композицију.
2. Припрема презентације – ППП (PowerPoint презентација), пано:
Народни инструменти
Инструменти са диркама
3. Пројектни задатак
задатак: Направи емисију, новински прилог о музичким инструментима
(оргуље, челеста, чембало, клавир, хармоника).
4. Пројектни задатак: Направи новински прилог о народним инструментима у Србији.
Анализа слушане композиције:
Назив слушане композиције:
________________________________________

Композитор:
____________________________________

Попуни табелу
Напиши који
темпо (или више
њих) препознајеш
у слушаној
композицији.

?

!

Напиши коју
динамику
препознајеш
у слушаној
композицији.

Напиши инструменте
које препознајеш.

?

Шта сам научио/научила
Представи оно што си научио/научила мапом ума.

Осмисли питања и напиши одговоре.
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Напиши запажања
о слушаној
композицији.

