Детски
национални
музички фестивали
НАСТАВНИК РЕАЛИЗАТОР: БЛАГИЦА ИЛИЈЕВСКА, ОУ „СТИВ НАУМОВ“ –
СКОПЈЕ
Одделение и предмет
Второ одделение (24 ученици од мак. јаз.)
Музичко образование
Тема од наставната програма и наставна единица
Слушање музика, детски национални фестивали
Преглед на активноста
Учениците добиваат задача да истражуваат за детски фестивали, а потоа да
изработат книга со наслов „Национални детски музички фестивали“ и постер со
порака за одржување на еден фестивал на кој ќе бидат испеани песнички на
различни јазици. Пред да отпочнат со истражувањето, наставникот ги прашува
учениците за кои детски музички фестивали што се одржуваат во нашата земја
знаат, дали посетиле некои од нив, кои песнички им оставиле најголем впечаток и
сл. На учениците им се објаснува дека освен фестивали на кои песничките се
пеат на македонски јазик, песничките се пеат и на ромски, албански, турски јазик.
Учениците слушаат песничка испеана на фестивалот „Златно славејче“ на
македонски јазик и песничка испеана на албански јазик. Потоа учениците се
делат во три групи и добиваат насоки да истражуваат на интерент за детски
музички фестивали, а собраните материјали (текстови и слики) да ги зачуваат
на своите компјутери, од кои потоа ќе изработат книга. Првата група работи за
фестивали на македонски јазик, втората на ромски јазик и третата на албански
јазик. Додека учениците работат во своите групи, тие слушаат песнички на сите
јазици. Учениците ја презентираат својата работа и ги споделуваат своите
размислувања во врска со прифаќањето на песните што се пеат на другите
јазици, различни од македонскиот јазик. Тие дискутираат и за разликите и за
сличностите меѓу фестивалите и за нивното согледување дека фестивалите се
нешто позитивно во животот. Пораката дека музиката и песната не познаваат
граници и дека здружувањето на различните фестивали во еден единствен
фестивал на кој ќе се пеат песнички на различни јазици ќе донесе сплотеност
меѓу сите деца, им беше успешно пренесена на учениците.

