Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста
Врста и ниво студија: основне струковне студије
Назив предмета: Музичке игре деце јасленог узраста
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Еуђен Н. Чинч
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема
Циљ предмета
Усвајање теоријског знања и оспособљеност студената како би кроз практичне садржаје развијали музичке
способности деце на најмлађем узрасту, користећи у првом реду метод дидактичке музике игре.
Исход предмета
Оспособљеност студената за примену садржаја који развијају музичке способности на најмлађем узрасту
кроз примену разноврсних музичких игара; студенти су упознати са дечијом музичком литературом са
акцентом на музику за опуштање, игру, као и са садржајима који утичу на моторички развој детета као и
развоја смисла за ритам и метрику;
Садржај предмета
Теоријска настава
Методе рада у области музичког васпитања на јасленом узрасту; Појам дидактичке игре; Музичка игра.
Подела, примена, креирање; Тешкоће у примени садржаја на јасленом узрасту;
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Примена стечених знања кроз креирање и интерпретацију мелодијско – ритмичких целина и композиција;
Литература
Обавезна литература:
Мишков, М., Дечја песма као игра,радост и срећа, Наша школа, Бања Лука, 2002.
Радош, М.К., Психологија музичких способности, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1983.
Јанежић, М., Музичке предиспозиције, Про Арт, 2003.
Допунска литература:
Чинч, Е., Основи теорије музике са збирком решених тестова, Висока школа струковних студија за обр.
васпитача Михаило Палов, Вршац, 2008.
Чинч, Е., Основи рада са дечјим музичким саставима, Висока школа струковних студија за обр. васпитача
Михаило Палов, Вршац, 2010.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
2
Методе извођења наставе
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
30
практична настава
10
усмени испт
40
колоквијум-и
15
..........
семинар-и

