
4 Статус предмета (обавезни/изборни)  обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

30 писмени испит

25 усмени испит 15

практични испит 30

 положен испит Воканло-инструментални практикум 1 и 2

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Схватање предмета, задатака и садржаја методике музичког васпитања као научне дисциплине. 

Разумевање и уважавање законитости и фактора развоја музикалности деце предшколског 

узраста. Овладаност програмским  задацима и садржајима  музичког васпитања. Способност 

примене овладаним знањима и способност коришћења релевантне литературе из музичке 

културе.

Вежбе

Симулација активности по узрасним групама коришћењем дидактичко-методичких садржаја у 

реализацији музичког васпитања.

Едукација студената у смислу анализе и схватања предмета, задатака и садржаја методике 

музичког васпитања као научне дисциплине. Оспособљавање студената за разумевање и  

уважавање законитости и фактора развоја музикалности деце предшколског узраста и за примену 

знања за коришћење стручне литературе. 

Садржај предмета
Теоријска настава

Методика музичког васпитања 1 даје одговор на: појам, предмет, однос са другим музичким 

дисциплинама и наукама. Место и значај музичког васпитања у општем систему образовања. 

Циљ, задаци и структура предмета. Историјски осврт на развој музичког васпитања, 

традиционална и савремена схватања и научна истраживања у овој области. Развој музикалности 

деце узраста од 3 до 6 година.

Методика музичког васпитања 1 се бави традиционалним и савременим методама у настави 

музичког васпитања, моделима коришћења појединих метода на одабраним садржајима, 

проф. др Јон ЛелеаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

проф. др Јон Лелеа

/

Основне струковне студије

Методика музичког васпитања 1

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Метода излагања (причање, објашњавање, упућивање), метода разговора, метода 

демонстрације, текстуална, илустративна, учење откривањем, аналитичко слушање, метода 

стваралачког рада, симулација, моделовање, методе евалуације,  дидактичка музичка игра, 

музичка игра инвенције и имагинације, игра улога, стандардизовани програми вредновања 

применом рачунара.
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