
3 статус предмета                            обавезан

Услов
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ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1 0 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит     

                                       10

20 усмени испит           40

10

10

Положен предмет Методика ликовног васпитања 1

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Формирана знања о особености ликовног изражавања деце предшколског узраста, развијена 

способност посматрања, откривања и препознавања ликовног изражавања предшколске деце.  

Оспособљеност студената са самосталну организацију васпитно-образовног процеса и 

реализацију активности из ликовног васпитања.

Присутност визуелних уметности у животу предшколске установе.

Ликовна подручја у раду са предшколском децом.

Повезивање ликовног васпитања са другим уметностима

Планирање, организација и извођење ликовних активности у вртићу.

Стицање знања о особености ликовног изражавања деце предшколског узраста, развој 

способности посматрања, откривања и препознавања. Стицање способности са самосталну 

организацију васпитно-образовног процеса и реализацију активности из ликовног васпитања.

Садржај предмета

Програм ликовног васпитања у основама програма.

Ликовне технике и предшколско дете.

Организација и извођење ликовних радионица.  

Однос дете – васпитач приликом организације активности ликовног изражавања.

Планирање и евиденција ликовног васпитања.

Интегрисање курикуларних садржаја у области естетског васпитања.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и вежбе по задатим темама. Израда писмених припрема за одређене активности. 

Припрема презентација студената у оквиру радионица.
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Струковни васпитач
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предавања
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/

Основне струковне студије

Методика ликовног васпитања 2.

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


