
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Разредна настава 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета МЕТОДИКА НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 2 

Катедра  Студијски програм за разредну наставу- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РН8-4а обавезан VII 7 

Наставник/ -ци мр Сандра Ивановић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци мр Љубо Шкиљевић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 3 0 48,3 72,4 0 1,6 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
120,7 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
195,7 h семестрално 

Исходи учења 

Садржај предмета Методика наставе музичке културе 2 је логичан наставак и усавршавање знања 
стеченог кроз предмете Вокално-инструментална настава и Методика наставе музичке културе И. 
Основни циљ је да се будући професори разредне наставе стручно оспособе за реализацију 
програмских садржаја наставе музичке културе у 3. и 4. разреду основне школе, и тако се уведу у 
суштину развоја музикалности дјеце. Предавање музичког образовања у разредној настави 
представља максимално креативан садржај све са жељом да се развије интерес и склоност према 
музици. Стимулација дјечије пажње у музичком образовању се постиже кроз дјечије пјесмице, 
свирање једноставних мелодија или слушање музике и доживљај слушања музике. 

Условљеност Положен испит из предмета Методика наставе музичке културе 1 

Наставне методе Теоријска предавања, групне дискусије, индивидуалне и групне консултације, презентације радова. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Припремна недјеља. 
2. Мјесто и улога музичке културе у 3. и 4. разреду основне школе. 
3. Планирање и програмирање наставе музичке културе. 
4. Избор наставних јединица у настави музичке културе пропорционално узрасту дјеце. 
5. Садржајна практична писмена припрема наставе музичке културе. 
6. Корелација наставе музичке културе са другим предметима . 
7. Основи музичке писмености. 
8. Доживљавање ритма и метра. 
9. Усвајање тонских висина у распону од См-С3. 
10. Упознавање са примјеном Орфовог инструментарија у раду с дјецом “. 
11. Методски поступци при свирању 
12. Свирање на дјечијим музичким инструментима  најједноставнијих аранжмана. 
13. Свирање на дјечијим музичким инструментима  најједноставнијих аранжмана. 
14. Упознавање музичких способности ученика са могућностима селекционисања дјеце са 
 израженим интересовањем и склоности према музици. 
15. Облици дјечијег изражавања кроз хор и креативне активности под утицајем слушања музике. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ивановић, М. 
„Методика“, Завод за издавање уџбеника и 
наставних средстава Београд. 

1981  

Стојановић, Г. 
Настава музичке културе од 2-4. разреда основне 
школе, Завод за издавање уџбеника и наставних 
средстава Београд. 

  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ћеклић, Н. 
„Музички буквар“ Завод за издавање уџбеника и 
наставних средстава Источно Сарајево. 

2006  

Ћеклић, Н. „Свирајмо заједно“ Завод за издавање уџбеника и 2007  



наставних средстава Источно Сарајево. 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 5 5 

домаћа задаћа 5 5 

1. колоквијум 25 25 

2. колоквијум 25 25 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


