
MЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

Студијски програм: ОАС Учитељ (четврта година) 

  јесењи семестар школске 2021/22. године 

Предметни наставник: Доц. мр Наташа Вукићевић 

Асистент: Катарина Станојевић 

 

Настава се одржава онлајн преко Зум платформе. Часови вежби одржавају се сваке 

недеље (понедељак-четвртак) у складу са утврђеним распоредом часова и формираним 

групама студената.  

 

Група Дан Почетак часа Консултације са асистентом 

IV Понедељак 18:45 Понедељак 12:00 – 14:30 

I Уторак 18:45 

II Среда 18:45 Четвртак 13:30 – 16:00 

III Четвртак 18:45 

 

План извођења наставе: 

 

Час по 

реду 

Датум Тема часа Онлајн платформа   

 

 

1. 

 

 

20 – 23. септембар 

 

Уводни час (упознавање студената са начином 

рада, ангажовање и предиспитне обавезе 

студената, литература за рад, начин оцењивања 

и вредновања рада студената) 

Зум 

Приступни линк: 

https://us04web.zoom.us/j/

5198006528?pwd=Y2kyM

nIvWllDY2Q3R0taMHU5

dDBsZz09 

 

 

2. 

 

 

27 – 30. септембар 

Извођење музике: Утврђивање методичких 

поступака  

(Задатак 1: анализирати снимљен час доступан 

на РТС платформи и сајту Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја) 

 

 

Зум 

 

3. 

 

4 – 7.  октобар 

Свирање на дечјим музичким 

инструментима: Писање аранжмана за задату 

песму  

Анализа одгледаног часа 

 

Зум 

 

4. 

 

11 – 14. октобар 

Планирање у настави музичке културе: 

Писање припреме за час Музичке културе - 

примери 

 

Зум 

 

5. 

 

18 – 21.  октобар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

 

6. 

 

25 – 28. октобар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

https://us04web.zoom.us/j/5198006528?pwd=Y2kyMnIvWllDY2Q3R0taMHU5dDBsZz09
https://us04web.zoom.us/j/5198006528?pwd=Y2kyMnIvWllDY2Q3R0taMHU5dDBsZz09
https://us04web.zoom.us/j/5198006528?pwd=Y2kyMnIvWllDY2Q3R0taMHU5dDBsZz09
https://us04web.zoom.us/j/5198006528?pwd=Y2kyMnIvWllDY2Q3R0taMHU5dDBsZz09


 

7. 

 

1 – 4. новембар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

8. 8 – 11. 

новембар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

9. 15 – 18. 

новембар* 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

 

10. 

 

22 – 25. новембар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

11. 29. новембар –  

2. децембар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

 

12. 

 

6 – 9. децембар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

 

13. 

 

13 – 16. децембар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

 

14. 

 

20 – 23. децембар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

 

15. 

 

27 - 30. децембар 

Анализа дидактичко-методичких елемената 

снимљеног часа Музичке културе (симулација 

наставног рада) 

 

Зум 

 

*У складу са усвојеним Календаром рада за школску 2021/22. годину 11. новембар ће бити 

нерадан и ненаставни дан 

**Све информације о настави студенти могу добити од наставника и сарадника путем мејла 

 vukicnatasa@yahoo.com 

            katarina.stanojevic21@gmail.com 

      Доц. мр Наташа Вукићевић 

                                                                     Асистент: Катарина Станојевић 
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