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Статус предмета: Изборни 

Часови предавања и вежби из предмета Извођачке вештине 1  биће организовани и 

реализовани видеоконференцијски, путем веб алата Zoom у складу са важећим 

распоредом часова,a потребни наставни садржаји, део литературе, обавештења као и 

параметри за приступ предавању преко "zoom-a" биће доступни на Moodle страници 

предмета "Извођачке вештине  1".  

Директан линк према предмету: https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=220 

Приступна лозинка: izv21 

Моја мејл адреса mailto:sandra.milanovic@pefja.kg.ac.rs 

Овладавање теоријским знањем и практичним извођачким вештинама у области 

колективног музицирања: певање у хори у сверање у оркестру; овладавање основним 

елемантима казивања поетско-прозних текстова; савладавање основних техника 

фолкорног играња, савладавање различитих сплетова игара и развијање свести о државној 

и националној припадности, неговање српске традиције и културе. 

 Кроз практични део наставе, студенти треба да науче и савладају: 

-  правилну припрему и загревање мускулатуре,  

- побољшање моторичких и функционалних способности, 

-  препознавање квалитета и важности групног рада,  

- правилно држање и положај тела у току извођења кола кроз ритмичку основу, 

-  препознавање одређених формација у колу,  

- савладавање корака  кроз сплет различитих игара, 

-  упознавање народних ношњи српске културне баштине, упознавање са деловима 

одеће који су се носили у Србији,а данас су углавном део фолклорних игара и 

наступа, познавање српских народних кола, припрема за јавне наступе. 

Након окончања овог предмета студенти ће бити у стању да: 

 − владају правилним држањем тела у леси  и кореографији 

− разумеју и користе терминологију везану за фолклор 
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− састављању различитих формација у кореографији 

− препознају  и отклањају своје грешке приликом играња 

− састављају и изводе кореографије 

− схвате значај припреме за јавни наступ 

− учествују у организационим секвенцама јавног наступа 

Консултативна настава на захтев студената у вези предавања и других предиспитних 

обавеза предвиђених за јесењи семестар школске 2021/2022.године. Провере знања биће 

реализоване континуирано током целог семестра: 

1. Усмено 

2. Писмено 

3. Практично. 

 

                                                                                                Предметни наставник 

                                                                                                         Проф. др Сандра Милановић 

 


