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Циљ предмета 

Циљ наставе предмета је да студенти сазнају како се проучава и унапређује настава ликовне културе и 

физичког васпитања у образовно – васпитном  процесу млађег школског узраста за глуве и наглуве 

ученике. 

Исход предмета  

Исход је да се студенти оспособе за реализацију наставних програма ликовне културе и физичког 

васпитања у васпитно – образовном процесу у нижим разредима школа за глуву и наглуву децу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет, циљ и задаци методике наставе ликовне културе за децу оштећеног слуха; значај ликовне 

културе; историја теорије и праксе ликовне културе; развој ликовног израза код деце; принципи у 

настави ликовне културе; методе у настави ликовне културе; облици рада у настави ликовне културе; 

наставна средства у настави ликовне културе; план и програм у настави ликовне културе деце оштећеног 

слуха; час у настави ликовне културе; вредновање и оцењивање ученичких ликовних радова; 

организација наставе ликовне културе    

Предмет, циљ и задаци методике наставе физичког васпитања; развој физичке културе кроз историју; 

развој физичке културе у нашој земљи; телесни развој; појам и суштина наставе физичког васпитања; 

дидактичке законитости и принципи у настави физичког васпитања; методе у настави физичког 

васпитања; облици рада у настави физичког васпитања; врсте наставе у физичком васпитању;планирање 

у настави физичког васпитања; наставни час; методичка упутства за реализацију часа физичког 

васпитања; проверавање и оцењивање у настави физичког васпитања.   

Практична настава 

Упознавање са типологијом часова ликовне културе и физичког васпитања; Огледни час; Припрема за 

час ликовне културе и физичког васпитања; Писање припреме за час; Држање часа ликовне културе и 

физичког васпитања; Критика и корекција часа. 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:       1 Практична настава:     2 

Методе извођења наставе  

Предавања, вежбе, интерактивна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијум 15   

семинар 15   

 


