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1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI
Študenti naj osvojijo osnovno znanje o teh umetniških vejah, skupne prvine in pomembne
razlike med njimi, njihov pomen za razvoj predšolskega otroka; ob tem vzbujamo tudi
študentovo ustvarjalnost.
Študenti spoznajo možnosti in metode uporabe teh umetniških vej pri vsakdanjem delu v
skupini ali s posameznim otrokom ob raznih dejavnostih na najrazličnejših področjih
vzgojnega procesa, zlasti pri vzpodbujanju otrokove kreativnosti.
2. VSEBINA
Vloga umetnosti v človekovem življenju, posebnosti posameznih umetniških vej, razvoj
scenskih umetnosti in filma, razvoj umetnosti za otroke in z otroki. Komunikacija otroka z
umetnostjo, kulturna vzgoja, otrokova umetnostna ustvarjalnost, zmožnosti otrokovega
dojemanja in izražanja.
Ritual, lutka, maska, gledališče, film.
Osnove razvoja in tehnologije raznih lutkovnih vrst.
Osnove animacije.
Lutka v vrtcu, otrok in lutka.
Likovne zakonitosti in materiali, organizacija prostora (oder in scena).
Razvoj gledaliških zvrsti - žanrov.
Govor in scenske umetnosti.
Glasba in scenske umetnosti.
Luč.
Gledališče kot socializacija in senzbiliziranje.
Pripoved, recitacija, dramatizacija, obnova.
Razvoj filma in žanrov.
Filmi za otroke (animirani film, diafilm ...).
Televizijske oddaje in video, namenjen otrokom.
Osnove tehnologije: kamera, kader, sekvenca, montaža z uporabo video kamere.
3. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI
Z ostalimi posebnimi strokovnimi predmeti.
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5. POSEBNOSTI
Navodila za izvajanje:
Predavanja ob uporabi vizualnih pripomočkov.
Vaje za senzibiliziranje, govorne, improvizacijske, animacijske vaje, dramatizacija, snemanje
s kamero.
Seminar: obisk lutkovne predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana, delavnic in muzeja,
seminarska obdelava vtisov.
Kadrovski pogoji:
Habilitiran visokošolski učitelj in sodelavec – asistent.
Materialni pogoji:
Učilnice z možnostjo uporabe AV tehnike ter specialne učilnice (delavnice) za rokovanje z
različnimi materiali.
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