Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста

Врста и ниво студија: струковне, основне студије
Назив предмета: Књижевност за децу
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драгана Јосифовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: /
Циљ предмета: Студенти треба да стекну знање о појму књижевности за децу, упознају родове
и врсте књижевности за децу, њен специфичан израз и писце. Студенти се оспособљавају да
теоријски и практично овладају садржајима књижевности за децу. Оспособљавају се да на
примерима књижевних дела подстичу децу на ослобађање властитих креативних потенцијала
како у обликовању прича, стихова, игроказа и сл., тако и свих других облика креативног израза.
Исход предмета: Студенти су упознати са конструктивним питањима методике развоја говора
на раном узрасту. Упознати су са циљевима и задацима методике развоја говора на раном
узрасту. Студенти су стекли знање о методама, принципима и облицима рада методике.
Упознати су са литературом за развој говора примерену узрасту деце од шест месеци до три
година. Оспособљени су за организацију и вођење активности и писање припрема за
активности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Особености књижевности за децу. Усмена књижевност прилагођена дечјем узрасту. Писана
књижевност за децу. Књижевни родови и врсте. Домаћи и страни писци. Сликовнице.
Садржајно-естетска анализа одабраних дела књижевности за децу.
Практична настава
Разрада теоријских садржаја на вежбама. Израда писмене вежбе.
Литература
Основна литература:
Тихомир Петровић: Историја српске књижевности за децу, Врање, 2001.
Воја Марјановић: Књижевност за децу и младе, књ.1-3, Београд, 2001.
Стана Смиљковиц : Ауторска бајка, Врање, 2000.
Цвијетин Ристановић: Српски пјесници за дјецу, Бијељина, 1977.
Владимир Миларић: Време као играчка, НовиСад, 1967.
Милан Пражић: Трагом дечје песме, Нови Сад, 1969.
Воја Марјановић: Дечја књижевност у књижевној критици, Београд, 1998.
Драгољуб Јекнић: Српска књижевност за децу, Београд, 1998.
Јелена Косановић: Књижевност за децу - хрестоматија, Сомбор, 2001.
Посебно се препоручује часопис о књижевности за децу Детињство, Нови Сад, Змајеве дечје
игре.
Допунска литература:
Слободан Ж. Марковић: Записи о књижевности за децу, Београд, 1971.
Милан Црнковић: Дјечја књижевност, Загреб, 1981.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 3 Вежбе: 2 Други облици
Студијски истраживачки
наставе: 0
рад: 0
Методе извођења наставе Академско излагање, навођење занимљивих детаља, илустрација
цитатима, хеуристички разговор, разговор о унапред постављеним проблемима уз логичко
структурисање предмета расправе, писање есеја, компарирање, олуја идеја, дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
практична настава
усмени испт
30
колоквијум-и
30
..........
писмена вежба
20

