Студијски програм/студијски програми: Васпитач деце јасленог узраста
Врста и ниво студија: Струковне студије, основне
Назив предмета: Језичке игре и драматизација
Наставник (Име, средње слово, презиме): Љиљана Ј. Келемен
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета: Упознавање студената са елементарним језичким играма за децу најмлађег
узраста. Стицање знања о спонтаним говорним играма детета. Оспособљавање студената за
једноставан и правилан (изражајан) говор уз драматизацију помоћу гињол-лутака и сценских
лутака. Оспособљавање студената за богаћење речника деце уз помоћ језичких игара и
драматизације најједноставнијих књижевних остварења.
Исход предмета: Студенти су упознати са елементарним језичким играма за децу најмлађег
узраста. Студенти су стекли знање о спонтаним говорним играма детета. Оспособљени су за
једноставан и правилан (изражајан) говор уз драматизацију помоћу гињол-лутака и сценских
лутака. Студенти су оспособљени за богаћење речника деце уз помоћ језичких игара и
драматизације најједноставнијих књижевних остварења.
Садржај предмета
Практична настава –Језичке игре и језичко стваралаштво најмађих. Богаћење дечјег говора.
Језичке игре у функцији развоја говора. Драматизација текста помоћу различитих врсти лутака.
Варијанте примене лутака: игра васпитача, игра деце, заједничка игра. Могућности укључивања
деце у анимирање лутака и драматизацију кратких прича.
Литература
Обавезна литература:
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 0 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки
0
рад: 0
Методе извођења наставе Вежбе се одвијају у виду активне студентске радионице;
самоорганизовано и интерактивно учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
10+10
..........
писмена вежба
10

поена
30
35

