
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

40 усмени испит 30

30

Др М.Микеш, др И.Магда, др Р.Јовановић (2001):Traista fermecată , Îndrumător pentru cultivarea 
limbii materne şi nematerne la copiii preşcolari ,Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Анишоара Царан (2007) – Limba română cu caiet de lucru pentru preşcolari,  Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд

нема

Основне струковне студије

Језичке игре и драматизација 

Студијски програм 

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти су упознати са елементарним и спонтаним језичким играма за децу предшколског 

узраста. Студенти су усвојили правилан, свестан и изражајан говор у драматизацији са луткама. 

Студенти су оспособљени за обогаћивање речника деце, користећи језичке игре и драматизацију 

књижевних дела, који су прилагођени овом узрасту.

Језичке игре и стваралаштво деце предшколског узраста. Обогаћивање речника деце. Језичке 

игре у функцији развоја говора. Драматизација текстова помоћу марионета. Могућности за 

укључивање деце у играма са луткама и драматизација краћих прича. Индивидуалне активности 

студената. Израда и анализа семинарског рада. 

Упознавање студената са елементарним језичким играма за децу предшколског узраста. 

Оспособљавање студената за коришћење правилног, свесног, изражајног говора у области 

драматизације са луткама. Оспособљавање студената за обогаћивање речника деце кроз језичке 

игре и драматизацију књижевних дела, који су прилагођени овом узрасту.

Садржај предмета

колоквијуми

семинари

др Бриндуша Т. Жујка

Спецификација предмета за књигу предмета

Организација активности у радионицама, излагања, демонстрација, конверзација, игре по 

улогама, интерактивно и самостално учење, расправа на дату тему. 

Литература

Магдалена Думитрана (1999)–Educarea limbajului în învăţământul preşcolar , 1, Изд. Campania

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Струковни васпитач

СВДПУИзборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава


