
4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 10

усмени испит 30

        15+25

10

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Усвојена знања о појму књижевности за децу, родовима и врстама књижевности за децу, њеном 

специфичном изразу и писцима. Оспособљеност студената да теоријски и практично овладају 

садржајима књижевности за децу. Оспособљеност студената 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.

Разрада теоријских садржаја на вежбама. Анализа одабраних текстова за децу. Израда 

семинарског рада.

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.

Садржај предмета

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.                              

Спецификација предмета за књигу предмета

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.                                      
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