
4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит

15 усмени испит 45

35

/

Основне струковне студије

Методика развоја говора 1

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

мр Драгана Т. ЈосифовићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Љиљана Ј. Келемен

Спецификација предмета за књигу предмета

Aкадемско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред постављеним 

питањима и концептирање (систематизовани запис, извођење главних делова по логичком реду; 

мапе ума; ослонци).

Литература

Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Милорад Наумовић: Методика развоја говара – приручник за студенте виших школа за 

Марија Ботуровић: Методика развоја говора - уџбеник за студенте виших школа за 

Емил Каменов: Припрема за школу (читање и писање),  Тампограф, Нови Сад, 2002. 

Љубица Дотлић, Емил Каменов: Књижевност у дечјем вртићу, прво издање, Змајеве дечје игре: 

Струковни васпитач

/

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

 Стечене компетенције студената да могу да подстичу говорну комуникацију, говорно изражавање 

и говорно стваралаштво деце; оспособљеност студената за примену знања из области методике 

развоја говора и коришћење стручне литературе.

Облици усмене књижевности прикладне дечјем узрасту; Писана књижевност за децу (поезија и 

проза); Драмске игре; Лутке као подстицај у развоју дечјег говора; Животно искуство деце као 

садржај за комуникацију; Језичке игре и језичко стваралаштво; Сликовнице.

Упознати студентe са теоријама говорног развоја, односом говора и мишљења, оспособљавање 

студената за примену знања и коришћење стручне литературе. 

Садржај предмета

Развојна психолингвистика:  Развој дечјег говора. Развој речи и значење речи. Функције говора 

предшколског детета. Развој синтаксе. Вербални и невербални говор. Синтаксички и 

егоцентрични говор. Значај говора одраслих за развој дечјег говора.                  

Социолингвистика:  Стратегија развоја говора у вртићу. Индивидуалне разлике међу децом у 

говорном развоју.   


