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

2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

40 усмени испит

20

/

Основне струковне студије

Дидактичке игре

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

/Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активности у току 

вежби

практична настава

семинари

мр Александра Мандић

Спецификација предмета за књигу предмета

Метода разговора (хеуристичка), илустративних радова, демонстрације, писаних и практичних 

радова.
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Струковни васпитач

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Развијена способност разумевања феномена дечје игре и васпитне функције игре, повезивања 

психичког развоја детета и његове игре. Формирана знања о начинима и праћења дечје игре, 

укључивања у дечју игру и култивисања игара. Оспособљеност студената за креирање 

дидактичких игара и игроликих активности, и за развијање дечје креативности и стваралаштва 

кроз игру. 

Појам и карактеристике дидактичких игара. Структурална обележја дечје игре. Теорије игре 

(класична и савремена тумачења). Подела и врсте дечјих игара према развоју и садржају. 

Функција игре у развоју детета. Педагогија дечје игре (васпитање, образовање и учење кроз игру). 

Савремена истраживања игре у институционалном контексту. Игра и креативност. Феномен 

стваралаштва. Функција стваралаштва у дечјем развоју. Васпитно-образовни задаци повезани са 

стваралаштвом. Услови и поступци за развијање дечјег стваралаштва. Улога васпитача у 

подстицању и усмеравању дечјег стваралаштва.

Студенти треба да разумеју феномен дечје игре и њену васпитну функцију; да се оспособе да  

повезују психички развој детета и његову игру; да усвоје знања о начинима и приступима 

праћења дечје игре; да се укључују у дечју игру и култивишу је на различите начине; да се 

оспособе за креирање дидактичких игара и игроликих активности, за разумевање значаја 

развијања дечје креативности и стваралаштва; да се оспособе за подстицање, неговање и 

усмеравање дечјег стваралаштва кроз игру.

Садржај предмета


