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Изборни педагошко-психолошки курс III 

 

• Образовање на даљину  

• Игра у функцији дисциплине на предшколском узрасту 

• Ментално здравље  

 

Изборни предметни курс III 

 

• Путовања као вид образовања и културе    

• Појам и одређење ауторске бајке 

• Форме учтивости у српском језику 

• Математичке игре  

• Oснови сценске уметности   

 

Изборни методички курс  

 

• Од игре од здравља  

• Синтакса просте реченице – методички аспект 

• Лексичке вежбе и игре у васпитно-образовном раду  

• Визуелни садржаји позоришта за децу 

• Луткарска уметност – методички аспект  

• Ликовне игре у вртићу 

• Стратегије избора музичке литературе за децу  

• Хор III 

 

 

 

По наставном плану Факултета, студенти треће године  бирају три изборна предмета, по један из 

сваке од наведених области (Педагошко-психолошки курс, Предметни курс, Методички курс). 

Заокружите, на основу предложених програма, по два предмета из сваке од наведених области 

који желите да слушате у петом семестру, означавајући их по степену важности бројевима 1 и 2. 

 

Име и презиме _____________________________ 

Број индекса    ______________________________ 

Број мобилног телефона _____________________ 



 

 

Изборни педагошко-психолошки курс III 
 

 

 

 

■ ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАЉИНУ 

Семестар: 5. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ECTS: 3 ■ Полагање испита: писмено и усмено ■ Статус: 

изборни ■ проф. др Мирослава Ристић, проф. др Данимир Мандић 

 

Циљ курса/предмета  

Настава предмета Образовање на даљину треба да омогући студентима овладавање основим знањима 

везаним за образовање на даљину. Анализира се улога WEB портала у синхроној и асинхроној 

технологији 

 

Садржај курса/предмета  

Дефинисање појма образовања на даљину.  Развој образовања на даљину. Моделовање WEB портала 

за образовање. Модели образовања на даљину. Софтвер за реализацију образовања на даљину. 

Методика образовања на даљину.Педагошки ефекти примене образовања на даљину.Појам и 

структура elearning-a. Видеоконференције и дискусиони форуми. Хипермедији у образовању и 

њихова улога у индивидуализацији наставе. Усавршавање наставника и стручњака других профила 

коришћењем WEB подржаних извора информација. Евалуација знања и праћење напредовања 

студената  у образовању на дањину. Комбинација традиционалних метода и облика рада са 

образовањем на даљину. Повратна информација у реалном и у одложеном времену у функцији  

моделовања диференциране наставе.Анализа портала за реализацију наставе у свету и код нас. 

 

Литература:  

1. Мандић, Данимир, и  Ристић, Мирослава (2005): WEB портали и образовање на даљину у 

функцији подизања квалитета наставе, Медиаграф.  Београд. 

2. www.teach-nology.com 

3. www.edu-soft.rs          

 

Облици наставе  

Предвиђено је да се садржаји овладају активним учешћема на предавањима и вежбама. 

 

Повезаност са другим предметима  

Наставни садржаји су повезани са Педагошком информатиком и Образовном технологијом. 

 

Вредновање студентских постигнућа  

провера знања (укупно 100 поена) 

активност у току предавања: 10 

семинарски рад: 60 

усмени испит: 30 

услов за излазак на испит (потребан број поена): 70 

 

 

■ ИГРА У ФУНКЦИЈИ ДИСЦИПЛИНЕ НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 

 

■ Семестар: 5. ■  Фонд часова: 20-22 ■  ЕСПБ: 4 ■  Полагање испита: усмено, писмено ■ Статус: 

изборни ■ проф. др Драгана Богавац 

 

Циљ предмета: Омогућити  студентима да потпуније стекну знања о игри која има и функцију 

регулисања дечјег понашања на предшколском узрасту; да се студенти оспособе за организовање  и 

праћење напредовања детета предшколског узраста у различитим поставкама игре које су у функцији 

дисциплиновања. 

Исход предмета: Овладаност теоријским и практичним  знањима о игри у функцији дисциплине на 

предшколском узрасту. 

http://www.teach-nology.com/
http://www.edu-soft.rs/


 

 

Садржај предмета: Игра као подршка; Структуирање средине за игру која је у функцији 

дисциплине; Постављање циљева и припрема игре; Кооперативност, поштовање и преговарање у 

игри; Игра – одговор и последица; Процењивање и прилагођавање појединих игара; Врсте игара које 

су у функцији дисциплине на предшколском узрасту. 

 

Литература: 

• Zigler, E., Singer & Bishop-Josef (2005): Child’s Play: The roots of reading.  Washington, DC: 

Zero to Three Press, стр. 175-187. 

• Plummer, D. (2008): Anger Management Games for Children, London, стр. 11-159. 

• Martin, P., & Caro, T. (1985): On the functions of play and its role in behavioral development. 

In J. Rosenblatt, C. Beer, M. Busnel, & P. Slater, P. (Eds.). Advances in the study of behavior 

(Vol. 15). New York: Academic Press, стр. 59-103 

 

 

 

■ МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

■ Семестар: 5. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ECTS: 3 ■ Полагање испита: усмено  

■ Статус: изборни  ■ проф. др Аурел Божин 

 

Садржај предмета: Менталнo здравље данас. Заштита и унапређење менталног здравља као два 

основна циља менталног здравља. Животне кризе. Медицинско-клинички приступ животним 

кризама. Индивидуално-развојни приступ животним кризама. Траума, стрес и криза. Здравствена 

психологија. Салутогена оријентација и салутогени модел здравља. Развојна психологија целокупног 

живота. Теорија базичних потреба Џ. Каплана. Теорија базичних ослонаца Ј. Бергера. Развојне кризе. 

Акцидентне кризе. Ментално здравље предшколске и школске деце, адолесцената и одраслих. 

Теоријске, методолошке и етичке тешкоће у превенцији животних криза. Психолошка примарна 

превенција. Програми психолошке примарне превенције. 

 

 

Литература: 

• Влајковић, Ј. (2005). Животне кризе - превенција и превазилажење, Београд: Жарко Албуљ 

• Божин, А. А. (2001). Личност и стрес: осећај кохерентности и превладавање стреса у 

условима друштвене кризе, Вршац: Виша школа за образовање васпитача и Одељење 

Учитељског факултета у Београду 

• Olweus, D. (1998). Nasilje među djecom u školi: Što znamo i što možemo učiniti. Zagreb: Školska knjiga. 

 

 

 



 

 

Изборни предметни курс III 
 

 

■  ПУТОВАЊА КАО ВИД ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ 

Семестар: 5. ■ Фонд часова: 22 ■ ECTS: 3 ■ Полагање испита: усмено ■ Статус: изборни ■ 

проф. др Александар Јовановић  

 

Садржај предмета: 1. Увод у предмет: Проучавање путовања произилази из упоредне/компаративне 

књижевности и у њој настале имагологије, дисциплине која се бави проучавањем представа о 

страним земљама и народима, као и представама о властитој земљи и народу. Томе су снажан 

подстицај дали путописи, један од најзначајнијих књижевних жанрова, посебно од времена 

просвећености када су путовања по земљама класичне културе, пре других, по Италији и Грчкој, 

постала потреба део сваког образованог човека – о чему су сведочанства оставили најзначајнији 

европски и српски писци и мислиоци. У савременом свету мењају се начини и садржај путовања, али 

се њихова образовна улога не губи, о чему нам говоре, поред традиционалног назива ходочашће,  и 

нови термини као што су култура путовања, културни туризам. Чак се говори и о итинерологији, 

новој дисциплини у најближој вези са књижевношћу, која се бави испитивањима облика, начина и 

садржаја премештања људи. 2. Путовање као чинилац образовања од XVIII века до данас. Семантика 

путовања: уочавање и читање међусобне временско-просторне условљености / хронотопа културно-

историјских локалитета. Значајни научници и књижевници као културни путници: Фернан Бродел, 

Жак Лекаријер, Јован Дучић, Растко Петровић, Клаудио Магрис. Туристички дух („индустрија 

доживљаја“) и културноисторијска осећајност („ходочашће кроз културу“)“): сабирање и разумевање. 

3. Организација културноисторијских путовања: избор садржаја путовања, културолошке припреме 

(упознавање са местом/локалитетом, његовим местом и улогом у историји и култури, читање 

одабраних одговарајућих научних и научнопопуларних, историјских, културолошких и књижевних 

текстова, планирање и динамика путовања), улога водича/тумача на локалитету, читање културних 

знакова и стварање целовите просторновременске слике код ученика/студената, односно сложеног 

културноисторијског доживљаја. 4. Анализа српских водича/бедекера. 5. Полагање испита: израда 

рада/пројекта на задату тему из програма и усмена одбрана рада. 

 

Циљ предмета: Припрема учитеља и васпитача за разумевање културно-историјских и савремених 

знаменитости, локалитета и места, за читање њихове улоге и значаја у културном наслеђу, као и 

оспособљавање да организују васпитно-образовна путовања која ће ученицима/студентима, у 

одређеној мери, и предшколској деци, омогућити да схвате и дочарају оно што посећују и виде. 

 

Напомена: Студенти бирају две од понуђених књига, у складу са испитним радом. Књижевни делима  

датим  у програму се не приступа као чисто књижевним, него управо да у њима уочимо сложене 

просторновременске слике (односно, конституисања културних топоса) којима се негује културна 

осећајност. 

 

Литература:  

• Асман 2011: Jan Asman, Kultura pamćenja: pismo, sećanje i politički identitet u ranim visokim 

kulturama. Beograd: Prosveta. 

• Бродел 1995: Fernan Brodel, Mediteran: prostor i istorija, Beograd: Centar za geopoetiku. 

• Вест 2000: Rebeka Vest, Crno jagnje i sivi soko: putovanje kroz Jugoslaviju. Beograd: Bigz (i druga 

izdanja). 

• Дучић 2000: Јован Дучић, Градови и химере. Београд: Бигз (и друга издања). 

• Петровић 1966: Растко Петровић, Путописи (избор). Београд: Нолит (и друга издања). 

• Магрис 2014: Klaudio Magris, Dunav. Beograd: Arhipelag. 

 

 

■ ПОЈАМ И ОДРЕЂЕЊЕ АУТОРСКЕ БАЈКЕ 

Семестар: 5. ■ Фонд часова: 22 ■ ECTS: 3 ■ Полагање испита: усмено ■ Статус: изборни ■ 

проф. др Зорана Опачић  

 



 

 

Циљ предмета: Упознавање студената са жанровским одликама и видовима ауторске бајке и 

присуством елемената бајке у савременој књижевности (однос мита и бајке, фантастике и бајке, 

парабола, сатира, епска фантастика, роман бајка, антибајка, готска прича, драмска бајка итд.). 

Оспособљавање студената да самостално уочавају разлику бајке и њој сродних жанрова и самостално 

је тумаче у форми есеја. 

 

Садржај предмета: Формирање жанра ауторске бајке; Од фолклорног модела ка уметничкој причи; 

Бајка између књижевности за децу и књижевности за одрасле; Однос бајке и мита; однос бајке према 

фантастици (фантастичној причи/роману, епској фантастици, хорору; Хришћански подтекст бајке; 

Облици ауторске бајке: парабола, сатира, роман бајка, драмска бајка, бајка у стиху и др.; Инверзија 

бајке у 20. веку: антибајка, постмодернистичка бајка, готска прича – на примерима из светске 

књижевности; Ауторска бајка у српској књижевности. Студенти показују умеће самосталног 

тумачења и вредновања књижевног текста у изради есеја на одређену тему и његовом усменом 

одбраном. 

 

Основна литература:  

• Дрндарски, Мирјана (прир.) (1978). Народна бајка у модерној књижевности. Београд: 

Институт за књижевност и уметност: Нолит или 

• Дрндарски, Мирјана (2001). На вилином вијалишту. Београд: КПЗ Србије: Рад или 

• Пешикан-Љуштановић, Љиљана (2009). Усмено у писаном. Београдска књига: Београд. (прво 

поглавље). 

• Тодоров, Цветан (1987). Увод у фантастичну књижевност. Београд: Рад.  

Додатна литература:  

• Бетелхајм, Бруно (1979). Значење бајки. Превео Бранко Вучићевић. Београд: Југославија. 

Саставни део предмета чини лектира прописана програмом. 

 

 

 

 

ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

■ Семестар: 5. ■ Фонд часова: 22 ■ ЕCTS: 3 ■ Полагање испита: писмено ■ Статус: изборни ■ 

доц. др Бојана Милосављевић 

 

Циљ предмета: Циљ овог једносеместралног курса је упознавање студената са начинима језичког 

испољавања учтивости у српском језику, као и са појмом учтивости у домену комуникативног 

понашања једне говорне заједнице, просторно и временски променљивог.  

Литература:  
1. Р. Бугарски, Увод у општу лингвистику, Београд 1989; 

2.  С. Савић, Дискурс анализа, Нови Сад 1993. 

3. М. Радовановић, Социолингвистика (поглавља: Граматика друштвеног статуса и Основни 

социолингвистички појмови), Нови Сад 1986. 

4.  М. Јоцић, Језик, развој, комуникација, Нови Сад 2006. 

5. Б. Милосављевић, Форме учтивости у српском језику, Београд 2007. 

 

Садржај предмета:  
Теоријска и практична настава I Основни појмови из прагматике и комуникације (Говорни чин, 

Лингвистичка и комуникативна компетенција, Говорна ситуација,  Формални и неформални стил 

комуникације, Сараднички однос са саговорником и успостављање комуникативне равнотеже); II  

Појам језичке учтивости (Начела успешне комункације, Принцип учтивости, Систем форми 

учтивости у српском језику ). III Форме за исказивање молбе у писаној и усменој комуникацији. 

Писање молбе као документа; IV Форме за исказивање извињења, захваљивања, честитања и 

саучешћа у писаној и усменој комуникацији; V Комплименти и похвале као говорне стратегије за 

успостављање сарадничког односа са саговорником; IV Особине језичког комуницирања 

васпитача/наставника са децом (пред)школског узраста (Како се деца подстичу да изврше одређене 

наредбе и сл.). 

 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1456206734792995&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Pesikan-Ljustanovic,%20Ljiljana,%201954-%22


 

 

 

■ МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ 

■ Семестар: 5. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: писмено, практично  ■ Статус: 

изборни  ■ проф. др Јасмина Милинковић 

 

Циљ предмета Оспособљавање студената за самостално извођење игровних активности у васпитно 

образовних  установама и самостално решавање проблема 

 

Исход предмета Студенти су практично оспособљени за самостално извођење математичких 

игровних активности на предшколском нивоу и креативно решавање проблема који искрсавају у 

пракси. 

 

Програмски садржаји Дидактичке игре; Функције игре; Врсте игара, Игре на табли; Игре 

пребројавања; Игре за развој логичког мишљења; Игре за развој просторне орјентације и 

геометријског мишљења;  Игре из различитих култура;Планирање и припремање игровне активности 

(припрема дидактичког материјала и простора); Приказ и критичка анализа игара (припреме за игру; 

дидактички материјали); Практична реализација игре. 

 

Литература   

• Bragg, L.Students’ (2007). Conflicting Attitudes Towards Games as a Vehicle for Learning 

Mathematics:A Methodological Dilemma. Mathematics Education Research Journal ,Vol. 19, No. 

1, 29-44. 

• Дејић М. (1995).  Математичке игре. Београд: Архимедес. 

• Дејић М. и Дејић, Б. (2012). Математика као игра. Креативни центар. 

• Каменов, Е. (1985): Интелектуално васпитање кроз игру, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

• Polonski, L., Freedman, D., Lesher, S., Morrison, K. (2002) (превод): Матиш за најмлађе, 

Београд. 

• Araceli Fernandez Vivas. ( 2010)  Логичке игре и тестови за децу: логичке игре и мозгалице, 

игре проницљивости, игре оптичких варки, стратешке игре.  Моно и Мањана, Београд. 

 

 

 

■ ОСНОВИ СЦЕНСКЕ УМЕТНОСТИ 

Семестар: 5. ■ Фонд часова: 30 ■ ECTS: 3 ■ Статус: изборни ■ Јадранка Барзут, наставник 

 

Циљ предмета: Разумевање синкретичке природе сценске уметности. 

 

Садржај предмета: Разумевање процеса креирања уметничког дела кроз употребу сценских 

средстава и уочавања специфичног односа сценског и драмског. Разумевање средстава комуникација 

између позоришне представе и публике.  

Читање и разумевање драмског текста. Подела улога. Анализа ликова, њиховог говора, гестова, итд. 

Савладавање позоришног времена и простора. Стицање способности за самостално стварање 

позоришне представе. 

 

Исход предмета: Јавна извођења позоришне представе. 

 

Стандард рада: Предавања се реализују у групи до 20 студената (укупно, за оба смера). 

 

 

Литература: 

 Брук 1996: Питер Брук, Празан простор. Београд: Лапис.  

 Венстен 1983: Андре Венстен, Позоришна режија (њена естетска улога): Универзитет 

уметности у Београду. 



 

 

 Клајн 1979: Хуго Клајн, Основни проблеми режије. Београд: Универзитет уметности у 

Београду.  

 Станиславски 1996: К. С. Станиславски, Систем. Београд: Скрипта интернационал; 

Академија уметности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Изборни методички курс  
 

 

■ ОД ИГРЕ ДО ЗДРАВЉА 

■ Семестар: 5. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ECTS: 3 ■ Статус: изборни ■ полагање испита: теоријско 

и практично ■ проф. др Даница Џиновић  Којић 

 

Циљ предмета: да студенти понуђеним садржајима, кроз креативне радионице, употпуне и унапреде 

стручна знања  (теоријска и практична), вештине и способности. Садржаји предмета су савремене 

теме-лекције са разрађеним методичким поступцима као моделима које ће студенти користити у 

својој пракси. Очекује се да студенти присуствују   предавањима, да учествују у излагањима, 

дискусијама, да постављају питања и формулишу проблеме, прошире теоријска знања о значају и 

утицају различитих игара на здравље, правилан развој, боље моторичке способности предшколске 

деце. 

Садржаји предмета  дати су кроз играонице и укључују:  садржаје и активности мини спортских 

игара за децу; методичка упутства и поступке посматрања, праћења  и мерења  ангажованости и 

оптерећења деце  на активностима из физичког васпитања; план провере стања физичког васпитања у 

предшколским установама 

Литература: 

• Џиновић, Којић, Д. (2008). Од игре до здравља, Београд: Учитељски факултет, стр. 3-38. 

• Џиновић, Којић, Д.; Мартиновић, Д. (2011). Игром до здравственог васпитања најмлађих, 

Београд: Типографик плус, стр. 9-94. 

• Џиновић-Којић, Д.:(2009/10/11/12).  Акредитовани семинари  (Обима око 100 страна). 

 

 

■ СИНТАКСА ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ – МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ 

■ Семестар: 5. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS : 4 ■ Полагање испита: усмено, семинарски рад ■ 

Статус: изборни ■ др Вишња Мићић 

Садржај предмета: 1. Синтакса просте реченице (комуникативне функције реченице, реченични 

конституенти, синтаксичка анализа реченице); 2. Садржаји из синтаксе у материјалима за рад са 

децом предшколског узраста, програмима и уџбеницима за први циклус (илустрације, реченични 

примери, терминологија, дефиниције); 3. Критеријуми за избор лингвометодичких предложака; 4. 

Формирање појма реченица; 5. Разумевање комуникативних функција реченице – граматички и 

стилистички аспект; 6. Методички приступ дечјем разумевању конституентских реченичних 

функција и синтаксичких јединица на одговарајућим примерима (субјекат, предикат, објекат, 

прилошке одредбе, атрибут; морфосинтаксичка реч, синтагма, предлошко-падежна конструкција, 

реченица); 7. Анализа (рашчлањивање) реченице, 8. Симболичко приказивање реченице у 

предшколским ситуацијама, претчиталачке вежбе, 9. Вежбе састављања, проширивања и сажимања 

реченице; 10. Језичко стваралаштво деце. 

  

Циљ предмета: Припрема студената за различите методичке интерпретације садржаја из синтаксе у 

предшколским ситуацијама и разредној настави; за анализу и критичку процену синтаксичких 

садржаја у програмима, радним материјалима и уџбеницима; за самостално осмишљавање 

одговарајућих лингвометодичких предложака, синтаксичких вежби и задатака.  

 

Напомена: Студенти бирају тему рада, а у складу са њом добијају препоруку о одговарајућој 

литератури и изворима које треба узети у обзир.  

 

Литература: 

 Ивић 1978: Иван Ивић, Човек као animal symbolicum: развој симболичких способности, 

Нолит: Завод за уџбенике, стр. 85–92; 255–299. 

 Лурија 2000: Александар Лурија, Језик и свест, Београд: Завод за уџбенике, стр. 167–

270. 



 

 

 Станојчић, Поповић 2016: Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српског 

језика, Београд: Завод за уџбенике, стр. 204–306. 

 Мићић 2016: Вишња Мићић, Синтакса просте реченице у разредној настави, Београд: 

Учитељски факултет, стр. 73–227. 

 Мићић 2017: Вишња Мићић, „Од речи до реченице. Синтаксичке вежбе у раду са децом 

предшколског узраста“, у: Унапређење квалитете живота дјеце и младих, Тузла: 

Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих – Едукацијскорехабилитацијски 

факултет Универзитета у Тузли.  

 

 

■ ЛЕКСИЧКЕ ВЕЖБЕ И ИГРЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ 

 

■ Семестар: 5. ■ Фонд часова: 20–22 ■ ЕCTS: 3 ■ Полагање испита: усмено, семинарски рад ■ 

Статус: изборни ■ др Владимир Вукомановић Растегорац, др Вишња Мићић 

 

Садржај предмета: 1. Основни појмови лексикологије у контексту Методике развоја говора 

(лексема и реч, лексикон; лексичко значење и приступи проучавању лексичког значења). 2. 

Методичка обрада парадигматских лексичких односа (синонимија, антонимија, хипонимија; 

хомонимија). 3. Методички приступ деривационим гнездима (породици речи) и тематском речнику. 

4. Творба речи: методички приступ раду на сложеницама. 5. Механизми полисемије у раду са децом 

(метафора, метонимија, синегдоха). 6. Лексичко стваралаштво деце: лексичке игре у васпитно-

образовном раду. 7. Прожимање лексичких и других језичких вежби (фонолошке, синтаксичке и 

стилистичке вежбе). 8. Укрштање лексичких вежби са осталим областима Методике развоја говора. 

9. Интеграција лексичких вежби и других области васпитно-образовног рада. 10. Савремене методе 

истраживања дечјег речника. 

 

Циљ предмета: Усвајање основних знања о научном приступу у праћењу и проучавању дечјег 

речника. Припрема васпитача за методички приступ садржајима из лексикологије у раду са децом 

предшколског узраста, а у складу са савременим лингвистичким сазнањима и психолингвистичким 

токовима. Упућивање у могуће начине интегрисања лексичких вежби и игара у шири контекст 

различитих језичких вежбања, осталих области развоја говора и других поља васпитно-образовног 

рада.  

 

Напомена: Студенти бирају тему рада, а у складу са њом добијају препоруку о одговарајућој 

литератури и изворима које треба узети у обзир.  

 

Литература: 

 Драгићевић 2007: Рајна Драгићевић, „Лексема и реч”, „Механизми полисемије”, 

„Парадигматски лексички односи”, у: Лексикологија српског језика, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, стр. 35–39, 146–180, 244–303, 320–330.  

 Матић 1980: Radomir Matić, „Igre za vežbe rečnika”, u: Rad na razvoju govora dece predškolskog i 

mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, Privredno-finansijski vodič, Beograd, 1980, str. 295–354. 

 Мићић, Вукомановић Растегорац 2016: Višnja Mićić, Vladimir Vukomanović Rastegorac, „Kako 

nastaju reči – igroliki pristup tvorbi reči u predškolskoj ustanovi”, u: Emina Kopas-Vukašinović, 

Biljana Stojanović (ur.), Savremeno predškolsko obrazovanje i vaspitanje: izazovi i dileme, Fakultet 

pedagoških nauka, Jagodina, str. 195–208. 

 Томазело 2005: Michael Tomasello, „Words”, in: Constructing A Language: A Usage-based Theory 

Of Language Acquisition, Harvard University Press, Cambridge – Massachusetts – London, pp. 43–93. 

 Пан 2012: Barbara Alexander Pan, „Assessing Vocabulary Skills”, in: Erika Hoff (ed.), Research 

Methods In Child Language: A Practical Guide, Wiley-Blackwell, Maiden, pp. 100–112. 

 Цвeтановић, Јанићијевић, Мићић 2016: Зорица Цветановић, Валерија Јанићијевић, Вишња 

Мићић, Практичан рад на развоју говора, Учитељски факултет, Београд, стр. 37–45. 

 



 

 

■ВИЗУЕЛНИ САДРЖАЈИ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ 

Семестар: 5. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ECTS: 4 ■ полагање испита: практично ■ Статус: изборни 

■ проф. мр Дарко Недељковић  

Напомена: Курс се реализује у комбинованој групи учитељи/васпитачи од 30 студената (15 

студената по смеру). 

 

Циљ предмета: Визуелни садржаји позоришта за децу је изборни курс у оквиру кога ће се студенти 

упознати са основним елементима и принципима позоришта за децу са акцентом на визуелне 

садржаје. Циљ предмета је, такође, ослобађање студената од логичких правила у размишљању и 

апсолутно препуштање имагинацији при конципирању визуелних садржаја позоришта за децу. 

Садржај предмета: У контексту – приче (текста) и простора у коме се радња дешава: сценографија и 

сценске промене; глумци, глумци аниматори лутака, аниматори, лутке, светло, тон... Студенти ће и 

кроз сопствено искуство (практичан рад и задаци) упознавати поступке израде најједноставнијих 

типова позорница за лутке, основних елемената сценографије и неке од принципа израде лутака 

(марионете, гињоле, мапети...) и израда најједноставнијих модела. 

Литература: 

1. Hauard, Pamela (2002). Šta je scenografija? Beograd: CLIO. 

2. Magon, Jero (1989). Staging the Puppet Show. North Vancouver, Canada: Charlemagne Press. 

3. Sinclair, Anita (1995). The Puppetry Handbook, Richmond, Victoria, Australia: Richard Lee 

Publishing. 

 

 

■ ЛИКОВНЕ ИГРЕ У ВРТИЋУ 

■ Семестар: 5. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ЕCTS: 3 ■ Полагање испита: усмено и практично ■ 

Статус: изборни ■ Марија Богдановић, мастер ликовних уметности, наставник уметности 

Напомена: Курс ће се реализовати у групи до 25 студената.  

 

Циљ предмета: Упознавање са различитим формама ликовних игара као истраживачких и стваралачких активности кроз низ задатака и 
креативних вежби; Подстицање и неговање истраживачких тенденција; Трагање за новим чулним искуствима; Развијање и неговање ликовне 

радозналости као једне од примарних услова за развој ликовног стваралаштва најмлађих. 

 

Садржај предмета: Проширивање ликовних способности и искустава стечених у оквиру наставе на редовном предмету Визуелне 
уметности; Гледање, опипавање, упознавање и манипулација ликовним средствима и материјалима; Oдабир и организација прибора 

и материјала; Традиционални ликовни медиј као средство визуелне нарације; Употреба познатих предмета или њихових делова и 

промена њихове функције у ликовном процесу; Игре визуелног опажања и визуелног мишљења; Игре маште и креативног 

мишљења. 

 
Литература:  

 

1. Матић, Радомир (1990). Игре и активности код деце. Београд: Нова просвета. 

2. Марковић Мирјана (2006). Корак по корак 1. Београд: Креативни центар 

 

 

 

ЛУТКАРСКА УМЕТНОСТ – МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ   

 

Семестар: 5. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: практично ■ Статус: изборни  ■  

доц. др Ана Миловановић 

 

Садржај предмета: 1. Увод у луткарску позоришну уметност. 2. Значај позоришне  лутке за 

подстицање дечјег развоја. Васпитни и образовни значај позоришне лутке. 3. Основне методе 

примене луткарске уметности у раду са децом предшколског и школског узраста. 4. Драматургија 

луткарских игара. Луткарске игре за развој говора. Луткарске игре за усвајање писмености. 5. 

Луткарске игре за развој дечје визуелне перцепције и креативности. 6.  Луткарске математичке игре. 



 

 

7. Луткарске игре за упознавање околине. Луткарске игре за упознавање природе и друштва. 8. 

Луткарске музичке игре. 

 

Циљ предмета: Упознавање студената са основним  знањима и умењима из области луткарске 

позоришне уметности   неопходним за стваралачку примену луткарства у раду са децом.  Упознавање 

студената са методологијом и различитим приступима/методама у осмишљавању и извођењу 

луткарских игара. Оспособљавање студената за стваралачку примену луткарске уметности у 

васпитно-образовном раду са децом.  

 

Напомена: Студенти полажу испит тако што осмишљавају и изводе луткарску игру из одабране 

области васпитања и образовања деце предшколског или школског  узраста. 

 

Литература:   

 Ђокић 1984: Љубиша Ђокић, Коларићу-панићу. Београд: Вук Караџић: Завод за издавање 

уџбеника. 

 Миловановић 2016: Ана Миловановић, Луткарски текстови за позориште у вртићу и 

школи (са  ЛУТКЕФ-а), Београд: Удружење  грађана „ЛУТКЕФ“.  

 Миловановић 2004: Ана Миловановић, Усвајање писмености применом луткарске методе, 

(у: II Интернационална интердисциплинарна конференција о фундаменталним и примењеним 

аспектима говора и језика). Београд: Институт за експерименталну фонетику и патологију 

говора. 

 Радовић 1984: Душан Радовић „На слово, на слово“. РТВ теорија и пракса. бр. 35, лето 1984, 

стр. 199–229. 

 

 

■ СТРАТЕГИЈЕ ИЗБОРА МУЗИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ДЕЦУ 

■ Семестар: 5 ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 3 ■ Полагање испита: усмено или у форми јавног наступа ■ 

Статус: изборни за оба студијска смера ■ мр Стеван Ковачевић. 

Напомена: Курс се реализује у комбинованој групи учитељи/васпитачи од 30 студената (15 

студената по смеру). 

 

Циљ предмета: 

Могућност даљег проширивања усвојеног теоријског и практичног знања на музичким 

инструментима када је реч о индивидуалном или групном музицирању. Избор одговарајуће музичке 

литературе за имплементацију у даљем раду са децом различитог узраста. 

Садржај: 

Рад са студентима ће се фокусирати на даљи развој извођачких вештина са проширивањем 

репертоара музичких композиција. Подстицање креативности и вишег нивоа музичке интерпретације, 

са акцентом на најбитније параметре музичке експресивности: динамика, темпо и артикулација. 

Стицање вештине заједничког музицирања кроз литературу класичне, џез, етно, савремене и филмске 

музике. Студенти ће искуствено  проћи кроз процес припремања (пробе) и финализацију (интерни и 

јавни наступи/концерти). Пролазећи кроз процес извођења, студенти ће напредовати и уједно 

побољшати своје извођачко-музичке способности. Откривањем нових метода обрада музичких 

композиција студенти ће бити у прилици да другачије сагледају хармонску грађу самих дела уз 

употребу савремених компјутерских програма и да успешно овладају другачијим видовима 

интерпретације. Препознавање музичке терминологије, идентификација музичких симбола, вештина 

читања непознатог нотног материјала ''прима виста'', употреба разних музичких литература, обрада 

епоха и стила. Испит је усменог карактера или у неком облику јавног наступа (свечаност, интерни 

час, јавни час, свечани концерт).  

Литература: 

Ж.Петровић: 10 Дечјих песама, М Драгићевић: Распевани тобоган, Нота: Мали концертни репертоар 

и музички стилови, Нота: Школица за музички (Орфов) инструментаријум са аранжманима, Штраус: 



 

 

Пицикато полка, Бакланова: Менует, Харолд Арлен: Иза дуге, Дјук Елингтон: Џез стандард, Ј.С.Бах: 

Сарабанда, Г.Ф.Хендл: Ларго, Миливој Ивановић: Репертоар за ансамбле, Корели: Анданте, Шила 

Нелсон: Репертоар за ансамбле I и II, Џон Бери: Стандард, Моцарт: Аве Марија, Јанковић: Албум 

песама и комада, Стојановић, Гордана: Настава музичке културе од I до VIII разреда. Завод за 

уџбенике и наставна средства, Б. Поповић: Солфеђо, М. Тајчевић: Теорија музике и Интернет 

ресурси: notes.tarakanov.net, http://www.imslp.org. 

 

 

■ ХОР III 

■ Семестар: 5. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ЕCTS: 3 ■ Полагање испита: усмено ■ Статус: изборни ■ 

Ана Ћосовић  

 

Циљ предмета: Учешћем у хору Учитељског факултета развијају се певачке способности студената, 

али и, пре свега, подстиче креативност у музичкој интерпретацији. У складу са својим гласовним 

предиспозицијама студенти стичу вештину вишегласног певања у ансамблу, а затим искуствено 

пролазе процес припремања (пробе) и финализацију (јавни наступ/концерт) извођења хорских дела. 

Пролазећи кроз процес извођења, проширују се знања у области хорске литературе, епохе и стила, те 

одговарајућег начина интерпретације. 

Садржај предмета: Вишегласно певање у ансамблу, процес припреме и финализација (јавни наступ) 

извођења хорских дела. Упознавање са хорском литературом, епохама и стиловима, односно 

начинима интерпретације. 

Обавезе студената су редовни долазак на вежбе/пробе и учешће у јавним наступима хора (пригодне 

свечаности, завршни концерт). 

Програм Хора III континуирано следи, наставља у допуњује програм Хора I и Хора II. 

Нотна литература:  
Гаудеамус игитур. Боже правде. Химна св. Сави. Мокрањац С. Тебе појем. Симић, В.: Пошла мома 

на воду. Толингер, Р.: Одби се грана. Манојловић, К.: Успаванка. Бетовен, Л.В.: Жртвена песма. 

Мокрањац С.: II руковет. Аркаделт Ј.: Аве Мариа. Бајић И.: Српкиња. Моцарт В.А.: Проба за 

концерт. Handel, G.F.: Canticorum iubilo. Codaly, Z.: Cohors Generosa. O.di Lasso: Ne proicias me. 

 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.imslp.org/

