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ДЕЧИЈА ИГРА И СТАРАЛАШТВО (Изборни 8)_ИМИ2_23.3.2020. 

 

Поштовани студенти 4. године, на смеру ПВ, шаљем вам посебна упутства и 

инструкције за предстојеће активности у овој радној недељи. 

Посебна упутства за наставни предмет Дечија игра и старалаштво ИМИ2 

(информације, материјали и инструкције 2): 

1. У овој радној недељи нам следи обрада наставне јединице Развој дечије креативности 

и даровитости: услови, поступци и облици рада са децом. 

2. За усвајање ових наставних садржаја обавезна литература је:  

Максић, С. (2006). Подстицање креативности у школи (51-60). Београд: Институт за 

педагошка истраживања. 

Каменов, Е. (1999). Предшколска педагогија (296-317). Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

3. За обраду и проверу стечених знања користити презентацију која се налази у 

материјалима за наставу, на сајту Факултета, за наставни предмет  Дечија игра и 

старалаштво (Услови и поступци за развјање стваралаштва ИВ). 

 

  

ИНСТРУКЦИЈЕ 2:  

 

А. Због новонастале ситуације, други СИР нећемо радити како смо планирали, него 

ћемо га завршити без рада са децом. Искористите причу о Метли Марти. Припремите 

сликовни материјал, представљање приче по сликама, у 6 слика. Прве две слике 

(цртежа) треба да прате део приче који сам вам прочитала на предавањима, а остале 4 

слике треба да прате наставак приче, који сте припремили. Цртежи (слике) треба да 

буду величине А4 формата (лист велике свеске или папира за штампање). Можете 

цртеже радити било којом ликовном техником, по вашем избору. 
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 Радите овај сликовни материјал у групама у којима сте припремали и наставак 

приче. Наравно, нећете се виђати, него ћете материјал пипремити договарањем у он-

лине комункацији. Поделите посао, тако да сваки члан групе уради два иили три 

цртежа, али пре тога пажљиво размените информације о припреми сваког цртежа.  

 Када припремите сликовни материјал, пошаљите професору mail-ом 

фотографије слика, насловити (латиницом): DIIS SIR3A_Priča u slikama_Ime i prezime 

studenta. Слике послати као зипован документ (инструкција за зиповање: слике смести 

у један фолдер, десни клик на затворен фолдер, кликни Add to „...naziv dоkumenta.rar“). 

При изради сликовног материјала поведите рачуна о следећем:  

• цртежи треба да изазову пажњу детета, размислите на који начин то можете 

постићи; 

• цртежи треба да подстакну децу да праве различите комбинације слика, односно 

да смишљају различлите приче по сликама.  

 

Б.  Одбране СИР1 (Игре коцкама), уз проверу првих 8 испитних питања, студенти ће 

обавити on-line контактом са професором, путем апликација Zоом или WhatsApp. Ове 

одбране ће бити завршене најкасније до 7. априла 2020. Значајно је да се студенти 

благовремено јаве професору на e-mail emina.kopas@pefja.kg.ac.rs  и договоре термин за 

одбрану.  

 

В. Одбране другог и трећег истраживачког рада (СИР3 и СИР3А) биће обављене у 

једном термину, уз проверу преосталих 12 испитних питања. Ове одбране ће бити 

завршене најкасније до 21. априла 2020. 

 

 

Јагодина, 23. 3. 2020.                                        Проф. др Емина Копас-Вукашиновић 
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