
План рада за предмет Сценска и луткарска уметност 

 

Предметни наставник доц. мр Милош Ђорђевић 

 

 

Програм предмета 

 

 Предавања Вежбе 

1. 
Кратка историја позоришта ‒ појам, 

функције, поделе  
 

2. 
Карактеристике драмског и луткарског 

позоришта 
 

3. 

Режија и композиција представе ‒ 

избор текста, рад са глумцима, подела 

улога 

 

4. 

Елементи позорнице и комада ‒ 

сценографија, костимографија, 

сценски покрет, техника гласа 

 

5.  
Подела у групе, подела улога, подела 

задужења, избор текстова 

6.  Читачке пробе 

7.  Проба ‒ конкретне сценске радње 

8.  

Проба ‒ консултације у вези са 

костимима, сценским луткама и 

сценографијом 

9.  

Проба ‒ консултације у вези са 

костимима, сценским луткама и 

сценографијом 

10.  
Проба ‒ израда, сценских лутака, 

костима и сценографије 

11.  
Проба ‒ са сценским лутакама, 

костимима 

12.  Проба ‒ сценографијом 

13.  

Генерална проба ‒ са сценским 

лутакама, костимима, костимима и 

сценографијом 

14.  Премијера 

 

 

 

 

 

 

 



Рад са студентима уписаним на прву годину ОАС Васпитач у предшколским 

установама организован је за реализацију путем ZOOM и MOODLE платформе. С 

обзиром на ванредне околности уобичајен план и начин рада на предмету Сценска и 

луткарска уметност модификовани су тако да одговарају епидемиолошкој ситуацији и 

могућностима студената.  

 

Часови предавања ће се одвијати онлајн путем ZOOM платформе преко групних сесија. 

Часови вежби ће се одвијати на факултету. Вежбе на овом предмету су усмерене на 

самостални истраживачки и стваралачки рад студената на предиспитним задацима и на 

испитном пројекту уз консултативну сарадњу са предметним наставником.  

Консултације ће се одвијати путем видео и имејл комуникације. 

 

Израда предиспитних и испитних задатака подразумева тимски рад и координисану 

сарадњу између студената. Студенти ће на почетку семестра самостално формирати 

тимове унутар којих ће потом међусобно поделити задужења и задатке.  

 

Материјали за наставу су постављени на MOODLE учионици. Да би студенти могли да 

приступе курсу морају имати отворен налог на MOODLE платформи. Студенти се могу 

сами регистровати без ичије асистенције. 

 

Приступ MOODLE учионици за предмет Сцeнскa и луткaрскa умeтнoст: 

Директан линк ка курсу: https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=132  

Приступнa лoзинкa курсa: SLUPV2021 

 

Први час наставе биће одржан онлајн 24.9. и то: 

- за другу групу у 09:50 

- за прву групу у 10:50 

 

https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=132

