
Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Специјалиста за припремни предшколски програм 

Врста и ниво студија: Специјалистичке студије-други ниво 

Назив предмета: ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА И ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ 

Наставник: др Садуша Ф. Реџић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ:   6 

Услов:  без претходних услова 

Циљ предмета:  
Проширивање знања о творевинама традиције и традиционалне културе, дечјег фолклора, етно садржаја и 
традиционалних игара које су део народне културе.  

Исход предмета: Оспособљеност специјалисте за препознавање и коришћење вредности традиције и 
традиционалне културе у процесу задовољавања животних потреба савременог детета 

Садржај предмета 
Култура за децу и дечја култура. Жанрови дечје субкултуре и њихова функција у детињству. 
Основне карактеристике Србије и Балкана као географског културног подручја. Важнији историјски процеси који 
су обликовали начин живота деце из региона. Завичај и појам традиције. Елементи традицијске културе у 
предшколском васпитању и образовању. Дечји фолклор. Светковине, празници, обредне поворке. Од обреда до 
сценског приказа. Народна религија. Народна веровања. ародно глумовање. Промене у традицијској култури. 
Савремени развој традицијске културе. Савремена схватања традиционалних игара. Бројност категорија, богатство 

и разноврсност. Критеријуми класификације. Могућности подстицања различитих активности деце кроз 
традиционалне дечје игре. Методички принципи припреме реализације и евалуације традиционалних дечјих игара. 
Проблеми ревитализације традицијске културе. Успешна уметничка трансформација. Игровна интеркултурална 
осетљивост. Традиционална култура и европски мултикултурални контекст. Савремена интеркултурална 
истраживања. 

Обавезна литература 
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Фолклорни театар у балканским и подунавским земљама, Београд, САНУ/Балканолошки институт 
7. Ивић, И. (1985), Београдски – ОМЕП пројекат о традиционалним дечјим играма: полазне основе 

пројекта, Предшколско дете, XV, 4, стр. 217-230, Београд, СПДЈ 

 

Број часова  активне наставе       Теоријска настава:    30 Практична настава:  30 ДОН:  

Методе извођења наставе 
- Предавања;  
- Практичне вежбе; 
- ДОН – други облици наставе (активности у припремној предшколској групи, семинари, 

пројекти, радионице и сл.); 
- Менторски рад;  

                                   -      Коришћење домаће и стране литературе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  до 60 

 

Завршни испит  Поена  до 40 

активност у току предавања до 10 писмени испит  

практична настава до 10 усмени испит до 40 

колоквијум-и до 20 ..........  

семинарски рад до 20   

Начин провере знања могу бити различити, наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд.) 

 

 

 

 

 

 

 


