
 
Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Луткарство 

Наставник: др Марија Александровић Стајић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета  

Да студенте осамостали у припреми представе за предшколски узраст на основу већ написаног текста или кроз 

процесни рад при чему користе теоријско и практично знање које стичу на вежбама и радионицама. Стицање знања и 

вештина за самосталан рад у различитим техникама, кроз ликовно изражавање кроз разна ликовна подручја, правилно 

тумачење специфичности различитих дводомензионалних и тродимензионалних ликовних техника, прибора и 

материјала. Правилно тумачење основних појмова из сценске културе и луткарства. 

Исход предмета  

Студенти ће бити у могућности да науче шта је то позориште, глума, како се прави представа и да та сазнања касније 

пренесу на децу подстичући њихову спонтаност, креативност, изражајност и естетско вредновање  

На крају курса студент стиче:  способност да дефинише педагошки контекст употребе лутке, јер ће тако помоћи деци 

да препознају своје способности, да изражавају своје идеје и замисли, контролишу емоције, граде самопоштовање и 

способности за заједнички рад;  потребне вештине у креирању и анимирању лутке. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјат лутке и луткарства, типови сценских лутака и њихове; Позориште лутака, позориште сенки; Tипови 

pозорнице; Прављење лутака и извођење представе; Начини извођења луткарске анимације; Музика у луткарској 

представи; Радио драма (Капетан Џон Пиплфокс, Душко Радовић); Педагошке могућности лутке у раду са 

предшколском децом; Начини употребе лутке у раду са децом предшколског узраста; Интерактивни потенцијал и 

интердисциплинарни карактер сценске уметности као посебног дидактичког средства.  

Практична настава  

Креирање, израда и анимирање сценских лутака (лутка напрстак, гињол лутка, лутка зевалица), режирање представе и 

анимација лутке. Креативна употреба материјала у изради маске, лутке и сценографије за представу, употреба 

рециклажног материјала за израду лутака и сценографије, Вертеп театар 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Вербална (предавања, полуларна предавања, дискусије), рад са књигом, илустративно-демонстрациона (презентације, 

видео записи, филм). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Усмени испит 30 

практична настава 60   

колоквијум-и    

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


