
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ 

 

 

1. Шта је игра и које су њене основне карактеристике (према Хојзингу) 

2. Појам игре и њена основна обележја(Кајои) 

3. Суштинске карактеристике когнитивистичког приступа дечијој игри 

4. Разлика у погледима на дечију игру Жана Пијажеа и Лава Виготског 

5. Подела игара према Пијажеу 

6. Наведите кратак историјски развој у примени дечије игре у васпитању 

7. Камијев поглед на дечију игру 

8. Основни приговори на примену игара у дидактичке сврхе 

9. Наведите васпитно-образовне вредности дечије игре 

10. Шта подразумевамо под култивисањем дечије игре 

11. У чему се виде обележја игре као друштвене активности 

12. Значај игре за социо-емоционални развој деце 

13. Наведите врсте игара које доприносе социо-емоционалном развоју деце 

14. Улога игре у интелектуалним процесима деце 

15. Игра и дечије стваралаштво 

16. Основни захтеви у погледу организовања дечије игре 

17. Појам система игара за децу 

18. Основна подела дечијих игара према садржају 

19. Подела и улога функционалних игара за децу 

20. Игре маште или игре улога- врсте и значај 

21. Игре са готовим правилима-врсте и улога 

22. Конструкторске игре-врсте и значај 

23. Врсте игара према областима дечијег развоја 

24. Појам дидактичких игара за децу 

25. Дидактичка вредност игре 

26. Основна обележја дидактичких игара  

27. Захтеви за организацију дидактичких игара 

28. Поступци садржани у дидактичким играма 

29. Игре предметима 



30. Игре стоним штампаним играчкама 

31. Игре речима, звуцима и гестовима 

32. Значај игре за сензомоторни развој деце 

33. Улога дидкатичких игара у  интелектуалном развоју деце 

34. Појам и карактеристике дечијих играчака 

35. Појам дидактичких играчака 

36. Функција дечијих играчака 

37. Критеријуми за поделу дечијих играчака 

38. Подела играчака према узрасту 

39. Играчке за перцептивно-моторне активности 

40. Играчке и развој друштвености 

41. Играчке за развој интелигениције 

42. Играчке за развој комуникације и стваралаштва 

43. Захтеви које треба да испуњавају добре играчке 

44. Захтеви за избор играчака у погледу дечије сигурности 

45. Предности и ограничења савремених играчака 

46. Комјутер као савремено средство за игру 

47. Улога мултимедијалних игара у когнитивном развоју деце 

48. Улога васпитача у коришћењу дидактичких играчака 

49.  Појам покретних игара 

50. Врсте покретних игара 

51. Избор покретне игре 

52. Припрема покретне игре 

53.  Појам игара маште – улога 

54. Врсте игара маште 

55. Улога васпитача у организацији игре маште  

56. Конструкторске игре 

57. Развојне етапе конструкторских игара 

58.  Конструкторске игре по узору 

59. Конструкторске игре по задатим условима 

60. Конструисање по сопственој замисли 


