ИСПИТНА ПИТАЊА

Предмет: Методика развоја говора
Година студија: друга
1. Циљ и задаци Методике развоја говора.
2. Зашто је језик предмет изучавања различитих наука?
3. Како се дефинише језик?
4. Какав сиситем представља људски језик?
5. Колико типова језика данас постоји?
6. Који тип језичког системаусваја дете након рођења? (објаснити кроз пример).
7. На који начин се схвата и тумачи природа језика?
8. Објаснити однос језик-говор.
9. Објаснити однос између језика и мишљења.
10. Наброј и обајсни функције говора.
11. Наброј и објасни уже облике комуникативне функције говора.
12. Примарне информационе баријере.
13. Невербална комуникација.
14. Навести и објаснити кроз примере невербалне знакове комуникације.
15. Теорије о усвајању језика.
16. Прелингвална фаза развоја дечијег говора.
17. Фаза дечијег проговарања.
18. Карактеристике развоја дечијег говора током друге и треће године живота.
19. Карактеристике развоја дечјег говора током четврте и пете године.
20. Обележја шесте и седме године развоја дечијег говора.
21. Фактори говорног развоја
22. Утицај породичне средине на развој дечијег говора
23. Билингвизам
24. Утицај васпитача на рзвој дечијег говора

25. Функције говора васпитача
26. Основне одлике доброг говора васпитача
27. Потреба васпитача ѕа континуираним усаврђавањем
28. Поремећаји дечијег говора
29. Улога васпитача у отклањању муцање и тепање код деце предшколског
30. Праћење развоја дечијег говора ос стране васпитача
31. Програмски модели рада
32. Израда планова рада
33. Облици рада
34. Корелација МРГ са осталим областима рада у вртићу
35. Радно-игровна средства
36. Методе рада
37. Говорне радионице
38. Примена лутке у раду са децом предшколског узраста
39. Бајка у дечијем вртићу
40. Басна кроз стваралачке облике рада
41. Интерпретација поетских текстова
42. Народне умотворине
43. Језичке игре
44. Језичко стваралаштво
45. Драматизација текста
46. Позориште сенки
47. Увођења деце предшколског узраста у основе писмености
48. Предвештине за читање и писање
49. Место и улога васпитача у припреми деце за читање и писање
50. Помоћна средства у припреми деце за читање и писање
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