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 Драма (грч. δράω, drao – чиним, радим, радња).
 Драма – посебан позоришни облик; сценска врста са
озбиљним садржајем.

Драма
(етимологија)

 Драма – књижевна врста која показује догађаје из људског
живота, као да се збивају у садашњости и пред нашим
очима, лица која говоре и раде свако према свом
карактеру. Притом, увек мора да постоји борба двеју
супротности – сукоб.

 Драма подразумева и јединство драмске радње.

 Драмски метод у васпитању је импровизација. Он је
„процес који има форму драме, у којој њени учесници
деца вођени од стране васпитача замишљају, размишљају
и приказују искуствено стечено знање” (Бојовић, 2010).

Драмски метод у
васпитању

 Драмски метод има најбољи ефекат код деце између
четири и девет година – усмерен је на године развоја.

 Акценат се ставља на креацију, а не наступ.

 Драмски метод у развоју говора разматра се као

Драмски метод у
развоју говора

начин/поступак за остваривање васпитно-образовних
циљева, са аспекта развоја говора деце предшколског
узраста, али укључује и друге типове активности (покрет,
музика, ликовно изражавање) и може се примењивати у
свакодневном раду са децом.

 Оно што драмски метод чини успешном методом јесте
природна потреба деце да се „претварају”. На тај начин
деца кроз имитацију вежбају живот да би га боље
разумела.

 Драмски метод пружа могућност деци да у креативној
средини практикују говор и развијају своје говорно
понашање. Он може да помогне деци да уче о емоцијама,
решавању проблема, да уче о узроцима и последицама и
односима са другим људима.

 Скоро сви циљеви у области развоја говора (као и у

Драмски метод у
развоју говора

другим областима развоја) могу се постићи кроз и помоћу
драмске методе и комбинацијом са другим методама.

 Драмски метод подстиче процес учења дозвољавајући
детету да постане активан учесник. До краја 20. века,
готово да није било бављења овом темом на нашем језику,
па је употреба овог метода била препуштена интуицији и
личним афинитетима васпитача.

 Овај

Драмски метод

метод подстиче свеобухватни
подразумева стицање и/или подстицање:
‒ самопоуздања;
‒ имагинације;
‒ емпатије и толеранције;
‒ кооперативности;
‒ концентрације;
‒ језика и способности комуникације;
‒ креативности у решавању проблема;
‒ хумора;
‒ изражавање емоција;
‒ релаксације;
‒ самоконтроле и самодисциплине;
‒ поверења;
‒ физичког развоја;
‒ памћења;
‒ социјалне свесности;
‒ изграђивање ставова;
‒ естетске и етичке вредности.

развој,

који

 Помоћу драмске методе могуће је подстицање и развијање и:
‒ логичког и критичког мишљења (кроз разумевање фабуле,

‒

Драмски метод
‒
‒
‒

ликова, хронологије догађаја, узрочно-последичних веза,
одабир стратегија у реализацији драмске игре);
појмова и вештина из домена више уметности које
учествују у реализацији пројекта;
различитих чула;
унутрашње мотивације за стваралачку активност;
сарадничких,
комуникацијских,
лидерских
и
организационих способности кроз групни рад приликом
реализације пројекта.

 Драмски метод се изводи у форми драмских
активности/игара:

Драмске
активности/игре

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

игре улога;
импровизације;
групне драматизације;
презентовањa драмских (интерактивних) текстова;
причањa причe (по сликама);
препричавањa;
креативних покрета;
креативног плеса уз музичку пратњу и/или певање;
драмских игара са одређеним правилима...

 Групна драматизацијa је колективна драмска активност.

Драмске
активности
(терминологија)

Деца у групама, уз костиме, маске, играчке и друга радноигровна средства, глуме јунаке из прича или ликове из
песама. Драматизација омогућава деци да искуствено и
активно истраже и прикажу како су разумела оригиналну
идеју саме приче или песме, да их прошире новим
детаљима, па чак и да осмисле нову. Она појачава аспекат
интерактивности и искуственог сазнања.

 Презентовање драмских (интерактивних) текстова –
васпитачи самостално или заједно са децом презентују
(причају) драмске интерактивне текстове уз помоћ
сценских лутака и најједноставнијих позоришних облика у
вртићу (луткарско позориште, позориште сличица, стоно
позориште, позориште сенки). Интерактивни драмски
текстови или акционе приче би требало да буду обогаћени
језичким играма и стиховима за децу, који ће омогућити
деци интеракцију у току самог презентовања од стране
васпитача.

 Драмске игре са одређеним правилима су игре и

Драмске
активности/игре

активности које користе стратегију драме са циљем
стицања мноштва способности и вештина (вештине
комуникације, поверења, имагинације, концентрације,
говорне и слушалачке вештине, когнитивне капацитете,
тимски рад...). Не захтевају претходно искуство. Општа
подела драмских игара:
1. Игре загревања и физичке игре (трају од 5 до 15
минута)
2. Вербалне игре
3. Игре концентрације

 Драмске активности треба да буду подстицајне, да прате
дечије искуство и интересовање и да су у складу са
дечијим развојним могућностима.

 Да би драмске активности привукле дечију пажњу важно
је знати шта деца воле и шта могу да раде у одређеном
развојном периоду.

Драмске активности

 У центру сваке драме је комуникација. Деца ће учешћем у
драмским активностима у будућности имати мање
проблема да говоре пред другима, јер креативна драма
развија вербално (и невербално) изражавање идеја и
осећања. Деца, учествовањем у овим активностима,
побољшавају артикулацију, као и течни и уверљиви говор.

 Помоћу драмских активности подстичу се следеће способности
деце предшколског узраста:

1. језичко-литерарна
2.

Драмске активности

3.
4.
5.
6.
7.

способност – стварање сценарија,
вербално извођење, импровизација;
просторно-визуелна способност – осмишљавање и израда
декора, костима, маски, реквизита, лутака, плаката,
позивница;
логичко-математичка способност – утврђивање узрочнопоследичних веза и редоследа појава у представи, распореда
објеката и ликова, различитих мерења;
музичка способост – вокално-инструментална пратња, избор
музике и звучних ефеката;
телесно-кинестетичка способност – гест и покрет на сцени,
плес;
интерперсонална способност – организација игре,
представљање ликова;
интраперсонална способност – разумевање и прихватање
идеја и порука.

 Драмски метод се изводи и у форми следећих драмских
техника:

Драмске технике

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

пантомимa;
наративна пантомима;
акционo причaње;
замишљено путовање;
вођена машта;
васпитач у улози;
замрзнуте слике;
гласне мисли;
стаза савести/одлуке;
врућа столица;
карактер на зиду...

 Пантомима

је невербална комуникација, уметност
преношења идеја без изговорене речи. Пантомима
подразумева покрет, акцију и фацијалну експресију.

 Наративна (управљана) пантомима је врста пантомиме у

Опис драмских
техника

којој васпитач прича причу, а деца импровизују догађања у
причи „глумећи” пантомимом, свако у свом личном
простору, индивидуално. Наративна пантомима је ефектан
и користан начин да се деца активно укључе у садржај
приче или песме, реагујући покретом или мимиком, тј.
имитирајући испричано.

 Акционо причање подразумева активно учествовање деце

у оквиру презентовања (причања или приповедања)
интерактивне/акционе приче (драмског текста). Деца,
имајући активну улогу у току причања приче, боље
разумеју идеју, ангажованија су, концентрисанија и
мотивисанија за слушање саме приче. Деца се могу
укључити на разне начине – од њих може да се затражи да
понавају одређене реплике, изговарају краће књижевне
форме (нпр. брзалице), одгонетају загонетке, допуњују
стихове (ако их садрже драмски текстови) и сл.

 Замишљено путовање је драмска техника којом се деца

Опис драмских
техника

припремају за слушање приче која следи. Ова техника
помаже да се постави оквир за причу коју треба деци
прочитати или испричати. У замишљеном путовању деца
и васпитач се претварају да одлазе/путују на неко
специјално место, које подржава, аргументује причу.
Препоручљиво је предложити деци неки маштовити,
некласичан начин путовања, попут скијања на води,
магичног тепиха, балон итд.

 Вођена машта (визуализација) је драмска техника која
има доста сличности са наративном пантомимом, али су
деца пасивна и ослањају се само на машту, на својих пет
чула, креирајући замишљени, имагинарни свет, без
употребе покрета.

 Васпитач у улози је драмска техника где васпитач,
интерактивно, унутар самог процеса стимулише
и
управља радњом, тако што у одређеном тренутку, у току
причања приче (драмског текста), преузима одређену
улогу (улогу лика из приче).

 Замрзнуте слике су драмска техника у којој појединац

Опис драмских
техника

или група, својим телом формира мирну слику/сцену, да
би се дочарала одређена идеја, тренутак, тема из
приче/драмског текста.

 Гласне мисли су драмска техника која помаже деци да се
боље информишу о карактеру из приче и надовезује се на
замрзнуте слике/сцене. Ова техника омогућава деци да
промисле шта карактер (лик), у чијој су улози, мисли и
осећа у специфичном тренутку у драмском тексту/причи.

 Стаза савести/одлуке је драмска техника у којој деца

Опис драмских
техника

формирају два реда лицем у лице. Једно дете у улози
одређеног карактера/лика (нпр. Црвенкапа, Вук, Прасе,
Маша...) хода стазом између деце. Деца на стази
представљају савест тог лика. Њихов задатак је да
појединачно, како дете пролази поред њих, изговарају
разлоге (за – један ред деце и против – други ред деце)
одређене одлуке коју дете у улози треба да донесе. На
крају стазе дете у улози треба да каже која је његова
одлука у вези са одређеним питањем и дилемом пред
којом се нашло. Та одлука треба да зависи од тога која
група деце/савести је била убедљивија.

 Врућа столица је драмска техника која се употребљава да

би се продубило разумевање одређеног лика из приче и
његових поступака. Васпитач или дете седи у врућој
столици, док остали (група деце) постављају питања.

 Карактер на зиду је драмска техника која помаже

Опис драмских
техника

васпитачу и деци да што боље анализирају и упознају
одређени карактер (лик) из приче. За потребе ове драмске
технике израђује се визуелни дијаграм особина. Техника
Карактер на зиду се реализује након презентовања
приче/драмског текста. На предшколском узрасту описи и
особине карактера/лика могу бити представљене у облику
слике које се постављају на визуелни дијаграм. Дијаграм,
дакле, треба да садржи: шта лик мисли о себи и о
другима, шта други мисле о њему, шта лик воли/не воли,
информације о породици, шта жели да постане, чему се
нада, где живи, какве су му намере, омиљене игре, боје...

 Важан аспект употребе драмског метода на нивоу дечјег

Драмски метод –
корак по корак

развоја јесте приступ корак по корак. Такав приступ
доприноси и подржава код деце изградњу поверења,
самопоуздања, говорних и слушачких вештина, охрабрује
позитивну групну интеракцију и повећава дечју самосвест
у социјалном окружењу.

Прва етапа/степен (рад са децом узраста 4–5 година)
 Деца узраста 4–5 година препознају и позитивно реагују на

Драмски метод –
корак по корак

познате приче, бајке, а то је добар мотив за драмски рад.
Причање прича, креирање реквизита са децом, употреба
драмских елемената фокусирају дечју пажњу.

 Учествовањем у овим активностима и техникама деца стичу
следеће вештине:
‒ употребљавају говор и покрет да би описали одређене
ситуације, емоције и ликове;
‒ креирају одређену индивидуалну улогу и раде тимски са
другима;
‒ разумеју концепт драме – приче, њене делове, садржаје и
разговарају о свом и учешћу других.

Друга етапа/степен (рад са децом узраста 5–6 година)
 Деца на овом степену (узраста од 5–6) су способна да формирају
одређено мишљење,
конструктивно.

да

трагају

за

одговорима

и

раде

 Креативна драма је процес у коме није примарно да се добије,

Драмски метод –
корак по корак

на крају, савршен финални производ.

 Деца ће желети да непрекидно приказују свој рад једни другима.
 Учествовањем у овим активностима деца ће:
‒ развијати даље говор и говорну комуикацију;
‒ радиће индивидуално и у групи;
‒ развијати преговарачке способности и

процењивати

понашање;
‒ развијати даље фонетске способности и креативни израз.
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Импулси за реализацију пројектних активности
 Циљ пројектне активности:
1.

Осмислити и написати интерактивни драмски текст који ће се обрадити
помоћу одређених драмских техника.

 Задаци:
1.

Подстицати развој говора, језичко стваралаштво, културу говора,
креативност, машту, неговати холистички приступ.

2. Открити које драмске технике су ефикасне и у којој мери.
3. Осмислити нову драмску игру или драмску технику*.
4. Повезати поједине елементе припреме и/или реализације драмске
активности/игре или технике са ИКТ-ом*.

Предлог за реализацију пројектних активности/употребу
драмских техника:
 Осмислити (заједно са децом) интерактивни драмски текст и његов назив/тему.
Текст обогатити језичким играма, (оригиналним) стиховима за децу итд.
Могуће је израдити и лутке (гињол, на штапу и др.) и увести их у извођење
осмишљеног драмског текста.
 Драмску технику Замишљено путовање
интерактивног драмског текста пред децом.

применити

пре

извођења

 У току извођења текста применити следеће драмске технике: Наративна
пантомима и Акционо причање.
 Након извођења драмског текста применити следеће драмске технике:
Васпитач у улози, Врућа столица, Карактер на зиду, Замрзнуте слике и
Гласне мисли.
 (Пр)оценити
припрему,
ефекте
примене
и
унапређивања/моделовања сваке уведене драмске технике.

могућности
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