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ДВОЈ СТВО ИДЕН ТИ ТЕ ТА И 
УЧЕ ЊЕ КРОЗ СЦЕН СКИ  

ИЗ РАЗ
ХЕ У РИ СТИЧ КИ МЕ ТОД У ДРАМ СКОМ 

ВАС ПИ ТА ВА ЊУ И ОБРА ЗО ВА ЊУ 
ДЕ ЦЕ И МЛА ДИХ

Сажетак:По зо ри шна умет ност пред ста вља спе ци фич ну и хар мо
нич ну син те зу раз ли чи тих умет но сти, због че га ути че на гле да о
ца, не са мо ре чи ма про же тим емо ци ја ма у тре нут ку ка да су по
кре ну те, не го и есте ти ком ми зан сце не. То обез бе ђу је по зо ри шту 
ве ли ку умет нич ку из ра жај ност, бу ду ћи да се исто вре ме но де лу је 
ка ко на чу ла и свест, та ко и осе ћа ња гле да ла ца. По зо ри ште је 
ве о ма при влач но де ци, ни шта ма ње не го од ра сли ма. То ме до при
но си чи ње ни ца да је у драм ском при ка зи ва њу, у нај ве ћој ме ри, при
сут на осми шље на очи глед ност, ко ја је и ба зич ни прин цип оп ште 
ме то ди ке вас пит нообра зов ног ра да са де цом и мла ди ма, пре ко 
ко је чул ни ути сци по ста ју по кре тач деч је ма ште, уче ња, кри тич
ког и ди вер гент ног ми шље ња, као и до жи вља ва ња ствар но сти. 
На тај на чин су де ца по себ но при јем чи ва за по зо ри шну умет ност, 
ко ја оста вља трај не тра го ве на њи хо вој лич но сти. Деч је драм ско 
ства ра ла штво, као и ме то де и са др жа ји ње го вог под сти ца ња де
таљ но је опи са но у књи зи Му дрост чу ла пе ти део – деч је драм ско 
ства ра ла штво (2010), ко ја пред ста вља део еди ци је Му дрост чу ла. 
У овом ра ду су пред ста вље не де тер ми на те на ко ји ма је за сно ва на 
ме то ди ка драм ског ства ра ла штва, а ко ја је упра во опи са на у овој 
књи зи, са по себ ним на гла ском на ме то да ма.

Кључнеречи: деч је драм ско ства ра ла штво, ме то ди ка вас пит но
обра зов ног ра да, Му др ост чу ла
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Увод

Насамомпочеткурадапотребноједетерминисатиосновне
појмовекаоштосупроблемсканаставаихеуристичкиме
тод, сапосебнимосвртомнањиховуприменуудрамском
образовању.Про блем ска на ста ва,илипроблемскиприступ
у настави обухвата различите васпитнообразовнеметоде,
посебнометоде уче ња пу тем от кри ћа,илихе у ри стич ка ме
то да /he u ri stic me tod; méto de he u ri sti que; he u ri stische Met
ho de; еври сти че ский ме тод/ који је заснован на дијалогу,
односно вербалнотекстуалној методи. Циљ ове методе је
подстицањеснажнемисаонеактивностиисамосталноре
шавање проблемског задатка и његово уопштавање осла
њајућисенасистемпојмоваипроцесакаоштосуинфор
мација, двосмерна комуникација, повратна информација,
капацитетканала...„Кибернетичкоинформациониприступ
дидактицићеомогућитиутемељивањеалгоритамизираних
моделаучењаинаставе....Такоћесе,насупроталгоритмич
киммоделимаучењаинаставе,омогућитимоделирањепо
лухеуритичких,односнохеуристичкихмодела.Мадаучење
поовиммоделиманемаодликенепосредногвођења,одно
снодиректненаставе,онићеобезедитисвојепостојањебаш
збогослањањанаоноштојенајбитнијеухеуристичкојме
тоди,еластично,динамично,анестрогодетерминисаново
ђењеученикаупроцесуучења.”1

У драмском образовању, у оквиру различитихметода, до
минира хеуристички метод и демонстрациони метод који
сеогледајукрозперформативне,приказивачке,показивачке
обликерадаупроблемскојнастави.Кошничар(2002)исти
чезначајметодасценскекомуникације(МСК)каоинтегра
тивногиинтерактивногметодакојијепремаКошничар,у
основизаснованнаусмеренојигриинепосреднојочиглед
ности. „Одмерене и предметно визуализиране проблемске
ситуацијесунеопходнеупроцесустваралачкогучењамла
ђих узраста, поготово деце од седме до једанаесте године
старости која су психички зрела за ниво конкретних опе
рација:појмовиипроблемскомишљењејошувекнисуве
занизаконкретнеактивностиипредмете,аманипулишуи
иконичким,сликовнимпредставамазаснованимнамашта
њуидомаштавањусветареалности.Управометодсценске
комуникације,његоветехникеимоделиигре,унепосредној

1 Групааутора(1989)Пе да го шка ен ци кло пе ди ја 1,Београд:Заводзауџбе
никеинаставнасредства,стр.244.
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суфункцијиуобличавањапроблемскихситуацијаисимули
раногживотногконтекста.”2

Кадаговоримоометодичкимаспектимаразвојаговоракао
значајногелементаобразовногпроцесаудечјемдрамском
стваралаштву,Марковић (2013)наводи језичкоспоразуме
вањекаоједноодосновнихсредставаспоразумевањаииз
ражавањамисли.Осимштоосигураваузајамноразумевање
људи,Марковићистиче језик као један од кључних осло
нацамислима. „Језик имисао су упућени и ослоњени је
даннадругокаонераздвојнаменталнаактивност.Овазна
чајнафункцијакојујезикостварујеназивасеса знај наили
ког ни тив на, а у савременој лингвистици познајемо је као
ре фе рен ци ја лну функ ци ју; да би изразио своје расположе
ње и осећања ова функција постаје афек тив на, функ ци ја 
из ра жа ва њаилиекс пре сив на.”3Поредкључнихфункција,
Марковићнаводиизначајпримарноко му ни ка тив нефунк
ције језика, као и естет ске, аку му ла тив не, кон такт не и 
ме та је зич ке. Управо драмске активности подстичу развој
културеговораилингвистичкекомпетенцијекрозспонтане
илиусмеренедрамскеактивности,посебноурадусакњи
жевним текстом, односно адаптацијама.Међу примарним
језичким компетенцијама, у драматизацији и интерпрета
цији текстова подстичу се: аудитивно опажање/слушање,
говорење,читањеиписање,причемусуметодичкиаспек
тивербалнекомуникацијекроздраматизацијуусмереника
подстицањуспецифичнихструктурајезичкогизражавањаи
креативности.„Естетскаделатностдететапочињењеговим
уздизањемиз спонтаног саосећањадосвестиоодносима,
иуздижућисебеизсфереунутарњегсамоосећања(каоне
видљивесубјективизације),дете–узпомоћстаријих–за
корачујеуестетскуделатност,иодобјектакојидоживљава
постаје субјект који уочава, просуђујем интерпетира, или
естетскиодмераваизакључује.”4

⃰      ⃰      ⃰ 

Драмскостваралаштводецеимакоренеуњиховимсим бо
лич ким игра ма (режисерскеигре,игреулогасасижеом),а
затимиигра ма по зо ри шта.Карактеришеихимитацијаоно
гаштовидеидоживеустварностиокосебе,разнимделима

2 Кошничар,С.(2002)Сцен ска умет ност – уче ње кроз сцен ску игру,Нови
Сад:ИТП„Змај”,стр.102.

3 Марковић,М.(2013)Је зич ко из ра жа ва ње де це пред школ ског уз ра ста и 
мла ђег школ ског уз ра ста,Шабац:Вишашколазаобразовањеваспита
ча,стр.9.

4 Мисаиловић,М.(1981)Де те и по зо ри шна умет ност,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.78.



176

САЊА ФИЛИПОВИЋ

уметности,илизамишљенихзбивањаиситуација.Оваими
тација,увећојилимањојмери,представљаисимболичку
прерадуоногаштосепредставља,штоподразумевакори
шћењефантазијеиимагинацијена креативанначин (када
ходакаокад„идеупосластичарницу”,„негдегденежели
дастигне”;кадаслободноимпровизујепокретеуззвукииз
ражавасвојдоживљајмелодијеилизамишљадајеубесте
жинскомстању;када„плеше”разнимделовиматела,посеб
нопрстиманакојесунасликанеочииуста,читавомруком,
покретимаглаве,главомирукама,самоногамаитд.;кадасе
играпантомиме...5

Ре жи сер ске игре представљају најелементарнији облик
симболичкихигараикарактеришеихзамишљенаситуација
укојојдетеиспољавастваралачкумашту,смишљасадржај
игреиодређујеучеснике(улогекоје„играју”играчкеидру
ги предмети). За режисерске игре карактеристично је да
детесразмерносамосталностварасценариопокомећесе
одигравати.Он,поправилу,одсликаванекозбивањеукоме
једетеучествовало,виделонафилму,чулоуприповетци,
илимујенекоиспричао.Натајначиновеигрепредстављају
спој до жи вље ног, ствар ног и за ми шље ног.Уговорусеко
ристеразнаизражајнасредствадабисепредставиосвакиод
ликова(мењасеинтонацијаговора,гласност,темпоиритам
говорења,логичкинагласци,емоционалнаобојеност,кори
стесесуфиксииономатопеје...Режисерскаиграпоправилу
се јављапренегоигра улога.И једнаи другаимају сиже
у складу сакојимдецаделујуиусвајајуначинеруковања
предметима,уочавајуредоследзбивањакојеподражавају,а
којепознајуизсопственогискуства.6

Игре уло га са си же ом,илиигремаште,спадајуунајомиље
ниједечјеигре,аимаауторакојиихсматрајуједнимправим
дечјимиграма.Упедагошкојипсихолошкојлитературисе
јошназивајустваралачке,игресаулогама,сасижеом,ими
тативне, симболичке, игремаште, илузије,фикције, као и
драмскеигре,штосвеговорииоњиховојсуштини.Уовим
играмаседецапреносеузамишљенуситуацију,штозначи
дасерадњеодвијајунаимагинарномплану,честоузпомоћ
играчакакојезамењујуреалнепредмете.Онасеиграјубез
унапреддатихправила,карактеристичних,например,зади
дактичкеигре,спортскеигреитематскепокретнеигре.То
имдопуштавећуслободуупоступцимаиприматмаштенад
уочавањем реалне ситуације и деловањем усклађеним са

5 Каменов, Е. иФилиповић, С. (2010)Му др ост чу ла пе ти део – Деч је 
драм ско ства ра ла штво,НовиСад:Драгон.

6 Исто,стр.5.
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условимакоједиктирастварност.Осимтога,децанеморају
даводерачунанио захтевудасеефикасноирационално
дођедоциљаилипродукта,којиимајунекаквуупотребну
вредност,штојекарактеристично,например,занекерад
не,конструкторскеилиуметничкеактивности.Оваслобо
даиодсуствоунапредпрописанихправила,незначеипак
дајеиграмаштеилииграулогапроизвољнаимпровизаци
ја, коју не регулишу никаква правила.Њу, у развијенијем
облику,карактеришу,поредзамишљенеситуације,улогеи
сиже,садржајигре,адетесепонашаускладусаправили
маодређенимулогомкојуимауигри.Иакоједобровољно
прихватилоулогу, оно сеосећаобавезнода свешточини
будекарактеристичнозању,изатоулажевеликивољнина
пор,честовећинегоуобичномживоту.Отудаоно,нарочито
уигриулога,“прерастасебезаглаву”,делујепрекосвојих
актуелнихмогућности,прелазећиузо ну на ред ног раз во ја.7

Игреулогасасижеом,премаКозловојиКуликовојпредста
вљају игре у којима се јавља замишљена ситуација, у ко
јојдетепреузимаусвојојмаштиулогуодраслогииграјеу
срединикојујепосебноприлагодилозатуигру.Оненаводе
да је карактеристично то да деца самостално бирају тему
игре,одређујукакоћесеодвијати,делеулогеидр.Свако
детеодређујенакојиначинћедаодиграсвојуулогу,водећи
рачунаиосвојимсуиграчима.Ниуједнојдругојактивно
сти,којомсебавипредшколскодете,нематоликослободеи
самосталности,каоуигриулогасасижеом.Тосеодносии
наслободууизборупартнера,смишљањуправилакојаће
регулисатитокигре,старањеоњиховомпридржавању,као
ирегулисањеузајамниходносатокомигре.Посебнавред
ностовихигаралежиучињеницидауњимадетеостварује
оноштојеизмаштало,конкретизујесвојепредставеиоднос
премасадржајуигара,штојезначајно,какозаразвојсимбо
личкогмишљења,такоиразвојнизадругихзначајнихспо
собности,посебнодрамскогстваралаштваистваралаштва
уопште.Осимтога,уовимиграмасебуде,негујуикулти
вишудечјеемоције,аучешћеуњимапредстављазасвако
детевеликурадост.8

Игреулогасасижеомпокрећуразниподстицајикојидолазе
издететовеоколине,каоштосупричекојечује,филмови
и ТВ емисије које види, а посебно догађаји из непосред
ног живота којима присуствује, који на њега оставе сна
жан утисак и заинтересују га.Међутим, оне нису обично

7 Исто,стр.8.
8 Козлова, С. А. и Куликова, Т. А. (2002) До школньая пе да го ги ка – 

Педагогическое образование,Москва: Издательский центр Академия,
стр.283301.
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понављањеоногаштоједетевиделоидоживело,собзиром
дасеподражавањевршиудонеклеуопштеномисажетом
виду.Осимтога,уовимиграмасестваралачкипрерађујуза
пажањаиутисцидетета,узкомбиновањеелеменатањеговог
искустварадиграђењаједненовестварности,усклађенеса
дечјимсклоностимаипотребама.Овуигровну,илисимбо
личкипредстављенустварност,детеврлојасноразликујеод
обичнестварности,очемусведочеизразикаоштосу„коба
јаги”и„изистински”којисечестомогучутиоддецекадасе
договарајуоигри.Уњојсујединоаутентичнадечјапрежи
вљавања,збогчегасудецарођениглумци,аигруулогаса
сижеомкарактеришеизразитаспонтаностинепосредност.
Предшколскадецасенајчешћенестидетогаштосеиграју,
инесметаимприсуствоодраслих,уколиконисунетактични
инаметљиви.9

Некиодсадржаја,којисејављајууовимиграмасутакорећи
универзални, срећу се код свих народа и у разним епоха
ма, каошто је тема породице,школе, лекара и др.У сва
комслучају,садржајиигреоткривајуштадецуинтересујеи
привлачи,каоињиховуобавештеностотемизакојусусе
определила.Отудасе,упрвимиграмаулогасасижеом,деца
задовољавајуподражавањемоногаштосенајбољеуочава,
спољашњесликеодређенерадњекојучовеквршиузпомоћ
предмета.Деч је игре уло га са си же омјепотребнонаодго
варајућиначинпотпомоћи.Дабиимпоказаокакосеразвија
садржајигре,васпитачможедаодиграпреддецомнекежи
вотнеситуације,азатимидаихпривучеутаквеактивно
сти.Развојигреулогасасижеомпотпомажесебогаћењем
њеногсадржаја.Тосепостиже,пресвега,буђењеминтере
совањадецезановетемеипроширивањемдечјегискуства
узподстицањењиховемаштеиемоција.Непосреднаиску
ства,стеченаудруштвенојиприроднојсредини,веомасу
важна замлађупредшколскудецу, а такођеиразговорио
њима,затимслике,филмовиидругиилустративниматери
јали,каоикњигесапесмамаипричаманатемекојесемогу
повезатисадечјимнепосреднимискуством.Уколикосена
тајначинствориодговарајућидоживљајнекетеме,утолико
јесигурниједаћесеонапојавитииудечјојигри.Козлова
иКуликованаводеследећеетапеутицајаодраслогнаразвој
игреулогасасижеом:

• игра предметима у којој деца подражавају ре
алне поступке предметима који су замењени
одговарајућимиграчкама;

9 Исто,стр.9.
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• играукојојдетеподражавапоступкеиречи,као
иначинкоришћењапредмета,карактеристичне
заодређенеулоге;

• стварање сижеа у коме се његови поједини
елементиповезујууцеловитурадњу.10

Највећавредностсимболичкихигара,апосебноигараулога
сасижеом,јеуподстицањуразвојастваралаштвакаоособи
недечјеличности.Оносепостижекакоумаштовитојраз
радисадржајаовихигара,такоиупроналажењуначинаи
средставазањиховоостваривање.Помоћуигреулогадете
имаприликедапроникнеииспробаразноврснедруштвене
улогеиосетисекаотворацигосподарзбивања,штомусе
реткодогађауреалномживоту.Њиховисадржајисепосте
пенопроширују,одшематизованеисиромашнесликествар
ности,дорелативнобогатогиструктурираногискуства,на
коједелују,пореднепосреднеоколине,идругиизвориин
формација,пресвегателевизијскеемисијеикњижевностза
децу.Одусамљенеигреиигреупаровима,прелазисена
колективнеигре,чијисусадржајиделимичнодоживљениа
делимичноизмишљени,улогеподељене,арадњаимаком
плетнуфабулу.Значајнојетодасеимитацијипридружује
инвенција,аусвајањушемапонашања–њиховослободно
испробавањеуразноврснимпретпостављенимситуацијама
Уношењемелеменатадрамскеуметностисеобогаћујуигре
улога, како по садржајима, тако и по изражајнимоблици
ма.Тосепостижечитавимсистемомпоступака,нарочито
уобластиразвојаговора.Могућејеорганизоватиигре–ве
жбе за развој интонације, мимике, гестова, поза и начина
кретања.Уиграмакојесадржеелементедрамскихактивно
сти,улогаваспитачајенарочитовеликауподстицањудеце
надијалог,охрабривањуиграчадаговорегласнијеиразго
ветније,каоидаихобогаћујеновимидејама,дајућимоделе
говора,мимикеигестова.Онучествујеуигриитакошто
исампонештоотпева,одрецитује,одсвиранаинструмен
туилипустиодговарајућумузику.Тоделујеподстицајнона
децууколикосенепрекидатокрадње,већсеонадопуњу
јеиусмерава.Овимсетакођедецауводеиуједаноднај
сложенијихобликадечјегстваралаштва–игрупозоришта.11

⃰      ⃰      ⃰

Игре по зо ри шта подразумевају играње улога на основу
литерарних текстова (приче, песама, рецитала...) или по
себно написаним текстовима за дечје позориште.Њихова

10Исто,стр.301.
11Каменов,Е.иФилиповић,С.нав.дело,стр.13.
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специфичност једаимајуготовсиже,штозначида јепо
нашањедецеглумацаувеликојмериодређенотекстомкоји
изводе.Упркостоме,игрепозориштаподстичуиразвијају
дечје стваралаштво.Текстпредстављасамооквирипола
зиштекојеучеснициигреразрађујуимењајупремасвоме
нахођењу,проширујугаилискраћују,акожелеуводенове
личности,мењајукрај.Посебандоприносразвојукреатив
ностичинидечјепозориштејерсеуњемујављајуидруге
врсте стваралаштва (говорно, музичко, плесно...). Међу
тим, стваралачкоиграњеулогауиграмапозориштабитно
серазликујеодстваралаштвауигриулогасасижеом,уко
јојсуизвођачимногослободнијиуостваривањуулоге,где
сепостављаусловидентификације саликовимаињихово
транспоновањекроздрамскиизраз.

Децијепотребнадодатнаподршкауелементарнојанализи
ликаисижеаукњижевномтексту.Безобзиранаистакнуте
разлике,измеђуигараулогесасижеомиигарапозоришта
постојиповезаностсобзиромдаседецаиграјупозоришта,
каоштосеиграјуинадругетемеизживотаилилитературе.
Дечјихигарапозориштаимавишеврста,каоштосу:игра
дечјегпозориштаукојој,каоупозориштузаодрасле,свако
детеимасвојуулогу,апредставасеприпремаслично„вели
ком“позоришту;иградечјегпозориштаукојој,каоуигри
улогасасижеом,децадраматизујунекоделоизлитературе
иизводегаузпомоћиграчака,говорећиуњиховоиме.То
можедасеобављаувидупозориштаиграчака(стоногпо
зоришта) илипозоришта сличица (нафланелском аплика
тору);иградечјеглуткарскогпозориштаукојојдецанасту
пајукаоводитељилутака,специјалноначињенихзатусвр
ху (лутке гињоле, луткенаштапу, једноставнемарионете,
лутке–сенке,луткенапрстимаидр).12

Већинадечјихговорнихактивностиобојенајеелементима
глуме,штојевидљивоуелементимакаоштосубојагласа,
гестови,изразилица,покрети...Овуспособност јемогуће
очувати, па и култивисати одређеним активностима, чиме
секоддеценегује„позоришнаписменост”.Она„омогућава
дециданапривлачаниузбудљивначиндолазедооткрића
исазнањазначајнихзасвојсветисвојеживотнопонашање,
јер гледање позоришних представа подстиче децуда сво
је емо ци је над гра ђу ју ми шље њем, до жи вља ва ње – за кљу
чи ва њем и та ко обо га ће но ис ку ство да пре о бра жа ва ју у 
одговара ју ће пој мо ве.”13

12Исто,стр.14.
13Мисаиловић,М.(1981)Де те и по зо ри шна умет ност,Београд:Заводза

уџбеникеинаставнасредства,стр.19.
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Подстицај за маштање, осим одабраних игара вођене ма
ште, успаванки и свих песама које почињу речицамаКад 
би...,пружајуипесмекојеописујудоживљаје,кретње,ак
цију,нарочитоакосуустањудасеповежусанекимдечјим
доживљајима,покренуемоције.Књижевнитекст,којимће
сеинспирисатииграпозоришта,бирасемеђукњижевним
остварењимакојаусебисадржедовољнозбивања,ликоваи
дијалога,дабисемоглаприлагодитизаизвођење.Нарочи
тосупогоднаделаукојимаимастихова,којаселакомогу
читати,причатиидраматизовати.Стиховиоживљавајуди
јалогичинегаразноврсним.Осимтога,поетскаречпунаје
ритма,штојечинипривлачномзадецуилакомзаусвајање.
Одговарајукњижевнаделакојакарактеришеједноставност
радње,токадогађајаињиховограсплета,каоидефинисани
односимеђуличностима.Управо јелуткарствокаоформа
сценскогизраза,најпогоднијезаприказивањефантастикеи
бајкикојесудететублискеизследећихразлога:

• Бајке су изузетно драматичне – садржај им је
борба између добра и зла, правде и неправде,
имајуувод,заплет,успонрадње,кулминацијуи
расплет.

• Бајка је неопходна детету зато што му пружа
надуууспешноодрастањеисрећнубудућност,
јачајућињеговосамопоуздањеиверу.

• Бајка детету сугерише слике својих јунака. За
бављајућига,бајкамупомажедаразврстасвоја
сложенаосећањаисарађујесасвимаспектима
дететовеличности.

• Бајка не негира постојање и снагу зла у свету,
јунаци пролазе кроз искушења и патње реша
вајућимногетешкоће, алинакрајудоброувек
побеђује.14

⃰      ⃰      ⃰

Драмска уметност се разликује оддругихуметностиипо
томештоупозориштуприсуствујемосамомстваралачком
чину, док кодосталихуметностиимамоконтакт са делом
којејевећдовршено.Осимтога,гледалацупозориштује,на
известанначин,непосредниучесникпоменутогчина.К.С.
Станиславскигаквалификујекаоњеговог„трећегтворца”
(поред писца позоришног комада и позоришне екипе која
гаизводи).Отудајеприсутнонепосредноиснажноделова
њенаемоцијегледаоца,којисеосећакаосаучесниконога

14Каменов,Е.иФилиповић,С.нав.дело,стр.20.
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штосезбиванасцени:„Поредкњижевника,глумацаидру
гихучесникапозоришнепредставе,гледалацкаодапостаје
учесник стваралачког процеса, постаје један од колектив
нихтворацапредставе.Утојулозигледалацспонтаноулази
у атмосферу поезије и стваралаштва, која васпитава укус,
распламсаваосећањезалепоиоживљавауњемууметника
дремајућегудушимладогчовека.”15

Оноштоседогађанапозоришнојсценијетоликоубедљиво
дадеца (паиодрасли) токомприказивања заборављајуда
серадиопредстави,анеореалнимљудимаизбивањима.
Ликови позоришних представа за децу су по правилу по
једностављени, што их чини препознатљивим и блиским
дечјемначинуразумевањаитумачењасвета,моралногра
суђивања и реаговања, због чега се лако идентификују са
њима усвајајући одређене вредности и начине понашања.
Узмногедругепозитивнеособине,захваљујућисусретима
сапозоришномуметношћу,коддецесеразвијапажња,ми
шљење, говор,маштаистваралаштво,уграђујућисеуте
мељењиховеличностикаоставитрајностеченаособина,а
посебнотребаистаћиразвојестетскихкритеријумаикри
тичкогмишљења,захваљујућисинергијскомделовањусвих
уметностисједињенихупозоришту.Накрају,требаистаћи
најважнијициљдрамскихактивности,атоједаоспособимо
детедаразумеиволипозоришнууметност,каоидакори
стизаизражавање,комуникацијуистваралаштвосредства,
начинеитехнике,којемуонанудизапунивреданлични
когнитивни,физички,креативниисоцијалноемоционални
развој.
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DUALIDENTITYANDLEARNING
THROUGHSTAGEEXPRESSION

Abstract

Theartoftheatreisaspecificandharmonioussynthesisofavarietyof
arts,whichiswhyithasitseffectontheviewernotonlythroughwords
immersedinemotionsatthetimeoftheirarticulation,butalsobythe
aesthetics of themiseenscene.This provides the theatrewith great
capacityforartisticexpressionasitsimultaneouslyaffectsthesenses,
themind and the emotions of the spectator.The theatre is also very
appealing tochildren,none less thantheadults.This ispartlydue to
thefactthatthestagepresentationsmostlyfeatureasortof‘purposeful
obviousness’which is also a basic principle of generalmethodics in
anyeducationalworkinvolvingchildrenandyouththatallowsensory
impressionstotriggerachild’simagination,learningprocess,critical
and divergent thought and experience of the reality. Children are
thereforeespeciallyreceptiveto thestageartwhichcandeeplymark
their personalities. Theatrical production for children as well as the
methods and contents of their stimulation are described in the book
Mudrost čula peti deo – dečje dramsko stvaralaštvo (The Wisdom of 
Senses Volume Five: Stage Productions for Children) (2010),which
ispartoftheeditionMudrost čula (The Wisdom of Senses). Thispaper
presents the determinants which constitute the methodics of stage
production,alsodescribedinthisbook,withaparticularemphasison

themethods.

Keywords: theatre production for children, methodics of the educa
tional work, The Wisdom of Senses


