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СОМАТОАНДРАГОГИЈА

Адултна педагогија или андрагогија је посебна грана педагогије која се бави васпитањем и 
образовањем одраслих.

Андрагошки рад:

Познајемо три врсте тј. три вида образовања одраслих:

А)масовни васпитно образовни рад

Б)групни рад(школски и ваншколски облик учења)

В)индивидуални рад(усмеравање људи ка самообразовању)

Основни систем образовања одраслих чине следеће активности:

1)школско учење

2)допунско образовање

3)средње образовање

Школско учење представља вид стицања знања из појединих предмета,општих и стручних области
у дужем временском периоду по одређеном режиму наставе.Школа за одрасле организује тај вид
образовања према захтевима адултне педагогије(андрагогије).Допунско образовање одраслих 
одвија се углавном по разним курсевима и семинарима преко  новина,позоришних,филмских и 
уметничких вечери.Средње образовање реализује се у складу са системом образовања.

КЛАСИФИКАЦИЈА ИГАРА

Дечје игре могу се поделити у две велике групе.                                                                                                
Игре прве групе су плод  дечије креативности.То су стваралачке игре које можемо поделити на 
тематске,драматизујуће и конструктивне игре.                                                                                                 
У другу групу спадају игре одређеног садржаја које имају тачно одређена правила и називамо их 
игре с правилима.И оне се могу поделити на покретне и дидактичке игре.

Игре које приказују дете у његовим делатностима и односима према другим људима су тематске 
игре.Њихов садржај је веома разноврстан.Утисци деце и живота у породици,боравак у 
обданишту,као и неки догађај из јавног живота,одређују садржај тематских игара.



Стваралачке игре које у себи садрже теме из омиљених прича и бајки називамо драматизујуће 
игре.

Конструктивне игре садрже у себи материјале у виду слагалица разних облика и величина,као и 
природне материјале као што је песак.

Покретне игре имају велики значај за физичко васпитање.У покретне игре спадају основне 
покретне делатности:ходање,трчање,скакање,бацање,хватање,одржавање равнотеже,посебни 
покрети за развијање и јачање одређених група мишића.

Дидактичке игре можемо поделити у групе према функцијама које се са њима развијају и према 
сазнањима која се са њима усавршавају и учвршћују.Смисао дидактичке игре у томе је да се деца 
забаве и у исто време развијају вештине и навике.Ове игре развијају интелектуалне способности 
деце.

ЗНАЧАЈ ИГРЕ ЗА ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДНУ ДЕЦУ

Кроз игре се код телесно инвалидне деце:                                                                                                 
1)развијају и усавршавају преостале функције локомоторног апарата                                             
2)активирају слаби мишићи,увежбава и јача мишићна снага                                                                  
3)увежбава се координација,издржљивост и спретност                                                                           
4)одржава равнотежа                                                                                                                                        
5)учвршћује перцептивно-моторна организација(латерализованост,свесност деловања властитог 
тела,просторни односи и друго)

Студенти приликом учења треба да користе СКРИПТУ ИЗ 
СОМАТОПЕДИЈЕ да би употпунили своје знање.


