
 

 

МОТОРИКА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 
ИСПИТНА ПИТАЊА, ЗАДАЦИ И ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Развој деце (18 стр. до 20 стр.) – колоквијум 

2. Карактеристике дечјег организма (21 стр. до 23 стр.) – кол.   

3. Телесни развој деце (18 стр. до 23 стр.) – кол. 

4. Телесна тежина – кол. 

5. Телесна висина – кол. 

6. Телесне пропорције – кол. 

7. Процена и мерење физичког и моторног развоја – кол. 

8. Разлике између дечака и девојчица у физичком и моторичком развоју – кол. 

9. Моторни развој деце - правилности развоја (30 стр. до 33 стр.)  - кол. 

10. Истраживања дечје моторике ( 34 стр.) – кол. 

11. Покрет – дефиниција и јављање (34 стр. до 36 стр.) – кол.   

12. Класификација покрета по Бојанину (36 стр. до 37 стр.)  - кол. 

13. Класификација покрета по Пијажеу (37 стр. до 39 стр.)   - кол. 

14. Класификација покрета по Галахау (39 стр. до 40 стр.)  - кол. 

15. Моторни развој деце од рођења до прве године (41 стр. до 47)  - кол. 

 

      14. Моторни развој деце после прве године 

15. Ходање 

16. Трчање 

17. Пузање  

18. Провлачење 

19. Скакање (поскоци и скокови удаљ, увис, са висине на под) 

20. Котрљање телом 

21. Колутање телом 

22. Хватање и бацање   

23. Гађање (бацањем и котрљањем) 

24. Вучење и потискивање 

25. Дизање и ношење 

26. Пењање 

27. Моторички даровита деца 

28. Деца и спорт 

29. Жена и спорт 

Напомена: право на полагање колоквијума имају само студенти који редовно похађају 

наставу 

 

Литература:  

 

� Стурза-Милић, Н. (2014): Физичка активост и моторички развој деце јасленог и 

предшколског узраста. Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ Вршац. – Питања од 1 – 26  



� Стурза-Милић, Н. (2009): Идентификација моторичке даровитости. ВШСС (стр. 

32-36 – Моторичка даровитост; 105-109 – Интегрални развој детета;117-123 - 

Однос раног моторног развоја и моторичке даровитости; 154-159 - Тестови за 

процену моторичке даровитости); 185-187 Мерење морфолошких карактеристика 

(Телесна висина и тежина, обими) –– Питања 7 и 8. 

� Стурза-Милић, Н., Фирика,Ж. (2005). Глобализација и спорт (2 поглавља: Деца и 

спорт – Питање 28 и Жена и спорт – питање 8 и 29).  

 

Обавезни задаци из ПРАКТИКУМА ЗА СТУДЕНТЕ у књизи : Стурза-Милић, Н. 

(2014): Физичка активост и моторички развој деце јасленог и предшколског узраста. 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ Вршац. 

 

Задатак бр. 1 - стр. 131   

Задатак бр. 2 - стр. 132 

Задатак бр. 5 - стр. 136   

Задатак бр. 6 - стр. 137 

Задатак бр. 7 - стр. 138 

Задатак бр. 9 - стр. 140 

Задатак бр. 11 - стр. 142   

 

Обавезни задаци из ПРАКТИКУМА ЗА СТУДЕНТЕ у књизи : Стурза-Милић, Н. 

(2016): Физичка активост и моторички развој деце јасленог и предшколског узраста. 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ Вршац. – 

ново допуњено издање 

 

Задатак бр. 1 - стр. 141   

Задатак бр. 2 - стр. 142 

Задатак бр. 6 - стр. 146   

Задатак бр. 7 - стр. 147 

Задатак бр. 8 - стр. 148 

Задатак бр. 10 - стр. 150   

Задатак бр. 14 - стр. 154     

 Практикум се обавезно предаје на дан полагања испита, може и раније.  Накнадна предаја 

у истом испитном року неће бити могућа. 

 

НАЧИН СТИЦАЊА ПОЕНА: 

 

 Предиспитне обавезе  

� активност у току предавања 10 поена (мин 5)  

� Колоквијум – 25 поена  (мин 13)  

Завршни испит 

� Задаци из практикума за студенте – 15 поена (мин 8) 

� Писмени или усмени испит 50 поена (мин 25)  

 

Kоначна оцена                             

51-60 – OЦЕНА 6 



61-70 – OЦЕНА 7 

71-80 – OЦЕНА 8 

81-90 – OЦЕНА 9 

91-100 – OЦЕНА 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


