
Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне, струковне студије 
Назив предмета: Методика сазнавања света око себе деце јасленог узраста  
Наставник: мр Виорика Пасер, Снежана Л. Пртљага 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања студената о поступцима поштовања особености у откривању света око себе деце 
јасленог узраста. 
Оспособљавање студената за стварање повољне средине у којој ће дете јасленог узраста стицати 
искуства у складу са својим потребама и могућностима, откривајући себе и своју околину. 
Упознавање студената са методама неговања, подстицања и култивисања спонтаних израза 
понашања у односу на околину. 
Исход предмета  
Стечена знања студената о поступцима поштовања дечје особености у откривању света око себе 
деце јасленог узраста. 
Студенти оспособљени за стварање повољне средине у којој ће дете јасленог узраста стицати 
искуства у складу са својим потребама и могућностима, откривајући себе и своју околину. 
Студенти упознати са методама неговања, подстицања и култивисања спонтаних израза 
понашања у односу на околину. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

• Појам, предмет, циљ и задаци Методике сазнавања света око себе деце јасленог узраста 
• Педагошко-психолошке основе организовања активности које унапређују сазнавање 

света око себе деце јасленог узраста 
• Откривање света око себе кроз манипулативне активности и експлоративне игре  
• Значај и карактеристике васпитне средине за спознају света око себе деце јасленог 

узраста 
• Породица и васпитачи у заједничкој акцији подстицања спознаје света око себе деце 

јасленог узраста 
Практична настава: 

• Играчке, игровни материјали и намештај 
• Начини укључивања породице у програм 
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, резимирање идеја на предавању, проблемско излагање, сучељавање 
мишљења, самоорганизовано и интерактивно учење, проналажење примера у литератури, 
навођење занимљивих детаља, расправа на унапред најављену тему. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и 20+20 ..........  
семинар-и 20   

 


