
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

0 2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

30 писмени испит

усмени испит 40

30

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

 Оспособљени студенти за праћење и препознавање извесних неправилности које могу да се 

појаве код предшколске деце, и које, ако нису благовремено препознате, могу да угрозе  

физиолошко функционисање. Оспособљеност студента да пружи прву помоћ детету код кога су 

се појавили неки патолошки знаци у функционисању организма. 

Вежбе - Током вежби студентима ће се, најпре, схематизованим цртежом представити сваки 

орган човечјег тела, а затим, његова морфолошка грађа. Компјутерском анимацијом представиће 

се начин функционисанња сваког органа и његова повезаност са другим органима. Самостално 

представљање схематизованим цртежом делова тела и њихове функције. Настава ће се 

одвијати у групи уз подстицање студената да што чешће буду активни у представљању наученог. 

Интерактивност у групи подстицаће несигурне да своје знање усаврше и ослободе се предрасуда 

о сложености садржаја овог предмета. 

Усвајање основних знања о људском организму, са посебним освртом на карактеристике дечјег 

организма. Упознавање са начином функционисања организма као недељиве био-психолошке 

целине, са ћелијом, телесним течностима и њиховим улогама, функцијама и грађом сваког 

органа. Стицање основних знања о положају и међусобној повезаности органа у телу. 

Информисање студената о патолошком функционисању органа.

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Цртежи, графоскопски приказ анатомске грађе и физиолошког функционисања органа, 

компјутерска анимација.
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Струковни васпитач

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

др Драгица Станојловић 

/

Основне струковне студије

Дечја физологија са основама анатомије

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


