
4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
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Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

усмени испит 55

20

15

Нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена основна знања студената о моторном развоју предшколског детета као саставном делу 

интегралног развоја. Оспособљеност студената да са разумевањем користе стручну литературу у 

области моторног развоја предшколске деце. Способност примене стеченог знања у раду са 

децом предшколског узраста и у савладавању наставног градива у току даљег школовања.

Разумевање и усвajaње основних знања студената о моторном развоју предшколског детета као 

делу интегралног развоја. Оспособљавање студената за разумевање и коришћење стручне 

литературе у области моторног развоја предшколске деце. Примена стечених знања у раду са 

децом предшколског узраста и у функцији даљег настављања школовања.

Садржај предмета

Моторни развој као саставни део интегралног развоја; дефиниција моторног развоја; 

правилности (принципи) моторног развоја; темпо моторног развоја; фактори који утичу на 

моторни развој; показатељи моторног развоја предшколске деце; карактеристике пренаталног 

периода моторног развоја; карактеристике постнаталног периода моторног развоја предшколске 

деце (развој природних кретања и моторичких способности); процена моторног развоја 

предшколске деце; значај физичке активности за моторни развој предшколске деце; поремећаји 

моторног развоја; моторички даровита деца.

Спецификација предмета за књигу предмета

Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, 

компарирање, учење откривањем, интерактивно учење, стварање нових идеја и релација, 

практични радови и трагање за информацијама на интернету.
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