
4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

20 усмени испит 40

30

/

Основне струковне студије

Методика физичког васпитања 1

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

др Наташа Стурза-МилићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

др Наташа Стурза-Милић

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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Џиновић-Којић, Д. (2002): Физичко васпитање предшколског детета (методички приручник за 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Стурза Милић, Н., Фирика, Ж. (2004): Поглавље: Деца и спорт, у књизи: Масмедији и спорт, ВШВ, 

 Стурза-Милић, Н. (2012): Физичка активост и моторички развој предшколске деце. Висока школа 

Ђорђић, В. (2002): Предшколско физичко васпитање у Војводини-друштвено-институционални 

Стурза-Милић, Н. (2011): Поглавље - Моторичка игра у функцији интегралног развоја детета, у 

Струковни васпитач

Положен предмет Моторика деце предшколског узраста

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

 Усвојена знања неопходна за реализацију комплексних циљева и задатака физичког васпитања 

у раду са децом предшколског узраста. Развијена способност разумевања и примене опште-

теоријских, дидактичко-методичких и стручно-методичких садржаја из методике физичког 

васпитања деце предшколског узраста. Оспособљени студенти за разумевање и коришћење 

стручне литературе у области методике физичког васпитања деце предшколског узраста.

Организација и примена дидактичко-методичких и стручно-методичких садржаја из методике 

физичког васпитања. Примена метода и  облика васпитно-образовног рада у физичком 

васпитању. Примена и избор основних и помоћних средстава физичког васпитања у раду са 

децом предшколског узраста (природни облици кретања, моторичка игра, вежбе за развој 

мишићних група, плесне активности, природни фактори, материјални фактори, справе и 

реквизити). 

Усвајање знања неопходних за реализацију циљева и задатака физичког васпитања у раду са 

децом предшколског узраста. Припрема студената за разумевање и примену садржаја из 

методике физичког васпитања. Оспособљавање студената за разумевање и коришћење 

литературе у области методике физичког васпитања.

Садржај предмета

Појам и дефиниција физичког васпитања и методике физичког васпитања. Предмет, циљ и 

задаци методике физичког васпитања. Интердисциплинарност методике физичког васпитања. 

Карактеристике физичке активности. Значај, циљ и задаци  физичког васпитања. Методички 

принципи и начела физичког васпитања. Методе и облици васпитно-образовног рада у физичком 

васпитању. Средства физичког васпитања (природни облици кретања, моторичка игра, вежбе за 

развој мишићних група, плесне активности, природни фактори, материјални фактори, помоћна 

средства – справе и реквизити).                                                                          


