
3 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

1 2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

20 усмени испит 30

10

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Усвојеност теоријске основе од стране студената и њихова оспособљеност да практичним 

методичким поступцима професионално преводе дечје непосредно искуство о квантитативним, 

квалитативним и просторно-временским својствима и односима у реалном свету у математичке 

појмове.

Практично оспособљавање студената за реализацију програмских садржаја из ове области. 

Оспособљавање студената за изналажење најефикаснијих методичких решења за развијање 

математичких појмова. Учење методичких поступака трансформације и прилагођавања 

математичких садржаја психо-физичким могућностима деце како би успешно усвајала 

математичке пјмове, а преко њих развијала сазнајне способности и изграђивала своју личност. 

Практично оспособљавање студената да прате напредовање деце у развијању логичко-

математичких структура.

Оспособити студенте да овладају неопходним теоријским основама и практичним методичким 

поступцима потребним за професионално превођење дечјег непосредног искуства о 

квантитативним, квалитативним и просторно-временским својствима и односима у реалном свету 

у математичке појмове.

Садржај предмета
Упознавање студената са процесом формирања математичких појмова и методичким 

прилагођавањем деци предшколског узраста. Разјашњавање основних задатака, програмских 

садржаја и специфичности рада у овој васпитно-образовној области. Упознавање студената са 

математичким садржајима са којима се деца упознају на предшколском узрасту. Теоријско 

оспособљавање студената за реализацију програмских садржаја из ове области. 

Оспособљавање студената на теоријском плану да прате напредовање деце у развијању логичко-

математичких структура. Развијање навика да студенти систематски проширују своја знања у овој 

области и користе различите изворе знања.

Спецификација предмета за књигу предмета

Академско и проблемско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред 

постављеним проблемима из логичко структурисање предмета расправе, шематско приказивање 

структуре садржаја и трагање за информацијама на интернету.
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/

Основне струковне студије

Методика развоја почетних математичких појмова 1

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


