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поена Завршни испит поена

10 практични испит (исп.активност) 20

        15+15 усмени испит 25

10

5

Положен предмет Методика физичког васпитања 1

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљени студенти за самостално организовање и извођење активности физичког 

васпитања са децом предшколског узраста. Развијене компетенције студената које 

подразумевају: праћење развоја способности деце предшколског узраста; вредновања 

сопственог и туђег рада. Развијена свест код студената о потреби за перманентним 

образовањем у методици физичког васпитања.

Планирање и програмирање физичког васпитања у предшколској установи; припремање, 

извођење и анализирање јавних предавања студената у васпитно-образовним групама деце 

предшколског узраста (дидактичко-методичких основа, садржаја физичког васпитања, 

коришћења средстава физичког васпитања). Процена и контрола ефеката физичког васпитања у 

раду са децом предшколског узраста (процена моторичких способности, физичких 

карактеристика, процена правилног држања тела предшколске деце). Израда и примена 

реквизита за активности из физичког васпитања. Систем методичке праксе студената. 

Oспособити студенте да примене стечена знања извођењем самосталних активности физичког 

васпитања у непосредном в.о. раду са децом. Oспособљавати студенте за праћење развоја 

способности деце, као и способности праћења и вредновања сопственог и туђег рада; развијати 

свест код студената о потреби за перманентним образовањем.

Садржај предмета

Планирање и програмирање физичког васпитања у предшколској установи. Организациони 

облици активности физичког васпитања (усмерена активност, јутарње телесно вежбање, 

рекреативна пауза, слободне активности, комбиноване активности, излети, шетње, покретна 

игра, играонице и др.). Процена и контрола ефеката физичког васпитања деце предшколског 

узраста. Значај и процена правилног држање тела код деце. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се реализује методичке вежбе у в.о. групама (јавна предавања студената уз присуство 

професора); расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената (припреме), 

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

практични радови и трагање за информацијама на интернету.
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