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ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
• Студијски програм: Струковни мастер васпитач 

• Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној 
средини

• Година студија: I

• Семестар: II

• ЕСПБ: 5

• Статус предмета: обавезан 
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• Фонд часова: 2 часа (предавања) + 2 часа (вежбе) 
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ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
• Циљ предмета

Oспособљавање студената да кроз разноврсне, методички обликоване
активности, подстичу дете да упозна себе, своје природно и друштвено
окружење и развије способности за одговоран живот у њему; да омогуће детету
да продуби основне појмове о природном и друштвеном окружењу и повезује их
кроз подстицање логичког мишљења, неговање и развијање урођене дечије
радозналости, интересовања, као и способности за активно упознавање околине
и самосталну конструкцију знања; да развијају дечију свест о значају
цивилизацијског наслеђа и могућностима његовог очувања, рационалног
коришћења и дограђивања.
• Исход предмета

Студенти оспособљени за креирање, планирање, методичко моделовање и
реализацију активности које омогућавају интеракцију детета са физичком и
социјалном средином, доприносећи спознавању околине тако што се откривају
односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса уз
ангажовање што више чула истовремено и развијање социјалних вештина.
Посебан акцент је на оспособљености за проблемско структуирање садржаја у
циљу подстицања радозналости и интелектуалне активности деце и развијању
истраживачког приступа стеченог практиковањем кроз експерименте у
осмишљеној образовној активности, као и у свакодневном животу.



ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
Садржај предмета

Теоријска настава
• Природна и друштвена средина као области сазнавања и подстицања

развоја деце у предшколској установи. Дете-истраживач околине:
истраживачке способности деце од рођења до седме године живота;
откривање околине решавањем проблема; примери дечијих истраживања.
Активности у стицању знања предшколског детета о природној и друштвеној
средини. Развојни циљеви, основни садржаји и могући начини
преедстављања садржаја тематских целина: биљни свет; животињски свет;
човек као биолошко биће; човек као социјално биће; заштита и очување
животне средине; природне појаве и особине материјала; географски
садржаји; саобраћајно васпитање; значај људског рада. Кратак историјски
осврт на проучавања природе и друштва (утицај античких филозофа; развој
научног образовања у средњем веку; нови век и савремено доба).

Практична настава

• Семинарски радови, практични радови, самостални истраживачки пројекти;
прикази књига, презентације слободних и усмерених активности деце у
упознавању природне и друштвене средине.



ОЦЕНА ЗНАЊА (0-100 ПОЕНА)

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ (0-60 поена;  минимум 30 поена)

• Презентација 3 усмеренe активности (0-15поена)

• Дневник вежби (0-15 поена)

• Семинарски рад (0-30 поена)

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ

• Усмени испит – израда презентације и одбрана семинарског рада 
(0-40 поена)



ОЦЕНЕ

• од 51 do 60 поена – 6 (довољан)

• од 61 do 70 поена – 7 (добар)

• од 71 do 80 поена – 8 (врло добар)

• од 81 do 90 поена – 9 (изузетно добар)

• од 91 do 100 поена – 10 (одличан)
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