
Поштовани студенти, 

У складу са Одлуком владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања и 

обустављања наставе од понедељка, 16. 03. 2020. године, у ВШССОВ у Кикинди се од 

уторка, 17. 03. 2020. креће са наставом на даљину. У том смислу, доћи ће до извесних 

измена у структури и стицању предиспитних поена, с обзиром да није могуће остварити 

поене на присуство на настави. 

ПРЕДМЕТ: АКТИВНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА У ПРИРОДНОЈ И 

ДРУШТВЕНОЈ СРЕДИНИ 

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 (0-40 поена) 

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

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА 

 Презентација 3 усмерене активности 

Студент треба да на тему по избору (из области упозавања околине) прикаже 3 усмерене  

активности за одговарајуће јединице активности (нпр. Ако је тема „Јесен“, јединице 

активности могу бити: „Временске прилике у јесен“, „Јесење воће“ и „Јесење поврће“). 

Презентције активности треба да прате форму писане припреме и да буду пропраћене 

фотографијама. Уколико су активности заиста реализоване користиће се реалне 

фотографије са активности, а уколико нису, фотографије одговарајућих васпитно-

образовних средстава доступне на интернету. Све 3 презентације активности треба да 

буду у једном документу за који постоји одговарајући образац у Power Point-у под 

називом ПРЕЗЕНТАЦИЈА УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ. Свака презентована 

активност носи по 5 поена. 

• Дневник вежби 

Због новонасталих околности долази до промена везаних за предиспитну обавезу - 

дневник вежби. Дневник се неће писати у слободној форми, као што је било објашњено 

на првом предавању одржаном 29.02.2020. год. 

Студентима ће пре сваке вежбе бити достављене презентације са предавања проф. др 

Данијеле Радловић Чубрило са теоријским делом. Нова форма дневника вежби садржи 

одговоре на два питања у вези са темом која ће бити обрађена у теоријском делу,  а поред 

тога, потребно је да студенти предложе једну практичну активност, игру, радионицу, 

експеримент или слично, у вези са  задатом темом. Опис наведене практичне активности 

треба да садржи: потребан материјал; начин извођења и исходе. Дневник вежби ће се 

попуњавати у Word документу под називом ДНЕВНИК ВЕЖБИ који садржи јасно 

дефинисана поља за одговоре на питања, као и за опис практичне активности. Дневник 

вежби садржи 5 вежби које носе по 3 поена. 



• Семинарски рад 

Студент треба самостално да напише семинарски рад на тему по избору из области 

упознавања околине (природне и друштвене средине). Тема треба да гласи „Активности 

предшколског детета у упознавању са..“.или „Упознавање предшколске деце са...“ (нпр. 

Активности предшколског детета у упознавању са биљним светом). Семинарски рад 

треба да садржи: насловну страну, садржај, увод, теоријски део (овде студент пише 

теорију у вези са темом коју је одабрао), практични део (овде студент наводи пример 

активности са предшколском децом на дату тему), закључак и литературу. Извори 

литературе треба да буду наведени и у самом тексту рада. Објашњење за студенте у вези 

са писањем семинарског рада налази се у презентацији СЕМИНАРСКИ 

РАД_УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ. 

 

СТУДЕНТИМА ЋЕ СВЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СА ПРЕДАВАЊА, УПУТСТВА ЗА 

ИЗРАДУ ВЕЖБИ, ПРИМЕРИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ДР. БИТИ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОСТАВЉЕНИ (У СКЛАДУ СА ПЛАНИРАНОМ ВРЕМЕНСКОМ 

ДИНАМИКОМ НАСТАВЕ) ПРЕКО ВОЂЕ ГРУПЕ – ТАТЈАНЕ ЈОЛИЋ ГАВРАНОВ, 

КОЈА ЋЕ ИХ ПОДЕЛИТИ СА ОСТАЛИМ СТУДЕНТИМА У ФБ И ВИБЕР ГРУПИ 

СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧИ, ИЛИ ОД СТРАНЕ САМИХ ПРОФЕСОРА. 

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СВИХ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ЈЕ 30.05.2020.  

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВИТИ ПУТЕМ МЕЈЛА НА АДРЕСЕ: 

danijela.radloviccubrilo@gmail.com (презентација 3 усмерене активности и семинарски 

рад) 

nikoleta.kukuckastojanovic@gmail.com (дневник вежби) 

 

Др Данијела Радловић Чубрило, проф. 

Др Николета Кукучка Стојановић, проф. 
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