
МЕТОДИЧКЕ АКТИВНОСТИ ИЗ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 

 

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ  (до 60 поена) 

Студент полаже испит тако што припрема и реализује усмерену активност из области 

упознавања околине. Писана припрема за усмерену активност носи до 20 испитних 

поена, а практична реализација активности до 40 испитних поена. 

 Припрема за активност  

Припрема за активност подразумева израду писане припреме за усмерену активност и 

васпитно-образовних средстава (радно-игровна средства и материјали) који ће се 

користити у реализацији активности. Писану припрему студент попуњава у Word 

документу под називом ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА УСМЕРЕНУ АКТИВНОСТ, који је постављен 

на сајту Школе. Писану припрему студент доставља на мејл професора 

danijela.radloviccubrilo@gmail.com најкасније 2 дана пре реализације активности, како би 

је професор прегледао и кориговао. Кориговану припрему одштампану у 1 примерку, као 

и васпитно-образовна средства која ће користити, студент доноси са собом на практичну 

реализацију активности. 

 Практична реализација активности  

Практична реализација активности ће се до даљег одвијати на часовима вежби у Школи у 

виду тзв. симулације активности (због немогућности да се активност реализује са децом 

у предшколској установи, услед епидемије изазване вирусом Covid 19). То значи да ће у 

току једног часа вежби један студент пред групом студената и професором реализовати 

активност, као да су деца присутна (објашњаваће детаљно шта би радио у уводном, 

централном и завршном делу активности; која би питања постављао деци и које одговоре 

од њих очекује; приказиваће васпитно-образовна средства која је припремио за активност 

и објашњаваће њихову намену итд.) 

Практична реализација активности одвијаће се према унапред утврђеном распореду који 

ће професор сачинити у договору са студентима. 

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ  (до 40 поена) 

Потребно је да студент оствари минимално 30 предиспитних поена 

Присутност и активност на настави 

 Ова предиспитна обавеза носи до 10 предиспитних поена 

 



Дневник усмерених активности са анализом 

 Студенти су у обавези да одгледају и анализирају најмање 10 активности других 

студената. Анализа подразумева евалуацију писане припреме студента и 

практичне реализације (симулације) активности. Дневник активности студенти 

попуњавају у Word документу под називом ДНЕВНИК УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ, 

који је постављен на сајту Школе. У Дневнику прво треба да стоји писана припрема 

студента чија се активност анализира (само општи и методички подаци), а потом 

следи анализа активности. Ова предиспитна обавеза носи до 20 предиспитних 

поена. 

Презентација усмерене активности 

 Студент треба да прикаже једну усмерену активност из области упознавања 

околине. Приказ активности треба да прати форму писане припреме и да буде 

пропраћен одговарајућим фотографијама. Студент може да прикаже активност која 

је заиста реализована у пракси (уколико поседује фотографије са активности), или 

да прикаже своју активност коју је реализовао на часу вежби у Школи (у том случају 

треба да задужи једног колегу-студента из групе да направи неколико фотографија 

са активности). Приказ активности се ради у виду Power Point презентације, у 

документу под називом ПРЕЗЕНТАЦИЈА УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ, који је постављен 

на сајту Школе. Ова предиспитна обавеза носи до 10 предиспитних поена. 
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НАПОМЕНА: Детаљне информације у вези остваривања предиспитних и испитних обавеза 

студенти ће добити на уводном предавању које ће се одржати у Школи у следећим 

терминима: 

Редовни студенти –  понедељак 12.10.2020. 10:30-12:00 (Амфитеатар школе) 

Запослени студенти –  субота 17.10.2020. 10:00-11:00 (Амфитеатар школе) 

Вежбе у Школи за редовне студенте почињу у среду 28.10. 2020.  10:40-14:00 (Г 1) и 

четвртак 29. октобра 10:40-14:00 (Г 2), а за запослене студенте (Г3) у суботу 24.10.2020. 

13:30-14:30. 

 

Предметни наставник: 

Др Данијела Радловић Чубрило,проф. 


