
6 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

2 4

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7.5 писмени испит 30
7.5 усмени испит 20
20
15

Испуњене предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да: активно присваја све промене на пољу рекреације и активности
усмерених ка спорту; делује активно у радном окружењу промовишући проактивне стратегије
живљења; буде иницијатор и организатор спортско рекреативних активности на нивоу
предшколске установе; моделује организационо - методичке форме рекреације и спорта у
свакодневне физичке активности .

Вежбе прате тематске јединице предавања.

Стварање правилне кинестетичке слике о природним и конструисаним облицима кретања;
разумевање значаја спортско-рекреативних активности у савременом свету; припрема и
организација активности у области спортско-рекреативне наставе; савладавање спортско-
рекреативних активности у зависности од постојећих услова.

Садржај предмета
Улога, значај и законитости спортске рекреације, као потребе човека, детаљни осврт на
могућности организовања спортско-рекреативних активности са различитим старосним групама,
значај рекреативних активности као сегмента физичке културе. Разноврсне спортско-
рекреативне активности у зависности од постојећих временских, материјалних и техничких
услова.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавање, илустрација и демонстрација,дискусија,вежбе,индивидуалне коректуре,тимски рад
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Васпитач деце предшколског узраста

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне aкадемске студије
Спортско – рекреативне настава

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


