Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Методика упознавања околине
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе
Општи циљ је да се студенти упознају са концепцијом и значењем области упознавања околине
и да стекну довољно практичног искуства у реализацији задатала и садржаја из области
Циљ
упознавања околине кроз њихово превођење у свакодневне поступке у раду са предшколском
предмета
децом.
Методичка спретност студента у дизајнирању интегрисаног модела истраживачко - сазнајног
курикулума упознавања околине. Медијаторска способност за трансфер контекстуалних
природних и друштвених садржаја у сазнајне схеме детета. Студент као креатор
подстицајног,сигурног и креативног окружења за истраживачке и сазнајне активности детета у
Исход
контекстуалним и институционалним условима.
предмета
Садржај предмета
Методика упознавања околине као научна дисциплина. Циљ и задаци методике упознавања околине. Основне
карактеристике дечјег сазнајног развоја у функцији развоја појмова у дечјем вртићу. Основне карактеристике учења деце
предшколске доби у функцији развоја појмова. Валдорф концепција као исходиште у развијању курикулума упознавања
околине. Теоријски приступ развоја појмова упознавања околине у предшколској установи. Принципи рада у методици
упознавања деце са околином. Методе васпитно-образовног рада за упознавање околине. Облици васпитно-образовног
рада у методици упознавања околине. Средства васпитно-образовног рада у методици упознавања околине. Посете,
излети и екскурзије. Активности у упознавању деце са околином. Планирање у упознавању предшколске деце са
околином. Писмено припремање активности упознавања околине. Евалуација у предмету Методика упознавања

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

околине.
Улога васпитача у упознавању непосредног окружења детета . Начини примене метода и облика рада у активностима
упознавања околине. Примери игара за децу предшколског узраста на активностима упознавања околине. Конспект
припреме и израда за активност упознавања околине. Примери израде и примене дводимензионалних и
тродимензионалних васпитно-образовних средстава. Примери васпитно-образовних средстава за рад из праксе од
сакупљеног материјала. Израда презентације у power point-у за коришћење у припреми активности упознавања околине.
Израда васпитно-образовних средствава за потребе извођења пројектованих активности. Организација активности у
упознавању околине (откривачке, посматрачке и рецептивне, практичне животне и радне, друштвене, активности
резоновања, увиђања и разумевања). Наставни објекти, опрема и средства за реализацију активности на упознавању
околине. Учење о природи и материјалном свету кроз игру (игре маште или игре улога, игре са готовим правилима,
конструктивне игре, игролике активности). Пројекти у раду деце и васпитача.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
Предавања Вежбе
2
2
Методе
Кооперативне, интерактивне методе рада; откривачка, проблемска, експериментална,
извођења демонстрациона, моделовања, практичног рада, илустративна, пројект - метода.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
30 усмени испит
колоквијуми
10
семинари
15

20
20

