
 

Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Откривачко-истраживачке активности у предшколској установи 
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Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета 

Оспособити студенте за разумевање откривачко-истраживачких активности, креирање средине за 

реализацију ових активности у вртићу и околини, планирање по центрима интересовања и пројектима у 

реализацији откривачко-истраживачких активности, значаја тимског рада у вртићу, укључивања родитеља 

и коришћење ресурса друштвене средине у реализацији откривачко-истраживачких активности; 

оспособити студенте за разумевање когнитивних, емоционалних и социјалних добити у оквиру процеса 

откривачко-истраживачких активности у вртићу; оспособити студенте за самостално осмишљавање 

истраживачких активности у вртићу 

Исход предмета 

Да студенти овладају основним појмовима откривачко-истраживачких активности, познају средства и 

материјале природне и друштвене средине и начине коришћења у истраживањима, умеју да креирају 

средину за учење, да планирају по центрима интересовања и пројектима, умеју да организују и реализују 

истраживачке активности у природној и друштвеној средини, да самостално осмишљавају истраживачке 

активности у вртићу уз активно укључивање родитеља и друштвене средине 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Откривачко-истраживачке активности у раду са децом предшколског узраста; Биљни и животињски свет; Човек као 

припадник живог света; Откривачка метода и инструменти; Истраживање околине предшколске деце; Средства и 

материјали за истраживање; Задаци васпитача у вези са откривањем живог света и материјалне стварности; 

Експеримент; Планирање откривачко истраживачких активности; Тимски рад у истраживачким активностима; 

Сарадња са родитељима у истраживачким активностима; Сарадња са друштвеном средином у истраживачким 

активностима; Презентација и евалуација откривачко-истраживачких активности 

Практична настава  

Испитивање растворљивости материјала у води; Активности помоћу магнета; .Електрицитет; Одлазак у природу 

(ливаду, ријеку, планину, шуму); Ваздух; откривање живог свјета; Откривање свијета животиња (посматрање); 

Откривање биљног свијета  (цвјетови, лист, плодови); Човјек као припадник живог свијета (грађа човечјег тијела); 

Топлотне појаве (извори топлоте, хлађење , загревање); Хемија (дјеловање једних материја на друге); Оптика (својства 

и понашање свјетлости); Информатика (начин чувања  и преношење информација); Демонстрација и анализа примера 

истраживачких активности у природној и друштвеној средини 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15  Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, рад у паровима, рад у малим групама, пројектно учење  



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


