
Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Студијски програм/студијски програми: ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ  ВАСПИТАЧА ЗА РАД  

У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

Врста и ниво студија: СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 

Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Др МОМЧИЛО Д. СИМОНОВИЋ 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН, II СЕМЕСТАР 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: 

Циљ предмета 

- Овладавање основним појмовима психологије предшколског детета 

- Упознавање са основним методолошким приступима у психологији предшколског детета 

- Оспособљавање за практичну примену психолошких знања приликом обављања будућег позива 

Исход предмета  

   -  Овладавањем основним психолошким појмовима деце до поласка у школу 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Предмет, задаци, методе и технике психологије предшколског детета 

- Законитости психофизичког развоја 
- Осети и опажаји код деце предшколског узраста 

- Учење код деце предшколског узраста и њихови облици учења 

- Памћење и заборављање код деце  
- Мишљење код деце предшколског узраста и облици мишљења 

- Фактори развоја личности 

- Мотивација – мотиви 

- Развој емоција и карактеристике дечјих емоција 
- Развој способности 

- Зрелост деце за полазак у школу 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
- Седмодневна пракса у предшколској установи ради успешне примене теоријског знања из 

психологије предшколског детета 

 

Литература  
- Манојловић, А и Младеновић, У. Психологија предшколског детета. Центар за примењену 

психологију. Београд 

- Смиљанић, В. И Толичић, И. Дечја психологија. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд 
- Дјаченко, О.М и Лаврентјева, Т.В. Психички развој предшколске деце. Завод за уџбенике и наставна 

средства . Београд 

- Пијаже, Ж. И Инхелдер, Б. Интелектуални развој детета. Завод за уџбенике и наставна средства. 

Београд 

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

        3 

Вежбе: 

      1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе 

   - Усмена метода излагања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит   Поена 

активност у току предавања 0-10 писмени испит  

активност у току вежби 0-10 усмени испт 0 - 30 

колоквијум-и 0-20 ..........  

семинар-и 0-20   

остало 0-10   

 


