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ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА_ИМИ1_17.3.2020. 

 

Поштовани студенти 2. године, на смеру ПВ, 

  У наредном периоду, on-line наставу ћемо организовати према општим и 

посебним упутствима наставника и асистента за овај наставни предмет, а према 

званичним упутствима о раду Факултета у наступајућем периоду.  

Општа упутства за наставни предмет Предшколска педагогија: 

1. До уторка у свакој наставној недељи ћете добијати детаљна упутства за 

припрему наставних садржаја које би требало да обрадимо до наредне 

наставне недеље.  

2. За обраду наставних садржаја користити литературу која је дата у 

материјалима за наставу (Обавештења студентима...), доступним на сајту 

Факултета, за наставни предмет Предшколска педагогија. 

3. За обраду и проверу стечених знања користити презентације које се налазе 

у материјалима за наставу, на сајту Факултета, за наставни предмет 

Предшколска педагогија. За сваку недељу добићете конкретне 

информације о доступним презентацијама за наставне садржаје које треба 

да обрадимо у тој недељи. За све недоумице у вези са обрадом наставних 

садржаја и доступним материјалима обратити се проф. Емини Копас-

Вукашиновић (emina.kopas@pefja.kg.ac.rs)  и асистенту Ани Миљковић-

Павловић (ana.miljkovic@pefja.kg.ac.rs). 

4. Са студентима који до сада нису положили колоквијуме, накнадно ћемо се 

договарати о термину полагања, у складу са званичним информацијама и 

упутствима за рад Факултета у оваквим ванредним ситуацијама.  
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Посебна упутства за наставни предмет Предшколска педагогија ИМИ1 

(информације, материјали и инструкције 1): 

1. До сада смо обрадили наставне садржаје закључно са 54. питањем. У овој 

радној недељи нам следи обрада наставне јединице Неговање емоционалне 

културе предшколског детета. За усвајање ових наставних садржаја 

обавезна литература је: Каменов, Е. (1999). Предшколска педагогија. 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (у делу Емоционални развој 

детета) 

2.  Посебну пажњу обратите на поступке за неговање емоционалне културе,  

који се препоручују васпитачима и осталим одраслим особама, у раду са 

децом раних узраста.  

3. ИНСТРУКЦИЈА 1:  

а) Покушајте да појам неговање емоционалне културе повежете са 

саржајима о основним појмовима у предшколској педагогији, које смо 

обрадили. Да ли и са којим појмовима проналазите везе и на који начин 

доказујемо њихову повезаност, са појмом неговање емоционалне 

културе? 

б)  Припремите  фолдер, који ћетe насловити PP_Instrukcije_Ime i prezime 

studenta_broj indeksa, у који ћете паковати урађене раднe задатке. Ова прва 

инструкција се односи на први радни задатак, односно на дато (болдирано) 

питање. У Word документу (првом документу, који ћете насловити Z1, 

напишите ово питање и одговор.  

  Студенти ове задатке раде појединачно, које не треба слати професору 

нити асистенту. Када урадимо све планиране задатке, након последње 

инструкције професора, доставићете спакован материјале на mail-адресу 

коју ћемо свим студентима благовремено проследити. 

  

 

 

Јагодина, 17. 3. 2020.                                 Проф. др Емина Копас-Вукашиновић 

Ана Миљковић-Павловић, асистент 


