
Планови за онлајн наставу за школсу 2020/21 годину 
 

Предмет:  Основе антропомоторике 1  

Приступна лозинка курса:  oa1  

Смер  Учитељ 

Предметни наставник 
(предавања) 

Проф. др Александар Игњатовић 

Вежбе Проф. др Александар Игњатовић 

Број часова: Број часова предавања/вежби: 2+1 

Настава предмета: ❖ Настава предмета Основе антропомоторике 1 биће реализована применом конференцијског алата Zoom и путем платформи 
за учење Moodle 
-  Предавања ће се изводити  преко Зум (Zoom) платформе уз постављање линка за предавања на форуму мудл (Moodle) 
платформе. Важна напомена: Zoom  линк за сва наредна предавања биће објављен на Moodle платформи тек након 
претходног часа предавања. 
-  Сви садржаји додатни материјали биће постављани на мудл платформи. На платформи је планирано постављање 15 
радних недеља .  

Наставни материјали:  Слајдови са презентацијама биће студентима доступни преко мудл платформе Moodle платформе (курс предмета Основе 
антропомоторике 1). 

Активности 
наставника/сарадника и 

студената (вежбе): 

Реализација вежби ће зависити од епидемиолошке ситуације и временских услова. У случају повољне епидемиолошке ситуације 
и мањих група, као и повољних епидемиолошких услова реализоваће се део вежби на отвореном простору. Парк факутета, руски 
парк или шетња по природи као прошле године. Евентуална рализација практичне наставе уз физичко присуство студената 
планирана је за прве 6 недеље уколико то дозвољавају сви горе наведени услови. У супротном кренуће се (наставити) са онлине 
наставом и реализацији задатака.   

Вредновање постигнућа 
студената: 

Вредновање активности, односно учествовање студената у дискусијама на предавањима, и за додатно залагање на вежбама или 
задацима добијеним онлине (вежбе, програм вежби и терминологија). Основе антропомоторике 1 

Задатак: Семинарски рад или презентација 

Литература: Kukolj, M., Jovanović, A., Ropret, R. (1996). Opšta antropomotorika. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet fizičke kulture.  
Игњатовић, А. & Радовановић, Д. (2013). Физиолошке основе тренинга силе и снаге. Јагодина: Факултет педагошких наука 
Универзитета у Крагујевцу. 

Коментари: Најновија обавештења и информације за студенте бића објављивања на Moodle платформи. 
 



Планови за онлајн наставу за школсу 2020/21 годину 
 
 

Предмет:  Спортско рекреативна настава  

Приступна лозинка курса:  srnu3  

Предметни наставник 
(предавања) 

Проф. др Александар Игњатовић 

Вежбе Проф. др Александар Игњатовић 

Број часова: Број часова предавања/вежби: 2+1 

Настава предмета: ❖ Настава предмета Спортско рекреативна настава биће реализована применом конференцијског алата Zoom и путем 
платформи за учење Moodle 
-  Предавања ће се изводити  преко Зум (Zoom) платформе уз постављање линка за предавања на форуму мудл (Moodle) 
платформе. Важна напомена: Zoom  линк за сва наредна предавања биће објављен на Moodle платформи тек након 
претходног часа предавања. 
-  Сви садржаји додатни материјали биће постављани на мудл платформи. На платформи је планирано постављање 15 
радних недеља.  

Наставни материјали:  Слајдови са презентацијама биће студентима доступни преко мудл платформе Moodle платформе (курс предмета Спортско 
рекреативне активности). 

Активности 
наставника/сарадника и 

студената (вежбе): 

Реализација вежби ће зависити од епидемиолошке ситуације и временских услова. У случају повољне епидемиолошке 
ситуације и мањих група, као и повољних епидемиолошких услова реализоваће се део вежби на отвореном простору. Парк 
факутета, руски парк или шетња по природи као прошле године. Евентуална рализација практичне наставе уз физичко 
присуство студената планирана је за прве 6 недеље уколико то дозвољавају сви горе наведени услови. У супротном кренуће се 
(наставити) са онлине наставом и реализацији задатака.   
  

Вредновање постигнућа 
студената: 

Вредновање активности, односно учествовање студената у дискусијама на предавањима, и за додатно залагање на вежбама 
или задацима добијеним онлине (вежбе, програм вежби и терминологија).  

 Семинарски рад или презентација ( у зависности од избора на другом изборном предмету – Основе антропомоторике 1) 

Литература: Sharkey, B. J. & Gaskill, S. E. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data status.  
Игњатовић, А. (2016). Основе физичког и здравственог васпитања, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Стр. 
205-214. 

Коментари: Најновија обавештења и информације за студенте бића објављивања на Moodle платформи. 
 



Планови за онлајн наставу за школсу 2020/21 годину 
 

 

Предмет:  Спортско рекреативне активности  
Приступна лозинка курса:  srndv3  

Смер  Васпитач у домовима  

Предметни наставник 
(предавања) 

Проф. др Александар Игњатовић 

Вежбе Проф. др Александар Игњатовић 

Број часова: Број часова предавања/вежби: 2+2 

Настава предмета: ❖ Настава предмета Спортско рекреативне активности биће реализована применом конференцијског алата Zoom и путем 
платформи за учење Moodle 
-  Предавања ће се изводити  преко Зум (Zoom) платформе уз постављање линка за предавања на форуму мудл (Moodle) 
платформе. Важна напомена: Zoom  линк за сва наредна предавања биће објављен на Moodle платформи тек након 
претходног часа предавања. 
-  Сви садржаји додатни материјали биће постављани на мудл платформи. На платформи је планирано постављање 15 
радних недеља .  

Наставни материјали:  Слајдови са презентацијама биће студентима доступни преко мудл платформе Moodle платформе (Спортско рекреативне 
активности). 

Активности 
наставника/сарадника и 

студената (вежбе): 

Реализација вежби ће зависити од епидемиолошке ситуације и временских услова. У случају повољне епидемиолошке 
ситуације и мањих група, као и повољних епидемиолошких услова реализоваће се део вежби на отвореном простору. Парк 
факутета, руски парк или шетња по природи као прошле године. Евентуална рализација практичне наставе уз физичко 
присуство студената планирана је за прве 6 недеље уколико то дозвољавају сви горе наведени услови. У супротном кренуће се 
(наставити) са онлине наставом и реализацији задатака.   

Вредновање постигнућа 
студената: 

Вредновање активности, односно учествовање студената у дискусијама на предавањима, и за додатно залагање на вежбама 
или задацима добијеним онлине (вежбе, програм вежби и терминологија).  

Задатак: Семинарски рад или презентација 
Литература: Sharkey, B. J. & Gaskill, S. E. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data status.  

Игњатовић, А. (2016). Основе физичког и здравственог васпитања, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Стр. 
205-214. 

Коментари: Најновија обавештења и информације за студенте бића објављивања на Moodle платформи. 
 



Планови за онлајн наставу за школсу 2020/21 годину 
 

Предмет:  Спортско рекреативне активности  

Приступна лозинка курса:  srnpv3  

Смер  Васпитач у предшколским установама 

Предметни наставник 
(предавања) 

Проф. др Александар Игњатовић 

Вежбе Проф. др Александар Игњатовић 
Број часова: Број часова предавања/вежби: 2+2 

Настава предмета: ❖ Настава предмета Спортско рекреативне активности биће реализована применом конференцијског алата Zoom и путем 
платформи за учење Moodle 
-  Предавања ће се изводити  преко Зум (Zoom) платформе уз постављање линка за предавања на форуму мудл (Moodle) 
платформе. Важна напомена: Zoom  линк за сва наредна предавања биће објављен на Moodle платформи тек након 
претходног часа предавања. 
-  Сви садржаји додатни материјали биће постављани на мудл платформи. На платформи је планирано постављање 15 
радних недеља .  

Наставни материјали:  Слајдови са презентацијама биће студентима доступни преко мудл платформе Moodle платформе (Спортско рекреативне 
активности). 

Активности 
наставника/сарадника и 

студената (вежбе): 

Реализација вежби ће зависити од епидемиолошке ситуације и временских услова. У случају повољне епидемиолошке 
ситуације и мањих група, као и повољних епидемиолошких услова реализоваће се део вежби на отвореном простору. Парк 
факутета, руски парк или шетња по природи као прошле године. Евентуална рализација практичне наставе уз физичко 
присуство студената планирана је за прве 6 недеље уколико то дозвољавају сви горе наведени услови. У супротном кренуће се 
(наставити) са онлине наставом и реализацији задатака.   

Вредновање постигнућа 
студената: 

Вредновање активности, односно учествовање студената у дискусијама на предавањима, и за додатно залагање на вежбама 
или задацима добијеним онлине (вежбе, програм вежби и терминологија).  

Задатак: Семинарски рад или презентација 

Литература: Sharkey, B. J. & Gaskill, S. E. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data status.  
Игњатовић, А. (2016). Основе физичког и здравственог васпитања, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Стр. 
205-214. 

Коментари: Најновија обавештења и информације за студенте бића објављивања на Moodle платформи. 
 

 


