Студијски програм: ОАС Васпитач у предшколксим установама – трећа година
Назив предмета: Елементарне игре 2+2
Наставник: Сандра Р. Милановић
Статус предмета: Обавезни
Часови предавања и вежби из предмета Елементарне игре биће организовани и
реализовани видеоконференцијски, путем веб алата Zoom у складу са важећим
распоредом часова, према следећем плану по недељама, a потребни наставни садржаји,
део литературе, обавештења као и параметри за приступ предавању преко "zoom-a" биће
доступни на Moodle страници предмета "Елементарне игре" шифра потребна за приступ
предмету: eis320.Предавања и вежбе одржаваће се по распореду уторком од 9h до10.45h
прва група, а друга од 10.50h до 12.25h.Онлајн настава биће истог дана од 16h до 17.35h.
I недеља
21 9.2021. год.
Уводне напомене о начину реализације онлине наставе током јесењег семестра школске
2021/2022.године. Упознавање студената са веб окружењем за реализацију часова из
предмета Елементарне игре, предиспитним обавезама, начину бодовања предиспитних
задатака и начину полагања испита.
II недеља
28.9.2021. год.
Историјски развој игре кроз стари, средњи и нови век. Дефиниција Игре, основне
карактеристике, место и улога у физичкој активности.
III недеља
5.10.2021. год.
Подела игара на елементарне и спортске игре. Учествовање у демонстрацији и
реализацији елементарних игара.
IV недеља
12.10.2021. година

Елементарне игре у уводном делу активности. Елементарне игре у завршном делу
активности. Анализа свих игара које будемо одабрали за уводни и заврсни део активности.
V недеља
19.10.2021.година
Елементарне игре у главном делу активности. Пример елементарних игара кроз анализу
сваке елементарне игре.
VI недеља
26.10.2021.год.
Студенти кроз различите облике рада : станице, кружни облик, полигон, групни облик
рада прелазе све игре које се обрађују у теоријском делу предмета.
VII недеља
2.11.2021. године Интегрисана пракса
VIII недеља
9.11.2021. год.
Практична настава је усмерена ка стицању знања, умења и вештина у свим облицима
кретања у различитим условима: елементарним играма, плесним играма, спортским
играма, штафетним играма и кроз различите врсте такмичења.
IX недеља
16.11.2021. год.
Елементарне игре у спаваони,сали и на отвореном. Елементарне игре уз музику,
опонашања и са различитим реквизитима.
X недеља
23.11.2021. година
Штафетне игре. Игре рекетом. Игре са коришћењем реквизита: вијаче, обруча, чуњева,
палица и инпровизованих реквизита.

XI недеља
30.11.2021.год.

Дечији плес и дечије народне игре. Ритмичке креативне игре са коришћењем различитих
реквизита (лопти, трака, обручева и вијача).
XII
7.12.2021. год.
Вежбе и елементарне игре за развој моторичких способности: снаге, брзине, прецизности,
координације, равнотеже,издржљивости и гипкости.
XIII недеља
14.12.2021.год. Интегрисана пракса
XIV недеља
21.12.2021.год.
Елементарне игре са гађањем покретних циљева и елементарне игре за развијање сарадње.
Такмичења, кросеви, излети и јавне манифестације.
XV недеља
28.12.2021.год.
Консултативна настава на захтев студената у вези предавања и других предиспитних
обавеза предвиђених за јесењи семестар школске 2021/2022.године.

Провере знања биће реализоване континуирано током целог семестра:
1. Усмено
2. Писмено
3. Практично.

Предметни наставник
Проф. др Сандра Милановић

