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Методика васпитнообразовног рада са негом 
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1. Дечји вртић као отворени систем 

2. Улоге васпитача у вртићу и специфичности рада васпитача у јаслицама  

3. Улоге и активности деце у вртићу. 

4. Организација простора за игру и активности деце;  

5. Захтеви за функционалност простора 

6. Специфичности организације физичког простора за децу у јаслицама 

7. Повезаност  неге и васпитања и њихово остваривање  у условима институције   

8. Прилагођавање детета условима живота у установи (адаптација) 

9. Унутрашњи и спољашњи фактори који утичу на прилагођавање  детета 

10. Проблеми  неприлагођеног понашања и начини  решавања 

11. Пожељни поступци васпитача у процесу адаптације деце у јаслицама 

12. Пожељни поступци родитеља у процесу адаптације деце у јаслицама 

13. Нега детета од шест месеци до три године 

14. Активности неге према захтевима узраста 

15. Социоемоционални односи у јасленој групи и улога васпитача; 

16. Помоћ и подршка деци у процесу прихватања социјалних норми и правила 

понашања 
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17. Игре деце јасленог узраста 

18. Играчке за децу јасленог узраста  

19. Улога васпитача у стварању услова за дечју игру 

20. Различити типови активности деце у јаслицама  

21. Улога васпитача у стварању услова за различите типове дечјих активности  

22. Развој чулне осетљивости и опажања - поступци васпитача 

23. Интелектуалне активности – поступци васпитача 

24. Сарадња са породицом – значај, сврха  

25. Услови и показатељи добре сарадње 

26. Различити облици остваривања сарадње породице и вртића-јаслица 

27. (родитеља и васпитача)  

28. Организација распореда живљења деце према здравствено-физичким и васпитним 

критеријумима   

29. Дневни распоред активности деце раног узраста 

30. Планирање неге и васпитног рада  

31. Полазишта у планирању неге и васпитног рада 

32. Елементи у структури плана  

33. Циљеви неге и васпитног рада 

34. Задаци васпитача, активности деце, садржаји, средства и материјали 

35. Вођење педагошке документације  

36. Процењивање реализације неге и васпитног  рада 

37. Сврха и значај евалуације и самоевалуације у раду васпитача  
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Упутство за израду предиспитне обавезе: 

 

Определити се за узрасну групу и сачинити недељни план неге и васпитног рада, 

поштујући структуру  плана. (Материјал је дат на часовима вежби). Задатак се ради у пару 

(два студента). 

   - планирати задатке васпитача (шта ради васпитач), 

   - планирати игре и активности деце у функцији свих аспеката развоја  (шта раде деца), 

   - планирати садржаје, средства и материјале,  

   - планирати сарадњу са родитељима – начине укључивања родитеља у рад са децом. 

  

  

Предиспитна обавеза се доставља наставнику до краја семестра и вреднује са максимално 

15 поена.  

   


