
 

 

МОТОРИКА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

Препоручена литература: 

1. Стурза-Милић, Н. (2012 или издање 2014.): Физичка активост и моторички развој 

предшколске деце. Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ Вршац.  

2. Стурза-Милић, Н. (2009): Однос између моторичке креативности и моторичке 

успешности код деце предшколског узраста. Фак. за спорт и ф.в. Београд. 

3. Стурза-Милић, Н. (2009):Идентификација моторички даровите деце, Висока школа 

за васпитаче, Вршац. Поглавља: 1.3 (стр. 32-36); 1.13 (стр. 117-123) 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА  

 

Питања која студенти припремају из уџбеника Стурза-Милић, Н. (2012 или ново 

издање 2014): Физичка активост и моторички развој предшколске деце, Вршац: 

1. Развој предшколске деце  

2. Карактеристике дечјег организма  

3. Телесни развој предшколске деце  

4. Телесна тежина  

5. Телесна висина  

6. Телесне пропорције  

7. Моторни развој деце – правилности развоја 

8. Истраживања дечје моторике  

9. Покрет – дефиниција и јављање  

10. Класификација покрета по Бојанину  

11. Класификација покрета по Пијажеу  

12. Класификација покрета по Галахау  

13. Моторни развој деце од рођења до прве године  

14. Значај физичке активности за моторни развој предшколске деце  

15. Моторни развој деце после прве године живота 

16. ходање 

17. трчање 

18. пузање  

19. провлачење 

20. скакање (поскоци и скокови удаљ, увис, са висине на под) 

21. котрљање телом 

22. колутање телом 

23. хватање и бацање   

24. гађање (бацањем и котрљањем) 

25. вучење и потискивање 

26. дизање и ношење 

27. пењање 

28. мерење физичког развоја предшколске деце (висине, тежине, обима тела) 



29. процена и мерење моторног развоја предшколске деце (из литературе под редним 

бројем 2) 

30. моторички даровита деца (из литературе под редним бројем 3) 

 

 

ОБАВЕЗНИ ЗАДАЦИ ИЗ УЏБЕНИКА (прецизније, из дела на крају уџбеника - 

ПРАКТИКУМ ЗА СТУДЕНТЕ): 

 

Стурза-Милић, Н. (2014): Физичка активост и моторички развој деце јасленог и 

предшколског узраста. Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ Вршац.  

 

СТУДЕНТИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА УРАДЕ ЗАДАТКЕ У ПРАКТИКУМУ ПОД 

РЕДНИМ БРОЈЕМ: 1, 2, 6, 7, 9 и 11 

 

Практикум са попуњеним наведеним задацима се предаје на дан полагања испита 

 

 

 

Др Наташа Стурза Милић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


