
Поштоване колеге, 

 С обзиром да је очување културне традиције један је од највећих националних интереса,  намера нам је да утврдимо у 
којој мери се деца у предшколским установама организовано, систематски и плански упознају са елементима народне 
традиције, културом и обичајима свог народа. Давањем искрених одговора на питања у упитнику помоћи ћете нам да 
детаљније и потпуније сагледамо колико и на које начине остварујете задатке у функцији очувања народне традиције, 
посебно када су у питању усмерене активности и садржаји Музичког васпитања и Упознавања околине. Потребно је да 
заокружите један од понуђених одговора, осим код питања код којих је посебно назначена могућност вишеструког избора 
(питање 6,7,10). Упитник је анониман.  

Хвала на разумевању, помоћи и сарадњи. 

Назив објекта  у коме радите: _________________________________ 

Године радног стажа : ______________________________________ 

Узрастна група: __________________________________________ 
 
 
1. Да ли се, по Вашем мишљењу, деца у довољној мери упознају са народном традицијом у предшколској 
установи? 

                      а)  Да                           б) Не                      в)  Не знам 

2. Да ли су, по Вашем мишљењу, у Основама програма васпитно-образовног рада са предшколском децом 
довољно заступљени садржаји који се односе на елементе народне традиције? 

                      а)  Да                           б) Не                      в)  Не знам 

3. У оквиру којих усмерених активности реализујете садржаје у вези са народном традицијом? 

а)  музичко васпитање 

б)  упознавање  околине 

в)  физичко васпитање 

г)  развој говора 

д)  у оквиру две или више активности  (навести којих) ____________________________________________ 

4. Уколико теме о народној традицији  обрађујете у оквиру више активности (различитих области 
наведених у 3. питању),  да ли примењујете корелацију појединих области? 

а)  да 

б)  не 

в)   елементе народне традиције обрађујем из сваке области појединачно. 

5.     Наведите области између којих најчешће успостављате корелацију садржаја народне традиције: 

а)   упознавање околине и развој говора 

б)   музичко васпитање и физичко васпитање 

в)   упознавање околине и музичко васпитање 

г)   развој говора и музичко васпитање 

д)   _______________________________________________________________________ (навести области). 



6. Заокружите слова испред елемената народне традиције који су најчешће саставни део усмерених 
активности које реализујете са децом (напомена: заокружите један или више понуђених одговора): 

а)  народни обичаји 

б)  народне песме и игре 

в)  живот људи у прошлости 

г)  народна ношња 

д)  народни инструменти 

ђ)  стари предмети и занати. 

7. Који критеријум у избору садржаја примењујете приликом планирања музичких активности и активности 
из Упознавања околине ? (Напомена: заокружите један или више понуђених одговора) 

а)  годишња доба  

б)  празнике 

б)  народна традиција у функцији усвајања појмова (уметање елемената народне традиције у постојеће 
јединице активности и планове рада) 

в)  могућност остваривања корелације са другим областима (ликовно, почетни математички појмови, 
развој говора и др.). 

8. Наведите теме или јединице усмерених активности из Упознавања околине које сте у току ове године 
планирали или реализовали у функцији усвајања знања о народној традицији: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

9. Наведите теме или јединице усмерених активности из Музичког васпитања које сте у току ове године 
планирали или реализовали у функцији усвајања знања о народној традицији: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

10.   Кроз које области рада у музичким активностима обрађујете елементе народне традиције? 

(Напомена: заокружите један или више понуђених одговора) 

а)  слушање музике 

б)  певање песама 

в)  извођење игара 

г)  свирање и стварање музике. 

 

 

 


