
Предмет: АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 

 

Предлог тема за  СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ  и ИНТЕРАКТИВНУ НАСТАВУ 

 

1. Садашњост и будућност предмета Активности у природи 

2. Значај и потреба боравка у природи – здравствено хигијенски фактор 

3. Значај и потреба боравка у природи – психо социјални фактор 

4. Значај и потреба боравка у природи – спортско рекреативни фактор 

5. Значај и потреба боравка у природи – еколошки фактор 

6. Основни кодекси понашања у природи 

7. Рехабилитација и боравак у природи 

8. Организација једнодневног излета на дестинацији у вашем окружењу (раде више 

студената појединачно са дестинацијама из свог краја)  

9. Примери једнодневних излета у основним школама код нас (из ваше праксе) 

10. Примери једнодневних излета у средњим школама код нас (из ваше праксе) 

11. Организација исхране на излету – једнодневном и вишедневном 

12. Исхрана у природи – биље, печурке, животиње (определити се за једну од исхрана) 

13. Могућности камповања у Србији (аутокампови и клсични кампови) 

14. Риболов у вашем окружењу - организација и реализација  

15. Лов у вашем окружењу – организација и реализација 

16. Скијање у вашем окружењу – организација и реализација 

17. Склоништа у природи – природна, вештачка и комбинована 

18. Опасности у природи у току лета 

19. Опсаности у приоди у току зиме 

20. Спортско рекреативне активности на камповању 

21. Анимација на летњем кампоновању 

22. Анимација на зимском камповању 

23. Анимација на „Рекреативној настави“ од 1 до 4 разреда 

24. Анимација у „Школама у природи“ у основним школама 

25. Спортски туризам 

 

 

 

Напомена: Са сајта ФСФВ видети како се раде семинарски радови: структура, навођења, попис 

коришћене литературе, фотографије итд. Обим семинарског не већи од 3 стране. Могуће је урадити 

и приложити краћи клип, филм, снимљено ауторско излагање, видео бим презентацију на задану 

тему. Ако је потребно додаћемо теме. Комуникација због евидентирања искључиво преко мејла. 

 

Радни поздрав – повратак природи 

 

ОКК – останите код кућа     Предметни наставник: 

 

                           др Звездан Савић, ред. проф. 


