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МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 (ДОПУНА РАСПОРЕДА) 

*ДОПУНА РАСПОРЕДА ИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА МАРТ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2017/2018. ГОДИНЕ* 

 

 Због великог броја пријављених студената за вежбаоницу, самосталне активности у оквиру методичких вежби одржаваће 

се осим у објекту ,,Плави чуперак” (ПУ „Чаролија”) и у објекту „Лептирић” (ПУ „Чаролија”), Трг Николе Пашића 2, Вршац. 

 Име и презиме васпитача, група коју води и минутажа активности коју студент мора да испоштује приликом вођења  

своје испитне активности: Срданка Јосимов – припремна предшколска група (активност траје 30 минута). 

 

ЧЕТВРТАК, 1. МАРТ 2018. (објекат ,,Лептирић”) 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

 

Јелена Ђураш, 87/2015 

 

Љ. Ршумовић: Дугме служи 

капуту 
 

10:30 

Срданка Јосимов, припремна 

предшколска група, 28 

 

o Студент који држе самосталну активност 1. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 22. фебруара у 12:00 

часова. 

o Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности за тему која је наведена у табели (време консултација са васпитачима у вртићу је 12:00 часова). Такође 

треба да се упозна са радом и структуром васпитне групе у којој држи своју активност. 

o Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему. 

o Студент присуствује активностима својих колега, води дневник са снимцима тих активности и учествује у анализама које 

се обично организују након активности. 

o У четвртак, 1. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту ,,Лептирић” прате студенти са бројевима индекса:  

87/2015 (СА), 92/2015, 103/2015, 107/2015, 114/2015. 
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ЧЕТВРТАК, 8. МАРТ 2018. (објекат ,,Лептирић”) 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

 

Милица Петровић, 92/2015 

 

Поетски текст о мајци (по избору)  

10:30 

Срданка Јосимов, припремна 

предшколска група, 28 

 

o Студенти који држе самосталну активност 8. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 1. марта у 12.00 

часова. 

o Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности за тему која је наведена у табели (време консултација са васпитачима у вртићу је 12:00 часова). Такође 

треба да се упозна са радом и структуром васпитне групе у којој држи своју активност. 

o Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему. 

o Студент присуствује активностима својих колега, води дневник са снимцима тих активности и учествује у анализама које 

се обично организују након активности. 

o У четвртак, 8. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту ,,Лептирић” прате студенти са бројевима индекса:  

87/2015, 92/2015 (СА), 103/2015, 107/2015, 114/2015. 
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ЧЕТВРТАК, 15. МАРТ 2018. (објекат ,,Лептирић”) 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

 

Биљана Раћиповић, 103/2015 

 

Весник пролећа (прозни текст)  

10:30 

Срданка Јосимов, припремна 

предшколска група, 28 

o Студенти који држе самосталну активност 15. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 8. марта у 12.00 

часова. 

o Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности за тему која је наведена у табели (време консултација са васпитачима у вртићу је 12:00 часова). Такође 

треба да се упозна са радом и структуром васпитне групе у којој држи своју активност. 

o Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему. 

o Студент присуствује активностима својих колега, води дневник са снимцима тих активности и учествује у анализама које 

се обично организују након активности. 

o У четвртак, 15. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту ,,Лептирић” прате студенти са бројевима индекса:  

87/2015, 92/2015, 103/2015 (СА), 107/2015, 114/2015. 
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ЧЕТВРТАК, 22. МАРТ 2018. (објекат ,,Лептирић”) 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

 

Љиљана Николић, 107/2015 

 

Поетски текст о другарству  

(по избору) 
 

10:30 

Срданка Јосимов, припремна 

предшколска група, 28 

 

o Студенти који држе самосталну активност 22. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 15. марта у 12:00 

часова. 

o Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности за тему која је наведена у табели (време консултација са васпитачима у вртићу је 12:00 часова). Такође 

треба да се упозна са радом и структуром васпитне групе у којој држи своју активност. 

o Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему. 

o Студент присуствује активностима својих колега, води дневник са снимцима тих активности и учествује у анализама које 

се обично организују након активности. 

o У среду, 22. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту ,,Лептирић” прате студенти са бројевима индекса:  

87/2015, 92/2015, 103/2015, 107/2015 (СА), 114/2015. 
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ЧЕТВРТАК, 29. МАРТ 2018. (објекат ,,Лептирић”) 

 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

 

 Марија Николин, 114/2015 

 

Мачак је отишао у хајдуке  

10:30 

Срданка Јосимов, припремна 

предшколска група, 28 

 

o Студенти који држе самосталну активност 29. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 22. марта у 12:00 

часова. 

o Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности за тему која је наведена у табели (време консултација са васпитачима у вртићу је 12:00 часова). Такође 

треба да се упозна са радом и структуром васпитне групе у којој држи своју активност. 

o Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему. 

o Студент присуствује активностима својих колега, води дневник са снимцима тих активности и учествује у анализама које 

се обично организују након активности. 

o У четвртак, 29. марта, испитне активности (методичке вежбе) у  објекту ,,Лептирић” прате студенти са бројевима индекса:  

87/2015, 92/2015, 103/2015, 107/2015, 114/2015 (СА). 

 

 

НАПОМЕНА: 

РАСПОРЕД ЗА ИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ (МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ) И РАСПОРЕД ПОСМАТРАЊА АКТИВНОСТИ У 

ВРТИЋУ (објекат ,,Лептирић”) ЗА АПРИЛ БИЋЕ НАКНАДНО ИСТАКНУТИ. 

 

 

 


