
1 

 

 

 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

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

 

 

 Самосталне активности у оквиру методичких вежби одржавају се у ПУ „Чаролија”, у објекту „Плави 

чуперак”, Ђуре Јакшића бр. 3, Вршац. 

 

 

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

своје испитне активности: 

 Теодора Сантрач и Мирјана Југа – припремна предшколска група (активност траје 30 минута)  

 Александра Ивановић и Борислава Николајев – припремна предшколска група (активност траје 30 минута)  

 Драгослава Божић и Дарко Живановић  – старија васпитна група (активност траје 25 минута)  

 Јулка Димитријевић и Јелена Матијевић – старија васпитна група (активност траје 25 минута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ЧЕТВРТАК, 1. МАРТ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Иванка Петровић, 09/2014 Реторичке игре 09:00 Теодора Сантрач, Мирјана Југа 

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Милица Марјановић, 104/2016 Душан Радовић: Прича о 

мајмунима 

 

09:00 Дарко Живановић, Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Јелена Вељковић, 3/2014 Поетски текст о мајци  09:30 Јулка Димитријевић, Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Љиљана Дондур, 22/2012 Мелари Мајџил: Мали павијан 09:30 Александра Ивановић, Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

o Студенти 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 10:30 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 вртићу прате сви студенти-апсолвенти који су се 

пријавили за вежбаоницу (укупно 12+4 које држе самосталну активност тога дана). 
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ЧЕТВРТАК, 8. МАРТ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Бранка Гвозденовић, 11/2014 Брзалице 09:00 Теодора Сантрач, Мирјана Југа 

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Ања Димитријевски, 39/2014 Пуб Поузн: Слон у аутобусу 09:00 Дарко Живановић, Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Анета Трајковски, 51/2014 Б. Ћопић: Нестрпљиви цвет  09:30 Јулка Димитријевић, Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Невена Ђорђев, 23/2014 Глас и штампано слово Ч 09:30 Александра Ивановић, Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

 

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 10:30 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 вртићу прате сви студенти-апсолвенти који су се 

пријавили за вежбаоницу (укупно 12+4 које држе самосталну активност тога дана). 
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ЧЕТВРТАК, 15. МАРТ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Жељана Барбул, 65/2014 Ређалице 09:00 Теодора Сантрач, Мирјана Југа 

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Јелена Ђорђевић, 45/2014 Сања Златановић: Висибаба и 

љубичица 

09:00 Дарко Живановић, Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Марија Рамић, 66/2014 Љубивоје Ршумовић: Ако желиш 

мишиће 

 09:30 Јулка Димитријевић, Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Сандра Малиновић, 109/2016 Вежбе артикулације гласа Ц 09:30 Александра Ивановић, Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

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 10:30 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 вртићу прате сви студенти-апсолвенти који су се 

пријавили за вежбаоницу (укупно 12+4 које држе самосталну активност тога дана) и студенти који држе испитну 

активност 29. марта (4). 
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ЧЕТВРТАК, 22. МАРТ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Марина Поповић, 01/2011 Бројалице 09:00 Теодора Сантрач, Мирјана Југа 

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Ана Стојанов, 24/2013 Видое Подгорац: Сунце и планина 09:00 Дарко Живановић, Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Слађана Марков, 48/2013 Птица и дрво  09:30 Јулка Димитријевић, Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Данијела Ротар, 21/2013 Жан де Лафонтен: Магарац 

натоварен сољу и магарац 

натоварен сунђерима (басна) 

09:30 Александра Ивановић, Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

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 10:30 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 вртићу прате студенти који држе испитну активност 29. 

марта (01/2015 закључно са 04/2015) и редовни студенти треће године који су положили МРГ1, од броја индекса 

05/2015 закључно са бројем индекса 20/2015. (11). 
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ЧЕТВРТАК, 29. МАРТ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Мирјам Баловски, 01/2015 Загонетке 09:00 Теодора Сантрач, Мирјана Југа 

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Тамара Момиров, 02/2015 Е. Бербић: Пролећна бајка 09:00 Дарко Живановић, Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Невена Марић, 03/2015 Б. Миљковић: Песма о цвету  09:30 Јулка Димитријевић, Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Сара Тубић, 04/2015 Сања Златановић: Априлска 

чаролија 

09:30 Александра Ивановић, Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

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 10:30 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 вртићу прате редовни студенти треће године који 

су положили МРГ1, од броја индекса 01/2015 закључно са бројем индекса 20/2015 (4+11). 
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НАПОМЕНЕ: 

1. ДОПУНА РАСПОРЕДА ЗА ИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ (МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ) И ДОПУНА РАСПОРЕД ПОСМАТРАЊА 

АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ ЗА МАРТ БИЋЕ НАКНАДНО ИСТАКНУТИ. 

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

ВРТИЋУ ЗА АПРИЛ БИЋЕ НАКНАДНО ИСТАКНУТИ. 

 

 

 


