
3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

0 3 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 практични испит (испитна активност у вртићу 20

20 усмени испит 50

/

Положен испит: Методика развоја говора 1

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за самостално извођење активности у дечјем вртићу, за примену 

савремених методичких приступа дечјој књижевности, као и за образложење примењених метода 

и облика рада; Студенти су оспособљени да уоче реакције и интересе детета и, у складу са тим, 

за прилагођавање садржаја, метода и облика рада. Код студената су развијене способности 

тимског рада. 

Припремање, извођење и анализирање јавних предавања студената (анализа методичко-

дидактичких основа, анализа примењених садржаја, коришћења радно-игровних средстава). 

Систем методичке праксе студената.  

Оспособљавање студената за самостално извођење активности у дечјем вртићу, за примену 

савремених методичких приступа дечјој књижевности, као и за образложење примењених метода 

и облика рада; Студенти се оспособљавају за примену поступака који подстичу креативност 

детета. Студенти треба да се оспособе да уоче реакције и интересе детета и, у складу са тим, за 

прилагођавање садржаја, метода и облика рада.  Развијање тимског рада.

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Практичан рад у вртићу; анализе одржаних вежби, писане припреме, дискусија након одржане 

активности. Оцењују се писане припреме студената и реализација активности на основу 

припрема. Након одржаних јавних активности врши се анализа на усменом делу испита; анализа 

методичко-дидактичких основа, анализа примењених садржаја, коришћених средстава и сл. 

Студент на усменој одбрани свог практичног рада показује да добро влада теоријским основама 

претходно положене Методике развоја говора 1.

Литература

Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам година, 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Емил Каменов, Сања Филиповић: Мудрост чула IV део (дечје говорно стваралаштво), Драгон, 

Емил Каменов, Сања Филиповић: Мудрост чула V део (дечје драмско стваралаштво), Драгон, 

Милорад Наумовић: Методика развоја говара – приручник за студенте виших школа за 

Љубица Дотлић, Емил Каменов: Књижевност у дечјем вртићу, прво издање, Змајеве дечје игре: 

Струковни васпитач

/Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава (писане

колоквијуми

семинари

Љиљана Ј. Келемен

/

Основне струковне студије

Методика развоја говора 2

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


