
 

 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

*РАСПОРЕД ИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА МАРТ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2016/2017. 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: 

o Габријела Тошовић и Весна Радовановић – припремна предшколска група (активност траје 30 минута) 

o Александра Ивановић – припремна предшколска група (активност траје 30 минута) 

o Љиљана Ченгери и Јадранка Марић – припремна предшколска група (активност траје 30 минута)  

o Теодора Сантрач и Мирјана Југа – старија васпитна група (активност траје најмање 25 минута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВРТАК, 2. МАРТ 2017. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Јасмина Јанковић, 71/2013 Два јарца и Две козе 

(басне по Доситеју Обрадовићу) 

09:00 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(старија васпитна група: 30) 

Жељка Лукић, 69/2013 Зашто аждаја плаче, 

Љубивоје Ршумовић 

09:30 Габријела Тошовић 

(припремна предшколска група: 31) 

 

Милица Марјановић, 06/2013 Мамин букет за Ану, 

Р. Лазић 

10:00 Александра Ивановић  

(припремна предшколска група: 31) 

 

Јелена Ђурић, 122/2015 Мамин празник, 

Милосав Петровић 

10:30  Љиљана Ченгери 

Драгана Коларски 

(припремна предшколска група: 33) 

 

 

o Студенти који држе самосталну активност 2. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 23. фебруара у 12:00 

часова. 

o Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст који је наведен 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, 2. марта, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате само студенти који су положили испит из 

Методике развоја говора 1.  

 

 



ЧЕТВРТАК, 9. МАРТ 2017. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Јелена Беланов, 07/2014 Вежбе артикулације гласа Ч 09:00 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(старија васпитна група: 30) 

Наташа Стеванчевић, 59/2014 Мама, Душан Радовић 

(описивање) 

09:30 Габријела Тошовић 

(припремна предшколска група: 31) 

 

Ана Илић, 06/2014 Глас и штампано слово М 10:00 Александра Ивановић  

(припремна предшколска група: 31) 

 

Марија Миловановић, 90/2012 Зец и вук, 

Тома Славковић 

10:30  Љиљана Ченгери 

Драгана Коларски 

(припремна предшколска група: 33) 

 

 

o Студенти који држе самосталну активност 9. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 2. марта у 12:30 

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, 9. марта, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате студенти који држе испитну активност 16. 

марта и студенти који нису положили испит из Методике развоја говора 1, а имају број индекса од 01/2014 до 15/2014.  

 

 



ЧЕТВРТАК, 16. МАРТ 2017. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Јелисавета Којић, 02/2014 Машин лонац 

(прича према низу слика) 

09:00 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(старија васпитна група: 30) 

Јована Стојковић, 41/2014 Глас и штампано слово О 09:30 Габријела Тошовић 

(припремна предшколска група: 31) 

 

Зорица Николић, 68/2014 Вук и рода 

(басна) 

10:00 Александра Ивановић  

(припремна предшколска група: 31) 

 

Татјана Русић, 12/2014 Прича без речи 

(причање према низу слика) 

10:30  Љиљана Ченгери 

Драгана Коларски 

(припремна предшколска група: 33) 

 

 

o Студенти који држе самосталну активност 16. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 9. марта у 12:30 

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, 16. марта, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате студенти који држе испитну активност 22. 

марта и студенти који нису положили испит из Методике развоја говора 1, а имају број индекса од 16/2014 до 40/2014.  

 

 



СРЕДА, 22. МАРТ 2017. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Тина Петровић, 72/2014 Три пролећна цвета, 

Милан Мишић 

09:00 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(старија васпитна група: 30) 

Јована Лазић, 90/2014 Киша и мрав, Петар Стошић 

(причање према низу слика) 

09:30 Габријела Тошовић 

(припремна предшколска група: 31) 

 

Милица Тодоровић, 42/2014 Пролеће долеће, 

Гордана Врховац  

 

10:00 Александра Ивановић  

(припремна предшколска група: 31) 

 

Марија Бојановић, 96/2014 Глас и штампано слово С 10:30  Љиљана Ченгери 

Драгана Коларски 

(припремна предшколска група: 33) 

 

 

o Студенти који држе самосталну активност 22. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 16. марта у 12:30 

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 30. марта 

и студенти који нису положили испит из Методике развоја говора 1, а имају број индекса од 41/2014 до 60/2014.  

 

 



ЧЕТВРТАК, 30. МАРТ 2017. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Дејан Јовановић, 64/2014 Лисица и јарац, 

басна по Езопу 

09:00 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(старија васпитна група: 30) 

Бранкица Савановић, 104/2014 Лав и миш, 

басна по Езопу 

09:30 Габријела Тошовић 

(припремна предшколска група: 31) 

 

Маријана Новичић, 10/2014 

 

Краљеве чарапе – прича према 

низу слика 

10:00 Александра Ивановић  

(припремна предшколска група: 31) 

 

Сања Јокић, 20/2014 Пролеће шета природом 

(песма) 

10:30  Љиљана Ченгери 

Драгана Коларски 

(припремна предшколска група: 33) 

 

o Студенти који држе самосталну активност 30. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у среду, 22. марта у 12:30 

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, 30. марта, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате студенти који нису положили испит из 

Методике развоја говора 1, а имају број индекса од 65/2014 до 130/2014.  

 

НАПОМЕНА: РАСПОРЕД ЗА ИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ (МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ) И РАСПОРЕД ПОСМАТРАЊА 

АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ ЗА АПРИЛ БИЋЕ НАКНАДНО ИСТАКНУТИ. 


