
 

 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

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

(ОКТОБАР И НОВЕМБАР) 

 

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

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

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

o Јулка Димитријевић и Маријана Тинтор – старија васпитна група (активност траје 25 минута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВРТАК, 26. ОКТОБАР 2017. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Млађана Атанацковић, 25/2013 Вежбе артикулације гласа Ч 09:00 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(припремна предшколска група; број деце 31)  

Сања Лукић, 33/2010 Упознавање и тумачење књижевног 

текста:  

Седам Лешника, Анријета Робители 

09:00 Дарко Живановић  

Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Сања Николић, 52/2011 Причање приче на основу серије 

слика: Како се спасао меда, 

 М. Ратковић 

09:30 

 

Јулка Димитријевић 

Маријана Тинтор 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Маришка Новаков, 71/2014 Глас и штампано слово Т 10:00 Александра Ивановић  

Борислава Николајевић 

(припремна предшколска група; број деце 30) 

 

– Студенти који држе испитну активност 26. октобра треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 19. октобра у 13:00 

часова. 

– Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да преузме садржаје у вези са својом 

темом 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. 

– Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему и припремљене прилоге или скице 

прилога. 

– Студент присуствује испитним активностима својих колега, води дневник са снимцима тих активности и учествује у 

анализама које се обично организују након активности на Високој школи. 

– У четвртак, 26. октобра, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате студенти који држе своје активности 2. 

новембра.  

 

 



ЧЕТВРТАК, 2. НОВЕМБАР 2017. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Биљана Видаковић, 75/2013 Прича на основу задатих речи/слике: 

Веверица и ласта 

 

09:00 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(припремна предшколска група; број деце 31)  

Мартина Пауновић, 42/2013 Причање приче на основу серије 

слика: Јабука, 

Владимир Сутејев 

09:00 Дарко Живановић  

Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Јелена Ковачевић, 94/2010 Вежбе артикулације гласа Р 09:30 

 

Јулка Димитријевић 

Маријана Тинтор 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Мирослава Величковић, 31/2013 Вежбе артикулације гласа Ш 10:00 Александра Ивановић  

Борислава Николајевић 

(припремна предшколска група; број деце 30) 

 

– Студенти који држе испитну активност 2. новембра треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 26. октобра у 13:00 

часова. 

– Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да преузме садржаје у вези са својом 

темом 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. 

– Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему и припремљене прилоге или скице 

прилога. 

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

се обично организују након активности на Високој школи.. 

– У четвртак, 2. новембра, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате студенти који држе своје активности 26. 

октобра.  

–  

Др Љ. Келемен Милојевић 

ljiljana.kelemen@uskolavrsac.in.rs 


