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МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

*РАСПОРЕД ИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА АПРИЛ 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: 

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

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

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

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

 Драгана Коларски и Марија Грујић – средња васпитна група (активност траје 20 минута) 

 Љиљана Халагић и Снежана Бранков – средња васпитна група (активност траје 20 минута) 
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ЧЕТВРТАК, 12. АПРИЛ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Сташа Павловић 07/2015 Авантуре Кларе Бубамаре 08:30 Драгана Коларски и Марија Грујић 

(средња васпитна група; број деце: 29) 

Милица Орешковић 08/2015 За кога је све то? 08:30 Љиљана Халагић и Снежана Бранков 

(средња васпитна група; број деце: 27) 

Александра Радоичић 12/2015 Прича о ваљушку 09:00 Мирјана Југа и Теодора Сантрач 

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Катарина Перишић 05/2015 

Милана Каначки 10/2015 

Лисица и рода (Лафонтен) 09:00 Дарко Живановић и Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Анђела Бека 13/2015 Сунце и планина (В. Подгорец)  09:30 Јулка Димитријевић и Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 31) 

Снежана Параклис 17/2015 

Кристина Суса 20/2015 

Прича на слово М (Д. Радовић) 09:30 Александра Ивановић и Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

o Студенти који држе самосталну активност 12. априла треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 29. 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. 

У четвртак, 12. априла, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате редовни студенти треће године од броја индекса 

01/2015 закључно са бројем индекса 20/2015.  
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ЧЕТВРТАК, 19. АПРИЛ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Драгана Костић 21/2015 Маслачак 08:30 Драгана Коларски и Марија Грујић 

(средња васпитна група; број деце: 29) 

Александра Јовановић 23/2015 Несташни ветар 08:30 Љиљана Халагић и Снежана Бранков 

(средња васпитна група; број деце: 27) 

Јелена Пантић 24/2015 Две ципеле 09:00 Мирјана Југа и Теодора Сантрач  

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Марија Ђуричић 09/2015 Девојчица са лонцем, народна 

прича 

09:00 Дарко Живановић и Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Тамара Пејчић 28/2015 

Данијела Либер 38/2015 

Април (В. Андрић)  09:30 Јулка Димитријевић и Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 31) 

Марија Меда 29/2015 Прича на слово Ф 09:30 Александра Ивановић и Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

o Студенти који држе самосталну активност 19. априла треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 12. априла 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, 19. априла, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате редовни студенти треће године од броја 

индекса 21/2015 закључно са бројем индекса 47/2015.  
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ЧЕТВРТАК, 26. АПРИЛ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Нада Дворжак 31/2015 Зекина жеља 08:30 Драгана Коларски и Марија Грујић 

(средња васпитна група; број деце: 29) 

Емилија Танасковић 35/2015 Златна ливада 08:30 Љиљана Халагић и Снежана Бранков 

(средња васпитна група; број деце: 27) 

Катарина Живку 37/2015 Априлске шале 09:00 Мирјана Југа и Теодора Сантрач  

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Сања Албуљ 06/2015 

Милица Дукић 50/2015 

Свитац тражи пријатеље 

(Сун Ју Ђин) 

09:00 Дарко Живановић и Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Јулија Животић 58/2015 

Тијана Ђуковић 19/2015 

Пролећне наредбе (Д. Ђорђевић)  09:30 Јулка Димитријевић и Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 31) 

Александра Будимировић 44/2015 Априлске шале 

(Драган Кулинџан) 

09:30 Александра Ивановић и Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

o Студенти који држе самосталну активност 26. априла треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 19. априла 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, 26. априла испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате редовни студенти треће године од броја 

индекса 21/2015 закључно са бројем индекса 47/2015.  
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НАПОМЕНЕ: 

1. ОПШТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ (ИНСТРУКТИВНЕ) ВЕЖБЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈЕ ОЧЕКУЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА САМОСТАЛНЕ 

АКТИВНОСТИ ИЗ МЕТОДИКЕ РАЗВОЈА ГОВОРА 2 БИЋЕ ОДРЖАНЕ 29. МАРТА (ЧЕТВРТАК) У 13:30 (УКУПНО 

ТРАЈАЊЕ: 45 МИНУТА).  ПОНОВНИ ОПШТИ САСТАНАК БИЋЕ ОРГАНИЗОВАН КРАЈЕМ МЕСЕЦА АПРИЛА. 

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

ВРТИЋУ ЗА МАЈ БИЋЕ НАКНАДНО ИСТАКНУТИ. 

 

 

 

 


