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МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

*РАСПОРЕД ИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА MAJ 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ЧЕТВРТАК, 3. MAJ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Сандра Атанацковић 46/2015 Коприва и булке 08:30 Драгана Коларски и Марија Грујић 

(средња васпитна група; број деце: 29) 

Марија Остојић 84/2015 

Милица Ника 45/2015 

Комарац и лав 08:30 Љиљана Халагић и Снежана Бранков 

(средња васпитна група; број деце: 27) 

Данијела Радеску 49/2015 Зунзарина палата 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) 

Исидора Ђурић 103/2016 

Иванка Петровић 105/2016 

М. Ратковић: Задовољство  09:30 Јулка Димитријевић и Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 31) 

Милица Красавчевић 57/2015 А. Ђорђевић: Саобраћај 09:30 Александра Ивановић и Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

o Студенти који држе самосталну активност 3. маја 2018. треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 26. априла 

2018. 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, 

обратити пажњу на нерадне дане). 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, 3. маја, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате редовни студенти треће године од броја 

индекса 49/2015 закључно са бројем индекса 86/2015.  



3 

 

ЧЕТВРТАК, 10. MAJ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Миљана Болесников 62/2015 Како је настала дуга 08:30 Драгана Коларски и Марија Грујић 

(средња васпитна група; број деце: 29) 

Данијела Хенц 80/2012 Ко је то? 08:30 Љиљана Халагић и Снежана Бранков 

(средња васпитна група; број деце: 27) 

Јасна Петраш 82/2015 Три лептирка 09:00 Мирјана Југа и Теодора Сантрач  

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Марија Колоцка 47/2015   

Јелена Ивановски 85/2015 

В. Бјерјецтов: Хвалисави змај 09:00 Дарко Живановић и Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Анђелка Марков 56/2015 

Александра Јелић 92/2013 

Голуб и пчела, басна  09:30 Јулка Димитријевић и Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 31) 

Маријана Марјановић 57/2012 Б. Тожичка: Страшна прича 09:30 Александра Ивановић и Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

o Студенти који држе самосталну активност 10. маја 2018. треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 3. маја 2018. 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, 10. маја, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате студенти чији индекси имају следеће 

бројеве: 57/2012, 80/2012, 24/2013, 92/2013, 88/2015, 103/2016, 105/2016, 106/2016, 113/2016, 116/2016, 120/2016, 86/2017, 

88/2017, 89/2017, 93/2017, 94/2017, 101/2017. Студенти-апсолвенти који су активности раније пратили, нису обавезни да 

присуствују. 
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ЧЕТВРТАК, 17. MAJ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Марија Кнежевић  86/2015 Пчела и лептир 08:30 Драгана Коларски и Марија Грујић 

(средња васпитна група; број деце: 29) 

Кристина Тодоровић 116/2016 Пчеле и бумбар 08:30 Љиљана Халагић и Снежана Бранков 

(средња васпитна група; број деце: 27) 

Николина Крсмановић 88/2015 Игре деминутивима и 

аугментативима 

09:00 Мирјана Југа и Теодора Сантрач  

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

Милица Милосављевић 89/2017 М. Зошченко: Досетљива 

веверица 

09:00 Дарко Живановић и Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Снежана Јоцић 94/2017 Вежбе артикулације гласа Ш  09:30 Јулка Димитријевић и Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 31) 

Снјежана Поповић 101/2017 В. Сутјејев: Кућица на пању 09:30 Александра Ивановић и Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

o Студенти који држе самосталну активност 17. маја треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 10. маја 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, 17. маја, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате студенти чији индекси имају следеће 

бројеве: 57/2012, 80/2012, 24/2013, 92/2013, 88/2015, 103/2016, 105/2016, 106/2016, 113/2016, 116/2016, 120/2016, 86/2017, 

88/2017, 89/2017, 93/2017, 94/2017, 101/2017. Студенти-апсолвенти који су активности раније пратили, нису обавезни да 

присуствују. 
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ЧЕТВРТАК, 24. MAJ 2018. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

(биће накнадно допуњено ако се 

за тим укаже потреба) 

Паукова љуљашка 08:30 Драгана Коларски и Марија Грујић 

(средња васпитна група; број деце: 29) 

 (исто) Три бубамаре 08:30 Љиљана Халагић и Снежана Бранков 

(средња васпитна група; број деце: 27) 

 (исто) Лексичке говорне игре  (Тражимо 

речи са неким гласом у сва три 

положаја у речи) 

09:00 Мирјана Југа и Теодора Сантрач  

(припремна предшколска група; број деце 

31)  

 (исто) С. Иваниш: Шарено јастуче и 

немирно маче 

09:00 Дарко Живановић и Драгослава Божић 

(старија васпитна група; број деце 32) 

Јелена Живковић 88/2017 С. Латановић: Мудра бубамара  09:30 Јулка Димитријевић и Јелена Матијевић 

(старија васпитна група; број деце 31) 

Ана Стојанов 24/2013 Глас и штампано слово д 09:30 Александра Ивановић и Борислава 

Николајев (припремна предшколска 

група; број деце 30) 

 

o Студенти који држе самосталну активност 24. маја 2018. треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 17. маја 2018. 

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, 24. маја, испитне активности (методичке вежбе) у вртићу прате студенти који из оправданих разлога нису 

испратили активности у планираном року. 
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НАПОМЕНЕ: 

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

АКТИВНОСТИ ИЗ МЕТОДИКЕ РАЗВОЈА ГОВОРА 2 БИЋЕ ОДРЖАНЕ 3. МАЈА 2018. (ЧЕТВРТАК) У 13:00 (УКУПНО 

ТРАЈАЊЕ: ДО 30 МИНУТА).  

2. У ОБЈЕКТУ ,,ЛЕПТИРИЋ” (ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 2, ВРШАЦ) У МАЈУ МЕСЕЦУ 2018. НИСУ ПЛАНИРАНЕ ИСПИТНЕ 

АКТИВНОСТИ (МЕОДИЧКЕ ВЕЖБЕ) ИЗ МЕТОДИКЕ РАЗВОЈА ГОВОРА 2, КАО И ПОСМАТРАЊЕ ИСТИХ. 

3. СТУДЕНТИ КОЈИ ИСПИТ ИЗ МЕТОДИКЕ РАЗВОЈА ГОВОРА 2 ПЛАНИРАЈУ ДА ПОЛАЖУ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ 

РОКУ ОБАВЕЗНИ СУ ДА НА ПРЕГЛЕД ДОСТАВЕ СНИМКЕ АКТИВНОСТИ И ПОПУЊЕНЕ ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ 

ЛИСТОВЕ, ОДНОСНО ПОПУЊЕН II ДЕО ПРИРУЧНИКА. ДАТУМ ЗА ПРЕДАЈУ МАТЕРИЈАЛА ЈЕ: 24. МАЈ 2018. 

ГОДИНЕ  (ЧЕТВРТАК, ОД 12.00 ДО 14.00, КАТЕДРА ЗА МАТЕРЊЕ ЈЕЗИКЕ). ЛИЧНИ ДОЛАЗАК НИЈЕ ОБАВЕЗАН. 

 

 

 

 


