
 

 

 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

РАСПОРЕД ИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2018/2019. ГОДИНЕ 

(фебруар и март) 

 

 

Самосталне активности у оквиру методичких вежби
1
 из предмета Методика развоја говора 2 (област: Развој говора) 

одржавају се у ПУ „Чаролија”, у објектима „Плави чуперак”, Ђуре Јакшића бр. 3, Вршац. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Више о реализацији методичких и инструктивних вежби и програму предмета прочитати у приручнику Методика развоја говора (од 181. до 

184. стране). 



 

ЧЕТВРТАК, 28. ФЕБРУАР 2019. (ОБЈЕКАТ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) 

– Студенти који држе испитну активност 28. фебруара треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 21. фебруара у 

11.00 часова. 

– Пре инструктивних вежби студент треба обавезно да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности 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. 

– 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, 28. фебруара, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прате: студенти-апсолвенти, 

продужена трећа и редовна трећа година – прва група (студенти са бројем индекса од 02/2016 до 21/2016) и друга група 

(студенти са бројем индекса од 22/2016 до 39/2016).  

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитна група, име и презиме 

васпитача и број деце у групи 

Група која 

прати активност 

Александра Јовановић,  

108/2015 

Кућица у пољу, Сутјејев  

(игре деминутивима) 

 

09.00 Средња група: 

Весна Радовановић, Габријела Тошовић  

(број деце у групи: 32) 

 

Прва група 

 

Невена Стефановић, 

42/2015 

Прича према низу слика: 

 Прича о зецу 

09.00 Старија група:  

Драгана С. Коларски, Марија Грујић  

(број деце у групи: 30) 

 

Друга група 

 

Валентина Баљак, 

86/2014 

Књижевни текст:  

Паче које је желело да постане паун, 

Анријета Робители 

09.30 

 
Припремна група: 

Драгослава Божић, Дарко Живановић  

(број деце у групи: 33) 

 

Прва група 

 

Драгана Томић, 

02/2016 

Игре речима: 

Mали живот, Д. Радовић 

09.30 Старија група:  

Мирјана Белча, Зорица Милећевић 

(број деце у групи: 30) 

 

Друга група 

 

Нађа Шоргић, 

04/2016 

Глас и штампано слово Ф 10.00 Припремна група:  

Јулка Димитријевић, Борислава Николајев  

(број деце у групи: 30) 

 

Прва група 

 

Јована Ивковић, 

06/2016 

Књижевни текст: 

Храбро прасе, Драган Џајебић 

10.00 Припремна група:  

Александра Ивановић, Бојана Стојков 

(број деце у групи: 28) 

 

Друга група 

 

 



 

ЧЕТВРТАК, 7. МАРТ 2019. (ОБЈЕКАТ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) 

– Студенти који држе испитну активност 7. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 28. фебруара у 12.00 

часова. 

– Пре инструктивних вежби студент треба обавезно да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности 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. 

– 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, 7. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прате: студенти-апсолвенти, 

продужена трећа и редовна трећа година – трећа група (студенти са бројем индекса од 40/2016 до 58/2016) и четврта 

група (студенти са бројем индекса од 62/2016 до 99/2016).  

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитна група, васпитач васпитне 

групе и број деце у групи 

Група која 

прати активност 

Ивана Тасић, 

08/2016 

Вежбе артикулације гласа Л 09.00 Старија група:  

Драгана С. Коларски, Марија Грујић  

(број деце у групи: 30) 

 

Трећа група 

 

Кристина Јовановић,  

12/2016 

Дискриминација самогласника 09.00 Средња група: 

Весна Радовановић, Габријела Тошовић  

(број деце у групи: 32) 

 

Четврта група 

 

Дарија Филиповић, 

13/2016 

Прича према низу слика:  

Меда на пецању 

09.30 

 
Припремна група:  

Александра Ивановић, Бојана Стојков 

(број деце у групи: 28) 

 

Трећа група 

 

Маја Маријоковић, 

14/2016 

Вежбе артикулације гласа С 09.30 Старија група:  

Мирјана Белча, Зорица Милећевић 

(број деце у групи: 30) 

 

Четврта група 

 

Мелинда Кокаји, 

16/2016 

Књижевни текст:  

Почасни гост, Стив Смолмен 

10.00 Припремна група:  

Јулка Димитријевић, Борислава Николајев  

(број деце у групи: 30) 

 

Трећа група 

 

Јелена Петровић, 

21/2016 

Глас и штампано слово М 10.00 Припремна група: 

Драгослава Божић, Дарко Живановић  

(број деце у групи: 33) 

 

Четврта група 

 

 



 

ЧЕТВРТАК, 14. МАРТ 2019. (ОБЈЕКАТ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) 

– Студенти који држе испитну активност 14. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 7. марта у 12.00 

часова. 

– Пре инструктивних вежби студент треба обавезно да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности 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. 

– 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, 14. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прате: студенти-апсолвенти, 

продужена трећа и редовна трећа година – прва група (студенти са бројем индекса од 02/2016 до 21/2016) и друга група 

(студенти са бројем индекса од 22/2016 до 39/2016).  

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитна група, васпитач васпитне 

групе и број деце у групи 

Група која 

прати активност 

Хилда Биро, 

22/2016 

Прича према низу слика: 

Маче 

09.00 Старија група:  

Драгана С. Коларски, Марија Грујић  

(број деце у групи: 30) 

 

Прва група 

 

Сања Мојсиловић, 

28/2016 

Драматизација текста:  

Две бубе, В. Чтвртем 

09.00 Средња група: 

Весна Радовановић, Габријела Тошовић  

(број деце у групи: 32) 

 

Друга група 

 

Драгослава Јаковљевић, 

29/2016 

Вежбе артикулације  гласа Л 09.30 

 
Припремна група: 

Драгослава Божић, Дарко Живановић  

(број деце у групи: 33) 

 

Прва група 

 

Сара Павлов, 

30/2016 

Прича према низу слика: 

Деда и репа 

09.30 Старија група:  

Мирјана Белча, Зорица Милећевић 

(број деце у групи: 30) 

 

Друга група 

 

Милица Лотријан, 

34/2016 

Вежбе артикулације гласа Љ 10.00 Припремна група:  

Јулка Димитријевић, Борислава Николајев  

(број деце у групи: 30) 

 

Друга група 

 

Милица Колунџић, 

38/2016 

Глас и штампано слово В 10.00 Припремна група:  

Александра Ивановић, Бојана Стојков 

(број деце у групи: 28) 

 

Прва група 

 

 



 

ЧЕТВРТАК, 21. МАРТ 2019. (ОБЈЕКАТ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) 

– Студенти који држе испитну активност 21. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 14. марта у 12.00 

часова. 

– Пре инструктивних вежби студент треба обавезно да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности 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. 

– 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, 21. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прате трећа група (студенти са 

бројем индекса од 40/2016 до 58/2016) и четврта група (студенти са бројем индекса од 62/2016 до 99/2016). 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитна група, васпитач васпитне 

групе и број деце у групи 

Група која 

прати активност 

Милица Момировић, 

36/2016 

Kњижевни текст: 

Лав и миш 

09.00 Старија група:  

Драгана С. Коларски, Марија Грујић  

(број деце у групи: 30) 

 

Трећа група 

 

Зорица Милетић, 

40/2016 

Прича према низу слика: 

Два зеца 

09.00 Средња група: 

Весна Радовановић, Габријела Тошовић  

(број деце у групи: 32) 

 

Четврта група 

 

Бојана Милачић, 41/2016 

Драгана Васиљев, 90/2016 

Драматизација текста:  

Јабука 

09.30 

 
Старија група:  

Мирјана Белча, Зорица Милећевић 

(број деце у групи: 30) 

 

Трећа група 

 

Сандра Рабијац, 

44/2016 

Драматизација текста: 

 Цвет и чичак 

09.30 Припремна група:  

Александра Ивановић, Бојана Стојков 

(број деце у групи: 28) 

 

Четврта група 

 

Ивана Стојановски, 

53/2016 

Прича према низу слика: 

Девојчица са лонцем 

10.00 Припремна група: 

Драгослава Божић, Дарко Живановић  

(број деце у групи: 33) 

 

Трећа група 

 

Тијана Обрадовић, 

57/2016 

Драматизација текста:  

Љутито мече, Бранислав Црнчевић 

10.00 Припремна група:  

Јулка Димитријевић, Борислава Николајев  

(број деце у групи: 30) 

 

Четврта група 

 

 

 



 

ЧЕТВРТАК, 28. МАРТ 2019. (ОБЈЕКАТ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) 

– Студенти који држе испитну активност 28. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 21. марта у 12.00 

часова. 

– Пре инструктивних вежби студент треба обавезно да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст/садржај јединице 

активности 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. 

– 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, 28. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прате прва група (студенти са 

бројем индекса од 02/2016 до 21/2016) и друга група (студенти са бројем индекса од 22/2016 до 39/2016). 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитна група, васпитач васпитне 

групе и број деце у групи 

Група која 

прати активност 

Невена Ћирин, 

58/2016 

Драматизација текста: 

Изгубљено маче 

09.00 Старија група:  

Драгана С. Коларски, Марија Грујић  

(број деце у групи: 30) 

 

Прва група 

Анђела Илић, 

65/2016 

Снежана, З. Симовић 09.00 Средња група: 

Весна Радовановић, Габријела Тошовић  

(број деце у групи: 32) 

 

Друга група 

 

Ивана Гвозденов, 

66/2016 

Вежбе артикулације гласа З 09.30 

 
Припремна група:  

Александра Ивановић, Бојана Стојков 

(број деце у групи: 28) 

 

Прва група 

 

Јелена Драговић, 

89/2016 

Глас и штампано слово М 09.30 Старија група:  

Мирјана Белча, Зорица Милећевић 

(број деце у групи: 30) 

 

Друга група 

 

Наташа Павлица, 

96/2016 

Игра речима: Груписане речи 10.00 Припремна група: 

Драгослава Божић, Дарко Живановић  

(број деце у групи: 33) 

 

Прва група 

 

Маја Пауновић, 

91/2016 

Прича према низу слика: 

Сусрет вране и врапца 

10.00 Припремна група:  

Јулка Димитријевић, Борислава Николајев  

(број деце у групи: 30) 

 

Друга група 

 

 

 



 

НАПОМЕНЕ: 

 

− АКО СТУДЕНТ НЕ ДОЂЕ НА КОНСУЛТАЦИЈЕ, НЕЋЕ МОЋИ ДА ОДРЖИ СВОЈУ ИСПИТНУ АКТИВНОСТ. 

− РАСПОРЕД ЗА ИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ (МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ) И РАСПОРЕД ПОСМАТРАЊА АКТИВНОСТИ У 

ВРТИЋУ (ОБЈЕКАТ ,,ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) ЗА АПРИЛ БИЋЕ НАКНАДНО ИСТАКНУТИ. 

 

 

Др Љ. Келемен Милојевић 

ljiljana.kelemen@uskolavrsac.in.rs 


