
 

 

 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

РАСПОРЕД ИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2018/2019. ГОДИНЕ 

(април) 

 

 

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, 4. АПРИЛ 2019. (ОБЈЕКАТ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) 

 

– Студенти који држе испитну активност 4. априла треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 28. 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, 4. априла, 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 

Катарина Јевремовић, 

15/2016 

Описивање: 

Омиљена играчка 

09.00 

 

Припремна група: 

Драгослава Божић, Дарко Живановић  

(број деце у групи: 33) 

Трећа и четврта 

група 

Наталија Драгић, 

51/2016 

Игре речима:  

Златокоса и три медведа 

09.30 Припремна група:  

Александра Ивановић, Бојана Стојков 

(број деце у групи: 28) 

Трећа и четврта 

група 

Татијана Пољак, 

120/2016 

Деца воле, Д. Радовић 10.00 Припремна група:  

Јулка Димитријевић, Борислава 

Николајев  (број деце у групи: 30) 

Трећа и четврта 

група 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВРТАК, 11. АПРИЛ 2019. (ОБЈЕКАТ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) 

– Студенти који држе испитну активност 11. априла треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 4. априла 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, 11. априла, 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 

Марија Матић, 

19/2016 

Књижевни текст: 

Ласта и корњача, Р. Путниковић 

09.00 Припремна група: 

Драгослава Божић, Дарко Живановић  

(број деце у групи: 33) 

Прва и друга 

група 

Миљана Ивковић, 

43/2016 

Описивање: 

Члан породице 

09.30 

 

Припремна група:  

Александра Ивановић, Бојана Стојков 

(број деце у групи: 28) 

Прва и друга 

група 

Тамара Томовић, 

09/2016 

Књижевни текст: 

Април, С. Златковић 

10.00 Припремна група:  

Јулка Димитријевић, Борислава 

Николајев  (број деце у групи: 30) 

Прва и друга 

група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВРТАК, 18. АПРИЛ 2019. (ОБЈЕКАТ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”) 

 

– Студенти који држе испитну активност 18. априла треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 11. априла 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, 18. априла, 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 

Тамара Терзић, 

39/2016 

Књижевни текст: 

Летећи балон за авантуру 

09.00 Припремна група: 

Драгослава Божић, Дарко Живановић  

(број деце у групи: 33) 

Трећа и четврта 

група 

Невена Бркић, 

23/2016 

Описивање: 

Кућни љубимац 

09.30 

 

Припремна група:  

Јулка Димитријевић, Борислава 

Николајев  (број деце у групи: 30) 

Трећа и четврта 

група 

Тамара Шљанић, 

25/2016 

Књижевни текст: 

Слонче Ћира, Б. Живковић 

10.00 Припремна група:  

Александра Ивановић, Бојана Стојков 

(број деце у групи: 28) 

Трећа и четврта 

група 

 

НАПОМЕНЕ: 

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

 

Др Љ. Келемен Милојевић 

ljiljana.kelemen@uskolavrsac.in.rs 


