
 

 

 

 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

*РАСПОРЕД ИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ 2019/2020. ГОДИНЕ* 

(ОКТОБАР И НОВЕМБАР) 

 

 

 

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, 31. ОКТОБАР 2019.  

 

– Студенти који држе испитну активност 31. октобра треба да дођу на инструктивне вежбе у уторак, 29. октобра у 12.30 

часова (долазак је обавезан). 

– Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме 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 (са прилозима у припреми). 

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

анализама које се обично организују на Високој школи након свих активности. 

– У четвртак, 31. октобра, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” треба да посматрају сви 

студенти који су се у овом семестру пријавили за вежбаоницу.  

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Тамара Стефановић, 100/2016 Медвед и Веверица,  

Радомир Путников 

(књижевни текст) 

09:00 Mарија Грујић и Драгана Коларски 

(припремна предшколска група; број деце: 31; 

трајање активности: 30 минута) 

Александра Николић, 76/2016 Јабука, Драган Лукић 

(књижевни текст) 

09:30 
 

Габријела Тошовић и Весна Радовановић 

(припремна предшколска група; број деце: 30; 

трајање активности: 30 минута) 

Невена Мијатовић, 123/2016 За игру је потребна слога, Прл Бак 

(књижевни текст) 

10:00 Зорица Милићевић и Мирјана Стојаковић, 

(припремна предшколска група; број деце: 30; 

трајање активности: 30 минута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧЕТВРТАК, 7. НОВЕМБАР 2019.  

 

– Студенти који држе испитну активност 7. новембра треба да дођу на инструктивне вежбе у уторак, 31. октобра у 15.00 

часова (долазак је обавезан). 

– Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме 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 (са прилозима у припреми). 

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

анализама које се обично организују на Високој школи након свих активности. 

– У четвртак, 7. новембра, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” треба да посматрају сви 

студенти који су се у овом семестру пријавили за вежбаоницу.  

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Млађана Никшић, 79/2017 Вежбе артикулације гласа Р 09:00 Mарија Грујић и Драгана Коларски 

(припремна предшколска група; број деце: 31; 

трајање активности: 30 минута) 

Бојана Марковић, 68/2016 Прича у сликама: Живе печурке 09:30 
 

Зорица Милићевић и Мирјана Стојаковић, 

(припремна предшколска група; број деце: 30; 

трајање активности: 30 минута) 

Тијана Унгурјановић, 37/2016 Описивање једног јесењег дрвета 10:00 Александра Ивановић и Борислава Николајев 

(припремна предшколска група; број деце: 31; 

трајање активности: 30 минута)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧЕТВРТАК, 14. НОВЕМБАР 2019.  

 

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

15.00 часова (долазак је обавезан). 

– Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме 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 (са прилозима у припреми). 

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

анализама које се обично организују на Високој школи након свих активности. 

– У четвртак, 14. новембра, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” треба да посматрају сви 

студенти који су се у овом семестру пријавили за вежбаоницу.  

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитач васпитне групе и број деце у 

групи 

Александра Јовановић, 108/2015 Огледалце, Григор Витез 

(књижевни текст) 

09:00 Габријела Тошовић и Весна Радовановић 

(припремна предшколска група; број деце: 30; 

трајање активности: 30 минута) 

Игор Јовановић, 96/2012 Миш и мрав, Радомир Путниковић 

(књижевни текст) 

09:30 
 

Mарија Грујић и Драгана Коларски 

(припремна предшколска група; број деце: 31; 

трајање активности: 30 минута) 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

− АКО СТУДЕНТ НЕ ДОЂЕ НА ИНСТРУКТИВНЕ ВЕЖБЕ (КОНСУЛТАЦИЈЕ), НЕЋЕ МОЋИ ДА ОДРЖИ СВОЈУ ИСПИТНУ 

АКТИВНОСТ. 

 

Др Љ. Келемен Милојевић 

ljiljana.kelemen@uskolavrsac.in.rs 

 


