
 

 

 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

РАСПОРЕД ИНСТРУКТИВНИХ И МЕТОДИЧКИХ ВЕЖБИ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2019/20. ГОДИНЕ 

(март и април) 

 

 

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

Развој говора) одржавају се у ПУ „Чаролија”, у објекту „Плави чуперак”, Ђуре Јакшића бр. 3, Вршац. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Више о реализацији инструктивних и методичких вежби и програму предмета прочитати у приручнику Методика развоја говора (од 188. до 

191. стране). 



 

ЧЕТВРТАК, 5. МАРТ 2020.  

– Студенти који држе испитну активност 5. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 27. фебруара у 13.00 

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 (са свим прилозима). 

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

које се организују након активности на Високој школи. 

– У четвртак, 5. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прате студенти-апсолвенти и студенти 

треће године – ПРВА ГРУПА (студенти са бројем индекса од 01/2017 до 14/2017). 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности Време Васпитна група, име и презиме васпитача и 

број деце у групи 

Стефан Спасић, 17/2016 Прича о мајмунима, Ђ. Родари 09.00 Припремна група: 

Весна Радовановић и Габријела Тошовић 

(број деце у групи: 31) 

Далиборка Милетић, 07/2016 Глас и штампано слово Д 09.30 Припремна група: 

Драгана Коларски и Марија Грујић 

(број деце у групи: 32) 

Ивана Васић, 16/2017 Глас и штампано слово Т 10.00 
 

Припремна група: 

Зорица Милићевић и Мира Стојаковић 

(број деце у групи: 31) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕТВРТАК, 12. МАРТ 2020.  

– Студенти који држе испитну активност 12. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 5. марта у 13.00 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 (са свим прилозима). 

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

које се организују након активности на Високој школи. 

– У четвртак, 12. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прате студенти-апсолвенти и 

студенти треће године – ДРУГА ГРУПА (студенти са бројем индекса од 15/2017 до 44/2017). 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитна група, васпитач васпитне групе и 

број деце у групи 

Јелена Стојановић, 01/2017 Ласта и корњача, 

 Р. Путниковић 

09.00 Припремна група:  

Драгана Коларски и Марија Грујић 

(број деце у групи: 32) 

Анђела Поповић, 03/2017 

Марија Стојановић, 04/2017 

 

Вежбе артикулације гласа Р 09.30 Припремна група:  

Весна Радовановић и Габријела Тошовић 

(број деце у групи: 31) 

Анђела Бојовић, 02/2017 Прича према низу слика: Цврчак  10.00 
 

Припремна група:  

Зорица Милићевић и Мира Стојаковић 

(број деце у групи: 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕТВРТАК, 19. МАРТ 2020.  

– Студенти који држе испитну активност 19. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 12. 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 (са свим прилозима). 

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

које се организују након активности на Високој школи. 

– У четвртак, 19. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прате студенти треће године – 

ТРЕЋА ГРУПА (студенти са бројем индекса од 45/2017 до 75/2017). 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитна група, васпитач васпитне групе и 

број деце у групи 

Жељана Нецин, 07/2017 

Милица Стојановић, 25/2017 

Описивање: Омиљена играчка 09.00 Припремна група:  

Драгана Коларски и Марија Грујић 

(број деце у групи: 32) 

Јована Костадиновски, 08/2017 Глас и штампано слово З 09.30 Припремна група:  

Александра Ивановић и Сашка Радић 

(број деце у групи: 31) 

Анастазија Бечеи, 09/2017 Мудри дедица, народна прича 10.00 
 

Припремна група:  

Зорица Милићевић и Мира Стојаковић 

(број деце у групи: 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕТВРТАК, 26. МАРТ 2020.  

– Студенти који држе испитну активност 26. марта треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 19. 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 (са свим прилозима). 

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

које се организују након активности на Високој школи. 

– У четвртак, 26. марта, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прати ПРВА ГРУПА (студенти са 

бројем индекса од 01/2017 до 14/2017). 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитна група, васпитач васпитне групе и 

број деце у групи 

Јована Манчић, 14/2017 Причање према низу слика: Зечић 09.00 Припремна група:  

Драгана Коларски и Марија Грујић 

(број деце у групи: 32) 

Биљана Дамјановић, 13/2017 Прича на основу задатих речи 

(облак, цвет, Сунце, лептир, мрав 

и зец): Другарство  

09.30 Припремна група: 

Зорица Милићевић и Мира Стојаковић 

(број деце у групи: 31) 

Марта Фазловски, 12/2017 Описивање: Мамин осмех 10.00 
 

Припремна група:  

Александра Ивановић и Сашка Радић 

(број деце у групи: 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕТВРТАК, 2. AПРИЛ 2020. 

– Студенти који држе испитну активност 2. априла треба да дођу на инструктивне вежбе у четвртак, 26. 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 (са свим прилозима). 

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

које се организују након активности на Високој школи. 

– У четвртак, 2. априла, испитне активности (методичке вежбе) у објекту „Плави чуперак” прати ДРУГА ГРУПА (студенти са 

бројем индекса од 15/2017 до 44/2017).  

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Јединица активности 

 

Време Васпитна група, васпитач васпитне групе и 

број деце у групи 

Магдалена Младеновић, 18/2017 Језичке игре: На слово на слово 
 

09.00 Припремна група:  

Драгана Коларски и Марија Грујић 

(број деце у групи: 32) 

Јована Живковић, 61/2017 

 

Драматизација текста: Лав и миш 09.30 Припремна група: 

Зорица Милићевић и Мира Стојаковић 

(број деце у групи: 31) 

Тијана Живковић, 69/2017 Глас и штампано слово Л 10.00 
 

Припремна група:  

Весна Радовановић и Габријела Тошовић 

(број деце у групи: 31) 

 

НАПОМЕНЕ: 

− АКО СТУДЕНТ НЕ ДОЂЕ НА ИНСТРУКТИВНЕ ВЕЖБЕ У ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ, 

НЕЋЕ МОЋИ ДА ОДРЖИ СВОЈУ ИСПИТНУ АКТИВНОСТ. 

− РАСПОРЕД ИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ (МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ) СА 

РАСПОРЕДОМ ПОСМАТРАЊА АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ (ОБЈЕКАТ ,,ПЛАВИ 

ЧУПЕРАК”) ЗА АПРИЛ БИЋЕ НАКНАДНО ДОПУЊЕН И ПОСТАВЉЕН НА САЈТУ 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ. 
 

Др Љ. Келемен Милојевић 

ljiljana.kelemen@uskolavrsac.in.rs 


