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Циљ предмета 

Оспособљавање студената за самостално извођење активности у дечјем вртићу, за примену савремених 

методичких приступа дечјој књижевности, као и за образложење примењених метода и облика рада; 

студенти ће се оспособљавати за примену поступака који подстичу креативност детета. Оспособиће се, 

такође, да уоче реакције и интересе детета и, у складу с тим, за прилагођавање садржаја, метода и облика 

рада. Развијање тимског рада. 

Исход предмета  

Студенти стичу компетенцију за примену поступака који подстичу креативност детета. Оспособљени су 

да уоче реакције и интересе детета и, у складу с тим, за прилагођавање садржаја, метода и облика рада. 

Стичу способност тимског рада у предшколској установи. 

Садржај предмета 

Практична настава  
Припремање, извођење и анализирање јавних предавања студената (анализа дидактичко-методичких 

основа, анализа примењених садржаја, коришћења средстава). Систем методичке праксе студената. 

Литература  

Обавезна литература: 

1. Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам година, 

Министарство просвете Републике Србије: Просветни преглед, Београд, 1996.  

2. Милорад Наумовић: Методика развоја говора – приручник за студент виших школа за образовање 

васпитача и за васпитаче, Виша школа за образовање васпитача, Пирот, 2000.  

3. Ботуровић, М.: Методика развоја говора, Шабац 2001. 

4. Љубица Дотлић, Емил Каменов: Књижевност у дечјем вртићу, Змајеве дечје игре: Одсек за 

педагогију Филозофског факултета, Нови Сад, 1996. 

5. Миланка Маљковић: Методички приручник за развој говора деце предшколског узраста, Савез 

педагошких друштава Војводине, Кикинда, 2005.  

6. Емил Каменов: Мудрост чула 4. део (говорно стваралаштво), Драгон, Нови Сад, 2010. 

7. Емил Каменов: Мудрост чула 5. део (драмско стваралаштво), Драгон, Нови Сад, 2010. 

Допунска литература  

8. Група аутора, Развој говора код детета, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1981.  

9. Кунић, И., Култура дечјег говорног и сценског стваралаштва, Школска књига, Загреб, 1990.  

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Практичан рад у вртићу; анализа одржаних вежби, писање припреме, дискусија након одржане 

активности, хоспитовање. 



Оцењују се писане припреме студента и њихова реализација. Након одржаних јавних активности врши 

се анализа на усменом делу испита;  анализа дидактичко – методичких основа, анализа примењених 

садржаја, коришћења средстава итд. Студент на усменој одбрани свог практичног рада показује да добро 

влада теоријским основама претходно положене Методике развоја говора 1. 

Циљ Методике развоја говора 2 је оспособљавање студента за самостално извођење активности у 

дечјем вртићу, за примену савремених методичких приступа, као и за образложење примењених метода 

и облика рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит - 

Практична настава (оцена писаних 

припрема и њихова реализација) 

20+20 Усмени испит 50 

 

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

1. Студенти на буџету имају обавезу да редовно похађају предавања (један час недељно) 

и активно учествују у дискусији са професором  

 

2. Практична настава подразумева следеће обавезе студената у вежбаоници: 

 

- Студент је у обавези да редовно прати обавештења на сајту Високе школе, како би 

знао у којој групи је распоређен (након што се пријавио за вежбаоницу); 

- У вртићима, у оквиру своје групе, прати најмање пет самосталних (испитних) 

активности својих колега/колегиница; након активности мора да присуствује 

анализи одгледаних активности и активно учествује у дискусији (10 поена); 

- Студент мора да напише пет СНИМАКА АКТИВНОСТИ* својих колега из групе 

(10 поена); 

- Студент од наставника практичне наставе добија термин за реализовање 

самосталне активности и тему и мора (обавезно) да дође на консултативни рад са 

студентима из своје групе (петком у договореном термину); реализација 

самосталне активности (10 поена + 10 поена); 

- Предшколске установе у којима се реализују активности из предмета МЕТОДИКА 

РАЗВОЈА ГОВОРА 2: уторком у ПУ „Колибри“, четвртком у ПУ „Детлић“; по 

потреби ће се активности реализовати у трећем објекту који ће накнадно бити 

одређен;  

 



- Када студент стекне услов за излазак на усмени део испита (уписом поена са 

предиспитних обавеза), добија две теме, пише две припреме које ће одбранити 

усменим путем на усменом делу испита (10 поена). 

 

3. Студент на усменој одбрани свог практичног рада показује да добро влада теоријским 

основама претходно положене Методике развоја говора 1 (50 поена). 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ СНИМАКА АКТИВНОСТИ 

 

Снимци активности се пишу у свесци А4 формата тврдог повеза хемијском 

оловком, на следећи начин: 

1. Сваки снимак треба да буде уредно обележен: Снимак 1, Снимак 2... 

 

2. Снимци активности се пишу по ступцима (по моделу за писање припреме) и, притом, 

треба написати следеће податке: 

- Општи подаци 

- Општи методички подаци 

- Структура активности са временском артикулацијом 

- Ток и структура активности (пише се у трећем лицу – Колегиница је започела своју 

активност... Колега/колегиница је мотивисао/мотивисала децу на разговор 

следећим питањима...); са леве стране пишу се етапе рада које студент препозна 

да су реализоване, а са десне стране ступца детаљно се описује поступак који је 

примењен у тој етапи – треба написати и питања која су постављена деци. 

 

3. Након писања Тока и структуре активности, студент треба да приложи (залепи у 

свесци) и прокоментарише прилоге који су коришћени на усмереној активности: даје 

се опис прилога и његова функција, пише се како је прилог (дидактичко средство) 

коришћено на активности... 

 

 

 



4. На самом крају снимка пише се КОМЕНТАР АКТИВНОСТИ. У КОМЕНТАРУ 

АКТИВНОСТИ пише се следеће: 

 

- Који начин мотивације је коришћен за Доживљајно-сазнајну мотивацију деце; да 

ли је тај начин мотивације добро одабран (како је могла другачије да се осмисли 

мотивација); 

- Како је најављена јединица активности (текст) и да ли је поменут аутор 

(уметничког) дела; 

- На који начин су протумачене очекиване непознате речи (или изрази) из текста; 

- Како је протекла Говорна интерпретација књижевноуметничког текста (шта је 

коришћено од изражајних – вербалних и невербалних средстава и од очигледних 

средстава); из чега је прочитан текст; 

- Да ли је испоштована етапа Изражавање непосредног доживљаја и какво питање је 

постављено деци (који тип питања је искоришћен); 

- Како је реализовано понављање Говорне интерпретације књижевноуметничког 

текста (шта је коришћено од изражајних и очигледних средстава); 

- На чему се заснивало Тумачење доживљаја на основу књижевноуметничког 

текста (навести који су се основни елементи књижевне структуре користили као 

полазиште за тумачење доживљаја, каква питања су постављена, да ли је било 

сугестивних питања, да ли су деца разумела текст, идеје текста, да ли су укључена 

лична искуства деце у разговору о тексту, да ли су и како коришћена очигледна 

средства у овој етапи рада); 

- Како је реализован Самостални стваралачки рад (говорна вежба, језичка игра) и да 

ли је добро осмишљен и прилагођен узрасту деце. 

- У закључку КОМЕНТАРА АКТИВНОСТИ наводи се да ли је активност била: 

игролика, очигледна, динамична и да ли је подстакла децу да маштају. 

 

 

 

Др Милош Ђорђевић 

МА  Љиљана Келемен 


