
    

                   

  МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 2    (проф. др Александра Мандић) 

Распоред   извођења  математичких активности у вртићу Бубамара за МАРТ 2016. 

 

 Име и презиме студента Датум Време Група Назив активности Група 

посматрача 

I  недеља 

       

1. Мирослава Величковић 9.03. 9.30 старија Појам тачке и линије I група 

2. Милица Микић 9.03. 9.30 припремна Односи тачака и линија I група  

3. Кристина Пајић 9.03. 10.15 припремна Односи тачака и линија II група 

4. Јована Совиљ 9.03. 10.15 припремна Односи тачака и линија II група 

II  недеља 

5. Николина Јосић  16.03. 9.30 старија Отворене и затворене линије II група  

6. Симичић Иван 16.03. 9.30 припремна Отворене и затворене линије       II група 

7. Александра Јанкоски 16.03. 10.15 припремна Отворене и затворене линије     I група 

8. Сузана Божић 16.03. 10.15 припремна Отворене и затворене линије     I група 

       

III  недеља 

       

09. Санела Обрадовић 23.03 9.30 старија Кружни и троугаони облик I група 

10. Зијуш Шаћировић  23.03 9.30 припремна Кружни и троугаони облик I група  

11. Марко Драгољубовић 23.03 10.15 припремна Кружни и троугаони облик II група 

12. Саша Веселиновић 23.03 10.15 припремна Кружни и троугаони облик II група 

IV  недеља 

       

13. Милица Ристић 30.03 9.30 старија Појам квадрата и правоугаоника II група 

14. Мирјана Ивановски 30.03 9.30 припремна Појам квадрата и правоугаоника II група 

15. Лукић Жељка 30.03 10.15 припремна Појам квадрата и правоугаоника I група 

16. Јасмина Јанковић 30.03 10.15 припремна Појам квадрата и правоугаоника I група 
 



 
 Долазак студената испред вртића – 15 мин. пре почетка активности која се реализује или посматра.  

 Обавезна је посебна обућа за улазак у вртић и пристојна одећа за несметани рад са децом.  

 Неопходни су ред и тишина приликом распоређивања студената по групама.  

 Студенти који посматрају активност треба да се прикључе деци и асистирају у реализацији активности.  

 Студенти „посматрачи“ треба да понесу одштампани примерак Листе за праћење математичких активности или 
Практикум, који ће током активности попуњавати.  

 Студенти који реализују активност треба да обезбеде фотографисање: 

1. активности по фазама 

2. дидактичких средстава   

3. дечијих радова 

тако што ће задужити неку од колегеница да направи снимке у току трајања активности.  

 Студенти који су одржали активност долазе у школу у 11.30. на консултације и анализу активности као и они који ће 
активност држати наредне недеље ради припреме активности.  

 Свакодневне консултације у вези писаних припрема путем е-маил адресе: studentskicentar.aleksandra@gmail.com 

 

 


