
 

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2 

*РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ 2016/2017. ГОДИНЕ* 

 

 Самосталне активности у оквиру методичких вежби у овом семестру одржавају у објекту „Плави чуперак”, 

Ђуре Јакшића бр. 3 

 

Име и презиме васпитача, група коју води и минутажа активности коју студент мора да испоштује приликом вођења  

своје активности: 

o Габријела Тошовић – припремна предшколска група (активност траје 30 минута) 

o Александра Ивановић – припремна предшколска група (активност траје 30 минута) 

o Љиљана Ченгери и Драгана Коларски – припремна предшколска група (активност траје 30 минута)  

o Теодора Сантрач и Мирјана Југа – старија васпитна група (активност траје најмање 25 минута) 

o Јулка Димитријевић и Снежана Валтнер  – средња васпитна група (активност траје најмање 20 минута) 

 

ЧЕТВРТАК, 27. ОКТОБАР 2016. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Оцена из 

МРГ 1 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце 

у групи 

Милица Јанковић, 

88/2013 

6 Jабука, 

Валентин Сутјејев 

08:30 Јулка Димитријевић 

Снежана Валтнер 

(средња васпитна група: 34) 

Милица Ристић, 

70/2013 

6 Врабац и мачка (песма), 

Ј. Ј. Змај 

09:00 Александра Ивановић  

(припремна предшколска група: 30) 

 

Јелена Станић, 

06/2011 

6 Птичица са маказама 

(прича), Maрија Вогелник 

09:00 Љиљана Ченгери 

Драгана Коларски 

(припремна предшколска група: 33) 



Јелена Гравара, 

74/2013 

6 Jабука, 

Валентин Сутјејев 

09:30 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(старија васпитна група: 30)  

Јована Гудурић, 

84/2013 

6 Има један (поетски текст), 

Љубивоје Ршумовић 

09:30 Габријела Тошовић 

(припремна предшколска група: 30) 

 

 

o Студенти који држе самосталну активност 27. октобра треба да дођу на инструктивне вежбе у петак, 21. октобра у 14:00 

часова. 

o Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст који је наведен у табели 

(време узимања текстова по објектима је 10:30 часова). Такође треба да се упозна са радом и структуром васпитне 

групе у којој држи своју активност. 

o Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему. 

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

се обично организују након активности. 

 

ЧЕТВРТАК, 3. НОВЕМБАР 2016. 

 

Име и презиме студента,  

бр. индекса 

Оцена из 

МРГ 1 

Јединица активности Време Васпитач васпитне групе и број деце 

у групи 

Даница Милошевић, 

40/2013 

8 Лист на путу, 

Шукрија Панџо 

08:30 Јулка Димитријевић 

Снежана Валтнер 

(средња васпитна група: 34) 

Марија Хрватов, 

15/2013 

7 Птица и дрво, 

Рахели Баунвол 

 

09:00 Александра Ивановић  

(припремна предшколска група: 30) 

 

Милица Микић, 

85/2013 

 

6 Огледалце, 

Григор Витез 

 

09:00 Габријела Тошовић 

(припремна предшколска група: 30) 

 

 



Сузана Кикош, 

45/2013 

6 Киша и три миша, 

Радомир Матић 

09:30 Теодора Сантрач   

Мирјана Југа 

(старија васпитна група: 30)  

Марина Чакалић, 

03/2013 

6 Кишни облак 

(рецитација) 

09:30 Љиљана Ченгери 

Драгана Коларски 

(припремна предшколска група: 33) 

 

o Студенти који држе самосталну активност 3. новембра треба да дођу на инструктивне вежбе у петак, 28. октобра у 14:00 

часова. 

o Пре инструктивних вежби студент треба да се обрати свом васпитачу-ментору и да узме текст који је наведен у табели 

(време узимања текстова по објектима је 10:30 часова). Такође треба да се упозна са радом и структуром васпитне 

групе у којој држи своју активност. 

o Студент је у обавези да дође на инструктивне вежбе и донесе откуцану припрему. 

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

се обично организују након активности. 

 


