
Распоред вежби и извођења усмерених активности, четврти семестар, 2018.

Предмет: Методика васпитно- образовног рада 2

Датум Време, место Група Подгрупа Вежба Задаци

7.2.2018.

8,50-12,00
Висока школа
амфитеатар 1-8 1-8 1

Распоред студената за вежбање у предшколским установама; 
формирање подгрупа; временски распоред и задужења; задаци

14.2.2018. 9,00-10,00
Буцекова:
9,00- 9,30 -Млађа 
група: васпитачи: 
Слађана 
Вукадиновић, 
Ксенија Раковић
9,30-10,00 
-Предшколска 
група: Васпитачи: 
Биљана Марковић, 
Марија 
Степановић
10,30 -11,30
Висока школа
10,30-11,00- 
Мешовита група: 
васпитачи Наташа 
Ђорђевић, Невенка
Живадиновић

1-2

3-4

- 2 Снимање *ПУ- расположив простор, средства: дидактичка, 
помоћна; група- број, карактеристике, специфичности; план рада 
васпитача- тематски детаљи, расподела тема; препис дневне 
припреме; праћење реализације *УА; запажања, коментари;
Израда Припреме на задату *тему



11,00-11,30- 
Предшколска 
група, васпитач 
Тијана Радојковић

21.2.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

5-6

7-8 - 3 исто

28.2.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

1-2

3-4 1 4

Предавање припреме за УА
Праћење реализације УА
Записи- ток, реакција деце, продукти, исходи, запажања, сугестије,
предлози
Праћење дечијих игара-примереност, врсте, ефекти

7.3.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

5-6

7-8 1 5 исто

14.3.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

1-2

3-4 2 6

Предавање припреме за УА
Праћење реализације УА
Записи- ток, реакција деце, продукти, исходи, запажања, сугестије,
предлози
Праћење игара-дидактичке, конструкторске

21.3.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

5-6

7-8 2 7 исто



28.3.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

1-2

3-4 3 8

Предавање припреме за УА
Праћење реализације УА
Записи- ток, реакција деце, продукти, исходи, запажања, сугестије,
предлози
Играчке-функција, врсте, захтеви- пракса

4.4.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

5-6

7-8 3 9 исто

11.4.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

1-2

3-4 4 10

Предавање припреме за УА
Праћење реализације УА
Записи- ток, реакција деце, продукти, исходи, запажања, сугестије,
предлози
Телесни, социјални, емоционални развој-праћење/припремљеност 
за школу; Морално, вољно, радно васпитање; развој комуникације,
интелектуална зрелост /припремљеност за школу- праћење
*Организовано стицање знања- посматрањем, проналажењем, 
откривањем, изумевањем- праћење

18.4.2018.

9,00-10,00
Буцекова ,

10,30 -11,30
Висока школа

5-6

7-8 4 11 исто

*ПУ- предшколска установа
*УА- усмерена активност
*Тематски детаљ
* трајни задатак, током свих вежби
Свака измена у посебном распореду биће објављена благовремено.



Напомена:
          Студенти се придржавају распореда вежби и реализације усмерених активности.

      Упознавање са правилима понашања у предшколској установи.               
          На вежбање у предшколској установи се долази правовремено.
          Студенти су обавезни да приликом вежби континуирано носе оверену санитарну књижицу, свеску за записе, адекватну   

           обућу за боравак у групној соби.
     Приликом доласка у објекат, студенти дају медицинској сестри на увид санитарну књижицу. 

          Распоред седења у васпитној групи током вежби је супротан месту на коме деца реализују своје редовне активности.
          Консултације на нивоу студентске групе се обављају тихо, како се не би реметио рад дечије групе.
          Израда припреме за усмерену активност се врши на  предвиђеном обрасцу.
          По планирану тему/тематски детаљ за усмерену активност одлази један студент у име групе код надлежног васпитача, 

           недељу дана пре дана за реализацију усмерене активности (петак).
          За реализацију активности студенти уредно попуњавају пријаву и прилажу уплатницу (износ од 1.000,00 дин. -за 

           самофинансирајуће студенте).
          Пре почетка извођења усмерене активности, подгрупа предаје пријаве, уплатнице и писану припрему наставнику.
          У процесу извођења активности учествује група праћењем, анализом и евалуацијом реализоване активности.
          Израђени пано-продукти се враћају у Школу и постављају у учионици ВОР.

Професионална пракса 4 ће се изводити у периоду од понедељка, 23.4.2018. године, до уторка, 15.5.2018. године (три недеље, 15
радних дана),  у надлежним наставним базама. Упуте за обављање професионалне праксе 4 студенти преузимају у Правној
служби. У току професионалне праксе, студенти редовно воде Дневник (Дневник професионалне праксе 4).

Преглед Дневника професионалне праксе 4,  као и упис остварених поена на предиспитним обавезама,  обавиће се у среду,
16.5.2018. године, у терминима вежби и пленарног предавања, према важећем распореду.

У Алексинцу, 25. 1. 2018.                                                                                         др Весна Краварушић, професор струковних студија


