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Циљ праксе 

 

Циљ методичке праксе је стицање практичних знања и вештина. Студенти током 

трајања праксе обједињују теоријска знања из више стручних предмета и примењују их у 

реалним условима. При том, непосредно упознају образовно-васпитни процес у школи и 

предшколској установи, активно учествују у њему и постепено се уводе у професију.   

 

Практична настава се одвија кроз три циклуса:  

1) Методичку праксу I,  

2) методичке вежбе у школи-вежбаоници/вртићу-вежбаоници и  

3) Методичку праксу II. 
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МЕТОДИЧКА ПРАКСА I  (студијски програм за образовање 

учитеља) 

 

Опште информације 

 

 Број кредита према ЕСТS. Методичка пракса I носи 4 ЕСПБ. 

 Услов за похађање. Прописани су Режимом студија. Методичка пракса I може се 

реализовати и парцијално, зависно од тога које методике I је студент похађао у текућој 

школској години. Студент добија 4 ЕСПБ кад реализује праксу из свих шест методика.  

 Трајање и време реализације праксе. Методичка пракса I реализује се на трећој 

години студија. За предмете Методика наставе српског језика и књижевности I, 

Методика наставе математике I и Методика наставе природе и друштва I, 

методичка пракса I траје четири седмице (једна седмица у децембру и три седмице у 

мају). За преостале три методике (Методика наставе музичке културе I, Методика 

наставе ликовне културе I и Методика наставе физичког васпитања I), методичка 

пракса се реализује током три седмице у мају.   

* Када студент први пут упише неку/неке од методике I са треће године (а да то није 

свих 6 методика I), у току те године похађа Методичку праксу I у целости (присуствује 

часовима предмета из свих методика I), али води дневнике праксе само за оне методике 

I које похађа у току те године. За сваку следећу школску годину, односно уписану 

методику I, присуствује часовима и реализује задатке за праксу у оквиру оних методика 

I које похађа у току те/тих година. Студенти који буду у таквој ситуацији треба да 

присуствују и свим другим часовима, како не би нарушавали активности у току једног 

школског дана. Тиме би допринели озбиљности, како својој личној, тако и 

факултетској. Студенти који други (и сваки наредни пут) похађају Методичку праксу I 

раде то на следећи начин:   

• уколико слушају 5 методика I – похађају праксу четири недеље; 

• уколико слушају 3 или 4 методике I – похађају праксу три недеље; 

• уколико слушају 1 или 2 методике I – похађају праксу две недеље. 

При томе, једну од тих недеља студенти обавезно реализују током зимског семестра 

(децембарски део праксе за методике I код којих се пракса реализује у оба семестра – 

Методика наставе српског језика и књижевности I, Методика наставе математике I 

и Методика наставе природе и друштва I). Иако се број недеља Методичке праксе I 

смањује за студенте који слушају 4 или мање методика I, обавезе студената (број 

посматраних часова) остају исте.  

Напомена за студенте који у истој академској години имају обавезе у оквиру 

Методичке праксе I (трећа година) и испитних часова у школама вежбаоницама 

(четврта година): С обзиром на различитост случајева и узевши у обзир интегритет 

праксе и обавезе студената, студенти (који имају и обавезе у школама вежбаоницама) за 

реализацију Методичке праксе I треба да изаберу школе које имају две смене (у једној 
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смени су у вежбаоници, а у супротној на пракси). Уколико се смене поклопе, студенти 

свакако иду на праксу у смени која је супротна смени у школи вежбаоници (с тим што 

би то било друго одељење или разред).  

Друга могућност је да студенти иду на Методичку праксу I у два одељења како би 

надокнадили дане/часове са којих ће да изостану због вежбаонице, тако да, укупно 

гледано, посматрају наставни процес на одговарајућем броју часова (нпр. по 15 из 

српског језика и математике). Наравно, све ово се односи само на студенте који имају 

обавезе у вежбаоници, а не на све којима је остало мање од шест методика I. Ови други 

иду на праксу у складу са горе одређеним бројем недеља, свих пет дана у недељи. 

 Одабир школа у којима се пракса реализује. Студенти сами бирају школе у којима 

реализују праксу. Оне се могу налазити и ван територије града Београда. 

 Вредновање реализоване праксе. У току боравка у школи студент води дневник 

праксе према захтевима предметних наставника. Дневник праксе (за сваку од шест 

методика) предаје предметним наставницима у заказаним терминима. Након завршетка 

праксе, студент пријављује испит у Студентској служби. Студент може приступити 

полагању завршног испита из Методичке праксе I када добије потписе предметних 

наставника из свих шест методика. На основу потврда из школе и увида у индекс 

(потписи свих предметних наставника методика I), Руководилац Колегијума 

методичара (односно координатор праксе са Факултета у наставним одељењима у 

Вршцу и Новом Пазару) својим потписом у Записнику, пријави и индексу потврђује да 

је Методичка пракса I успешно реализована. 

 

 

 

Конкретни задаци за студенте 

 

 Методика наставе српског језика и књижевности I 

Децембарски део праксе 

 Два снимка1 из области почетног читања и писања (у првом разреду). Треба 

снимити: један час обраде штампаног слова или писаног слова и један час 

утврђивања штампаних или писаних слова, односно вежбања читања и писања. 

 Критичко-методички осврт на одгледане часове. 

Мајски део праксе 

 Четири снимка часа (у било ком разреду, уз препоруку да то буду други, трећи или 

четврти). Неопходно је снимити: jeдан час из књижевности, један час из граматике, 

један час из културе говора и један час утврђивања (из области коју изабере 

студент). Снимци из књижевности треба да покажу обраду књижевног текста, 

снимци из граматике треба да покажу један час обраде или један час утврђивања, а 

кад је реч о култури говора, треба снимити час који се тиче различитих облика 

изражавања. 

 Критичко-методички осврт на одгледане часове.  

                                                           
1 Под снимком се овде, и у даљем тексту, подразумева стручна белешка садржаја часа који изводи учитељ 

ментор. 
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 Снимак часа, критичко-методички осврт на њега, као и коришћена наставна 

средства, јединицу из уџбеника, ученичке радове (ако их је било), студенти пишу и 

прилажу у дневнику методичке праксе. Признаје се једино дневник методичке 

праксе који на првој страници садржи копију потврде о реализованој пракси. 

Детаљнија упутства о вођењу дневника методичке праксе студенти добијају на 

предавањима и вежбама. 

 Реализација једног дела часа у договору са учитељем ментором (уз његово 

присуство на часу). Потребно је приложити извештај учитеља ментора о одржаним 

сегментима часова (датум, наставна јединица и сегменти реализованих часова). 

Признаје се једино дневник методичке праксе који на првој страници садржи копију 

потврде о реализованој пракси. Детаљнија упутства о вођењу дневника методичке праксе 

студенти добијају на предавањима и вежбама. 

 

 Методика наставе математике I 

Децембарски део праксе 

 Два снимка: један час обраде и један час утврђивања (у првом разреду). Студент 

коментарише репрезентације и формирање појма на часу обраде, а са часа 

утврђивања, поред репрезентација, анализира се функција задатака са наставног 

листића.Реализација једног дела часа у договору са учитељем ментором (нпр. 

провера домаћег задатка или провера наставног листића и сл).  

 Реализација једног дела часа у договору са учитељем ментором (нпр. провера 

домаћег задатка или провера наставног листића и сл, није обавезно). 

 Осмишљавање почетне активности за посматрани час обраде. 

Мајски део праксе 

 Снимак четири часа и креирање нових сценарија часа за једну од посматраних 

наставних јединица. Критичко-методички осврт на одгледане часове. 

 Анализа једног наставног листића (или странице из радне свеске) који су ученици 

радили на часу. Студент записује и запажања о начину провере и успешности 

ученика у решавању задатака. Састављање новог наставног листића чију основу 

чине задаци са листића.  

 Прегледање свеске ученика и бележење записа који су начињени на часу обраде. 

Анализа записа. 

 Осмишљавање једне активности у функцији мотивисања за учење математике 

(решавања логичких и других нестандардних задатака или игру). Активност 

реализовати, ако је могуће, у договору са учитељем ментором. 

 Интервју уз коришћење протокола направљеног у сарадњи са наставником са 

Факултета. (Овај део праксе се реализује алтернативно у току праксе у зимском 

семестру.)  

 Задаци за децембарску и мајску праксу се предају као део портфолија. Очекује се 

да студенти посматрају часове у најмање два различита разреда. Признаје се једино 

дневник методичке праксе који на почетку има приложену копију потврде о реализованој 

пракси и писмо потписано од стране учитеља ментора са задацима за праксу. 
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Детаљнија упутства за реализацију задатака студенти добијају на предавањима и 

вежбама. 

 

 Методика наставе природе и друштва I 

Децембарски део праксе 

 Анализа једног контролног задатка из Света око нас, односно Природе и друштва, 

који је конструисао учитељ. Анализа обухвата препознавање типа питања, нивоа 

знања који се захтева од ученика у сваком питању и препознавање евентуалних 

грешака у конструкцији питања. 

 Методичка анализа наставног средства које је примењено на једном од два часа 

Света око нас и Природе и друштва. 

Мајски део праксе 

 Посматрање и методичка анализа четири часа Света око нас, односно Природе и 

друштва на основу задатог Протокола. 

 Учествовање у изради материјала за припрему и реализацију наставе природе и 

друштва (контролни задаци, хамер са апликацијама, мултимедијалне презентације 

и др.). 

 Опционо: у договору са учитељем уз његово присуство студент може да реализује 

један од сегмената часа Света око нас, одн. Природе и друштва.  

 

 Mетодика наставе ликовне културе 1 

Мајска пракса 

 Упознавање студената са организацијом, планирањем и радом учитеља у области 

наставе ликовне културе: опсервација и праћење часова учитеља-ментора и 

разговор са њим. 

 Написати кратак извештај. 

 Детаљнија упутства о томе на шта посебно треба обратити пажњу студенти 

добијају на вежбама од асистента. 

 

 Mетодика наставе музичке културе 1 

Мајска пракса  

Критичко-методички осврт на одгледане часове 

 Упознавање студената са организацијом, планирањем и радом учитеља у области 

наставе музичке културе уз прецизна упутства на који начин пишу извештај. 

 Као „активни“ посматрачи врше опсервацију и праћење часова уз разговор са 

учитељем-ментором. 

 Доносе кратак извештај о три одслушана часа са критичко-методичким освртом на 

одгледане часове. 

Детаљнија упутства студенти добијају од асистента и на веб-адреси 

https://muzickamisao.wordpress.com. 

 

 Методика наставе физичког васпитања I 

Мајска пракса 

https://muzickamisao.wordpress.com/
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 Упознавање студената са организацијом и планирањем наставе физичког 

васпитања млађих разреда основне школе, материјално-техничким условима за 

реачлизацију наставе физичког васпитања и праћење рада учитеља-ментора. 

 Задаци:  

1. Утврдити стварно стање наставе физичког васпитања у школи у којој студент 

реализује методичку праксу и анализовати њену заступљеност – нарочито обратити 

пажњу на заступљеност ваннаставних и ваншколских активности из области 

физичког васпитања. 

2. Анализирати реализацију комплекс вежби обликовања у односу на методичке 

аспекте – организација, распоред ученика, редослед вежби, начин вођења, кретање 

и комуникација учитеља са децом. 

3. Игра у настави физичког васпитања: на основу плана рада студент припрема и са 

децом методички реализује физичку активност из области игара (модел припреме и 

тема по избору студента) са акцентом на развоју физичких способности. 

4. Написати кратак извештај о реализованој пракси – истаћи: ниво физичких 

способности ученика различитог узраста, ученика истог узраста и разлике по полу; 

омиљене и најзаступљеније игре и активности; услове рада – специфичност 

распореда часова, објекти за рад, справе и реквизити, лична спортска опрема 

учитеља и ученика 

Детаљнија упутства о активностима и задацима на методичкој пракси студенти добијају 

на предавањима и вежбама од професора и асистента. 
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МЕТОДИЧКА ПРАКСА I (студијски програм за образовање 

васпитача) 

 

 

Опште информације 

 

 Број кредита према ЕСТS. Методичка пракса I носи 6 ЕСПБ. 

 Услов за похађање. Прописани су Режимом студија. Методичка пракса I може се 

реализовати и парцијално, зависно од тога које методике је студент похађао у текућој 

школској години. Студент добија 6 ЕСПБ кад реализује праксу из свих шест методика. 

 Трајање и време реализације праксе. Методичка пракса I реализује се на трећој 

години студија и траје четири седмице. Реализује се у мају. Студенти су у обавези да 

за реализацију Методичке праксе I имају важећу санитарну књижицу. 

 Одабир вртића у којима се пракса реализује. Студенти сами бирају вртиће у којима 

реализују праксу. Они се могу налазити и ван територије града Београда.  

 Вредновање реализоване праксе. У току боравка у вртићу студент води дневник 

праксе према захтевима предметних наставника. Дневник праксе (за сваку од шест 

методика) предаје предметним наставницима у заказаним терминима. Након 

завршетка праксе, студент пријављује испит у Студентској служби. Студент може 

приступити полагању завршног испита из Методичке праксе I када добије потписе 

предметних наставника из свих шест методика. На основу потврда из школе и увида у 

индекс (потписи свих предметних наставника методика I), Руководилац Колегијума 

методичара својим потписом у Записнику, пријави и индексу потврђује да је 

Методичка пракса I успешно реализована. 

 

 

 

Конкретни задаци за студенте 

 

 Методика развоја говора I  

 Самостална реализација две усмерене активности из развоја говора у додељеној 

васпитној групи. Једна активност треба да буде из области језика, а друга из 

области књижевности. За активности је неопходно осмислити и написати целовите, 

штампане припреме. 
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 Два снимка (стручне белешке садржаја активности коју изводи васпитач ментор) из 

Развоја говора, по избору студента. 

 Критичко-методички осврт на одржане и одгледане активности. 

 Припреме за одржане активности, снимке одгледаних активности и критичко-

методички осврт на њих студенти пишу и прилажу у дневнику методичке праксе. 

Признаје се једино дневник методичке праксе који на првој страни садржи копију потврде 

о реализованој пракси. Детаљнија упутства о вођењу дневника студенти добијају на 

вежбама од асистента. 

 

 Методика развоја почетних математичких појмова I  

 Детаљан опис практичних активности кроз које су проверена обележја мишљења 

деце значајна за развој почетних математичких појмова у групи у којој студент 

реализује праксу. Попунити: Практикум, 13. поглавље (под а, б, в, г, д, ђ), стр. 111. 

 Реализација неколико активности интегрисања почетних математичких појмова у 

спонтане животне ситуације у вртићу. 

 Реализација неколико активности интегрисања почетних математичких појмова у 

игре и активности по избору деце (слободне игре) у току дана. 

 Реализација две заједнички планиране активности. 

 Реализација најмање једне математичке игре. 

 Као доказ о реализованим активностима студенти треба да приложе: писане 

планове/припреме за наведене активности (пример припреме може се видети у 

Практикуму), продукте деце настале у активностима, фотографије активности, средстава, 

материјала, продуката деце и сл., CD са поменутим материјалима (могуће је да на једном 

CD-у материјале преда више студената) и дневник праксе. Дневник праксе треба да 

садржи: запажања и опис активности које су посматране и реализоване; акције деце у 

математичким активностима и математичким играма; релевантност коришћених 

средстава; самоевалуацију свог учешћа у наведеним активностима. 

 Дневник са праксе треба писати у свесци А4 формата (коришћеној на вежбама и 

која ће бити коришћена и у четвртој години студија приликом вежби из Методике развоја 

почетних математичких појмова II). Тако ће се  формирати збирка (портфолио) 

материјала, примера и садржаја за област почетних математичких појмова у току студија. 

 

 Методика упознавања околине I 

 Праћење активности васпитача ментора. 

 Кратак интервју са васпитачем ментором. 

 Реализација захтева који се односе на приказ и објашњење дечјег рада. 

 Организација уводне етапе рада за бар четири од седам посматраних активности 

упознавања околине. Организација се изводи у договору и сарадњи са васпитачем 

ментором, у складу са његовом његовом писаном припремом за одређени дан. 

 У практикуму или у свесци студенти реализују захтеве описане у трећем поглављу 

и по завршетку праксе прилажу тај материјал. Практикум је: Мишчевић Кадијевић, Г. 

(2013). Методика упознавања околине 1, практикум за студенте треће године, друго 

допуњено издање. Учитељски факултет: Београд. 

 

 Методика ликовног васпитања 1 
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 Упознавање студената са организацијом, планирањем и радом васпитача у области 

ликовног васпитања у предшколској установи: праћење активности васпитача-

ментора и разговор са њим. 

 У договору са васпитачем ментором студент се може укључити и у реализацију 

појединих активности или појединих делова активности у сарадњи са васпитачем. 

 Написати кратак извештај. 

 Детаљнија упутства о томе на шта посебно треба обратити пажњу студенти 

добијају на вежбама од асистента. 

 

 Методика физичког васпитања I 

 Елаборат 1. Тематска област: Физичко васпитање у предшколској установи у којој 

се реализује методичка пракса. Наслов теме: Упознавање студената са 

руковођењем, организацијом и методичким радом васпитача  у области физичког 

васпитања у предшколској установи. Основни задатак: У сарадњи с главним 

васпитачем и медицинском сестром студент анализује организацију рада васпитача 

у вези са реализацијом физичког васпитања као васпитно образовне области; 

такође, студент анализује једну форму рада која представља конкретну делатност 

васпитача и деце на физичкој активности. Вежбовни задаци: 1. Утврдити стварно 

стање физичког васпитања у установи у којој студент реализује методичку праксу и 

анализовати њену заступљеност по формама рада. 2. Анализовати једну форму 

физичке активности која представља конкретну делатност васпитача са децом на 

основу постављених теза: руковођење методичким радом по проблемима физичког 

васпитања и развоја детета; организациони облик активности, тип, форма, назив 

активности; постављање општих и посебних задатака за сваки део  активности; 

одређивање места реализације активности и изналажење начина у решавању 

планираних задатака активности с циљем свестраног развоја детета; заступљеност 

садржаја, метода рада и средства помоћу којих васпитач подстиче и омогућава 

развој кретних делатности детета; заступљеност теоријских сазнања; придржавања 

физичког оптерећења деце током реализације активности; време трајања и исходе 

реализоване активности. 

 Елаборат 2. Тематска област: Игра у физичком васпитању. Основни задатак: На 

основу плана рада васпитача студент припрема и са децом методички реализује 

физичку активност из области игара (модел припреме и тема по избору студента). 

 Елаборат 3. Тематска област: Физичке активности на причу. Основни задатак: На 

основу плана рада васпитача студент припрема и са децом методички реализује 

физичку активност на причу (модел припреме и тема по избору студента). 

 По завршетку методичке праксе студенти прилажу наведене елаборате и 

коришћена средства. Потом написане елеборате усмено бране. 

 

 Методика музичког васпитања 1 

 Упознавање са начином рада васпитача ментора, али и осталих васпитача у 

предшколској установи у области музичког васпитања – праћење њиховог рада. 

 Студент предаје снимке са анализама исхода пет активности из области музичког 

васпитања, међу којима су присутна бар три различита типа активности (обрада 

песме, бројалице, игре, инструмента, композитора, итд.). 
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 Студент може, у зависности од договора са васпитачем ментором, реализовати 

поједине активности и у том случају предаје писане припреме са анализом 

сопствених реализованих активности. 

 Детаљнија упутства о реализацији методичке праксе студенти добијају на вежбама 

од асистента. 

МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ У ШКОЛАМА ВЕЖБАОНИЦАМА  

(студијски програм за образовање учитеља) 

 

 

Опште информације 

 

 Услов за похађање. Методичке вежбе у четвртој години студија су саставни део 

методика II (Методикe наставе српског језика и књижевности II, Методикe наставе 

математике II, Методике наставе природе и друштва II, Методике наставе ликовне 

културе II, Методике наставе физичког васпитања II, Методике наставе музичке 

културе II). Када испуни услове за похађање одређене методике II, дефинисане 

Режимом студија, студент стиче право да похађа методичке вежбе у вежбаоници из те 

методике II. Услов за држање часа прописан је програмом сваког појединачног 

предмета (методике II). 

 

 Трајање и време реализације методичких вежби. 

 

VII семестар 

 Настава се реализује: (1) пленарно на предавањима и (2) у мањим групама на 

уводним, инструктивним и методичким вежбама у вежбаоници (групе уобичајено 

имају од 12 до 15 студената). Настава у VII семестру обухвата предавања, уводне, 

инструктивне и методичке вежбе у школи вежбаоници за Методику наставе српског 

језика и књижевности II, Методику наставе математике II и Методику наставе 

природе и друштва II.  Методикa наставе физичког васпитања II, Методикa наставе 

ликовне културе II и Методикa наставе музичке културе II током овог семестра имају 

предавања и вежбе на Факултету.    

Предавања из методика II одржавају се понедељком или петком, по важећем 

распореду.  

У првој недељи семестра студенти се пријављују координатору за праксу и 

вежбаонице са Факултета за полагање часова из Методике наставе српског језика и 

књижевности II, Методике наставе математике II и Методике наставе природе и 

друштва II. Након пријаве бивају распоређени у групе. Координатор праксе и 

вежбаоница са Факултета утврђује почетак методичких вежби који је исти за све 

методике II. Студент слуша одређену методику II кроз три недеље према распореду 
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који одређује координатор. Методичке вежбе из ове три методике најчешће почињу у 

трећој недељи VII семестра (последња недеља октобра). 

 Семестрални циклус вежби у једној студентској групи из одређеног предмета 

реализује се кроз три наставна дана (по један сваке треће недеље) и три двочаса 

инструктивних вежби пред сваки наставни дан у школи. 

Студент је у обавези да присуствује на шест часова инструктивних вежби у 

седмицама које непосредно претходе седмици у којој реализује испитни час или 

слуша часове својих колега. Инструктивне вежбе се одржавају у мањим групама и 

подразумевају: (1) да студенти донесу припреме за задате наставне јединице, (2) 

изнесу проблеме и недоумице у вези са њима, (3) добију од наставника и колега из 

групе предлоге и сугестије за побољшање методичког материјала, (4) смернице за 

самостално држање часова у школи вежбаоници, (5) као и упутства за праћење и 

евалуацију часова колега из групе. Инструктивне вежбе претходе методичким 

вежбама у вежбаоници и одржавају се према утврђеном распореду.  

Методичке вежбе у школама вежбаоницама реализују се уторком, средом и 

четвртком. Методичке вежбе трају девет недеља. По правилу, један наставни дан у 

школи траје 6 часова (4 часа у одељењима). Ако студент по распореду добије да 

полаже час из једне методике II у уторак, то значи да ће још два уторка у току VII 

семестра похађати исту методику II, док ће три среде похађати другу методику II, а 

три четвртка трећу методику II. Студенти су у обавези да се стриктно придржавају 

распореда долазећи у вежбаоницу само у терминима додељеним њиховој групи. У 

оквиру методичких вежби у вежбаоници, студенти: (1) самостално изводе часове, (2) 

посматрају часове својих колега из групе, (3) заједно са наставником износе детаљну, 

теоријски утемељену анализу одржаних часова, са практичним предлозима за њихово 

побољшање, (4) воде стручну белешку о томе. Рад у школи вежбаоници води, прати и 

координира предметни наставник/сарадник.  

 

  

VIII семестар 

 Настава се реализује (1) пленарно на предавањима и (2) у мањим групама на 

инструктивним и методичким вежбама у вежбаоници (групе садрже од 12 до 15 

студената). Предавања из методика II одржавају се понедељком или петком, према 

званично утврђеном распореду. Студент је у обавези да присуствује на шест часова 

инструктивних вежби у седмици која претходи седмици у којој реализује испитни час 

или слуша часове својих колега. Методичке вежбе у школама вежбаоницама реализују 

се уторком, средом и четвртком. Број недеља у вежбаоници по методикама зависи од 

броја студената који имају услов да полажу часове у школи вежбаоници.  

Пре почетка семестра, студенти се пријављују координатору за праксу и 

вежбаонице са Факултета за полагање часова из Методике наставе српског језика и 

књижевности II, Методике наставе математике II, Методике наставе природе и 

друштва II, Методике наставе ликовне културе II, Методике наставе музичке 

културе II и Методике наставе физичког васпитања II. Координатор праксе и 

вежбаонице на Факултету у договору са предметним наставницима/сарадницима 

методика II утврђује почетак методичких вежби који је исти за све методике II 

(почетком летњег семестра). Након пријаве бивају распоређени у групе. Број недеља у 
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вежбаоници по методикама зависи од броја студената који имају услов да полажу 

часове у школи вежбаоници. 

Студент је у обавези да присуствује на шест часова инструктивних вежби у 

седмици која претходи седмици у којој реализује испитни час или слуша часове 

својих колега. Методичке вежбе у школама вежбаоницама реализују се уторком, 

средом и четвртком. Рад у школи вежбаоници прати и координира предметни 

наставник/сарадник. Студент слуша одређену методику II кроз три дана у једној 

недељи према распореду који одређује координатор. Ако студент по распореду добије 

да полаже час из једне методике II у уторак, то значи да ће и у среду и четвртак исте 

недеље похађати исту методику II, и тако редом, у зависности од броја методика II 

које може да полаже. Студенти су у обавези да се стриктно придржавају распореда 

долазећи у вежбаоницу само у терминима додељеним њиховој групи. У овом другом 

семестралном циклусу вежби очекује се већа самосталност студента у припремању и 

извођењу часова. 

 У току школске године студент је дужан да одржи два испитна часа из српског 

језика, математике и  природе и друштва, која се оцењују и један испитни час из 

ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања. Уколико не положи први 

испитни час, може га поновити у истом семестру. Уколико не положи други испитни 

час из једне од шест методика (а положи осталих пет), студенту који је стекао услов за 

полагање часова из свих шест методика се, изузетно, пружа могућност да у допунској 

недељи поново полаже тај час. У осталим случајевима, студенти поново полажу 

часове наредне школске године.  

 Одабир школа вежбаоница. Школе вежбаонице се бирају са територије града 

Београда. Пре почетка методичких вежби, наставници који изводе наставу из 

методика II на састанку Колегијума методичара именују школе вежбаонице за сваку 

од методика. Учитељски факултет са одабраном школом вежбаоницом утврђује 

међусобна права, обавезе и одговорности поводом успостављања трајне сарадње. 

 Обавезе студената. Предавања, инструктивне вежбе и методичке вежбе у школи 

вежбаоници су обавезне за све студенте који су стекли право да похађају одређену 

методику II. На почетку семестра студенти који имају право да у њему реализују час  

пријављују се код координатора за праксу и вежбаонице са Факултета у за то 

предвиђеном року. Студент најпре треба да се информише код наставника из 

методика II о школи вежбаоници, додељеном учитељу ментору и одељењу као и o 

термину држања часа. Студент је обавезан да се пре држања часа јави учитељу 

ментору. Јављањем учитељу ментору студент потврђује држање часа, упознаје се са 

специфичностима одељења и утврђује организацију свог часа. Из неких методика II 

студент од учитеља ментора (а из неких методика од самих наставника и сарадника) 

добија наставну јединицу за испитни час. Уколико је из било којих разлога спречен да 

похађа наставу, студент је у обавези да о томе обавести предметног 

наставника/сарадника и учитеља ментора. У случају објективне спречености, студенту 

се обезебеђује нови термин за држање часа који студент плаћа према утврђеном 

ценовнику.  

 Улога координатора праксе и вежбаоница са Факултета. Координатор праксе и 

вежбаоница са Факултета утврђује календар рада и обавеза студената, наставника и 

сарадника за реализацију методичких вежби у школама вежбаоницама, организује 
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распоред студената за држање испитних часова у школама вежбаоницама у току оба 

семестра  и обезбеђује комуникaцију између факултета и вежабоница. Врши припрему 

студената за реализацију методичких вежби у школама вежбаоницама, у складу са 

правилима основних школа (поштовање Кодекса понашања и облачења, хигијенског 

минимума и др). Успоставља сарадњу са директорима, учитељима и координаторима 

школа вежбаоница. Посећује школе у циљу стварања обостране добре комуникације и 

сарадничких односа са њиховим управама и запосленима и води евиденцију о 

учитељима-менторима. Пре почетка методичких вежби у оба семестра у обавези је да 

контактира школу вежбаоницу и информише је о величини групе студената која ће 

долазити у одређеним недељама. 

 Обавезе координатора школе и учитеља-ментора. Координатор школе вежбаонице 

је њен преставник чија је улога да буде веза између наставника/сарадника са 

Факултета и учитеља-ментора у школи. У договору са наставником из методике II 

координатор прави распоред за методичке вежбе и обезебећује услове за успешну 

релаизацију (простор и опрему). Школа и наставник из одређене методике II 

заједнички бирају учитеље-менторе који ће координирати рад студената и наставника 

Факултета. Учитељ-ментор прима студента који ће код њега држати час, даје му 

наставну јединицу предвиђену наставним планом и програмом (не важи за све 

методике) и упућује га у специфичности свог одељења. О држању конкретног часа 

(методама, организацији, циљевима и сл.) студент се у потпуности договара са 

наставником/сарадником одређене методике на инструктивним вежбама.  
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МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ У ВРТИЋИМА ВЕЖБАОНИЦАМА  

(студијски програм за образовање васпитача) 

 

Опште информације 

 Услов за похађање. Методичке вежбе у четвртој години студија су саставни део 

методика II (Методикe развоја говора II, Методикe развоја почетних математичких 

појмова II, Методике упознавања околине II, Методике ликовног васпитања II, 

Методике физичког васпитања II, Методике музичког васпитања II). Када испуни 

услове за похађање одређене методике II, дефинисане Режимом студија, студент стиче 

право да похађа методичке вежбе у вежбаоници из те методике II. Услов за држање 

активности прописан је програмом сваког појединачног предмета (методике II). 

 

 Трајање и време реализације методичких вежби.  
 Настава се реализује: (1) пленарно на предавањима и (2) у мањим групама на 

инструктивним и методичким вежбама у вежбаоници. Уобичајено је да се група 

састоји од 20 до 25 студената. Реализује се током VII и VIII семестра студија. 

Предавања из методика II одржавају се понедељком или петком, по важећем 

распореду.   

 Координатор праксе и вежбаоница са Факултета утврђује почетак методичких 

вежби који је исти за све методике II.  

Методичке вежбе у вртићима вежбаоницама реализују се уторком, средом и 

четвртком. Оне обухватају активности које држе односно посматрају студенти као и 

анализу и евалуацију одржаних активности. Рад у вртићу вежбаоници прати и 

координира предметни наставник/сарадник. Студенти су у обавези да за реализацију 

методичких вежби у вртићима вежбаоницама имају важећу санитарну књижицу. 

Семестрални циклус вежби у једној студентској групи из одређеног предмета 

реализује се кроз четири наставна дана (по један сваке друге недеље) и четири двочаса 

инструктивних вежби пред сваки наставни дан у вртићу.  

Студент је у обавези да присуствује на шест часова инструктивних вежби у свакој 

седмици која претходи седмицама у којима реализује испитну активност или посматра 

активности својих колега. Инструктивне вежбе се одржавају у мањим групама и 

подразумевају да студенти: (1) донесу припреме за задате активности, (2) изнесу 

проблеме и недоумице у вези са њима, (3) добију од наставника и колега из групе 

предлоге и сугестије за побољшање методичког материјала, (4) добију смернице за 

самостално држање активности у вртићу вежбаоници, (5) као и упутства за праћење и 

евалуацију активности колега из групе. Инструктивне вежбе претходе методичким 

вежбама у вежбаоници и одржавају се према утврђеном распореду. 

Методичке вежбе у вртићима вежбаоницама реализују се уторком, средом и 

четвртком. Методичке вежбе трају осам недеља. Један наставни дан у вртићу траје 6 

часова. У оквиру методичких вежби у вежбаоници, студенти (1) самостално изводе 

активности, (2) посматрају активности својих колега из групе, (3) заједно са 

наставником износе детаљну, теоријски утемељену анализу одржаних активности, са 
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практичним предлозима за њихово побољшање, (4) воде стручну белешку о томе. Рад 

у вртићу вежбаоници води, прати и координира предметни наставник/сарадник. У 

другом семестралном циклусу вежби очекује се већа самосталност студента у 

припремању и извођењу активности. 

 У току школске године студент је дужан да одржи две испитне активности, које се 

оцењују. Уколико не положи прву испитну активност, може је поновити у истом 

семестру. Уколико не положи другу испитну активност из једне од шест методика (а 

положи осталих пет), студенту који је стекао услов за полагање часова из свих шест 

методика се, изузетно, пружа могућност да у допунској недељи (9. недеља 

вежбаонице) поново полаже ту активност. У осталим случајевима, студент поново 

полаже другу испитну активност наредне школске године.   

 Одабир вртића вежбаоница. Вртићи вежбаонице припадају предшколским 

установама са територије града Београда. Пре почетка методичких вежби, наставници 

који изводе наставу из методика II на састанку Колегијума методичара именују вртиће 

вежбаонице за сваку од методика. Учитељски факултет са одабраним вртићем 

вежбаоницом утврђује међусобна права, обавезе и одговорности страна поводом 

успостављања трајне сарадње. 

 Обавезе студената. На почетку VII и VIII семестра студенти пријављују методичке 

вежбе код координатора праксе и вежбаоница са Факултета у за то предвиђеном року. 

Имају право да пријаве методичке вежбе само из оних методика за које су стекли 

услов. Предавања, инструктивне вежбе и методичке вежбе су обавезне за све 

студенте. Студенти су у обавези да поседују важеће санитарне књижице током 

трајања методичких вежби у вежбаоници. Уколико је из било којих разлога спречен да 

похађа наставу студент је у обавези да обавести предметног наставника/сарадника и 

васпитача ментора. У случају објективне спречености, студенту се обезебеђује нови 

термин за држање часа који студент плаћа према утврђеном ценовнику.  

 Улога координатора праксе и вежбаоница са Факултета. Координатор праксе и 

вежбаоница са Факултета утврђује календар рада и обавеза студената, наставника и 

сарадника за реализацију методичких вежби у вртићима вежбаоницама, организује 

распоред студената за држање испитних активности у вртићима вежбаоницама у току 

оба семестра и обезбеђује комуникaцију између факултета и вежабоница. Врши 

припрему студената за реализацију методичких вежби у вртићима вежбаоницама, у 

складу са правилима вртића (поштовање Кодекса понашања и облачења, хигијенског 

минимума, обавезне санитарне књижице и др). Успоставља сарадњу са директорима, 

васпитачима и координаторима вртића вежбаоница. Посећује вртиће у циљу стварања 

обостране добре комуникације и сарадничких односа са њиховим управама и 

запосленима и води евиденцију о васпитачима менторима. Пре почетка методичких 

вежби у оба семестра у обавези је да контактира вртић вежбаоницу и информише је о 

величини групе студената која ће долазити у одређеним недељама.  

 Обавезе координатора вртића. Координатор вежбаонице је васпитач чија је улога да 

буде веза између предметних наставника/сарадника са Факултета и васпитача ментора 

у вртићу. Координатор вртића и предметни наставник/сарадник из одређене методике 

II заједнички бирају васпитаче менторе који ће координирати рад студената и 

наставника Факултета. Координатор обезебећује услове за успешну релаизацију 

вежби (простор и опрему). 
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 Обавезе васпитача ментора. Васпитач ментор прима студента који ће код њега 

држати активност и упућује га у специфичности своје групе. О држању конкретне 

активности (методама, организацији, циљевима и сл.) студент се у потпуности 

договара са предметним наставником/сарадником одређене методике на 

инструктивним вежбама. 
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МЕТОДИЧКА ПРАКСА II  (студијски програм за образовање 

учитеља) 

 

 

Опште информације 

 

 Број кредита према ЕСТS. Методичка пракса II носи 7 ЕСПБ. 

 Услов за похађање. Студент може да пријави Методичку праксу II уколико je по 

Режиму студија стекао услов за то – положених свих шест методика II и Књижевност 

за децу и младе. 

 Трајање и време реализације праксе. Методичка пракса II реализује се на четвртој 

години студија, и то у једном од следећа четири термина: септембар, новембар, март и 

мај. Пракса траје пет недеља. Прва недеља подразумева припрему студената и 

упознавање са директорима, координаторима у школи, као и учитељима менторима. 
Методичка пракса II у преостале четири недеље састоји се из самосталног 

осмишљавања, планирања, организовања и извођења образовно-васпитног рада од 

стране студената, а који произилази из садржаја и циљева наставних предметима у 

млађим разредима основне школе, уз обавезни надзор учитеља ментора одељења у 

којем студент реализује праксу.  

 Одабир школа у којима се пракса реализује. Методичкa праксa II реализује се на 

територији града Београда у школама са којима Учитељски факултет успостави 

сарадњу. Приликом пријављивања, координатор пракси и вежбаоница са Факултета, у 

договору са студентима, распоређује студенте по школама (пропорционално броју 

расположивих школа). Сваки студент од координатора добија писмо којим се упућује 

на реализацију Методичке праксе II у одређену школу. Студенте на пракси обилазе 

наставници/сарадници Факултета, који воде евиденцију о њиховом присуству, начину 

рада и свеукупном опхођењу према задацима. Такође, кроз разговоре са учитељима 

менторима, наставници/сарадници детаљније се упознају са радом студената. 

Пожељно је да студент све време обављања праксе буде у једном одељењу, код истог 

учитеља ментора.  

 Вредновање реализоване праксе. Након завршетка праксе студент пријављује  испит 

у Студентској служби и преузима Записник о методичкој пракси II. Појединачне 

дневнике праксе (из свих шест методика II) студенти, са фотокопијама потврде из 

школе, предају предметним наставницима у унапред утврђеним терминима. У 

записнику који студент доноси сваком предметном наставнику, предметни наставник 

својим потписом потврђује да је пракса успешно реализована. Када студент добије 

потписе из свих шест методика II, приступа полагању завршног испита из Методичке 

праксе II код Руководиоца Колегијума методичара, који на испиту својим потписом у 

Записнику, пријави и индексу потврђује да је Методичка пракса II успешно 

реализована. Студент је у обавези да на испит донесе потврду из школе и Записник о 

Методичкој пракси II којим се потврђује да је студент реализовао праксу из свих 

методика II. 
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Пожељно је да студент у истом испитном року полаже праксу из свих методика II, али 

то није обавезно. Уколико студент из било којих разлога не добије свих шест потписа у 

истом/једном испитном року, који потврђују да је успешно реализовао праксу, у 

обавези је да у следећем испитном року поново пријави испит из Методичке праксе II. 

Уз то, неопходно је да узме потписе код наставника код којих то није учинио и са свих 

шест потписа изађе на испит код Руководиоца Колегијума методичара. 

  

 

Конкретни задаци за студенте 

 

Након распоређивања, студенти су у обавези да се у првој недељи јаве директорима и 

координаторима школа у које су распоређени. Студентима ће тада бити додељен разред и 

одељење, учитељ ментор, као и оперативни план. По одласку у школу студенти су 

обавезни да електронским путем наставнику/сараднику који ће пратити њихов рад (о чему 

се информишу код координатора са Факултета) доставе следеће податке: назив школе, 

разред и одељење у ком реализују праксу, имена учитеља ментора, распоред часова и 

смену у којој се одвија пракса. Након реализоване праксе, учитељ ментор своје стручно 

мишљење о активностима студента током праксе доставља координатору праксе или 

наставнику/сараднику Учитељског факултета који обилази студента, а потврду о 

реализованој пракси (са печатом школе и потписом директора) преузима студент. 

Студенти су дужни да, након реализације Методичке праксе II, при предаји дневника 

праксе за сваку методику II приложе и фотокопију потврда са праксе. Оригинална потврда 

прилаже се за завршни испит из Методичке праксе II.  

 

 

 Методика наставе српског језика и књижевности II 

 Самостална реализација двадесет часова из Српског језика у додељеном одељењу. 

За сваки час неопходно је осмислити и написати целовите, штампане припреме. 

 Припреме из Српског језика студенти прилажу у дневнику методичке праксе и на  

цд-у. У дневнику неопходно је приложити и: копију потврде о реализованој пракси, 

мишљење учитеља-ментора о студенту, копију једне ученичке свеске за време 

реализовања часова од стране студената и месечни план наставника за Српски језик 

потписан од стране учитеља-ментора.  

Очекује се примена различитих облика рада и модела наставних часова, 

коришћење разноврсних средстава и увођење иновација, колико то школски услови 

дозвољавају. Свако одступање од плана студент ће забележити. Студент је у 

обавези да учествује у свим активностима током наставе у сарадњи са учитељем-

ментором (нпр. прегледање писмених задатака, посета библиотеци, сусрет са 

писцем, одлазак у позориште и сл.). 

 

 Методика наставе математике II 

 Самостална реализација двадесет часова из Математике у додељеном одељењу. За 

сваки час неопходно је осмислити и написати штампане припреме. 

 Уз припреме из Математике студенти прилажу приказ и опис бар једног наставног  
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средства коришћеног за време трајања методичке праксе и бар једне математичке 

игре спроведене у истом периоду. 

За септембарску праксу задаци су ревидирани и један од задатака биће замењен 

израдом и(ли) анализом (структуралном, појмовном) једног месечног плана. 
Детаљнија упутства студенти добијају од асистента и на веб-

адреси http://sites.google.com/site/vezbaonicamnm2. 

 

 Методика наставе природе и друштва II 

 Самостална реализација осам часова из Света око нас/Природе и друштва у 

додељеном одељењу. За сваки час неопходно је осмислити и написати целовите 

штампане припреме (методички подаци, прилози...). Припреме се пишу се по узору 

на писане припреме са испитних часова у школи вежбаоници. Очекује се примена 

различитих облика рада, иновативних модела наставе, мултимедија. У дневнику 

студент прилаже: фотокопију потврде директора школе, фотокопију мишљења 

учитеља ментора, фотокопију оперативног месечног плана учитеља ментора. 

 Уколико је студент због објективних околности (одлазак са ученицима у 

позориште, на излет и сл.) спречен да реализује час, у обавези је да напише 

припрему за наставну јединицу према оперативном плану учитеља ментора, уз 

коментар зашто час није одржан и опис одржане активности. 

 

 Методика наставе ликовне културе II 

 Осмишљавање и израда плана реализације часова током праксе. 

 Самостална реализација часова. Очекује се да студент који је на пракси у првом 

разреду реализује четири часа, док је у остала три разреда дужан да реализује осам 

часова Ликовне културе. За часове је неопходно осмислити и написати извештаје у 

форми концепта и коментара са приложеним фотографијама дечјих радова. 

 Детаљнија упутства о планирању часова студенти добијају на вежбама од 

асистента. 

 

 Методика наставе музичке културе II 

 Самостална реализација четири часа. Потребно је написати четири припреме за 

реализоване часове. Припреме писати у складу са оним што се ради на часу, у 

односу на искуство одељења, реалне захтеве и могућности. Сва четири часа пишу 

се по узору на писану припрему са испитног часа у школи вежбаоници. 

 Неопходно је приложити копију оперативног плана и програма рада за месец у 

коме се држи настава. Уколико има измена у наставним јединицама, из неких оправданих 

разлога, то треба навести у напомени и приложити уз Дневник праксе. Уколико у школи 

постоји могућност да се студент укључи у рад и припрему одељења за учешће на 

приредби, посету концерту, позоришној представи или неком другом виду ваннаставних 

активности која укључује и музичке активности деце, то такође треба доставити. 

Детаљнија упутства студенти добијају од асистента и на веб-адреси 

https://muzickamisao.wordpress.com. 

 

 

 

http://sites.google.com/site/vezbaonicamnm2
https://muzickamisao.wordpress.com/


22 

 

МЕТОДИЧКА ПРАКСА II (студијски програм за образовање 

васпитача) 

 

Опште информације 

 

 Број кредита према ЕСТS. Методичка пракса II носи 7 ЕСПБ. 

 Услов за похађање. Студент може да пријави Методичку праксу II уколико je по 

Режиму студија стекао услов за то – положених свих шест методика II и Књижевност 

за децу. 

 Трајање и време реализације праксе. Методичка пракса II реализује се на четвртој 

години студија, и то у једном од следећа четири термина: септембар, новембар, март и 

мај. Пракса траје пет недеља. Прва недеља подразумева припрему студената и 

упознавање са директорима, координаторима у вртићу, као и васпитачима менторима. 

У преостале четири недеље пракса се састоји из самосталног осмишљавања, 

планирања, организовања и извођења васпитно-образовног рада од стране студената, а 

који произилази из садржаја и циљева васпитно-образовних активности у вртићима, уз 

обавезни надзор васпитача ментора групе у којој студент реализује праксу. Студенти 

су у обавези да за реализацију Методичке праксе II имају важећу санитарну књижицу. 

 Одабир вртића у којима се пракса реализује. Методичка пракса II реализује се на 

територији града Београда, у предшколским установама са којима Учитељски 

факултет успостави сарадњу. На пријави, координатор пракси и вежбаоница са 

Факултета, у договору са студентима, распоређује студенте по предшколским 

установама/вртићима (пропорционално броју расположивих вртића). Сваки студент 

од координатора добија писмо којим се упућује на реализацију Методичке праксе II у 

одређену предшколску установу/вртић. Студенте на пракси обилазе 

наставници/сарадници Факултета, који воде евиденцију о њиховој присутности, 

начину рада и свеукупном опхођењу према задацима. Такође, кроз разговоре са 

васпитачима менторима, наставници/сарадници детаљније се упознају са радом 

студената. Пожељно је да студент све време обављања праксе буде у једној групи, код 

истог васпитача ментора. 

 Вредновање реализоване праксе. Након завршетка праксе студент пријављује  испит 

у Студентској служби и преузима Записник о методичкој пракси II. Појединачне 

дневнике праксе (из свих шест методика II) студенти, са фотокопијама потврде из 

вртића, предају предметним наставницима у унапред утврђеним терминима. У 

Записнику који студент доноси сваком предметном наставнику, предметни наставник 

својим потписом потврђује да је пракса успешно реализована. Када студент добије 

потписе из свих шест методика II, приступа полагању завршног испита из Методичке 

праксе II код Руководиоца Колегијума методичара који на испиту својим потписом у 

Записнику, пријави и индексу потврђује да је Методичка пракса II успешно 

реализована. Студент је у обавези да на испит донесе оригиналну потврду из ПУ и 
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Записник о Методичкој пракси II, којим се потврђује да је студент реализовао праксу 

из свих методика II. 

Пожељно је да студент у истом испитном року полаже праксу из свих методика II, али 

то није обавезно. Уколико студент из било којих разлога не добије свих шест потписа у 

истом/једном испитном року, који потврђују да је успешно реализовао праксу, у 

обавези је да у следећем испитном року поново пријави испит из Методичке праксе II. 

Уз то, неопходно је да узме потписе код наставника код којих то није учинио и са свих 

шест потписа дође на испит код Руководиоца Колегијума методичара. 

 

 

Конкретни задаци за студенте 

 

Након распоређивања студенти су у обавези да оду у предшколску установу и да се јаве 

директору ПУ и руководиоцу вртића који ће им доделити узрасну групу и васпитаче 

менторе. По одласку у предшколску установу студенти су обавезни да електронским 

путем наставнику/сараднику који ће пратити њихов рад (о чему се информишу код 

координатора са Факултета) доставе следеће податке: назив вртића, узрасну групу у којој 

реализују праксу, имена васпитача ментора и смену у којој се одвија пракса. Студент је у 

обавези да учествује у свим активностима које води он или његов васпитач ментор. Након 

реализоване праксе, васпитач ментор своје стручно мишљење о активностима студента 

током праксе доставља координатору праксе или наставнику/сараднику Учитељског 

факултета који обилази студента, а потврду о реализованој пракси (са печатом ПУ и 

потписом директора) преузима студент. Студенти су дужни да, након реализације 

Методичке праксе II, при предаји дневника праксе за сваку методику II приложе и 

фотокопију потврда са праксе. Оригинална потврда прилаже се за завршни испит из 

Методичке праксе II.  

 

 

 Методика развоја говора II  

Дужности студента: 

1. Пре почетка радне недеље осмислити план реализације активности, који – поред 

података о (1) узрасту групе, (2) васпитној теми, (3) предвиђеним јединицама 

усмерених активности, (4) области којој јединице припадају и (5) датуму њиховог 

одржавања – треба да садржи (6) разлоге и критеријуме за избор тих јединица, (7) 

опис повезаности дневне теме с месечном, (8) области с којима се остварује 

садржинска корелација, разлоге за успостављање тих веза и опис појединости у 

којима се корелација остварује. 

2. Припремити и у додељеној васпитној групи извести четири усмерене активности 

из развоја говора. Треба реализовати: 

– две активности из језика: 

– једну лексичку и 

– једну синтаксичку или графомоторичку или претчиталачку, 

– једну из културе говора и 

– једну из књижевности. 
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(Уместо једне активности из језика студент може да у форми петоминутних 

активности са јасним циљем и развојним концептом осмисли низ вежби на тему из 

српске културе (лексичких, семантичких, синтаксичких, претчиталачких, 

реторичких или драмских игара) које ће реализовати неколико дана заредом.) У 

активностима се могу интегрисати различите области развоја говора (нпр. 

тумачење текста и језичка вежба, тумачење текста и препричавање и сл.), али тако 

да спој буде природан. У припремању свих активности треба обратити пажњу на 

прецизно формулисање циља и задатака активности, комбиновање различитих 

облика рада, укључивање очигледних средстава, увођење иновација, питања за 

разговор са децом, избор и редослед примера. 

3. Написати критичко-методички осврт на одржане активности. У осврту треба 

концизно навести у којој су мери остварени циљ и задаци, који су могући предлози 

за побољшање припреме, материјала, приступа деци и који су дечји одговори и 

реакције мењали ток активности или су посебно занимљиви. Треба забележити и 

сва одступања од плана. Осврт треба да има форму стручне анализе и 

аргументованог образложења ставова према одржаној активности, а не 

препричавања њеног следа. 

Дневник праксе, који се предаје у договореном термину, треба да садржи план 

реализације, четири целовите припреме за одржане активности, осврт на њих, као и копију 

потврде о реализованој пракси. Осим тога, студент припрема и  

4. десетоминутно излагање о одабраној репрезентативној активности из области 

развоја говора (уз ПП презентацију). Излагање треба да садржи податке о 

специфичностима говора деце у групи, специфичним дечјим одговорима, 

продуктима дечјег стваралаштва (говорног, музичког, ликовног), изазовима и 

анегдотама у комуникацији с децом, изазовима у осмишљавању активности, 

занимљивостима, неочекиваним ситуацијама, ситуацијама у којима се студент 

осећао компетентно, ситуацијама у којима се студент осећао некомпетентно, 

функцијама очигледних средстава и сл. 

Детаљнија упутства о реализацији методичке праксе студенти добијају на вежбама од 

предметног наставника. 

 

 Методика развоја почетних математичких појмова II  

 Осмишљавање плана реализације активности током праксе.  

 Самостална реализација усмерених активности. Очекује се да у току праксе једном 

до два пута седмично студенти реализују усмерену активност. То обухвата и 

интегративне активности из различитих васпитно-образовних области. За њих је 

неопходно осмислити и написати целовите, штампане припреме. 

 Припрема и реализација радног листа за предшколску групу.  

 Одговарање на питања из поглавља „Методичка пракса“ у Практикуму за 

методику развоја почетних математичких појмова. 

 Студент је у обавези да испита два детета коришћењем протокола интервјуа 

направљеног у сарадњи са наставником са факултета.  



25 

 

 Студент током праксе води Дневник методичке праксе. Дневник треба да садржи 

сажете припреме за активности као и самоевалауцију одржаних активности. 

Детаљнија упутства о вођењу дневника студенти добијају на вежбама од асистента. 

 

 Методика упознавања околине II 

 Осмишљавање три писане припреме са одговарајућим прилозима, који 

представљају примере материјала датих деци. Прва припрема треба да се односи на 

кооперативне активности деце која су  распоређена у хомогене групе (3 до 5 мањих 

група). Друга припрема треба да се односи на кооперативне активности деце која 

су распоређена у хетерогене групе (3 до 5 мањих група). Трећа припрема треба да 

садржи оригиналне листиће за индивидуални рад и није неопходан кооперативни 

приступ. Студенти теме бирају у договору са васпитачем ментором. 

 Наведене три припреме, као и све остале припреме упознавања околине, треба 

приложити у форми концепта. Припреме, као и прилози, треба да буду у штампаној форми 

(могу се приложити црно-беле копије), али и у електронској форми на диску у оквиру три 

засебна фолдера. На крају сваке припреме, искључиво у папирној верзији, потребно је 

руком написати детаљну самоевалуацију. Потребно је приложити копију позивног писма 

са мишљењем васпитача ментора. 

 

 Методика ликовног васпитања II 

 Осмишљавање и израда плана реализације активности током праксе. 

 Самостална реализација активности. Очекује се да студент у току праксе реализује 

једну до две ликовне активности недељно. За активности је неопходно осмислити и 

написати припреме у форми концепта и приложити фотографије дечјих радова. 

 Детаљнија упутства о планирњу активности студенти добијају на вежбама од 

асистента. 

 

 Методика физичког васпитања II 

 Елаборат 1. Тематска област: Гимнастичка почетница за најмлађе. Основни задатак: 

Направити план и методичким корацима разрадити физичку активност из области 

елементарне гимнастике (модел припреме, узрасна група и тема по избору 

студента). 

 Елаборат 2. Тематска област: Атлетска почетница за најмлађе. Основни задатак: 

Направити план и методичким корацима разрадити физичку активност из области 

елементарне атлетике  (модел припреме,  узрасна група и тема по избору студента). 

 Елаборат 3. Тематска област: Мониторинг (организација, анализа и оцена стања  

физичког  васпитања у предшколској установи). Основни задатак: Направити план 

и проверити стање физичког васпитања у установи у којој се реализује методичка 

пракса (у сарадњи са главним васпитачем и медицинском сестром).  

 По завршетку методичке праксе II студенти прилажу наведене елаборате и 

коришћена средства. Потом написане елеборате усмено бране. 

 

 Методика музичког васпитања II 
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 Осмишљавање и реализација три активности из области методике музичког 

васпитања. За активности је неопходно осмислити и написати припреме, као и 

написати детаљан аналитички осврт на њихов ток. 

 Снимак са детаљном анализом две активности реализоване од стране васпитача.  

 Међу реализованим и анализираним активностима морају бити присутна бар три 

различита типа активности (обрада песме, бројалице, игре, инструмента, 

композитора, итд.).  

 Детаљнија упутства о реализацији методичке праксе студенти добијају на вежбама 

од асистента. 

 

 


