
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ 

 
ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ) 

Смер за образовање васпитача у предшколским установама 

 

Испит из Методичке праксе II пријављује се у Студентској служби 16. и 17. јуна 2016. године. На 

пријаву испита студент треба да донесе попуњену испитну пријаву. 

Приступити сваком испиту следећим редом: 

 понедељак 6. 6. 2016. године од 9 часова у Љ. Богдана, испит из МЕТОДИКЕ 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II (дневници се доносе на дан испита). 

 уторак 7. 6. 2016. у 13 часова, амфитеатар 24, МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА 

ОКОЛИНЕ II. Дневници се предају у суботу 4. 6. 2016. у 10 часова у кабинету 36. 

 понедељак 13. 6. 2016. године у 10 часова, МЕТОДИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ II у 

Љ. Богдана (дневници праксе се доносе на дан испита). 

 среда 15. 6. 2016. године у 10 часова у амфитеатру 24, испит из МЕТОДИКЕ 

РАЗВОЈА ГОВОРА II. Према већ датом обавештењу предаја дневника праксе је у 

понедељак 6. 6. 2016. године у 12 часова, кабинет 25. 

 петак 17. 6. 2016. у 13 часова, амфитеатар у приземљу (зграда у Краљице Наталије), 

МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА II (дневници праксе се доносе на дан 

испита). 

 среда 22. 6. 2016. године од 9 часова, учионица 32, МЕТОДИКА РАЗВОЈА 

ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА II. Детаљан распоред полагања 

испита, по групама, биће накнадно објављен. Предаја дневника праксе је у понедељак 

20. 6. 2016. у 11 часова, у кабинету проф. Јасмине Милинковић.  

Завршни испит из Методичке праксе II, код проф. Јасмине Милинковић, одржаће се у 

среду  22. 6. од 10 часова у кабинету 25. Након завршеног испита из Методике развоја 

почетних математичких појмова II студенти долазе на завршни испит. Студент је у обавези 

да на испит донесе потврду из предшколске установе и записник о методичкој пракси II за 

студијски програм за образовање васпитача у предшколским установама којим се 

потврђује да је студент реализовао професионалну праксу из свих методика (овај образац 

се може  преузети у Cтудентској служби, сваког радног дана). 

 проф. др Јасмина Милинковић 

Јелена Радојичић 


