
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ 

ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ) 

Студијски програм за образовање васпитача 

 

Испит из Методичке праксе II пријављује се у Студентској служби 4. и 5. јуна 2019. године. На пријаву испита треба донети попуњену испитну 

пријаву. 

 

 

Предмет Термин испита Предаја дневника праксе 

Методика 

упознавања 

околине II 

четвртак 6. 6. 2019. у 10.00 

амфитеатар 34 у Краљице Наталије 

уторак 4. 6. 2019. у 13.30 

канцеларија 19 у Краљице Наталије 

Методика физичког 

васпитања II 

понедељак 10. 6. 2019. у 9.00  

амфитеатар 1 у Љутице Богдана 

на дан испита 

Методика ликовног 

васпитања II  

среда 12. 6. 2019. у 12.00  

учионица 30 и кабинет за ликовно у Краљице Наталије  

Напомена: Марта Николић ће накнадно послати спискове 

студената, како би студенти знали код кога полажу МЛВ2. 

→ Студенти који полажу код доц. др Вере Вечански, на дан 

испита не доносе штампане дневнике праксе, већ их у 

електронској форми до (четвртка увече) 6. 6. 2019. шаљу на 

имејл veravec@gmail.com. 

→ Студенти који полажу код Марте Николић штампане 

дневнике предају у четвртак 6. 6. 2019. до 13 часова у 

библиотеци у К. Наталије. 

Методика развоја 

почетних 

математичких 

појмова II  

четвртак 13. 6. 2019. 

(I група у 10.00/II група у 12.00) 

амфитеатар 31 у Краљице Наталије  

I група – студенти који су Методичку праксу II реализовали у 

ПУ „Чукарица“, ПУ „Врачар“ и ПУ „Чика Јова Змај“.  

II групу чине сви остали студенти. 

на дан испита  

 

Методика развоја 

говора II 

петак 14. 6. 2019. у 10.00 

учионица 24 у Краљице Наталије  

Напомена: доц. др Вишња Мићић ће накнадно поделити 

студенте у групе. 

петак 7. 6. 2019. у 9.00 

амфитеатар 35 у Краљице Наталије 

Методика музичког 

васпитања II 

понедељак 17. 6. 2019. у 10.00  

Свечана сала у Краљице Наталије 

на дан испита 

mailto:veravec@gmail.com


 

Завршни испит из Методичке праксе II, код проф. Сање Благданић, одржаће се 20. јуна 2019. године, у 9.00 часова, у амфитеатру у приземљу. 

Студент је у обавези да на испит донесе индекс, потврду из предшколске установе и записник о Методичкој пракси II за студијски програм за 

образовање васпитача којим се потврђује да је студент реализовао Методичку праксу II из свих методика (овај образац се може преузети у Cтудентској 

служби, сваког радног дана). 

         проф. др Сања Благданић 

Јелена Радојичић 


