
 

Студијски програм за образовање васпитача 

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1  

 АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК II 

Право да пријаве испите из методика II (у овом испитном року) имају студенти који су реализовали испитне активности и предиспитне 

обавезе из СВИХ шест методика (ове или претходних година) и имају ПОЛОЖЕНУ Књижевност за децу и младе, те су тиме стекли услове 

да Методичку праксу II реализују у мајском термину.  

Пријава ће се обавити 6. и 7. априла 2022. године, од 11.00 до 13.00 часова, у Студентској служби. Уместо електронске пријаве, студент у 

Студентској служби преузима образац и заокружује методике II из којих има услова да полаже испит. Попуњени образац истог дана предаје 

Студентској служби. Студенти у терминима испита, уз индекс, доносе попуњене испитне пријаве из методика II. 

 

Приступити сваком испиту следећим редом: 

Предмет Термин испита и просторија  Напомена 

Методика физичког васпитања II петак 

8. 4. 2022.  

14.00 до 15.00 

амфитеатар 24 

у Краљице Наталије 

/ 

Методика развоја говора II понедељак 

11. 4. 2022. 

9.00 

учионица 29 и учионица 31 

у Краљице Наталије  

Студенти ће полагати испит у мањим групама. Накнадно 

ће асистент послати распореде полагања.  

Методика развоја почетних математичких 

појмова II 

понедељак 

11. 4. 2022. 

12.00 

учионица 22 и учионица 24 

у Краљице Наталије  

Студенти ће полагати испит у мањим групама. Асистент 

Марија Воркапић ће на заједнички имејл послати 

спискове и време полагања. 

Методика ликовног васпитања II уторак 

12. 4. 2022. у 9 часова 

амфитеатар 34 и 41  

у Краљице Наталије  

 

Колоквијум – додатни термин (само за студенте који 

имају услов да реализују мајску праксу) биће 

организован у петак 8. 4. 2022. у 9 часова, учионица 29.  

Методика упознавања околине II уторак 

12. 4. 2022. у 12 часова 

амфитеатар 34 и 41  

у Краљице Наталије  

Студенти који полажу колоквијум у додатном термину 

у обавези су да се имејлом пријаве асистенткињи 



 Љиљани Бојанић ljiljana.bojanic@uf.edu.rs у петак 8. 4. 

2022. године до 17 часова (важи само за студенте који 

имају услов да реализују мајску праксу). Колоквијум ће 

бити одржан у термину завршног испита.  

Методика музичког васпитања II среда 

13. 4. 2022. у 9 часова 

амфитеатар 31 

у Краљице Наталије 

На испиту ће студенти бити подељени у неколико група. 

Доц. др Маја Игњачевић ће послати обавештење преко 

заједничког имејла. 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 2  

ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II  

Пријава на Факултету (код координатора) и договор око одабира предшколских установа (вртића): Студенти који имају услов да реализују 

Методичку праксу II у мајском термину у обавези су да се пријаве за реализацију праксе. Студенти се на Факултету (код координатора) условно 

пријављују за реализацију мајског термина Методичке праксе II у петак 8. априла 2022. године у 13 часова у амфитеатру 34. Могућност да се пријаве 

имају студенти који су успешно реализовали методичке вежбе/испитне активности у предвиђеном року из СВИХ шест методика II (ове или 

претходних година) и имају ПОЛОЖЕНУ Књижевност за децу и младе. Студенти који не испуњавају горе наведене услове немају право да се 

пријаве. На дан пријаве разговараћемо о предвиђеним предшколским установама (одабир вртића) и упутствима за реализацију праксе.  

Студенти су у обавези да ураде санитарни преглед и преузму важеће санитарне књижице до четвртка 14. априла 2022. године. 

 ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 3  

ПОДЕЛА ПИСАМА, УПУТСТВА И ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II 

Методичка пракса II биће реализована у периоду од 18. априла до 25. маја 2022. године. Подела писама, упутства и задаци за реализацију 

Методичке праксе II биће реализовани у четвртак 14. априла 2022. године у 13 часова у амфитеатру 41. На пријаву доћи лично и донети индекс 

(са уписаним оценама и потписима предметних наставника свих методика II и Књижевности за децу и младе) и важећу санитарну књижицу као 

потврду да су испуњени сви услови за одлазак на Методичку праксу II.  

ЗА ЕВЕНТУАЛНА ПИТАЊА И НЕДОУМИЦЕ ОБРАТИТИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ  jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs. 

Јелена Радојичић,  

координатор пракси и вежбаоница 
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