
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ 

ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ) 

јануарско-фебруарски испитни рок школске 2021/22. године 
Студијски програм за образовање васпитача 

 

Студент, уз индекс, сваком предметном наставнику доноси и Записник о Методичкој пракси II, у којем предметни наставник својим потписом потврђује да је пракса 

успешно реализована. Записник о Методичкој пракси II за студијски програм за образовање васпитача студент може преузети у Студентској служби сваког радног 

дана од 11 до 13 часова. Испиту из Методичке праксе II приступате према следећем распореду:  

Предмет Термин испита Предаја дневника 

Методика развоја говора II уторак 25. 1. 2022. у 13.00  

учионица 22 у Краљице Наталије 

Студенти шаљу дневнике праксе у понедељак 17. 1. 2022. до 20 часова. 

Методика музичког васпитања II среда 26. 1. 2022. у 11.00 

амфитеатар 31 у Краљице Наталије  

Према упутствима из Информатора, студенти шаљу дневнике до понедељка 17. 1. 2022. 

до 20 часова на majasokolovicignj@gmail.com и обавезно у subject мејла ставити 

„Методичка пракса 2“. 

Методика развоја почетних 

математичких појмова II 

петак 28. 1. 2022. у 12.00 

амфитеатар 24 у Краљице Наталије 

Предаја дневника је у понедељак 17. 1. 2022. од 10  до 11 часова у кабинету 25. 

Студенти предају дневник, практикум, радне листове које су радили са децом и 

истраживачке задатке. 

Методика упознавања околине II среда 2. 2. 2022. у 13.15 

амфитеатар 34 у Краљице Наталије 

 

Студенти до понедељка 17. 1. 2022. до 20 часова шаљу дневнике праксе асистенту 

Љиљани Бојанић на имејл ljiljana.bojanic@uf.edu.rs.  

Методика физичког васпитања II четвртак 3. 2. 2022. у 9.00 

амфитеатар 1 у Љутице Богдана 

 

Студенти достављају практикуме доц. др Владану Пелемишу у понедељак 17. 1. 2022. од 

12 до 13 часова (кабинет проф. Данице Џиновић у Љутице Богдана). 

Методика ликовног васпитања II субота 5. 2. 2022. у 11.00 

ликовни кабинет у Краљице Наталије  

Студенти шаљу ликовне Дневнике праксе према детаљном обавештењу и упутствима из 

Информатора до понедељка 17. 1. 2022. до 20 часова. 

 

Испит из Методичке праксе II пријављује се у Студентској служби у понедељак 17. јануара 2022. године од 11 до 13 часова. На пријави испита студенти предају 

једну попуњену испитну пријаву.  

Завршни испит из Методичке праксе II, код проф. Сање Благданић, одржаће се у понедељак 7. фебруара 2022. у 9 часова, учионица 30.  

Напомена: На дан завршног испита студент доноси дневник који је водио у вртићу, индекс, оригинал потврду из предшколске установе као доказ да је пракса 

реализована и записник о Методичкој пракси II (са потписима свих професора из методика II којим се потврђује да је студент реализовао Методичку праксу II из свих 

методика). 

         проф. др Сања Благданић 

Јелена Радојичић 
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