
Методика наставе српског језика и књижевности 

(ОАС Учитељ, 3.година) 

Драги студенти, 

имајући у виду нове околности рада предлажем вам да се најпре упознате са преосталим 

делом градива који је дат у табели. Приметићете да се у првој наставној теми појављују 

две наставне јединице са последњег предавања (9.марта), које су укључене ради 

континуитета садржаја. 

Период обраде Тема  

16.март 
Методика наставе 

књижевности 

1. Методички системи у настави 

књижевности: догматско-репродуктивни, 

репродуктивно-експликативни, 

интерпретативно-аналитички, проблемско-

стваралачки, корелативни. 

2. Нормативни приступ књижевном тексту 

(општи модел и жанровски модели). 

3. Стваралачки приступ књижевном тексту у 

настави – проблемско-стваралачки, 

истраживачки и корелативни поступци у 

тумачењу књижевног текста. 

 

23.март 
Методика наставе 

књижевности 

 

1. Обрада  лирске и епске песме у разредној 

настави. 

2. Обрада басне и бајке у разредној настави. 

 

 

 30. март 
Методика наставе 

књижевности 

1.  Обрада драмских текстова – литерарни и 

сценски приступ драмским текстовима. 

2. Научно-популарни и информативни 

текстови у разредној настави – методички 

приступ обради некњижевних текстова. 

 

6.април 
Методика наставе 

књижевности 

1. Методички приступ садржајима из домаће 

лектире.  

2. Стваралачке активности у настави 

књижевности (драматизација, 

препричавање из позиције учесника радње, 

игре асоцијације, квиз, креативна 

слагалица и сл.). 

 



13.април 
Настава српског 

језика 

1. Циљ, исходи и садржаји наставе 

граматике и правописа. 

2. Нормативна и функционална настава 

граматике; функционални поступци у 

настави граматике. 

 

         27.април 

 

Настава српског 

језика 

1. Путеви сазнавања и нивои учења у 

настави граматике. 

2. Методички полазни текст у настави 

граматике; илустрације у настави 

граматике; функционално прожимање и 

јединство наставе књижевности, 

граматике и језичке културе. 

 

        4.мај  
 

Настава усменог и 

писменог језичког 

изражавања 

 

1. Настава правописа. 

2. Основни облици усменог и 

писменог изражавања – 

препричавање, описивање и       

причање. 

 

        11.мај 

Настава усменог и 

писменог језичког 

изражавања 

 

1. Писмени састави; стваралаштво 

ученика у области усменог и писменог 

изражавања. 

 

2. Правописне, језичке, лексичко-

семантичке вежбе и говорне вежбе. 

 

 

       18.мај 

Настава српског 

језика и 

књижевности 

1. Планирање и корелација 

садржаја у настави српског 

језика и књижевности. 

2. Оцењивање у наставном 

предмету Српски језик. 

 

 

Предлажем вам да у спремању градива за испит користите скенирана поглавља Методике 

наставе српског језика и књижевности проф. Вука Милатовића, која ћете наћи у 

„Материјалнима за наставу“, а чији садржај умногоме одговара садржају наставних 

јединица. Било би добро да свој рад организујете према питањима за колоквијуме која се, 

такође, налазе у материјалима за наставу. Литература је сажета, а надам се да ће вам 

помоћи и нови садржаји које ћу додавати у „Материјале за наставу“.  

За све недоумице и питања можете се обратити на мејл адресу:  ognjica@yahoo.com  

Срећан рад!  

mailto:ognjica@yahoo.com


   


