
План одржавања наставе 

из предмета Методика наставе српског језика и књижевности 

Студијски програм Учитељ  

Трећа година ОАС  

 

Предавања 

Часови предавања реализоваће се видеоконференцијским часовима преко Зума, сваког 

другог понедељка, од 21.септембра, у термину који је предвиђен распоредом часова, од 9 

до 10,30. 

Потребни наставни садржаји, део литературе, обавештења као и параметри за приступ 

предавању преко 

"zoom-a" биће доступни на Moodle страници предмета "Увод у проучавање књижевности" 

( https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=82 ) шифра потребна за приступ предмету: 

mnsjk3 

Распоред тема: 

21. септембар 2020. 

1. Упознавање са циљем и задацима предмета и литературом. 

2. Методика наставе српског језика и књижевности – научна дисциплина и 

студијски предмет (предмет, задаци и циљеви Методике; предметне области; 

теоријски и практични карактер; интердисциплинарност и корелација са другим 

методикама). 

5. октобар 2020. 

1. Наставни принципи и методе  у настави српског језика и књижевности. 

2. Наставни предмет Српски језик у разредној настави – циљ и исходи наставе 

српског језика и књижевности у прва четири разреда; садржаји; предметне области; 

начин остваривања програма. 

19. октобар 2020. 

1. Настава почетног читања и писања – циљ, исходи, садржаји, периоди у 

остваривању наставе; припрема за наставу почетног читања и писања. 

2. Настава почетног читања и писања – букварски период; поступци обраде слова – 

монографски и групни; методичка структура часа обраде и утврђивања слова. 

https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=82


2. новембар 2020. 

1. Циљ, исходи и садржаји наставе књижевности у прва четири разреда основне 

школе. 

2. Методички системи у настави књижевности: догматско-репродуктивни, 

репродуктивно-експликативни, интерпретативно-аналитички, проблемско-

стваралачки, корелативни. 

16.новембар 2020. 

1. Нормативни приступ књижевном тексту у настави – општи модел.  

2. Жанровски модели обраде књижевног текста (обрада лирске, епске песме, бајке и 

басне). 

30. новембар 2020. 

1. Стваралачки приступ књижевном тексту у настави – проблемско-стваралачки, 

истраживачки и корелативни поступци у тумачењу књижевног текста. 

2. Истраживачки задаци – појам, значај и функција истраживачких задатака у настави 

књижевности. 

7. децембар 2020. 

1. Стваралачке активности у настави књижевности (драматизација, препричавање из 

позиције учесника радње, игре асоцијације, квиз, креативна слагалица и сл.). 

2. Методички приступ садржајима из домаће лектире. 

21. децембар 2020. 

1. Научно-популарни и информативни текстови у разредној настави – методички 

приступ некњижевним текстовима. 

2. Обрада драмских текстова – литерарни и сценски приступ драмским текстовима. 

3.  Рекапитулација садржаја из првог семестра. 

 Студенти ће после сваког предавања добијати списак питања (до 10), а одговоре ће 

слати предметном професору на мејл и на тај начин реализовати предиспитне обавезе и 

стећи могућност да полажу први колоквијум. Приступни линк за предавање биће 

постављен на Мудлу. 

Предметни наставник  

Доц. др. Снежана Марковић 

    ognjica@yahoo.com 

                        Консултације: уторак и  четвртак, 18-19,00 
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