МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Трећа година ОАС
Студијски програм Учитељ
Јесењи семестар 2021/2022.
Доц. др Маја Димитријевић

ВЕЖБЕ
Вежбе се одржавају сваког петка на факултету (или онлајн, уколико се у међувремену
промени начин организације и извођења наставе), наизменично са часовима вежби из
Методике наставе природе и друштва, према важећем распореду (са малим изменама).
Прва група: 9.00–10.00
Друга група: 10.15–11.15
Зум платформа (линк за онлајн-часове)
https://us04web.zoom.us/j/7454775651?pwd=dkRvWnRDdk1mUnBCT2hYZkYxb1oxQT09
Meeting ID: 745 477 5651
Passcode: 7454775651
Мудл платформа (овде ће бити постављани материјали, задаци и остали садржаји и
информације потребни за реализацију наставе).
Приступна лозинка курса: mnsjk3
На часовима вежби студенти ће добијати задатке које ће постављати на Мудл или
презентовати на видео-састанку (Зум), односно уживо на факултету.
24. септембар
Уводни час
Циљеви предмета и преглед наставних тема
Литература за савладавање садржаја предмета
План и начин рада на часовима вежби
Ангажовање студената и предиспитне обавезе
Начин вредновања реализованих задатака и активности
1. октобар
Методе у настави српског језика и књижевности
8. октобар
Принципи у настави српског језика и књижевности
15. октобар
Структура и садржаји програма наставе и учења за предмет Српски језик (I –IV)
22. октобар
Исходи учења у различитим предметним областима
29. октобар
Почетно читање и писање: функционални поступци и приступи (букварски период)

5. новембар (недеља праксе)
Почетно читање и писање: усавршавање читања и писања ћирилице и учење другог писма
12. новембар
Структура нацрта за час из области почетног читања и писања
19. новембар
Настава књижевности: исходи и књижевни појмови у наставним програмима (I –IV)
26. новембар
Врсте читања у настави књижевности
3. децембар
Општи модел обраде књижевног текста у млађим разредима основне школе
10. децембар
Наставна обрада лирске и епске песме у млађим разредима основне школе (приказ писане
припреме / наставног часа)
17. децембар (недеља праксе)

Обрада и утврђивање басне и бајке (најважнији сегменти у припреми и реализацији часа)
24. децембар

Научно-популарни и информативни текстови у разредној настави
27. децембар

Методички приступ садржајима из домаће лектире (практични примери)
***О начину реализацији часова вежби у недељама праксе студенти ће бити благовремено
обавештени.
Доц. др Маја Димитријевић
КОНСУЛТАЦИЈЕ
мејлом и видео-позивом/поруком
mаја0205@gmail.com
0659156055
ПОНЕДЕЉАК и ЧЕТВРТАК
16.00–17.00

