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План одржавања наставе 

из предмета Методика наставе српског језика и књижевности 

у школској 2021/22. години 

 

Предавања 

Часови предавања реализоваће се видеоконференцијским часовима преко Зума, сваког 

другог понедељка, од 20.септембра, у термину који је предвиђен распоредом часова, од 16 

до 17,35 сати. 

Приступни линк за предавања је: 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/2964857220?pwd=VU9heGNaMCt5VXFwM1EvNU5rSGtHQT09 

Meeting ID: 296 485 7220 

Passcode: 818430 

Наставни материјални биће студентима доступни на Мудл платформи, предмет Методика 

наставе српског језика и књижевности. На истом месту биће објављивани и задаци и кратке 

провере знања које ће се везивати првенствено за седмицу у којој нема предавања. 

Детаљне информације о настави, предиспитним обавезама, полагању испита, пракси, 

консултацијама студенти ће добити на првом уводном часу предавања . 

 

Мејл предметног професора:   ognjica@yahoo.com 

Термин консултација биће утврђен на уводном предавању. 

 

https://us04web.zoom.us/j/2964857220?pwd=VU9heGNaMCt5VXFwM1EvNU5rSGtHQT09
mailto:ognjica@yahoo.com


Распоред тема: 

20. септембар 2021. 

1. Упознавање са циљем и задацима предмета и литературом, начином полагања 

испита, обавезама студената и консултацијама. 

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). 

4. октобар 2021. 

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. 

18. октобар 2021. 

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. 

1. новембар 2021. 

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. 

15. новембар 2021. 

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

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

басне и романа). 

29. новембар 2021. 

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. 



 

6. децембар 2021. 

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. 

20. децембар 2021. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


