
Јесењи семестар 
2021/2022. 

Распоред часова за I годину (ОАС ПВ) 
 

НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТУ 
Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 
I 
9:00-9:45  

Увод у педагогију  
(I гр.) - A 
Физ. вас. и елем. игре (II 
гр.) - ФС 

 Изборни предмет 1 Развојна психологија (I 
гр.) - A 

Српски језик 
(I гр.) - A 

II 
9:50-10:35 

Увод у педагогију  
(I гр.) - A 
Физ. вас. и елем. игре (II 
гр.) - ФС 

 Изборни предмет 1 Развојна психологија (I 
гр.) - A 

Српски језик 
(I гр.) – A 
Сценска и луткарска 
уметност (II гр.) - С21 

III 
10:50-11:35  

Увод у педагогију  
(II гр.) - С21 
Физ. вас. и елем. игре (I 
гр.) - ФС 

 Основе природних 
наука (I гр.) - A 
 

Развојна психологија (II 
гр.) - С21 

Српски језик 
(II гр.) - С21  
Сценска и луткарска 
уметност (I гр.) - A 

IV 
11:40-12:25 

Увод у педагогију  
(II гр.) - С21 
Физ. вас. и елем. игре (I 
гр.) - ФС 

 Основе природних 
наука (II гр.) - С21 
 

Развојна психологија (II 
гр.) - С21 

Српски језик 
(II гр.) - С21 

13:00-14:30 Хор   Хор  

 
 

ОНЛАЈН НАСТАВА 
Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 
16:00-17:35 Физ. вас. и елем. игре Развојна психологија Основе природних 

наука 
Сценска и луткарска 
уметност 

Српски језик 

17:45-19:20 Увод у педагогију  Социологија   

 
* Напомена: Термине и начин реализације наставе изборних предмета предметни наставници могу одредити и у договору са студентима, 
поштујући распоред обавезних предмета. 

  



Јесењи семестар 
2021/2022. 

Распоред часова за II годину (ОАС ПВ) 
 

НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТУ 
Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 
I 
9:00-9:45  

Осн. комуникологије (I 
гр.) - С01 
Увод у проуч. књ. (II гр.) 
- С02 

Развој и учење деце 
раних узраста (II гр.) - 
С02 
Предшколска 
педагогија (I гр) - С01 

Основе природних 
наука (I гр) - С01 

ВиН 2 (I гр) - У11 Изборни предмет 3 

II 
9:50-10:35 

Осн. комуникологије (I 
гр.) - С01 
Увод у проуч. књ. (II гр.) 
- С02 

Развој и учење деце 
раних узраста (I гр.) - 
С01 
Предшколска 
педагогија (II гр) - С02 

Основе природних 
наука (I гр) - С01 

ВиН 2 (II гр) - У11 Изборни предмет 3 

III 
10:50-11:35  

Осн. комуникологије (II 
гр.) - С02 
Увод у проуч. књ. (I гр.) - 
С01 

  ВиН 2 (III гр) - У11 Изборни предмет 3 

IV 
11:40-12:25 

Осн. комуникологије (II 
гр.) - С02 
Увод у проуч. књ. (I гр.) - 
С01 

  ВиН 2 (IV гр) - У11  

V 
12,40-13,25 

  Основе природних 
наука (II гр) - С02 

  

VI 
13,30-14,15 

  Основе природних 
наука (II гр) - С02 

  

13:00-14:30 Хор   Хор  
 
 

ОНЛАЈН НАСТАВА 
Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 
16:00-17:35 Основе комуникологије 

(1 час) 
 Предшколска 

педагогија 
ВиН (1 час)  

17:45-19:20  Развој и учење деце 
раних узраста 

Основе природних 
наука 

Увод у проуч. књ.  

 
* Напомена: Термине и начин реализације наставе изборних предмета предметни наставници могу одредити и у договору са студентима, 
поштујући распоред обавезних предмета. 



Јесењи семестар 
2021/2022. 

Распоред часова за III годину (ОАС ПВ) 
 

НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТУ 
Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 
I 
9:00-9:45  

 Елементарне игре (I гр.) 
- ФС 

Методика васпит. обр. 
рада (I гр.) - С001 

Интеракција и 
комуникација у 
васпитном раду (I гр.) - 
С001 

Изборни предмет 5 

II 
9:50-10:35 

 Елементарне игре (I гр.) 
- ФС 

Методика васпит. обр. 
рада (I гр.) - С001 

Интеракција и 
комуникација у 
васпитном раду (I гр.) - 
С001 

Изборни предмет 5 

III 
10:50-11:35  

 Елементарне игре (II 
гр.) - ФС 

Методика васпит. обр. 
рада (II гр.) - С002 

Интеракција и 
комуникација у 
васпитном раду (II гр.) - 
С002 

Изборни предмет 5 

IV 
11:40-12:25 

 Елементарне игре (II 
гр.) - ФС 

Методика васпит. обр. 
рада (II гр.) - С002 

Интеракција и 
комуникација у 
васпитном раду (II гр.) - 
С002 

Изборни предмет 5 

V 
12:40-13:25 

Инклузија у образовању 
(I гр.) - С001 

Инклузија у образовању 
(II гр.) - С002 

   

VI 
13:30-14:15 

Инклузија у образовању 
(I гр.) - С001 

Инклузија у образовању 
(II гр.) - С002 

   

13:00-14:30 Хор   Хор  

 
ОНЛАЈН НАСТАВА 

Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

16,00-17,35  Елементарне игре ф.с.  Интеракција и 
комуникација у 
васпитном раду 

 

17,45-19,20   Методика васпит. обр. 
рада 

 Инклузија у образовању 

 
* Напомена: Термине и начин реализације наставе изборних предмета предметни наставници могу одредити и у договору са студентима, 
поштујући распоред обавезних предмета.  



Јесењи семестар 
2021/2022. 

Распоред часова за IV годину (ОАС ПВ) 
 

НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТУ – НЕПАРНА НЕДЕЉА 
Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 
I 
9:00-9:45  

Мет. практ. ликовног 
васпитања (I гр.) - У24 
Мет. практ. упознавања 
околине (II гр.) - У01 
Мет. практ. РПМП (IV 
гр.) – ЛДМ 

Мет. практ. РПМП (II гр.) 
- ЛДМ 
Мет. практ. ликовног 
васпитања (III гр.) - У24 
 

Мет. практ. музичког 
васпитања (IV гр.) - У12 
Мет. практ. развоја 
говора (II гр.) - У15 
Мет. практ. упознавања 
околине (III гр.) - У01 

Мет. практ. физичког 
васпитања (II гр.) - У16 
Мет. практ. музичког 
васпитања (I гр.) - У12 

Мет. практ. физичког 
васпитања (I гр.) - У16 
Мет. практ. развоја 
говора (III гр.) - У15 

II 
9:50-10:35 

Мет. практ. ликовног 
васпитања (I гр.) - У24 
Мет. практ. упознавања 
околине (II гр.) - У01 
Мет. практ. РПМП (IV 
гр.) – ЛДМ 

Мет. практ. РПМП (II гр.) 
- ЛДМ 
Мет. практ. ликовног 
васпитања (III гр.) - У24 

Мет. практ. музичког 
васпитања (IV гр.) - У12 
Мет. практ. развоја 
говора (II гр.) - У15 
Мет. практ. упознавања 
околине (III гр.) - У01 

Мет. практ. физичког 
васпитања (II гр.) - У16 
Мет. практ. музичког 
васпитања (I гр.) - У12 

Мет. практ. физичког 
васпитања (I гр.) - У16 
Мет. практ. развоја 
говора (III гр.) - У15 

III 
10:50-11:35  

Мет. практ. ликовног 
васпитања (I гр.) - У24 
Мет. практ. упознавања 
околине (II гр.) - У01 
Мет. практ. РПМП (IV 
гр.) - ЛДМ 

Мет. практ. РПМП (II гр.) 
- ЛДМ 
Мет. практ. ликовног 
васпитања (III гр.) - У24 

Мет. практ. музичког 
васпитања (IV гр.) - У12 
Мет. практ. развоја 
говора (II гр.) - У15 
Мет. практ. упознавања 
околине (III гр.) - У01 

Мет. практ. физичког 
васпитања (II гр.) - У16 
Мет. практ. музичког 
васпитања (I гр.) - У12 

Мет. практ. физичког 
васпитања (I гр.) - У16 
Мет. практ. развоја 
говора (III гр.) - У15 

 
ОНЛАЈН НАСТАВА 

Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

16:00-17:35 Мет. практ. физичког 
васпитања 

Мет. практ. ликовног 
васпитања 

Мет. практ. упознавања 
околине 

Мет. практ. музичког 
васпитања 

Мет. практ. развоја 
говора 

17:45-19:20  Мет. практ. РПМП    

 
  



 
НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТУ – ПАРНА НЕДЕЉА 

Дани Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
Часови Предмет Предмет Предмет Предмет Предмет 

I 
9:00-9:45  

Мет. практ. ликовног 
васпитања (II гр.) - У24 
Мет. практ. упознавања 
околине (IV гр.) - У01 
Мет. практ. РПМП (III 
гр.) – ЛДМ 

Мет. практ. РПМП (I гр.) 
- ЛДМ 
Мет. практ. ликовног 
васпитања (IV гр.) - У24 

Мет. практ. музичког 
васпитања (III гр.) - У12 
Мет. практ. развоја 
говора (IV гр.) - У15 
Мет. практ. упознавања 
околине (I гр.) - У01 

Мет. практ. физичког 
васпитања (IV гр.) - У16 
Мет. практ. музичког 
васпитања (II гр.) - У12 

Мет. практ. физичког 
васпитања (III гр.) - У16 
Мет. практ. развоја 
говора (I гр.) - У15 

II 
9:50-10:35 

Мет. практ. ликовног 
васпитања (II гр.) - У24 
Мет. практ. упознавања 
околине (IV гр.) - У01 
Мет. практ. РПМП (III 
гр.) – ЛДМ 

Мет. практ. РПМП (I гр.) 
- ЛДМ 
Мет. практ. ликовног 
васпитања (IV гр.) - У24 

Мет. практ. музичког 
васпитања (III гр.) - У12 
Мет. практ. развоја 
говора (IV гр.) - У15 
Мет. практ. упознавања 
околине (I гр.) - У01 

Мет. практ. физичког 
васпитања (IV гр.) - У16 
Мет. практ. музичког 
васпитања (II гр.) - У12 

Мет. практ. физичког 
васпитања (III гр.) - У16 
Мет. практ. развоја 
говора (I гр.) - У15 

III 
10:50-11:35  

Мет. практ. ликовног 
васпитања (II гр.) - У24 
Мет. практ. упознавања 
околине (IV гр.) - У01 
Мет. практ. РПМП (III 
гр.) - ЛДМ 

Мет. практ. РПМП (I гр.) 
- ЛДМ 
Мет. практ. ликовног 
васпитања (IV гр.) - У24 

Мет. практ. музичког 
васпитања (III гр.) - У12 
Мет. практ. развоја 
говора (IV гр.) - У15 
Мет. практ. упознавања 
околине (I гр.) - У01 

Мет. практ. физичког 
васпитања (IV гр.) - У16 
Мет. практ. музичког 
васпитања (II гр.) - У12 

Мет. практ. физичког 
васпитања (III гр.) - У16 
Мет. практ. развоја 
говора (I гр.) - У15 

 
* Изборни предмет 7 по посебном распореду предметног наставника. 


