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ПЛАН ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ (ВЕЖБИ)  

У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. године 

Наставни 

дан 

Група Наставни садржаји  Начин реализације 

наставних  

садржаја и активности 

8.2.2022. I Физичко васпитање деце предшколског узраста – 

задаци васпитача на плану физичког развоја и 

могућности примене у пракси. 

 

На основу договора са 

студентима у 

претходном семестру, 

вежбе из овог 

наставног  

предмета  

ће бити организоване 

спајањем часова (у 

двочас за I и II групу),  

према приказаној 

динамици и плану 

наставних садржаја,  

у терминима 

утврђеним  

распоредом часова за 

вежбе. 

 

Приказани наставни 

садржај и динамика 

вежби реализоваће у 

оба модела наставе за 

пролећни семестар 

(контактна, 

15.2.2022.  Празник – нерадни дан 

22.2.2022. II Физичко васпитање деце предшколског узраста – 

задаци васпитача на плану физичког развоја и 

могућности примене у пракси 

1.3.2022. I Морални развој предшколског детета - задаци 

васпитача на плану моралног развоја и 

могућности примене у пракси. 

8.3.2022. II Морални развој предшколског детета - задаци 

васпитача на плану моралног развоја и 

могућности примене у пракси. 

15.3.2022.  Професионална пракса студената 

22.3.2022. 

 

I Емоционални развој предшколског детета узраста 

– задаци васпитача на плану емоционалног 

развоја и могућности примене у пракси 

29.3.2022. II Емоционални развој предшколског детета узраста 

– задаци васпитача на плану емоционалног 

развоја и могућности примене у пракси 

3.4.2022. I Социјални развој  и развој комуникације деце 

предшколског узраста – задаци васпитача и 

могућности примене у пракси 

12.4.2022.  Професионална пракса студената 



19.4.2022. II Социјални развој  и развој комуникације деце 

предшколског узраста – задаци васпитача и 

могућности примене у пракси 

комбинована или 

онлајн настава).  

 

Уколико Деканат 

донесе одлуку о онлајн 

или комбинованом 

моделу наставе, вежбе 

из овог предмета ће се 

реализовати путем 

Зоом платформе. 

Приступни линк је 

исти за све часове 

вежби и налази се на 

крају овог материјала. 

26.4.2022. I Развој дечије самосталности  (задаци васпитача и 

могућности примене у пракси) 

3.5.2022.  Празник – нерадни дан 

10.5.2022. II Развој дечије самосталности  (задаци васпитача и 

могућности примене у пракси) 

17.5.2022. I и II 

 

Адаптација предшколског детета у установи 

(задаци васпитача на плану адаптације деце у 

вртић) 

 

 

 

НАПОМЕНА: Пратите обавештења на сајту Факултета о коначној одлуци актуелног модела 

наставе. 

 

ПРИСТУПНИ ЛИНК ЗА Zoom: 

 

Ana Miljković is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Ana Miljković's Personal Meeting Room 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/5110156334?pwd=T1MwRElsSTNxd3R0TjZMWGlJQkQ1dz09 

Meeting ID: 511 015 6334 

Passcode: ZU2nKv 

 

Јагодина, 

19.01.2022. 

Асистент: 

Ана Миљковић 


