Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4
Услов
положен Енглески језик 1

Васпитач деце предшколског узраста
Основне академске студије
Енглески језик 2

Статус предмета (обавезни/изборни)

O-oбавезни

Циљ
предмета

Језичка знања и вjештине на нивоу Пре-Интермедиате.

Исход
предмета

На При-Интермедиат нивоу студенти разумију текстове за слушање и писане текстове, воде дијалоге
(упознавање, изразе везане за вријеме, смјер, у куповини, код доктора, телефонске разговоре, наручују
храну и пиће, итд.), дискутују о различитим темама, пишу краће и дуже текстове.

Садржај предмета
Have (got) to, Problem page – three problems, six suggestions RLV ,Should/ Must, Jobs;Travelling abroad;Words
Теоријска
that go together/ At the doctor’s, Time and conditional clauses – as soon as, when, while, until, The world’s first
настава
megalopolis , What if…? Hotels; Hot verbs – take, get, do, make/ Life in 2050 – an interview
with Michio
Kaku,Verb patterns 2 –( manage to do, used to do. Don't look down , Infinitives , ’Into the wild’ – and American
boy’s search for freedom, Passives, Three plants that changed the world – tobacco, sugar and cotton 8 Second
conditional ,The vicar who’s a ghostbuster/ An interview with a woman who heard voices/ Giving advice – If I were
you, I’d… RLV,ight, Telling stories - tell the class a ghost story, Present Perfect Continuous, Jobs and the
alphabet game – architect, bookseller... Adverbs – mainly, possibly, exactly, carefully, Present Perfect Simple vs.
Continuous , A funny way to earn a living – a rollerskater in a supermarket, a beachcomber, and a hot air baloonist
,Past Perfect/ Reported statements, A love story/ A short story – ‘The tale of two silent brotners’/ A song – Talk to
me

Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истражива-чки
рад)
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4
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
2
Методе
извођења
наставе

Остали часови

0

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
20 писмени испит
практична настава
0 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

поена
30
20

