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АПСТРАКТ 

 Методика развијања почетних математичких појмова у предшколским установама 

изграђује се на бази најновијих научних резултата из области педагогије, математике, 

социологије и других сродних наука.  Појам и предмет методике развијања почетних 

математичких појмова у предшколским установама могуће је потпуније схватити тек кад 

се сагледа сва проблематика васпитно-образовног рада у овој области. Методика 

развијања почетних математичких појмова у предшколским установама је педагошка 

дисциплина која проучава природу и значај ове васпитно-образовне области, њене задатке 

и садржаје рада, принципе и опште смернице рада у овој области, методе и средства који 

се могу примењивати у раду, организационе облике рада, планирање рада и праћење 

резултата тог рада. Као наставни предмет методика развијања почетних математичких 

појмова изучава се у школама за васпитаче и педагошким академијама. Методика 

развијања почетних математичких појмова пружа оријентацију у раду, спречава 

непотребна и штетна лутања, пружа сигурност у раду и у великој мери гарантује успех 

(Добрић, 1985). 

 Кључне речи: методика, почетни математички појмови, предшколска установа, 

васпитно-образовни рад, педагогија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Internal 

ABSTRACT 

 

 The methodology for developing initial mathematical concepts in preschool institutions is 

based on the latest scientific results from the fields of pedagogy, mathematics, sociology and 

other related sciences. The concept and subject of the methodologу of developing initial 

mathematical concepts in preschool institutions can be fully understood only when all the issues 

of educational work in this area are considered. The methodology of developing initial 

mathematical concepts in preschool institutions is a pedagogical discipline that studies the nature 

and importance of this educational field, its tasks and contents of work, principles and general 

guidelines of work in this field, methods and means that can be applied in work, organizational 

forms of work, work planning and monitoring the results of that work. As a teaching subject, the 

methodology of developing initial mathematical concepts is studied in schools for educators and 

pedagogical academies. The methodology of developing initial mathematical concepts provides 

orientation on work, prevents unnecessary and harmful wanderings, provide security in work and 

largely guarantees success (Dobric, 1985). 

 Keywords: methodology, initial mathematical concepts, preschool institution, 

educational work, pedagogy. 
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УВОД 

 У овом раду бавимо се проблематиком почетног математичког образовања 

предшколске деце у дечјим вртићима и другим институцијама које се баве предшколским 

васпитањем и образовањем. У њему су представљена релевантна сазнања из развојне 

психологије, савремених схватања и теорија учења предшколске деце, теорије дечје игре и 

савремене математике. Она су коришћена као полазиште за педагошке импликације на 

васпитно-образовну праксу, у којој су почетни математички појмови интегрисани као део 

укупног васпитног процеса.  

 Такође, у овом раду ћемо се позабавити пре свега значајем почетних математичких 

појмова, као и херуистичким играма колико су оне важне у развоју деце у предшколским 

установама, као и колико деца почетне математичке појмове лакше савладавају кроз игру. 

У процесу развијања почетних математичких појмова примарну улогу има практична и 

мисаона активност самог детета. Непосредна околина пружа обиље материјала за 

разноврсне дечје активности. То је изузетно значајно с обзиром да је дечје сазнање 

резултат њихове активности у средини у којој се крећу. 

Друштвени процес и све брзи развој науке, технике, производње, културе, 

уметности и друштвене свести човека условили су и све бржи развој педагошких наука. 

Као резултат тога, развиле су се многе педагошке дисциплине, а међу њима и методике 

васпитно - образовног рада.  

Циљ овог рада јe утицај креативних игара приликом учења почетних математичких 

појмова код деце, као и на који начин оне утичу, у коликој мери олакшавају учење 

почетних математичких појмова код деце.  

Задатак овог рада јесте да утврдимо да ли креативне игре утичу на интересовање 

деце за учење почетних математичких појмова, као и у којој мери деца препознају и 

повезују појам броја кроз креативне игре. 
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1. ТЕОРИЈСКИ ДЕО 

 

1.1.  Непосредна околина као извор почетних математичких 

сазнања 

Два основна фактора која условљавају чињеницу да је основни и непресушни извор 

почетних математичких сазнања детета његова непосредна околина су: 

-природа детета, а посебно природа његовог сазнања и 

-природа математичких садржаја.  

 Разноврсност и сложеност појава које окружују дете подстичу сталну дечију 

радозналост и сазнајну активност. С обзиром на изузетну радозналост, дете је највећи 

истраживач, а околина неисцрпан извор његовог сазнања.  

 У игри, која је водећа форма дечије активност, дете испитује свет око себе, особине 

предмета и појава и њихове различите могућности. Неуспех у једном покушају или у 

једном приступу рађа потребу да се нешто учини на други, трећи и на много нових 

начина. 

 Опште је познато да дете свет доживљава глобално. Оно не разликује потпуно 

објективно од субјективног, живо од неживог, свет природе од света који је створио човек 

итд. Дете временом гради све тачнију слику света захваљујући урођеним диспозицијама, 

властитој активности и сталном деловању друштвене средине.  

 Природа својом разноврсношћу облика, квантитативних и просторних односа и 

друштвена средина представљају сталан извор почетних математичких сазнања 

предшколског детета. Средина која окружује дете је до те мере засићена математичким 

појавама да је оно неминовно веома рано упућено да уочава и изражава кванитативне 

односе. Разумевање квантитативних и просторних односа је услов за извршење радње. 

Ако дете не разуме захтев следи објашњење и показивање тако да дете спонтано учи и 

бива поучавано (Добрић, 1985).  

 Као што је претходно напоменуто, у процесу развијања почетних математичких 

појмова примарну улогу има практична и мисаона активност самог детета. Формирање 

почетних математичких појмова тражи обиље конкретних примера за поједине односе, 

потпуну практичну и мисаону активност самог детета, те је и због тога непосредна 

околина незаменљива као извор математичког сазнања.  

 Математички појмови и логичко-математичке структуре не обpазују се брзо и 

једноставно. Потребан је цео предшколски период да би се код детета изградиле неке 

неопходне менталне структуре како би било у стању да формира појам који би се могао 

назвати математичким. Непосредна околина, дечија радозналост и активност, способност 

да испитује, апстрахује и уопштава су полазне основе грађења почетних математичких 

појмова. 
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1.2. Значај математике и математичког образовања 

 

Примена математике у готово свим областима живота постаје доминантна. Она је 

толико ушла у све домене нашег живота да је без њеног познавања готово немогуће 

схватити различите компоненте савременог живота. Сведоци смо времена у којем се 

знање мултиплицира невероватном брзином, готово више није могуће изучити неко 

занимање у раном периоду свог живота, у којем се школујемо и сматрати то поглавље 

живота мирне душе окончаним ( Николић, 2016). 

 Значај математичког образовања лежи у природи саме математике. Математички 

садржаји су такви да максимално доприносте ангажовању личности у сопственом развоју. 

Математичко образовање доприноси и развоју других веома важних својстава личности 

као што су интелектуална радозналост, истрајност доследност и многи други. Математика 

је незаменљива у култивисању човековог интелекта и његовог духа уопште. Она својим 

методама директно утиче на критичност мишљења и објективност у суђењу, развија 

потребу за истинитим ставовима (Добрић, 1985). „Сва деца могу бити успешна у 

математици, под условом да имају услове да истражују математичке идеје на начи који им 

даје осећај личног постигнућа и могућност да развију математичке концепте и 

разумевање“ (Пешић, 2018: 3). 

 Математика укључује два нивоа знања: 

➢ особине, количине и односе предмета у свету, са једне стране 

➢ симболе који се користе да представе ове особине и односе међу њима, с друге 

стране. 

Из ове чињенице могу се извући две важне импликације значајне за стварање 

услова за развој почетних математичких појмова: 

1. математика укључује и физичку реалност и систем симобла за представљање 

физичке реалности и 

2. показује одакле  те инфорамције дете може добити. 

Испитивања деце су показала да постоје две врсте сазнања и две врсте апстракције 

у односу на објекат: 

1. Физичка сазнања – односе се на искуства са објектом и апстракцијом која полази 

од објекта. Оно произилази из самих објеката и делује на субјекат. То искуство 

изазива неку акција која зависи од својстава објекта; 

2. Логичко-математичка сазнања – дете открива и стиче искуства која се остварују 

сопственим акцијама на субјектима. За сазнање је битна шема, акција.  
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У откривању и разумевању света, заједно са осталим врстама сазнања, дете 

постепено сазнаје и открива значење математичких односа свакодневном искуству тако 

што сазнаје како изгледају предмети који га окружују, како се предмети могу сређивати, 

ређати, како се могу повезивати, како се може утврдити колико има нечега, додавати 

одузимати, како се могу сортирати, груписати на основу неког својства, како утврдити да 

ли су предмети једнаки или различити, димензије, са чиме се може повезати време, да ли 

постоје различити облици или шаре.  

У процесу откривања и изграђивања логичко математичког сазнања дете: 

➢ обавља различите практичне радње помоћу којих упознаје својства предмета на 

основу ефеката које изазива, 

➢ прикупља информације о предметима, односима међу предметима, „открива 

природу ствари“, 

➢ остварује интеракцију са другим људима и децом, саопштава своје идеје и туђа 

гледања, стиче нова искуства и знања, проширује комуникацију, усклађује акције,  

➢ упознаје и користи нове симболе, 

➢ обавља радње на унутрашњем плану, 

➢ употпуњује слику о себи постепеним откривањем својих моћи и огранишења 

својих чула, 

➢ открива и изграђује нова знања, поступке решавања проблема, вештине и умења. 

Према Бранимиру Дакићу ( 2014 ), нека нова очекивања у математици подстичу нови приступ у 

настави математике, где су управо у подручју методичких и дидактичких поступака и облика 

најизразитије уочљиви иновацијски процеси. При томе су велику улогу добила разна техничка 

открића од којих су свакако најистакнутија повезана са информацијском и комуникацијском 

технологијом (ИКТ) чија је примена  доста изменила слику данашње наставе.  Математички 

начин размишљања треба усмерено развијати још од предшколског узраста, па током 

читавог школовања, јер постаје све неопходнији у свету коју се обликује утицајем нових 

технологија ( Поповић, 2012 ). Оно што карактерише иновативну, модерну, развијајућу 

наставу јесу услови у којима ученик постаје субјекат наставног процеса, а њена суштина је 

ка развоју менталних посебно мисаоних способности и целовите личности детета. 

Учеников развој постаје главни циљ не само наставника него и самог ученика. У оваквој 

настави код ученика је присутна снажна мотивација, па наставник у томе има улогу 

организатора сарадње, консултанта и руководиоца сазнајног и развојног процеса ( 

Поповић, 2012 : 14 ). 

 

1.3. Могућности предшколске деце за учење почетних 

математичких појмова 
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Једно од најзначајнијих схватања о интелигенцији је схватање Пијажеа по ком се 

интелигенција развија као једна интегрисана стурктура помоћу које се спољашњи догађаји 

схватају „па према томе није основни циљ да децу учимо вештинама и понашањима, већ 

да развијамо општу интелигенцију да би била у стању да схвате сложене идеје, стварају 

хипотезе, резонују логички и аритметички, размењују мишљења са другима...“ (Ками К., 

1971. година). 

Према Пијажеу основне карактеристике стадијума интелектуалног развоја током 

предшколског периода су (Пијаже, Инхелдер, 1982): 

➢ Стадијум сензомоторне или практичне  интелигенције (од рођења до 2. или 

3. године ): период рефлекса, инстиктивних радњи, моторних навика, 

практичног памћења итд; 

➢ Стадијум интуитивне интелигенције ( од 2. или 3. године до 7. године) – 

преоперационални период: период преоперационалног мишљења, интуиције, 

почетак развоја језика, практичних радњи итд; 

➢ Стадијум конкретних интелектуалних операција (од 7. до 11. године) – 

почетак логике: период способности логичког закључивања, мисао је још 

увек везана за конкретне ситуације, период моралних и социјалних осећања 

сарадње; 

➢ Стадијум апстрактних интелектуалних операција (од 11. до 14. године): 

период мисаоних операција које нису везане за конкретно, већ су то 

операције у којима се уочавају симболишка активност и појмовно 

мишљење, афективно и интелектуално укључивање у свет одраслих. 

Теоријска и емпиријска истраживања указују на следеће особености логичко-

математичких сазнања деце предшколског узраста (Ћебић, 2009): 

➢ Логичко-математичка сазнања деца најбоље развијају када су активна у 

процесу учења, када уче кроз сопствену активност и практичне акције; 

➢ Физичка и логичко-математичка сазнања и искуства дете развија, учи 

путем откривања и изума; 

➢ Деца ће најбоље разумети почетне математичке појмове када решавају 

проблеме који за њих имају лични смисао и када граде лична значења; 

➢ Деца поседују унутрашњу мотивацију да упознају свет, предмете и 

квантитативне односе у њему; 

➢ Деца успешније изграђују логичко-математичка сазнања ако су 

интегрисана у друге области сазнања, а не ако су дата као изолована 

математичка знања која треба усвојити; 
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➢ Деца ће успешније открити и изграђивати логичко-математичка сазнања 

на изворима и садржајима учења који произилазе из садржаја живота 

предшколске установе и средине у којој деца живе, односно животног 

контекста вртића, а не из апстрактинх математичких садржаја; 

➢ Постоји велики утицај претходног искуства и знања на развој почетних 

математичких појмова; 

➢ Свако дете је индивидуа и има свој темпо и стил логичко-математичког 

развоја; 

➢ Физичка и логичко-математичка сазнања и искуства су разноврснија и 

квалитетнија уколико се изграђују кроз интеракцију са другом децом и 

васпитачима и одраслим особама; 

➢ Деца успешније изграђују логичко-математичка сазнања уколико су у том 

процесу смисаоно укључена и постоји заједничко разумевање, заједничко 

грађење смисла између њих и одраслих и васпитача. 

Основне активности за подстицање развоја логичко-математичких сазнања су игра, 

истраживање и спонтано учење. Игра у деци покреће низ унутрашњих процеса: 

предвиђање,а нализу и комбиновање, развој и промену образаца понашања, што 

доприноси развоју дечијих концепата о свету. Мотив је покретач за игру првенствено у 

детету. Деца спонтано и вођена унутрашњим потребама практикују разлоичите логичко-

математичке акције: упоређују, уочавају сличности и разлике, класификују радње, 

предмете, процењују, броје, мере итд. Истраживање може бити покренуто и унутрашњим 

и спољашњим мотивима, па у том смислу можемо говорити о „унутрашњие мотивисаном 

истраживању“ и о „истраживању изазваном споља“ (Пешић, 1987). У процесу 

истраживања мотивисаном изнутра полази се од интереса оних који уче, развија се 

самоактивност појединца који сазнаје, конструише сопствени пут сазнања и процес учења 

се развија индивидуалним темпом. Спонтано учење је најбољи начин сазнавања. Овакво 

учење васпитачи нису унапред предвидели циљевима и програмским садржајима, већ се 

јавља као потреба деце да, свесно или несвесно, упознају и разјашњавају оно што не 

разумеју.  

 

1.4. Психолошке основе рада на развијању почетних 

математичких појмова 

Како би смо успешно реализовали васпитно-образовне задатке у области развијања 

почетних математичких појмова потребно је знати какве су когнитивне могућности детета 

предшколског узраста, каква су његова интересовања и осећања, шта карактерише 

физичку и интелектуалну активност детета, како учи предшколско дете и какви су 

психолошки механизми формирања математичких појмова (Добрић, 1985). 
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Мало дете свет доживљава глобално и недиференцирано. Оно прави границу 

између субјективног и објективног, стварног и симболичког. Његово доживљавање 

стварности је под снажним утицајем осећања и жеља детета. Рани и предшколски период 

су фазе најинтензивнијег развитка и веома специфични у погледу психолошких структура. 

Због тога садржаји и структуре морају бити веома специфични. Међутим, у пракси 

васпитно-образовног рада у овој области, као и у другим областима васпитно-образовног 

рада, често се осећа јак утицај основношколских методика и основношколске праксе. То је 

последица, са једне стране неразвијености методика предшкослког васпитања, а са друге 

стране последица недовољног познавања особености деце овог узраста (Добрић, 1985).  

У току предшколског периода долази до квалитативних промена у менталном 

животу. У овом периоду врши се прелаз са непсихолошке на психолошку регулацију 

понашања, сазнајна делатност се диференцира поступно, од практичне развијају се 

симболичке функције.  

Према Пијажеу интелектуални развој пролази кроз неколико стадијума: 

 Сензомоторни стадијум - представља период до друге године живота. 

Интелектуалне реакције се своде на координацију чулих доживљаја и 

једноставних моторних понашања. Знање о свету ограничено је на 

телесну интеракцију са људима и објектима. Подстадијуми: модификација 

рефлекса, примарне циркуларне реакције, секундарне циркуларне реакције, 

координација секундарних циркуларних реакција, терцијарне циркуларне 

реакције, почетак репрезентације.Пример стадијума: дете схвата да 

дрмањем звечке производи звук. 

 Преоперациони стадијум - је период когнитивног развоја од друге до 

шесте године живота. Почиње развојем говора. Јављају се симболичке 

функције, односно способности да се један предмет користи за 

репрезентовање другог. Дете почиње да користи симболе, али је у 

немогућности да их котролише. Дете може да разуме да се квалитативна 

својства предмета не мењају ако се промени његов изглед, али није 

способно за конзервацију квантитативних својстава (број, маса, висина...). 

Мишљење деце одликују још анимизам, артифицијелизам и реализам. 

Подстадијуми: преконцептуални (2-4 године) и интуитивни (4-6 

година).  Пример стадијума: пред дететом се налазе  једна широка и једна 

уска, али виша чаша. Када се из шире сок пресипа у високу чашу, на питање 

где има више сока, дете ће мислити да више сока има у вишој него широј 

чаши. 
 Стадијум конкретних операција -  представља период од шесте до 

дванаесте године. Мишљење се одликује могућношћу да се  води рачуна о 

више аспеката ситуације. Менталне операције омогућавају  логичко 
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решавање проблема с конкретним објектима. У овом стадијуму дете схвата 

задатак са чашама. 

 Стадијум формалних операција - је последњи развојни ступањ, од дванаесте 

године до одраслог доба. Јавља се способност размишљања о могућем не само о 

реалном. Сада по први пут дете је способно да следи формални аргумент, а да 

занемари његов специфичан садржај. Ово „ослобађање“ од садржаја је главна 

одлика овог стадијума. 

У развоју дечијег мишљења прекретницу представља јављање семиотичке 

функције и превазилажење егоцентризма у процесу децентрације. До својих открића, 

појмова и теорија Пијаже је дошао методом експеримента и испитивањем дечијег 

мишљења путем клиничког интервјуа (https://sr.m.wikipedia.org/sr-

ec/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B6%D0%B5). 

Пијаже наглашава да кључну улогу у сазнајном развоју има физичка и ментална 

активност детета, да дете не би требало и није пасиван прималац утицаја окружења, већ 

како развој тече постоји тежња да се успостави унутрашња равнотежа (еквилибрација). 

Начини успостављања равнотеже су различити на различитим узрастима. На млађем 

узрасту се могу описати као примитивни, док касније у адолесценцији систем 

уравнотежења постаје флексибилнији и способан да на свако ремећење споља реагује 

активно – успостављањем мобилне (покретне) равнотеже 

(https://pitajtedefektologa.com/2018/02/09/saznajni-razvoj-kod-dece-razvoj-misljenja/) . Према 

њему постоје две врсте искуства: 

➢ Физичко искуство – врста искуства која води сазнавању физичких особина 

објекта (боја, величина, облик итд.). Сазнање о физичким својствима објекта може 

се међутим, постићи само ако постоји нека математичко-логичка структура (на 

пример категорије „округло“, „угласто“, „коцкасто“, итд.), у коју може да се 

укључи, односно асимилује то сазнање. 
➢ Логичко-математичко искуство – за разлику од физичког, резултира у сазнању 

односа између предмета (на пример дете броји десет каменчића с лева на десно, па 

с десна на лево, затим их поставља у круг и опет броји, да би коначно формирало 

појам броја десет). Логичко-математичко искуство, дакле, превазилази сазнање 

физичких својстава предмета. Сазнање настало на основу ове врсте искуства је 

конструкција мишљења, оно је посредовано мишљењем (сложеном 

интелектуалном активношћу). 
Деца не могу да изграде апстрактне структуре и апстрактно резоновање ако оно не 

почива на солидној основи контакта са предметима и појавама од којих треба поћи у 

апстраховању и генеразлизацији. У организованом васпитном раду учење мора бити 

процес активног унутрашњег конституисања знања. У тако схваћеном процесу учења 

личност је активна у стицању искуства, његовој преради и транспортовању, као и његовом 

репрезентовању на нивоу који одговара датом узрасту. Организовано учење истовремено 

подразумева стимулисање виших форми репрезентовања стварности. То значи да почетно 

математичко образовање мора да се схвати као стварање услова, као структурирање 

средине која ће бити богата пробраним и наглашеним подстицајима неопходним да у 

крајњој линији доведу до развоја процеса симболизације, а у свакој посебној фази развоја 

да подстичу прелаз на више форме схватања квантитативних и других односа (Добрић, 

1985). 

https://sr.m.wikipedia.org/sr-ec/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B6%D0%B5
https://sr.m.wikipedia.org/sr-ec/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B6%D0%B5
https://pitajtedefektologa.com/2018/02/09/saznajni-razvoj-kod-dece-razvoj-misljenja/
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До почетних математичких појмова дете може доћи само на основу сопствене 

инвенције. Једино оно само себи може да открије облике предмета, квантитативне и 

просторне односе, да их апстрахује и истовремено да изграђује логичко-математичке 

структуре. Тај процес је постепен, релативно спор, али он се може и убрзати ако се детету 

обезбеди одговарајуће искуство, како у погледу квантитета тог искуства тако и у погледу 

квалитета. За процес развоја почетних математичких појмова мора бити процес активног 

конструисања знања, процес сталног развоја когнитивних структура. Само помоћу 

вршења практичне радње са предметима и на предметима, дете може да открије форму 

предмета и развија способност ока да јасно перципира, а потом и да апстрахује облик. 

Само на основу вршења практичне радње уз адекватну мисаону активност дете ће 

временом научити да бројност групе не зависи ни од облика предмета, ни од њихове 

величине, ни од њиховог распореда у простору (Добрић,1985). 

У основи формирања почетних математичких појмова мора бити манипулација 

предметима. Прва сазнања неопходна за математичко уопштавање почињу да се стичу 

кроз практичну делатност детета. На основу властите манипулације предметима дете ће 

почети да открива значење и својства предмета и да изграђује систем представа и појмова. 

Само на основу практичне и мисаоне активности дете може да изгради систем 

реверзибилних операција неопходних за превазилажење утицаја перцептивних 

механизама у процени квантитативних односа, увиђање инваријантности и формирање 

појмова конверзације.  

За успешно извођење педагошке праксе веома је важно знати  како дете приступа 

решавању задатака и који га мотиви при томе покрећу. У том погледу постоје велике 

разлике између предшколске деце појединих узраста. Код старије предшколеке деце 

имамо већ развијене неке више облике интелектуалне активности и развијен је мотив да се 

нешто научи, а код млађег детета тога још нема и за њих је решавање задатака најуже 

везано за извођење неке акције. 

У току развоја мишљења и других интелектуалних процеса дешавају се битне 

промене. Између осталог, јавља се и мотив сазнања, а учење постаје све аутономније 

постепено се одвајајући од мотива практичне радње и игре. И у оквиру саме игре, све 

значајније место добијају игре које траже вићи интелектуални напор. У играма и другим 

активностима старије деце јасно се осећа потреба деце да открију проблем и схвате 

принцип решавања сличних проблема. И у приступу решавања неког задатка постоје 

велике разлике између млађе и старије предшколске деце, а посебно деце школског 

узраста.  

Кад су у питању математички задаци, предшколско дете показује првенствено 

интерес за животни садржај задатка, док је математичка страна задатка потиснута у други 

план. Емотивни однос детета према задатку је веома значајан фактор дететовог 

поступања. Емотивна и когнитивна сфера код предшколског детета још су 

недиференциране те је, мисао малог детета емотивно засићена. Због тога оно у свом 

приступу задатку не може да се ослободи емотивног односа према појави, те ће се тај 

однос изразити и у процени квантитативних и других односа. У вођењу деце кроз 

различите актинвности увек би се морале задовољити и емотивне и интелектуалне потребе 

детета. Емотивност детета је веома значајан фактор његове активности и учења. Чак и рпи 

развоју првих једноставних навика успех ће се постићи само ако су оне везане за пријатна 

емотивна стања детета. За учење предшколаца је карактеристично да оно учи „по свом 

програму. То значи да рад детета треба организовати тако да наш програм постане и 
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програм самог детета. Он ће то постати само ако дете према активности коју организујемо 

има позитиван емотиван став. Захваљујући томе постепено ће се развијати и интересовање 

и потреба за активностима које мисаоно ангажују. При свему томе не смемо изгубити из 

вида да је педагошки оправдан само онај рад који доприноси даљем развоју. Упоредо са 

стимулисањем интелектуалног развоја стимулишемо и развој емоција, њихово 

обогаћивање и култивисање.  

У току предшколског узраста мењају се когнитивне структуре, мења се однос 

детета према интелектуалном задатку, јављају се и нове методе решавања проблема. Дете 

почиње на нов начин да уопштава појаве, појмови које изграђује постају све апстрактнији, 

а њихов систем све богатији. 

 

 

1.5. Почетни математички појмови предшколске деце 

 
Појам је логичка категорија. Битна својства појма су карактеристике појма, а скуп 

карактеристика појма чини његов садржај.  

Процес математичког развоја огледа се кроз изграђивање математичких појмова и 

увођење у симболички систем. Предшколско дете не може до краја да изгради ниједан 

математички појам, али развој појма на интуитивном нивоу представља основу за даље 

изграђивање математичких појмова. Дете овог узраста кроз опажање, памћење, 

скупљањем и прерадом непосредног искуства, ствара на мисаоном плану опште представе 

које воде развоју математичког појма (Ћебић, 2009).  

Основни развојни степени појма по Виготском су (Ибро, Гајатановић, 2014): 

➢ Први степен: најчешће се испољава код детета најранијег узраста и представља 

образовање неуобличеног и неуређеног, непостојног скупа које карактерише 

синкретичног спајања појединих предмета, који се на неки начин у дететовој 

перцепцију повезују у јединствен лик. 
➢ Други степен: Вигоски означава као мишљење у комплексима. Овај крупан степен 

у развоју појмова „обухвата много врста и начина мишљења, различитих у 

функционалном, структуралном и развојном погледу“. У оквиру овог степена 

разликује се пет основних видова система комплекса на којима се заснива 

уопштавање детета: 1) комплекси на асоцијативним, конкретним везама; 2) 

комплекси на асоцијативним везама по контрасту или збирном састављени на 

основу разних својстава конкретних предмета који су заступљени у некој 

практичној радњи, а у којима ипак постоји некакво средиште, које заузима узорак;  

3) ланчани комплекс који Виготски сматра „најчистијоим видом комплексног 

мишљења“, јер је „различито од асоцијативног комплекса, овај комплекс лишен 

сваког средишта. Повезаност у њему постоји само укилико је могуће поједине 

елементе довести у стварну везу“; 4) дифузни комплекс је фаза у којој „настаје 

комплекс који помоћу дифузних, неодређених веза спаја опажајно-конкретне групе 

ликова или предмета“. У овој фази „дете ненапушта границе опажајно-представних 

конкретних стварних веза међу појединим предметима; 5) псеудопојам представља 

комплекс у коме „уопштавање које настаје у мишљењу детета подсећа, по спољном 

изгледу, на појмове којима се у својој суштини по својој психичкој природи 

представља нешто сасвим различито од појмова у рпавом смислу речи. Споља је 

пред нама појам, а изнутра комплекс“. 
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➢ Трећи степен: у развитку дечијег мишљења је процес који се састоји из низа 

посебних етапа који се завршава стварањем појма, тј. апстрактним мишљењем. Ову 

фазу карактеришу рашчлањавање, анализа и апстракција (уопштавање, 

генерализација на основу сличности), потенцијални појмови. У овој фази дете 

„обично издваја групу предмета које уопштава на основу једног заједничког 

обележја“ и „прве речи детета донекле с епо свом значењу приближавају 

потенцијалним појмовима. Ти појмови су потенцијални, прво због практиног 

указивања на известан круг предмета, а друго због процеса изолованог 

апстраховања на којем се заснивају. Они представљају могуће појмове који још 

нису актуелизовали ту могућност. То није појам него нешто шт се може таквим 

постати“. 
 

 

1.6. Примена игре као методе у области развијања почетних 

математичких појмова 

 Методе учења треба да се заснивају на целокупној когнитивној структури детета. 

Детету треба омогућити да стиче искуство на њему својствен начин, у складу са 

карактеристикама појединих фаза његовог развоја. То значи да треба: 

- омогућити детету да стиче довољно практино – сазнајног искуства да развија 

процесе опажања, да му се омогући слободно манипулисање; 
- пружити му могућност да испитује и експериментише; 
- обезбедити му довољно средстава за стицање искуства; 
- да се у центру опажања и интересовања донесе ново; 
- да се активност детета развија од манипулативне ка менталној; 
- да се интезивира развој виших менталних структура. 

Дете има свој специфичан однос према задатку, оно одабира активност која њега 

интересује а не ону коју васпитач жели да обавља. Његова активност је веома дуго 

условљена мотивима емотивног карактера. Требало би напоменути да проце учења мора 

бити детету интересантан, као и да у току учења дете треба о себи да ствара позитивну 

слику.  

Методе учења морају произилазити из природе математичких садржаја. 

Математички појмови се не могу пренети, са њима се не може дете упознати, они се 

морају градити апстрахујући из непосредног искуства, али и из већ створених 

материјалних структура. Рад се структурира у засвисности од узраста детета. Док се у 

млађој групи одвија у оквирима преживљеног искуства, у средњој групи наглашеније је 

усмеравање активности. Па ипак ни у старијој групи он не може да има карактер наставе. 

До 6 – 7 године знање се стиче успут са игром или практичном активношћу. 

Дечја игра је онај вид учења предшколског детета који највише одговара 

целокупној структури детета. Игра је најприроднији вид учења предшколског детета и 

незаменљива метода учења деце у предшколским установама (Добрић, 1985).  

Игра као метода у раду са предшколском децом омогућава детету да учи на свој 

начин, да се у процесу учења максимално ангажује експериментишући с предметима и 
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ситуацијама, активно сарађујући са вршњацима. Од свих облика организованог учења 

деце, игра је болик у којем има најмање опасности од гушења унутрашње мотивације.  

Дечју игру можемо сматрати методом рада када се она свесно и организовано 

користи у васпитно образовном раду. Игру као методу треба схватити као структурирање 

средине и атмосфере, као активности која има трајније деловање.  

Игру карактеришу следеће особине: 

- практична делатност у којој дете има највећи степен слободе и самосталности; 
- мотив за игру налази се у њој самој; 
- испољавање разноврснијег понашања, тражење разноврснијих могућности. 

Треба напоменути да што је игра садржајнија, што поставља веће захтеве, али такве 

да их деца могу испунити, то је она интересантнија. У организацији игре велики значај 

има избор средстава за игру и учење. Дете учи кроз игру. Оно расте играјући се. Оно учи о 

својој околини и гради односе са вршњацима и одраслима кроз игровне обрасце. Када 

кажемо „да се деца играју“, требало би да знамо да то има подједнаку тежину као када 

бисмо рекли за старије дете „учио је данас у школи неједначине” или за студента 

„положио је тежак испит” (Paes, Eberhart, 2019). 

 Улога васпитача у предшколским установама је да обезбеди све оне факторе који 

ће ту дечју активност учинити развојном и предагошки делотворном. Степен и начин 

његовог ангажовања ће зависити од узраста детета, врсте игре и услова. 

 Млађој предшколској деци васпитач ће помоћи у смислу да подстиче дечије 

трагање, иницијативу, оригиналност, самосталност, као и дружење и сарадњу. У раду са 

предшколском децом често се користе тзв. дидактичке игре. за њих је карактеристично да 

подстичу интелектуалну ангажованост детета, траже дужу концентрацију и намерну 

пажњу, траже памћење правила и познавање садржаја. Оне подстичу развој самоконтроле, 

правилног резоновања, брзог и адекватног интелектуалног реаговања.  

 Математичко дидактичке игре представљају идеално средство којим се деца, кроз 

игру, могу подстицати на усвајање почетних математичких појмова. Будући да је 

математика за многу децу већ од најранијег узраста баук, важно је да се активности из ове 

области припреме тако да игром привучемо децу да учествују, а њихова сазнајна 

радозналост да почне да расте. 

 Ако је игра коју им нудимо занимљива, онда деци неће бити важно што она у себи 

садржи можда неке елементе којима нерадо приступају. Кроз математичко дидактичке 

игре подстаћи ћемо децу да активирају своју когницију, навешћемо их да логички 

размишљају и закључују, а радост откривања и решавања проблема за њих ће постати 

извор задовољства, па ће и почетну математику посматрати на исти начин. 

 Основна замерка дидактичким играма је у томе што деца у њима нису потпуно 

слободна. Ефективно усвајање и конструисање знања из области почетне математике 

обезбеђује детету предшколског узраста припрему за друштво, школовање и живот у 

складу са захтевима доба у ком живимо. Треба нагласити да „сва деца имају невероватну 

способност да разумеју, а често ће и надмашити очекивања васпитача, под условом да 

истражују математику кроз игру, и на њима разумљив начин“ (Пешић, 2018: 3). 
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Правилно одабрано време за неку одређену игру је важно за успех и ефекат те игре. 

Игра ће имати успех ако њен садржај или форма одговарају интересовањима деце у датом 

тренутку. Место где се деца тренутно нађу може актуелизирати неку игру. На избор игре 

може утицати и доба дана. Да би се деца могла потпуно предати игри потребно је да се 

обезбеди довољно простора за игру. Када су у питању тзв. игре без правила треба 

обезбедити да деца једна другима не сметају. Васпитач мора добро проучити саму игру 

(Добрић, 1985). 

Правила су важан елемент дидактичке игре. Објашњење правила и садржаја игре 

треба да је потпуно, излагање јасно, емотивно. Игра се по правилу одмах објасни у 

целини.  

Мотивација деце за игру може се постићи и изгледом средстава и начином њиховог 

презентирања, интересантним питањима, мимиком, загонетком итд. Васпитач ће се по 

потреби укључити у игру као равноправан саиграч да би дао нове подстицаје игри. Он је 

цело време ненаметљив али пажљив посматач.  

 

1.7. Игре и активности у развијању почетних математичких 

појмова 

Развијати почетне математичке појмове значи помоћи детету да у својој околини 

уочава квантитативне особине појава и предмета, групише и класификује према 

сличности, а одваја на основу разлике, врши процене евалуације, учествује у одређивању 

трајања временских секвенци.  

 Адекватна средина пружа могућности сваком детету да развија своја интересовања. 

Добро уређена средина се темељи на: 

➢ коришћењу савремених достигнућа у педагогији, психологији и методикама; 

➢ изради флексибилних планова и програма рада; 

➢ превођењу и селекцији познатих метода, средстава и облика рада на предшколски 

ниво; 

➢ успостављању равнотеже између когнитивних, социјалних и емоционалних 

аспеката развоја; 

➢ успостављању и развијању адекватних комуникација између одраслих и деце 

међусобно; 

➢ неговању говора и развијању језика као моћних средстава сазнања, трансформације 

и репрезентовања искуства.  

У активностима за развијање почетних математичких појмова срећемо се са 

различитим врстама средстава. Она се често називају дидактичким средствима. У 

развијању почетних математичких проблема могу се користити: вербална, текстуална, 

откривачка метода решавања проблема, као и метода игре.  

Неке од игара у развијању почетних математичких појмова су: 
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➢ Пчелице и овце – Сва деца представљају пчелице. Цвеће представљају предмети у 

боји. Пчеле имају крила која су у боји цветова. Док лете, прати их лагано ударање у 

тамбурин. Када се прекида звук деца слећу на цвет који има исту ознаку. Цветове 

могу представљати геометријски облици, траке различитих дужина, предмети 

различитих дебљина и слично. 

➢ Мини баскет – Децу делимо по троје, четворо у групи. Свака група има кош 

обешен на отприлике 1,5 м од земље и већу лопту. Задатак је да се лопта убаци у 

кош. Свака група има судију, код кога се налазе жетони. За сваку убачену лопту 

дете добија жетон који чува до краја игре. Када се игра заврши упоређују се деца 

међусобно: ко је више пута у кош убацио лопту. Свако дете поред свог знака на 

плакату нацрта онолико троуглова, кругова или четвороуглова колико је пута 

убацио у кош. Када упореди да ли је нацртао тачан број кошева са онима које има у 

руци, враћа жетоне натраг за игру која ће се наставити. 

➢ Иде маца око тебе – Деца седе у кругу. Једно дете добија марамицу у руку, иде око 

круга и прева: „Иде маца око тебе, пази да те не огребе, чувај мијо реп, немој бити 

слеп, ако будеш слеп, отпашће ти реп“. Док пева или кад заврши песму, дете – 

мачка баца марамицу. Ако дете види марамицу, потрчи да ухвати мачку. Мачка 

бежи да се докопа места на коме је седео миш. Уколико миш не опази марамицу 

иза себе, сели се у средину круга, а стара мачка наставља игру. Уколико је мачка 

успела да се докопа места, миш постаје мачка и наставља игру. 

➢ Сунце и киша – Геометријске фигуре у равни означавају дечије кућице. Фигуре су 

залепљене на столичице и деца седе на њима. Киша је и деца седе у кући. Кад 

васпитач викне: „Сунце“-сва деца истрче из кућица и трче по простору. За то време 

васпитач кућицама промени места. На узвик: „Киша“-деца треба што пре да 

пронађу своју кућицу и седну на њу. 

➢ Парови – Сва деца у групи су подељена на парове. Сваки пар има свој знак. Један 

пар лови друге парове. Игралиште је ограђено. Када улови један пар, узима му знак 

који носи у своју кућицу. Игра се прекида ако пар који лови испусти руке или дуго 

не улови никога. Када заврше игру, поређењем трака и парова деце констатује се 

колико је парова још остало. 

➢ Препознај облик – На коцки су налепљени, у различитој величини и боји, 

геометријски облици који су у истом облику и боји али у много већој количини 

исечени и стављени на сто пред децу. Деца добијају папир на коме прво ређају 

облике-како су добили котрљајућу коцку, а касније их лепе, стварајући слике од 

геометријских апликација. 

➢ Погоди! – Од једнобојног, чвршћег картона изрезати круг. Поделити га на осам 

кришки које треба изрезати али их позади селотејпом повезати опет у круг. Испод 

изрезаног круга ставити силуету дечака, девојчице или неког или нечег другог. 

Силуета може да буде у покрету. На основу положаја главе која се види испод 

картона треба одредити положај руку, ногу или делова тела. Када мисли да зна где 
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се налази положај, рецимо руке, дете треба да подигне изрезан део круга. Задатак је 

још тежи ако дете треба да одреди делове тела и положај животиње. 

➢ Шта овде не припада? – Варијанта игре „искључи четвртог“. На картонима 

нацртати за свако дете неколико предмета који могу да представљају скуп и један 

који од њих одудара. На пример: три дивље и једну домаћу животињу, три поврћа и 

једно воће, неколико врста воћа и једна играчка. Свако дете добија целулоидни 

покривач којим искључује оно што ту не припада. Васпитач иде од групе до групе 

и тражи објашњење зашто је неки предмет искључен, као и могућност да се 

искључени предмет врати натраг у групу из које је искључен. На пример: „Када 

крушка може да представља тоалетни прибор?“. 

➢ Погледај и запамти! – У игри може учествовати 7 до 10 деце. За игру припремити 

14 сличица у систему парних слика. Садржаји на парним сликама треба да буду 

тако осмишљени да свака сличица може да припада само тој и ни једној другој у 

низу. Сличице се, независно од садржаја, поделе на десни и леви низ. Деца имају 

права да их посматрају неколико минута а онда да се окрену зиду, а за то време 

васпитач склони десни и леви низ. На дати знак, деца се окрећу осталим сличицама, 

посматрају их и на основу оних које су остале погађају сличице које су склоњене. 

➢ Брање јабука – Деца за столом бацају коцкицу на којој су само четири облика: 

четвороугао у две боје, троугао и круг. Дете које прво добије облик узима амблем у 

виду беџа и закачиње га себи за одело. Други амблем лепи на папир који виси на 

орману и који је исцртан у четири хоризонталнаи десет вертикалних редова. Када 

сва деца извуку своје амблеме, добију лоптицу од сунђера, којом гађају велику 

јабуку закачену на удаљености 5-10 метара. За сваки погодак у јабуку дете добија 

мале јабуке, које лепи крај свог знака на папиру. По завршеној игри, 

једнакозначном кореспонденцијом констатује се колико је ко јабука убрао. Игру 

могу да наставе и друге групе деце.  

 

1.8.  Дидактичке игре и материјали 

 Под дидактичким материјалом подразумевамо сва средства која служе као извор 

сазнања и општег развоја. Дидактички материјал који користимо у развијању почетних 

математичких појмова могли бисмо разврстати у следеће групе: 

➢ специјализован дидактички материјал (нпр. жетони); 
➢ природни материјал (плодови, лишће, цветови итд.); 
➢ предмети свакодневне употребе (играчке, прибор за писање итд.); 
➢ необликован материјал (пластелин, тесто, хартија, песак итд.). 

Дидактички материјал треба да допринесе развоју интелектуалних функција, 

сензорних и моторичких нспособности, упознавању предмета и појава, да побеђује 

интересовање за кванитативне односе, просторне релације или величине. Основни 

критеријуми при извору дидактичког материјала су: 
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➢ општи и посебни педагошки задаци; 
➢ природа математичких појмова и 
➢ узраст детета. 

У погледу редоследа коришћења појединих средстава, обично се препоручује да он 

буде следећи: 

➢ предмети с којима се сусрећу деца у свакодневним активностима; 
➢ модели тих предмета; 
➢ апликације и слике; 
➢ симболички материјали. 

Неки од бројних дидактичких средстава намењених развијању почетних 

математичких појмова су следећи: 

➢ мала математика; 

 

 

Извор: http://www.idadidacta.hr/mala-matematika-5569 

 

 

 

 

➢ бројни низ; 

http://www.idadidacta.hr/mala-matematika-5569
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Извор: https://www.eci-pec.rs/pino/pino-didakticki-prstenovi 

 

 

 

 

➢ бројне слике; 

  

 

Извор: https://www.roditelji.me/blog/2020/04/02/ostanidoma-igracke-i-didakticka-sredstva-za-

sveukupni-rani-razvoj-i-ucenje-kod-kuce/  

 

➢ обојени штапићи; 

https://www.eci-pec.rs/pino/pino-didakticki-prstenovi
https://www.roditelji.me/blog/2020/04/02/ostanidoma-igracke-i-didakticka-sredstva-za-sveukupni-rani-razvoj-i-ucenje-kod-kuce/
https://www.roditelji.me/blog/2020/04/02/ostanidoma-igracke-i-didakticka-sredstva-za-sveukupni-rani-razvoj-i-ucenje-kod-kuce/
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Извор: http://prodajaigracaka.rs/proizvod/edukativna-drvena-igracka-stapici-brojevi/  

 

- логички блокови; 

:  

Извори: https://www.oddoigracke.rs/logicki-blokovi-56164  

 

 

 

- лото геометријских облика; 

:  

Извор: https://valenteshop.ru/bs/geometricheskie-figury-dlya-detei-4-5-let-igry-

geometricheskie-figury/  

 

- геометријски мозаик; 

http://prodajaigracaka.rs/proizvod/edukativna-drvena-igracka-stapici-brojevi/
https://www.oddoigracke.rs/logicki-blokovi-56164
https://valenteshop.ru/bs/geometricheskie-figury-dlya-detei-4-5-let-igry-geometricheskie-figury/
https://valenteshop.ru/bs/geometricheskie-figury-dlya-detei-4-5-let-igry-geometricheskie-figury/
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Извор: https://www.kockica.co.rs/product/mozaik/  

 

 

- рачунаљке; 

 

Извор: https://www.knjizare-vulkan.rs/igracke-za-decu/56979-retro-drvena-racunaljka  

 

 

 

1.9 . Хеуристичке игре 

Постоје многе врсте игара и активности које стимулишу развој млађе деце. Када 

крену у вртић или јаслице, деца раде различите послове који им помажу у учењу. Једна од 

тих активности је хеуристичка игра. Ова активност спроводи се у образовним центрима. 

Оно што се жели постићи овом активношћу је да дете учи индивидуално, откривање, 

истраживање и примена различитих вештина у пракси.  

Хеуристичка игра се састоји од активности с различитим предметима и играчкама 

које нису класификоване као дидактичке. Ти елементи могу бити било које врсте, чак и 

предмети који се обично држе код куће и који омогућавају детету да у пракси примени 

различите вештине. Игра омогућава деци да манипулишу предметима с различитим 

текстурама, слажући их заједно, отварајући и затварајући, стављајући играчке у друге 

предмете итд. Дете се одређено време могу слободно играти са свим експонатима. Свако 

ће открити и користити материјале како жели, без васпитача, али ће увек остати близу 

деце. Након што време прође, започиње други део игре који се састоји од класификовати 

https://www.kockica.co.rs/product/mozaik/
https://www.knjizare-vulkan.rs/igracke-za-decu/56979-retro-drvena-racunaljka
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све коришћене материјале. Одрасла особа учествује у овој фази игре, као подршка како би 

малишани могли класификовати и организовати играчке. 

Неопходно је да соба у којој се одвија хеуристичка игра буде без ометања. 

Уобичајене играчке треба сакупљати и склонити их ван видокруга. Такође, важно је 

одабрати време у ком су деца активна, тако да могу учествовати. И на крају и што је 

најважније, за време трајања игре ништа не може одвратити пажњу деце, па нико не сме 

улазити ни излазити из учионице нити куцати на врата итд. Потребни материјали могу 

бити једноставни предмети које можете пронаћи код куће, чак и у природном подручју 

попут парка или шуме. Важно је да деца имају пуно разноликости и довољно материјала 

за све, па ће бити потребно акумулирати значајну количину предмета. Препоручује се да 

постоји најмање 15 различитих врста предмета и да свако дете има између 20 и 50 комада. 

Хеуристичка игра заснива се на активном учењу, тако да дете има могућност 

развити различите вештине на самоук начин. Ова активност је врло корисна у многим 

аспектима, укључујући: 

➢ деца вежбају своје физичке способности, емоционално и социјално; 
➢ откривају рад у мирном и тихом окружењу, припремљени да мотивишу 

креативност и развију машту; 
➢ уче другачије концепте као што су тежина, боја, запремина или износ; 
➢ побољшава концентрацију и способности; 
➢ охрабрује се аутономна игра и слободна акција 
➢ лична еволуција, свако дете користи предмете на различите начине, на начин на 

који их свако перципира. 

Поред тога, ова врста активности омогућава васпитачу да има индивидуалну визију 

сваког детета. Познавајући прецизније личност сваког од њих, омогућиће васпитачу да 

сваком детету понуди одговарајуће активности. На тај начин ће се моћи усмеравати 

будуће активности на основу интереса сваке од њих ( https://madreshoy.com/bs/od-

%C4%8Dega-se-sastoji-heuristi%C4%8Dka-igra/ ) 

2. МЕТОДОЛОШКИ  ДЕО 

2.1. Методологија истраживања 

Овим истраживањем смо желели да утврдимо да ли креативне игре утичу на 

интересовање деце у учењу почетних математичких појмова. 

 

2.2. Предмет истраживања 

Предмет истраживања односи се на утврђивање и испитивање да ли креативне игре 

и како креативне игре утичу на интересовање деце у учењу почетних математичких 

појмова. 

 

https://madreshoy.com/bs/od-%C4%8Dega-se-sastoji-heuristi%C4%8Dka-igra/
https://madreshoy.com/bs/od-%C4%8Dega-se-sastoji-heuristi%C4%8Dka-igra/
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2.3. Циљ истраживања 

Циљ истраживања је испитати улогу креативних игара у учењу почетних 

математичких појмова у смислу интересовања деце. 

 

2.4. Задаци истраживања 

 

1. Испитати да ли креативне игре у ученју почетних математичких појмова утичу на 

интересовање деце од шест до седам година. 

2. Испитати да ли деца узраста шест до седам година препознају и повезују појма 

броја кроз креативне игре. 

Задатак 1: 

Након обраде „Веселе бројалице“ упознајем децу са новом игром „Пица-бројалица“ 

у којој деца имају задатак да  бројеве од 1 до 12 који се налазе на деловима пице, сваки део 

један број ставе на одговарајуће место, тј. да број тачака повежу са  одговарајућем бројем. 

  

Слика 1. Извор: Мајски Јована вртић „Пчелица“ Савино село 

Задатак 2: 

На столу се налази наша „Весела гусеница“ коју сам осмислила да би деци 

приближила појам броја како би што лакше препознали и повезали број кроз ову 

креативну игру. Тело гусенице чини 12 лоптица, тј. делова са бројевима од 1 до 12 и још 

12 лоптица на којима се налазе тачке које одговарају броју на гусеници, само их треба 

пронаћи. Дете баца коцке, на једној коцки су бројеви од 1 до 6, а на другој од 7 до 12 уз 

помоћ којих је игра креативнија и занимљивија. Број тачака добијен бацањем коцке 

повежемо са бројем на телу гусенице. Када попунимо тело гусенице деца су испунила 

задатак. 
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Слика 2. Извор: Мајски Јована вртић „Пчелица“ Савино село 

 

2.5. Хипотезе истраживања 

 

Хипотеза – општа: Креативне игре позитивно утичу на интересовања и 

савладавање појмова у учењу почетних математичких појмова.  

Хипотезе истраживања: 

1. Претпоставља се да креативне игре у учењу почетних математичких појмова 

позитивно утичу на интересовање деце од шест до седам година за математичке 

појмове. 

2. Претпоставља се да деца од шест до седам година препознају и повезују појам 

броја кроз креативне математичке игре.  

 

2.6. Методе, технике и инструменти истраживања 

 

У нашем истраживању користили смо дескриптивну методу (неекспериментално, 

емпиријско проучавање). Дескриптивна метода се користи у проучавању педагошке 

стварности. Овом методом се у педагошким истраживањима настоје дати прегледи, 

снимак стања, односно настоји се извршити „снимање“ оно што је предмет дескриптивног 

истраживања. Људи се иначе веома много служе дескрипцијом у свакодневном животу. 

Дескрипција је као истраживачка метода израсла из позитивистичких настојања да се 

васпитна емпирија (пракса васпитавања) узме као полазиште и основа педагошког 
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истраживања. Од техника истраживања користили смо систематско посматрање, а од 

инструмената користили смо протокол посматрања. 

 

2.7. Варијабле у истраживању 

 

У истраживању имамо независну и зависну варијаблу. Независна варијабла је она 

коју истраживач, у овом случају ја као васпитач, мења ради утврђивања ефеката те 

варијабле. Зависна варијабла се мења под утицајем независне варијабле. С тим у вези, 

може се закључити следеће: 

➢ Независна варијабла – Креативне игре у почетним математичким појмовима. 

➢ Зависна варијабла – Деца узраста од шест до седам година. 

 

 

2.8. Узорак испитаника 

 

У овом истраживању обухватили смо петнаесторо деце предшколског узраста од 

шест до седам година. Истраживање је обављено у вртићу „Пчелица“ у Савином Селу.  

 

 

2.9. Весела бројалица 

 

Када имам број један 

онда ником њега не дам. 

Чим ту дође број два 

даћу теби њега ја. 

А са лепим бројем три 

забави се с нама ти. 

Четворка се нама јавља 

сија као звезда сјајна. 

А петица сва висока 

гледа ме са оба ока. 

Позвала је и шестицу 

да нам дође на журкицу. 

А седмица и осмица 

долетеше као птица. 

У том чујем неку буку 

деветка нам пружа руку. 

А десетка довикује 



24 
 

Internal 

хоће да нас обрадује. 

Једанаест и дванаест сати 

брже ћемо дочекати. (Извор: Јована Мајски ) 

 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

 

 

Понашање детета Време – фреквенција 

Марко Б. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + + + 

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + + + 

 

Понашање детета Време – фреквенција 

Невена Б. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + + + 

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + + + 

 

 

Понашање детета Време – фреквенција 

Милош Ђ. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + + + 

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + + + 
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Понашање детета Време – фреквенција 

Анђелија Ђ. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + + + 

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + + + 

 

 

Понашање детета Време – фреквенција 

Милица И. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + + + 

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + + + 

 

Понашање детета Време – фреквенција 

Илија Н. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + +   

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ +   
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Понашање детета Време – фреквенција 

Василија К. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + + + 

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + + + 

Понашање детета Време – фреквенција 

Митар Н. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + + + 

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + + + 

Понашање детета Време – фреквенција 

Лазар М. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + + + 

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + + + 

Понашање детета Време – фреквенција 

Николина Н. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + +   

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ +   
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Понашање детета Време – фреквенција 

Медин Р. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + +  

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + +  

 

На основу података које сам добила након реализације три игре са децом у 

предшколској установи „Пчелица“ Савино село, а што се може видети из претходних 

табела, дошла сам до следећих резултата.  

 

Понашања деце 0-5 6-10 11-15 16-20 

Да Не Да Не Да Не Да Не 

Активно учествује у раду 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Пажљив/а је 100% 0% 100% 0% 87% 13% 73,3% 26,7% 

Препознају бројеве 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Покретом прате бројалицу 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 
100% 0% 100% 0% 13% 87% 26,7% 73,3% 

 

Понашање детета Време – фреквенција 

Маша Т. 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду + + + + 

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12 + + + + 

Током игре именује бројеве од 1 до 12 + + + + 

Пажљив/а је + + +  

Препознају бројеве + + + + 

Покретом прате бројалицу + + + + 

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 

+ + +  
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1. Графикон приказује проценат активног учествовања деце у раду по временским 

периодима 

 

Према подацима приказаним на графикону, а на основу добијених резултата 

приказаним у табели може се закључити да је у временском периоду од 0-5 минута 

активно учествовало у раду 100% испитаника, од 6-10 минута активно је учествовало 

100% испитаника, од 11-15 минута активно је учествовало 100% испитаника и у 

временском периоду од 16-20 минута активно је учествовало 100% испитаника. 

 

2. Графикон приказује проценат препознавања бројева од 1 до 12 током игре од 

стране деце по временским периодима 

 

Према подацима приказаним на графикону, а на основу добијених резултата 

приказаним у табели може се закључити да је у временском периоду од 0-5 минута током 

игре бројеве од 1 до 12 препознавало је 100% испитаника, од 6-10 минута током игре 

бројеве од 1 до 12 препознавало је 100% испитаника, од 11-15 минута током игре бројеве 

од 1 до 12 препознавало је 100% испитаника и у временском периоду од 16-20 минута 

током игре бројеве од 1 до 12 препознавало је 100 % испитаника. 
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3. Графикон приказује проценат именовања бројева од 1 до 12 током игре од стране 

деце по временским периодима 

 

Према подацима приказаним на графикону, а на основу добијених резултата 

приказаним у табели може се закључити да је у временском периоду од 0-5 минута током 

игре бројеве од 1 до 12 именовало је 100% испитаника, од 6-10 минута током игре бројеве 

од 1 до 12 именовало је 100% испитаника, од 11-15 минута током игре бројеве од 1 до 12 

именовало је 100% испитаника и у временском периоду од 16-20 минута током игре 

бројеве од 1 до 12 именовало је 100 % испитаника. 

 

4. Графикон приказује проценат пажње деце по временским периодима 

 

Према подацима приказаним на графикону, а на основу добијених резултата 

приказаним у табели може се закључити да је у временском периоду од 0-5 минута пажњу 

држало је 100% испитаника, од 6-10 минута пажњу држало 100% испитаника, од 11-15 

минута пажња је постепено опадала, те с тим у вези пажњу је држало 87% испитаника, док 

13% испитаника није држало пажњу, а у временском периоду од 16-20 минута пажња је 

опадала још више код деце, те с тога пажњу је држало 73,3% испитаника, док 26,7% 

испитаника није држало пажњу. 

0-5 минута 6-10 минута 11-15 минута 16-20 минута

Не 0 0 0 0

Да 15 15 15 15

0%

50%

100%

П
р

о
ц

е
н

ти

Током игре именују бројеве од 1 
до 12

0-5 минута 6-10 минута 11-15 минута 16-20 минута

Не 0 0 2 4

Да 15 15 13 11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

П
р

о
ц

ен
ти

Пажљив/а је



30 
 

Internal 

 
5. Графикон приказује проценат препознавање бројева од стране деце по временским 

периодима 

 

Према подацима приказаним на графикону, а на основу добијених резултата 

приказаним у табели може се закључити да је у временском периоду од 0-5 минута бројеве 

препознавало 100% испитаника, од 6-10 минута бројеве препознавало 100% испитаника, 

од 11-15 минута бројеве препознавало 100% испитаника и у временском периоду од 16-20 

минута бројеве препознавало 100% испитаника. 

 

6. Графикон приказује проценат праћења покретом бројалице по временским 

периодима 

 

Према подацима приказаним на графикону, а на основу добијених резултата 

приказаним у табели може се закључити да је у временском периоду од 0-5 минута 

покретом пратило бројалицу 100% испитаника, од 6-10 минута покретом пратило 

бројалицу 100% испитаника, од 11-15 минута покретом пратило бројалицу 100% 

испитаника и у временском периоду од 16-20 минута покретом пратило бројалицу 100 % 

испитаника. 
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7. Графикон приказује проценат незаинтересованости за усвајање вредности броја  

 

Према подацима приказаним на графикону, а на основу добијених резултата 

приказаним у табели може се закључити да је у временском периоду од 0-5 минута 

незаинтересованост за усвајање бредности броја показало 0% испитаника, од 6-10 минута 

незаинтересованост за усвајање вредности броја је показало 0% испитаника, од 11-15 

минута незаинтересованост је постепено расла, те с тим у вези незаинтересованост за 

усвајање вредности броја је показало 13% испитаника, док је 87% испитаника није 

показало незаинтересованост за усвајање вредности броја, а у временском периоду од 16-

20 минута незаинтересованост за усвајање вредности броја је  расла још више код деце, те 

с тога је незаинтересованост за усвајање вредности броја показало 26,7% испитаника, док 

73,3% испитаника није показало незаинтересованост за усвајање вредности броја. 

 

4. ДИСКУСИЈА 

У овом истраживању смо се бавили анализом креативних дечијих игара у почетним 

математичким пројмовима посматрајући понашање деце кроз временске периоде у 

размаку од 0-5 минута, 6-10 минута, 11-15 минута и 16-20 минута. Осврнули смо се да 

добијемо увид колико креативне игре утичу на интересовање деце и како и да ли деца 

препознају, учествују, сарађују, активна су или нису у горе наведеним играма. Када 

погледамо резултате овог истраживања видећемо да су деца узраста од 6 до 7 година 

активно учествовала у реализацији креативних игара. Приметили смо да после одређеног 

временског периода пажња код деце опада, док незаинтересованост расте. Међутим, то 

није случај са свом децом, него појединцима. Већина деце је успела да успешно реализује 

креативне игре. Током овог истраживања дошла сам до закључка да деца много лакше 

кроз креативну игру савладавају и памте бројеве, заинтересованија су за учење и стицање 

нових сазнања. Како бих деци што јасније приближила појам броја од 1 до 12 осмислила 

сам и обрадила горе наведене креативне игре које сам сама смислима, а  такође написала и 

песмицу „Веселу бројалицу“. Имала сам за циљ да кроз игру дођемо до сазнања и што 
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лакше у свакодневном животу препознамо бројеве од 1 до 12. Неки од малишана су на 

великом сату у вртићу викали „...у 9 сати је доручак, у 12 сати је ручак“.  

Можемо закључити да су и општа и две посебне хипотезе потврђене. Општа 

хипотеза да креативне игре позитивно утичу на интересовања и савладавање појмова у 

учењу почетних математичких појмова је потврђена, што се огледа кроз учествовање све 

деце у креативним играма и показивању њихове заинтересованости за учење 

математичких појмова кроз исте. У експерименталном делу можемо видети да су сва деца 

учествовала  у учењу и савладавању почетних математичких појмова, с тим да је степен 

интересовања опадао како је време протицало. Прва посебна хипотеза којом се 

претпостављало да креативне игре у учењу почетних математичких појмова позитивно 

утичу на интересовање деце од шест до седам година за математичке појмове је потврђена 

на тај начин што су сва деца наведеног узраста била заинтересована да активно учествују 

у креативним играма, пажљива су, покретом умеју да прате бројалицу. Од 15 деце с 

којима је спровођено истраживање свих 15 су активно учествовала у наведеном 

истраживању и показала висок степен заинтересованости за креативне игре. Друга 

посебна хипотеза којом се претпостављало да деца од шест до седам година препознају и 

повезују појам броја кроз креативне математичке игре  такође је потврђена. Свих 15 деце 

која су учествовала у истраживању су умела да препознају и именују бројеве од 1 до 12 

што у датим графиконима можемо и да видимо, чиме је постигнут учинак од 100%. 

Можемо слободно рећи из свега наведеног да креативне игре позитивно утичу на пажњу и 

концентрацију деце за учењем почетних математичких појмова, као и њихову 

заинтересованост. Деца су пажљивија ако је интересантнији начин до доласка до нових 

сазнања и спремнија су да уче и савладавају, као и да се више ангажују у учењу нових 

појмова.  
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Појам и предмет методике развијања почетних математичких појмова могуће је 

схватити тек кад се сагледа сва проблематика васпитно образовног рада. 

Имајући то у виду долазимо до закључка да је методика развијања почетних 

математичких појмова у предшколским установама педагошка дисциплина кроз коју смо у 

овоме раду на веома сликовит начин кроз креативне игре деци приближили појам броја и 

других математичких форми и облика, као што су облици, величине и др. Утврдили смо да 

ли креативне игре и како креативне игре утичу на интересовање деце. Испитали смо улогу 

креативних игара у учењу почетних математичких појмова. Кроз ауторску песмицу коју 

смо смислила, као и кроз креативне игре које смо одрадила са децом дошла смо до 

закључка да деца препознају и повезују појам броја, да елементи који су битни за сарадњу 

деце и нас као васпитача јесу искрена и јака емоција, разумевање и љубав. Водећи се тиме 

од деце смо добила повратну реакцију, учествовање, надметање и искрен загрљај како 

може само дете да нам приушти. Позитивна комуникацвија је владала и омогућила да се и 

ми као васпитачи и деца добро осећамо, сарађујемо и прихватимо предлоге које упућујемо 

једни другима. Математика представља велики изазов за сваког васпитача. То је област 

која захтева рад на интелектуалном развоју сваког детета и веома је важно да васпитач 

поседује одређене компетенције и знања како стручна тако и преофесионална. 
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Прилози: 

 

Понашање детета Време – фреквенција 

Име детета 0-5 6-10 11-15 16-20 

Активно учествује у раду     

Током игре препознаје бројеве од 1 до 12     

Током игре именује бројеве од 1 до 12     

Пажљив/а је     

Препознају бројеве     

Покретом прате бројалицу     

Незаинтересован/а је за усвајање вредности 

броја 
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