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САЖЕТАК 

Данашњој деци потребан је нов и занимљив начин преношења знања, па је ту своју улогу 

пронашла игра и хеуристички приступ. Математика је један од основних предмета у 

почетној настави. Савремено образовање указује на све већу потребу за проналажењем 

могућности за побољшањем квалитета и надоградњом образовања деце предшколског 

узраста. У предшколском узрасту формирање основних математичких појмова треба да буде 

такво да деца увиде да математика постоји не сама по себи, већ да математички појмови 

одражавају повезаност и односе својствене предметима који их окружују. У пракси, услови 

за примену математичког знања код деце предшколског узраста постоје у различитим 

активностима: док цртају, у оквиру обављања моторичких задатака, постављених задатака 

да обоје предмете, поређају их по облику или величини. Код деце предшколског узраста 

формирају се математички појмови. Свака замисао или мисаони садржај математичког 

објекта зове се математички појам. Преко цртежа и слика долазимо до математичког појма. 

Формирање математичких појмова је процес при ком се врши упоређивање да би се 

утврдиле сличности и разлике међу објектима, при томе се одваја оно што је битно и по чему 

се сврстава у исту категорију са другим појмовима или се издваја као врста или као 

индивидуални појам. Спој интерактивне савремене информационе технологије, може 

допринети успешном учењу кроз игру са децом у предшколским установама. 

Кључне речи: математички појам, математичко - хеуристичке игре, предшколски узраст, би 

бот ( bee bot) роботи. 

  



ABSTRACT 

Today's children need a new and interesting way of imparting knowledge, so games and a heuristic 

approach found their role there. Mathematics is one of the basic subjects in primary education. 

Modern education indicates an increasing need to find opportunities to improve the quality and 

upgrade the education of preschool children. In preschool age, the formation of basic mathematical 

concepts should be such that children see that mathematics does not exist by itself, but that 

mathematical concepts reflect the connections and relationships inherent in the subjects that 

surround them. In practice, the conditions for the application of mathematical knowledge in 

preschool children exist in various activities: while they draw, within the framework of performing 

motor tasks, set tasks to color objects, arrange them by shape and size. In preschool children, 

mathematical concepts are formed. Any idea or thought content of a mathematical object is called 

a mathematical concept. Through drawings and pictures, we come to a mathematical concept. The 

formation of mathematical concepts is a process in which a comparison is made in order to 

determine similarities and differences between objects, thereby separating what is important and 

classifying it in the same category with other concepts, or it is singled out as a garden or as an 

individual concept. The combination of interactive, modern information technology can contribute 

to successful learning through play with children in preschool institutions. 

 

Keywords: mathematical term, mathematical-heuristic games, preschool age, bi bot (bee - bot), 

robot 
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УВОД 

 

Значај математике је вишеструк и неоспоран. Математика представља један од 

основних предмета у почетној настави, па је стога и њено учење већ сврстано у 

предшколским установама и предвиђено планом и програмом рада у раном детињству. Због 

знања која су битна за успешно укључивање у рад, економију, савремену технологију и 

друштво, она се учи од раног детињства. Решавањем математичких задатака, дете развија 

логичко-математичко мишљење. Она је наука која изучава квантитативне односе, 

структуре, облике и простор, законитости; предвиђа случајност и случајне појаве те 

посматра промене у различитим контекстима.  

О примени компјутера у васпитно-образовном раду са децом, у циљу усвајања 

математичких појмова, почело се говорити још 1970. године. Сама примена десила се много 

година касније (почетком 1990-тих година), тек са појавом Windows оперативних система. 

Нови оперативни систем као и хардверска унапређења отворила су врата компјутерима у 

учионицама широм света, а данас су то већ и роботи који помажу деци да им учење буде 

забава и да кроз игру савладају основне математичке појмове типа, појам броја, просторно 

временске релације, следбенике и претходнике неког броја. Савремени мултимедијални 

системи данас мењају традиционалне форме васпитно образовног рада. Они омогућавају 

сталну повратну информацију и праћење напредовања, као и стицање знања данас је 

омогућено коришћењем информационих технологија. На тај начин омогућено је и 

предвиђено самостално стицање знања.  

То значи, на колоквијалан начин, то је скуп метода и различитих техника које нам 

омогућавају да пронађемо и решимо проблем. Тамо где је проналажење оптималног решења 

немогуће или непрактично, хеуристичке методе могу се користити за убрзавање процеса 

проналажења задовољавајућег решења 

 

Када се говори о хеуристичкој игри, тада се мисли на подстицање дечјег откривања 

и експериментирања кроз игру. Данас постоји мноштво модела хеуристичке игре који се 
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може применити у раду са децом предшколског узраста. Ове врсте игара најчешће се играју 

током раног детињства. Данас су у њих уврштена и нека помоћна средства кап што су 

компјутери, роботи, па је тако за потребе овог истраживања примењен бее - бот робот (робот 

пчела), који деци помаже да усвоје одређене основне математичке појмове. Због тога је 

неопходно знати од чега се састоји врста игре (хеуристичке) и шта се са њом жели 

поспешити, стећи или научити, усавршити. 

Кроз хеуристичке игре, деца комуницирају с предметима у овом случају са роботима, 

откривајући основне математичке појмове. Додир је пресудан у овој врсти игре, јер будући 

да су сензорна, деца могу открити текстуре, величине, употребу. 

Циљ мастер рада се базира на методици развоја почетних математичких појмова и 

како се математичко - хеуристичке игре унапређују код деце предшколског узраста уз 

примену хеуристичке методе рада. 
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1. ТЕОРИЈСКИ ДЕО 

1.1. Традиционална настава насупрот савременој настави 

Интердисциплинарно учење све је израженије, као и вештина разумевања и 

предвиђања сложених односа. Као што се области знања нагло шире и постају много 

повезаније, тако ће се при доношењу одлука све више осећати потреба за 

мултидисциплинарним решавањем проблема (Ћебић, 2010). 

У многим научно-наставним дисциплинама, посебно математичким, природно-

научним и техничким, брзи напредак сазнања, мењања концепција научно-наставних 

дисциплина, њихов однос према другим дисциплинама, захтева много више од делимичне 

модификације. 

Традиционални наставни програми усмерени су на давање знања о научним 

чињеницама, теоријама и технолошким променама и настоје да покрију што већи број тема 

и проблема. Аутори ових програма сматрају да садржаји треба да буду логички изложени и 

организовани у један ред, у делове који су разумљиви и изложени тако да омогућавају лако 

репродуковање. 

У традиционалним програмима наглашено је меморисање на рачун мишљења, 

захтева конформизам и више се тежи прилагођавању, него критичности и флексибилности. 

Досадашњи приступ садржају наставе и образовања може се окарактерисати као 

квантитативан, уопштен и неиздиференциран. Програми су често оптерећени сложеним или 

другостепеним материјалом уместо издвајањем основних појмова и водећих идеја. Ученици 

треба да дођу до открића, онако како се она манифестују у природним или измењеним 

условима. 

Једно од суштинских питања у изради наставних програма односи се на избор 

садржаја које треба укључити у програме. При томе се мора водити рачуна о економичности 

тј. одабрани текстови треба да омогуће успешно усвајање на најекономичнији начин. 

Потребно је издвојити водеће теоријске идеје о појединим предметима и одабрати она 

знања, умења, навике и вештине које ће бити оптималне за конкретан предмет и узраст 

ученика. У савременим програмима тежиште је стављено на појмове и појмовне односе, као 
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и на средства и путеве, који се примењују у развоју интелектуалних капацитета (Ђорђевић, 

2001). Савремене теорије активног учења препоручују интеграцију различитих предмета и 

области, посебно у нижим разредима основне школе. Интеграција наставних садржаја је 

појачана са сазнањима о негативним последицама образовања у околности ма система 

претеране уситњености наставног рада и исцепканости наставних садржаја на наставне 

предмете. 

Настава је код нас, пре свега у базичном циклусу основног образовања, садржајно, 

персонално и технолошки исцепкана и међусобно изолована. У таквим околностима неки 

предмети, садржаји и наставници не остварују међусобне додире или их остварују у малој 

количини. У овом случају је веома битна чињеница да деца млађег школског узраста све 

доживљавају визуелно, целовито, комплексно, а не строго подељено као што је случај код 

неких предмета (математике). Савремене теорије учења и наставе у нижим разредима 

препоручују примену игре као важног фактора у интеграцији различитих образовних 

садржаја. Иако игра нуди могућности за примену интегрисане наставе, која на оптималан 

начин имплементира савремену образовну технологију, још увек су малобројни примери 

модела интегрисане наставе на темељу игара. Наставу математике карактерише усвајање и 

процес формирања апстрактних појмова и правила и развијање способности математичког 

мишљења. Савремена методика наставе математике захтева динамичну, разноврсну 

наставу, прилагођену могућностима ученика. Из тога проистиче захтев за правилну 

комбинацију наставних метода, облика и средстава, а у стварању нових појмова веома битну 

улогу треба да има игра.  

Савремене теорије образовања препоручују примену хеуристичке игре и забавних 

телесних активности, диференцијацију и индивидуализацију у настави математике. 

Интеграција ове две области може се постићи имплементацијом појединих, адаптираних 

елемената у наставу математике. Принципи диференцијације и индивидуализације лакше и 

ефикасније се примењују у интегрисаној настави математике. Код све деце, пре свега оне 

која су са недовољно развијеним интересовањем за ову област, примена хеуристичких игара, 

игара у одређеним фазама часа може допринети поправљању интелектуалних и других 

потенцијала и спремности за успешније овладавање математичким садржајима (Мрђа, 

Петојевић и Петровић, 2007). 
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Савремена предшколска установа има задатак да деци обезбеди повољну друштвену 

и материјалну средину са свим потребама, условима и подстицајима за развој богатих, 

разноврсних и смишљених активности којима она могу да се предано баве користећи своје 

укупне потенцијале за развој способности. Она треба да представља средину у којој се свако 

дете осећа сигурно и прихваћено да безбедно и релативно самостално испитује свет око себе, 

да омогући детету да истиче позитивна искуства која ће се изразити кроз склоности и 

способности за активно учествовање у животу и раду заједнице деце и васпитача 

(Правилник о општим основама предшколског програма, Министарство просвете науке и 

технолошког развоја Р.С., 2011). 

Предшколско детињство представља најбурнији период развоја са 

специфичностима и индивидуалним разликама сваког детета. Зато је и најважнија 

педагошка функција предшколске установе да дете као вредност само по себи, носи развојне 

потенцијале, чинилац је сопственог развоја, социјализације и васпитања, уважава узрасне и 

развојне могућности сваког детета. Циљеви ове делатности су, пре свега, подршка 

целокупном развоју детета, тј. пружање услова и подстицаја да развије своје капацитете, 

проширује искуства и изграђује сазнања о себи и другима. С друге стране, она представља 

и подршку васпитној функцији породице која треба да помогне целокупном развоју 

личности детета. 

Општи циљ предшколског васпитања и образовања може се превести у три групе 

циљева, и то (Правилник о општим основама предшколског програма, Министарство 

просвете науке и технолошког развоја Р. С., 2011):  

1) откривање и упознавање самог себе,  

2) развијање односа и стицање искуства и сазнања о другим људима и 

3) сазнавање света око себе и развијање начина деловања на њега. 

Сви ови циљеви, с једне стране, односе се на постигнућа-развијање исхода или 

изградњу сазнања, с друге стране на акције и интеракције које воде изграђивању сазнања и 

развијању постигнућа. 
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1.2. Математичко - хеуристичке игре  

Самоспознајно - хеуристичка метода је управо она метода која је неопходна 

савременој настави и коју ће „открити“ и афирмисати школа 21. века. 

У Европи, последњих година, јавља се занимљив тренд везан за нове димензије 

компетенција наставног кадра, неопходних за функционисање квалитетног образовања. 

Компетенцијски захтеви могу се сврстати у неколико категорија, од којих водећу улогу 

имају информацијске и компјутерске технологије. Потребни садржаји су везани за стицање 

знања из ових области и њихову примену у настави (Липовац и сар., 2021). 

Хеуристика (грчки: откривати, проналазити) јесте вештина проналажења, откривања 

истине (Спремић Солаковић, 2014). У педагогији се придев хеуристички најчешће користи 

да означи проналажење и откривање нових сазнања. У Енциклопедијском речнику 

педагогије (1963) не помиње се хеуристичка настава, већ само хеуристички разговор као 

један од облика методе разговора у којем наставник спретним постављањем питања води 

ученике тако да они властитим напором стичу нова знања. 

Поједини аутори истичу да хеуристика игра „метода проналажења новог“, други 

хеуристику одређују као „део савремене психологије мишљења“ или „учење о решавању 

задатака помоћу продуктивног стваралачког мишљења“ (Спремић Солаковић, 2014). 

Руски дидактичар Хуторској (Хуторской, 2003) под хеуристичком наставом 

подразумева „образовно-васпитни рад ученика и наставника, усмерен на самостално 

проналажење и откривање сазнања“. Према овом аутору, овај начин учења Хеуристичко се 

најчешће састоји из низа задатака који деца могу решити тек ако открију одређене принципе. 

Према њему, оваим начином рада тежи се да дете конструише своју образовну путању, да 

осмишљава и поставља циљеве образовања и тако утиче на организацију образовног 

процеса. Функција знања се мења у овој врсти наставе, а данашњим модерним приступом, 

применом компјутерске технолиогије, робота играчака или баш робота дете је још више у 

могућности да схвати вредност таквих знања, али тек онда када је и сам оспособљен да 

ствара аналогне образовне производе.  

Задатак васпитача, наставника, педагога је да помогне сваком детету да пројектује 

своју образовну путању кроу процесе учења, игре. Оно је тим начином рада упоређује са 
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верификованим научним достигнућима и да доприноси сопственом интелектуалном развоју 

играјући се. Сви ови принципи рада и циљеви, као и исходи односе се на примену 

математичко хеуристичке игре у предшколским установама, само што су задаци 

једноставнији, примерени узрасту и потребама детета. Највише се односи на појам броја, 

просторно временске релације, утврђивање претходника и следбеника, бројање уназад, 

одређивање скупова, већег или мањег броја ентитета у скупу. 

Хеуристика у раду није само наставна метода, него обухвата комплетну организацију 

наставног процеса, а игра је део ње у васпитно образовном раду деце предшколског узраста. 

Она је усмерену на откривање знања, у којој су функције детата и васпитача посебно 

разрађене. 

Како наводи Николић (2021) учење путем самоспознајне полиформне хеуристике, 

као доминантне методе у оквиру поставки интерактивне наставе, садржај није презентован 

у готовом облику који ученици треба да усвоје, већ мора бити откривен, по могућности на 

различите начине. Оваквим начином рада се повећава интелектуална моћ, мотивација, 

активност у учењу, при чему се јавља осјећање задовољства због извршеног рада деце 

(Николић, 2021). 

Коначни, финални исход активности кроз игру предстваља формирање представе и 

утемељена значења математичких појмова, умења и вештине при чему су игровни облици 

само подстицајно средство у служби васпитно образовних задатака. Активности кроз 

примену хеуристичких игара могу се реализовати по следећој шеми (Мандић, 2013): 

1) постављање дидактичког циља у виду игровног задатка, 

2) активност се одвија по правилима игре, 

3) васпитно образовни садржајији су игровно средство, 

4) активност поприма такмичарски карактер и 

5) добар резултат у игровном елементу је уједно и добар педагошки резултат. 

Хеуристичка игра као и сваки други наставни систем има своје добре и слабе стране. 

Позитивна је чињеница да добре стране превладавају и хеуристичку игру сврставају меду 

више и сувремене наставне системе. 
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1.3. Значај предшколског математичког образовања 

Почетно математичко образовање у предшколским установама условљено је многим 

научним и друштвеним факторима. Његово место и значај одређени су улогом коју 

предшколско васпитање и образовање има у развоју личности детета. С друге стране, важно 

је напоменути и чињеницу која се односи на значај математике и математичког образовања 

у савременом друштву. Оно доприноси и развоју важних особина личности. 

Математичко образовање у дечијем вртићу служи подстицању логичко- 

математичком мишљењу. Оно детету олакшава сазнавање света око себе и развија начине 

деловања и сређивања искуства. Логично мишљење му помаже да потпуније открива и 

упознаје самога себе, своје потребе и мисли и развија интелектуалну самосталност, као и да 

успостави комуникацију са другим људима. Процес математичког сазнања је интегрисан са 

осталим областима сазнања, а не изолована област и обухвата све утицаје, поступке, акције 

и интеракције које воде изграђивању физичког и логичко-математичког сазнања. 

Математичка сазнања иницијативно изграђују логику, способности и умења да у 

свакодневним практичним, животним ситуацијама деца решавају различите проблеме. У 

том процесу битна је интелектуална активност, унапређивање сазнајних способности, а 

математичка знања се јављају као евентуални исход. 

Полазећи од тога да математика и математички појмови, као апстракције вишег реда, 

нису дате „априори”, математика за предшколско дете не може бити учење дефиниција, 

формула и механичких поступака већ развијање унутрашњих процеса. Зато треба стварати 

услове да деца у свакодневним животним ситуацијама, слободним играма, планираним 

активностима, истраживачко-сазнајним и стваралачко-изражајним, уметничким, говорним, 

спортско-рекреативним, друштвеним приликама, могу да: 

1) посматрају, испробавају и експериментишу, манипулишу, уче кроз сопствено 

откриће; 

2) опажају, препознају, разликују и откривају физичка својства предмета која их 

окружују: облик, боју, величину; 
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3) прикупљају информације и податке, стварају претпоставке и самостално 

закључују и обављају операције са разноврсним конкретним предметима, 

користећи се својствима и односима међу предметима и појавама; 

4) изграђују логичко-математичка сазнања: уређују и стављају у различите 

односе-ређају, стварају поретке, обрасце, придружују, сортирају, групишу и 

категоришу ствари, откривају начине утврђивања колико чега има; 

5) размењују са другима и презентују своје идеје и закључке; вербализују и 

образлажу своје акције и начине долажења до решења; постављају другима 

задатке; 

6) представљају на различите начине, комбинују, варирају, мењају распоред, 

стварају нове моделе и шеме, повезују симболе и значење користећи 

различите начине представљања (симболе, моделе, линије, тачке, слике, 

цифре, покрете знаке); 

7) развијају сопствене способности, уочавају сличности и разлике, анализирају, 

стварају претпоставке, уочавају логичке последице, издвајају битно од 

небитног, уопштавају, замишљају, симболизују, планирају, полазе од „мисли 

ка акцији”, разумеју и користе почетне математичке операције 

придруживања, класификовања, ређања и серијални низ, бројања, 

процењивања; 

8) повећавају осећање компетенције кроз постепено откривање својих 

могућности и ограничења својих чула; изграђују интелектуалнну 

самосталност ослобађањем од сопственог егоцентризма (стављајући се у 

позицију другог) делују на средину и развијају осећај да су способни да 

решавају проблеме и задатке; 

9) примењују и користе различита дидактичка средства у решавању проблема у 

свакодневним ситуацијама и активностима у вртићу; уочавају и формулишу 

проблеме; праве логичку анализу ситуација; откривају и изграђују сопствене 

начине решавања проблема примењују почетну математичку логику у 

њиховом решавању и образлажу своје поступке; 
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10) имају прилике да виде друге одрасле особе и децу како користе своје искуство 

из математичке логике (Правилник о општим основама предшколског 

програма, Министарство просвете науке и технолошког развоја Р.С. 2011). 

Актуелна метода за учење математике је дидактичка, а подела је на традиционалне и 

савремене методе. Постоје различите дефиниције и поделе које се разликују од аутора до 

аутора. 

Према Теодосићу којег наводи (Николић, 2021): 

1) метода показивања (демонстрација) и посматрања, 

2) метода живе речи (наставниково усмено излагање и разговор) и 

3) метода рада с књигом 

Према Јањушевићу којег наводе Прентовић и Сотировић (1998): 

• Метода за обраду новог градива: 

➢ монолошка или усмено излагање, 

➢ дијалошка или метода разговора и 

➢ аудио-визуелна метода 

• Метода читања 

• Метода показивања 

• Метода за утврђивање градива 

Прентовић и Сотировић (1998) деле методе на: 

• вербално-текстуална метода 

➢ усмена реч (монолог, дијалог) и 

➢ писмена реч (рад на тексту, текст као илустрација) 

• илустративно-демонстративна метода и 

• лабораторијско-експерименталне методе 

У процесу стицања знања, безусловно је да се најбољи резултати постижу 

посредством и уједињеним деловањем више метода. Применом вербалне методе, тј. 

монолошке и дијалошке методе, знања се доминантно усваја посредством чула слуха. 

примена текстуалне методе подразумева да се знање превасходно стиче путем чула вида. 
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Међутим, примењивањем комбиновања илустративно-демонстративне и вербално-

текстуалне методе, знања се стиче посредством свих чула, па лакше долази до интегралног 

откривања свих компоненти појма. 

Полиформност таквог перципирања представља главни разлог ефикаснијег дејства 

ове комбинације метода, изражене убрзавањем процеса усвајања и формирања појмова од 

стране ученика у односу на пут стицања спознаја изолованих вербално-текстуалном 

методом или самом илустративно-демонстративном методом. Зато у модерној настави 

математике ове две методе треба примењивати комбиновано у виду полиформног јединства 

њихових методских облика. На основу анализе Р. Арнхајмових ставова о визуелном 

мишљењу и проучавању идеја, Л. Вигодског о вези мишљења и говора, посматраних у 

смислу интегралности М. Марјановићеве синтезе о трокомпонентности појма, а на основу 

нашег вишедеценијског искуства у непосредној настави математике средње школе и 

савремених дидактичких тенденција, утемељених на законима дијалектике, долазимо до 

спознаје да илустративно-демонстративна метода у комбинацији с вербално-текстуалном 

методом пружа неслућене могућности за најефикаснију примену принципа полиформности 

(Мандић, 2013). 

Ово посебно треба нагласити када се ради о његовој примени у виду садржајних 

компоненти наставе, тачније геометријском полиформизму „шаригиновског типа“. Одговор 

на питање: Зашто је то тако? лежи у претходно наведеним чињеницама, као и томе да 

визуелно мишљење (мишљење у сликама) има особину свеобухватности, тј. интегралности 

која изазива познате ефекте „аха доживљаја“, који се убрзавају различитим приказивањима 

истог примера одговарајућим методским појединостима илустративно-демонстративне 

методе. На тај начин се најједноставније приказују дати проблеми, нпр. пиктограмским 

записима, што ствара лакше формирање идеограмских представа менталних слика „аха 

уочавањем“ трокомпонентне структуре појма, врстама својеврсних полиформности 

принципа очигледности. 

Због свега наведеног, скоро невероватно звучи чињеница да полиформна 

комбиновања илустративно-демонстративне методе и вербално-текстуалне методе нису 

нашла довољно места у оквиру методика наставе математике основне и средње школе, па 

самим тим ни у практичној примени у учионици. 
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Универзална метода требала би да, у процесу перципирања математичких садржаја, 

активира свих пет чула ученика (вид, слух, додир, укус, мирис). Ово је јасно ако имамо на 

уму да је сваки математички појам, сам по себи, мањег или већег степена апстрактности 

трокомпонентан, тако да илустровањем и демонстрирањем уз одговарајуће вербална 

методска интерпретирања лако долазимо до нивоа менталних слика, тј. иконица као 

доминантних носилаца информација, што заједно с нивоом симбола – речи и нивоом 

примера, ученицима омогућава јасна поимања проучаваних математичких феномена ( 

Николић, 2016). 

1.4. Математички појам 

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).  

 

Код деце предшколског узраста формирају се математички појмови. Свака замисао 

или мисаони садржај математичког објекта зове се математички појам (Прентовић, 2004). 

Преко цртежа и слика дете долази до сазнања о неком математичком појму. 

Процес при коме се врши упоређивање да би се утврдиле сличности и разлике међу 

објектима зове се формирање математичког појма (Прентовић, Р. и Прентовић, Б., 2011). У 

таквом процесу дешава се одвајање битног од небитног. 

Када долази до формирања математичких појмова, тада се највише користе мисаоне 

операције. Код деце предшколског узраста користе се углавном четри мисаоне операције и 

то: апстракција, генерализација, диференцијација, конзервација (Шимић, 1998). 

Процес усвајања математичких појмова одвија се у две етапе (Прентовић и 

Сотировић, 1998): 
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• Стицање математичких појмова (знања); 

● Усвајање математичких појмова (знања); 

 Процес стицања математичких појмова одвија се у четри фазе према истим 

ауторима(Прентовић и Сотировић, 1998): 

● Фаза примања информација преко разних извора; 

● Фаза примене мисаоне информације на примљене информације; 

● Фаза формирања математичких појмова, исказа и извођења закључака као 

резултат мисаоних операција са добијеним; 

● Фаза у којој се проверава обим стечених знања. 

 Процес усвајања математичких појмова одвија се такође у четри фазе (Шимић, 1998): 

● Фаза у којој се утврђују стечени појмови понављањем најзначајнијих 

елемената у процесу стицања појмова; 

● Фаза примене стечених појмова у новим ситуацијама; 

● Фаза повезивања новостечених знањаса раније усвојеним знањем; 

● Фаза понављања стечених знања после дужег или краћег периода. 

Објекти поседују одређене особине помоћу којих се разликују једни од других. Та 

својства могу бити (Прентовић, Р., Прентовић, Б., 2011):  

1) појединачна, особина коју поседују само један објекат и  

2) општа, особине које се односе на скуп објеката. 

Пример I 

Особина је Месеца да ротира око планете Земље је појединачно својство, зато што га 

има само један објекат, али особина планета да ротирају око Сунца је њихово опште 

својство, зато што га поседује више објеката. Опште особине могу бити: - карактеристичне 

(суштинске) (битне) и - некарактеристичне (небитне). Суштинска својства објекта су његове 

особине које га разликују од других објеката, односно то су његове карактеристике. 

Пример II 

Карактеристична својства за правоугаоник су: има праве углове и једнаке дијагонале, 

а друга његова својства (паралелност и једнакост наспрамних страница, централна 

симетричност и сл.) су особине и других паралелограма. 
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Научна форма са којим се одређују суштинска својства објеката који се проучава, 

утврђен је са једним одређеним термином, који се зове појам (Ћебић, 2010). У суштини, 

појам представља мисаону репродукцију датог објекта, који по договору представља термин 

конкретног појма (Ћебић, 2010). 

Пример III 

Појам кружнице мисаоно представља особину одређеног скупа тачака у равни 

(подједнако удаљени од једне фиксне тачке у равни). Карактеристична својства датог појма 

сачињава његов садржај. 

Пример IV  

Садржани појма четвороугла је у његовој карактеристичном својству: то је многоугао 

који има четири странице. Скуп свих објеката који имају иста карактеристична својства зове 

се обим појма. 

Пример V 

Обим појма четвороугла сачињава: паралелограм, трапез и трапезоид. Између 

садржаја и обима појмова постоји једна карактеристична зависност која се односа на садржај 

и обима датог појма. Наиме, уколико је шири обим појма онда је сиромашнији (ужи) његов 

садржај. 

Пример VI 

Појам паралелограма има шири (има већи обим) у односу на појам правоугаоника, 

зато што обим паралелограма обухвата поред правоугаоника и ромб и ромбоит. Појам 

правоугаоника, наиме, има богатију садржај од појма паралелограма, будући појам 

правоугаоника има сва карактеристична својства паралелограма (наспрамне стране су 

једнаке и паралелне, наспрамни углови су једнаки, суседни углови су суплементи и сл.), 

међутим, он има карактеристично својство које нема појам паралелограма (прави углови и 

једнаке дијагонале). 

Ако са Р(А) означимо обим датог појма А, са Р (V) обим датог појма V, при чему 

обим датог појма V је садржан у обиму појма А, тада, користећи скуповну симболику, 

можемо написати следећу релацију: 
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Р(V) < Р(А). 

У том случају појам V назива се врсни а појам А родни у односу на појам V. 

Пример VII 

Правоугаоник је врсни појам у односу на појам паралелограма, а појам 

паралелограма је родни у односу на појам правоугаоника. Појам правоугаоника издваја се 

од појма паралелограма на основу карактеристичног својства (углови су прави и дијагонале 

су једнаке међу собом), која називамо врсна одлика. Реченица са којом се открива садржај 

датог појма, односно са којом набрајају његова карактеристична својства, помоћу које се 

издвајају сви објекти који имају иста својства, назива се дефиниција појма. 

Пример VIII 

Реченицом „Паралелограм је четвороугао са по двема наспрамним паралелним 

страницама” исказана су два карактеристична својства појма паралелограма помоћу којих 

се разликује од других геометријских фигура, односно то је дефиниција паралелограма. 

Појмови који су у родном односу најчешће се дефинишу преко најближег родног појма и 

врсном одликом. 

Пример IX 

У дефиницијама паралелограма родни појам је четвороугао а врсна одлика је 

паралелност наспрамних страница. Дефиниција исказана на овај начин састоји се од: - појма 

који се дефинише (дефиниенд), - логичке везе и - дефинициони појам (дефинирач). Пример 

- У дефиницији „Троуглом називамо многоугао са три стране”, појам који се дефинише је 

„троугао”, логичка веза је „називамо”, а дефинициони појам је „многоугао”. Врсна одлика у 

овој дефиницији је број страница у троуглу. Са методичког и стручно математичког аспекта 

потребно је да формулација дефиниције појма да буде свеобухватна, јасна и без сувишних 

података, да не улази у зачарани круг логичких бесмислица, не сме изостати родност појма, 

да се искаже са најмање речи и да буде усаглашена, сразмерна, што подразумева да се његов 

обим садржи у обиму дефиниционог појма („квадрат је правоугаоник са једнаким 



16 

страницама” значи: квадрат = правоугаоник са једнаким страницама). У математици има 

појмова који се прихватају без дефиниције, односно не дефинишу се. Ти појмови се зову 

основни. Такви су: скуп, елеменат, природан број, тачка, права, раван, растојање итд. 

Приликом изграђивања математике као науке, на основу основних појмова 

дефинишу се сви други појмови који се називају изведени. Такви су појмови: дуж, троугао, 

угао, кружница итд. 

Обим појма обухвата све објекте који имају наведену карактеристику. Подела 

појмова на подскупове, односно класе, назива се класификација појмова. Класификација 

појмова врши се на основу одређених правила, од чије примене зависи њена доследност и 

сигурност. Правила класификације: - класификација обима појма врши се упоређивањем са 

једном карактеристиком која се назива основа деобе (класификације), - сви подскупови 

добијени при деоби појмова су не празни и дисјунктни, - унија свих подскупова једнака је 

целом скупу, односно обиму појма и - добијени подскупови или класе, који се зову врсте, 

најближи су родном појму скупа. 

1.5. Потенцијални програмски садржаји васпитања у развијању 

почетних математичких појмова код предшколске деце 

Програм предшколског васпитања и образовања садржи и специјалну припрему која 

обухвата садржаје који доприносе остваривању наставног програма у првом разреду, у том 

циљу ћемо размотрити и анализирати садржаје из предшколског математичког образовања, 

као и њихову улогу и значај за основно математичко образовање. 

Садржаји који се односе на опажање и схватање простора и просторних однос а 

доприноси да деца буду припремљена за схватање и развијање основних геометријских 

појмова, просторних односа, схватања апстрактности просторних димензија и величина у 

основној школи. Скуп и логика су области које су присутне у почетној настави математике, 

јер се непрекидно користе у обради свих предвиђених садржаја наставе математике. Деца у 

предшколским установама уче да манипулишу са разним конкретним предметима и 

уочавају логичке операције, груписање, издвајање и разликовање особина предмета, 
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налажење сличности и разлике међу њима, класификовање, операције састављања и 

растављање скупова, придруживање и представљање скупа. 

Изграђивање ових појмова доприноси да се садржаји из математике у првом разреду 

продубе и правилно схвате и примењују у даљем школовању. Организоване активности 

бројања предмета, покрета, звукова, серијално бројање, изграђивање појма низа, појма цело, 

половина и део, доприносе да деца ове основне појмове у почетном математичком 

образовању правилно и трајно разумеју. 

Скуп природних бројева је костур садржаја из математике у првом степену основног 

образовања, па је разумевање појма броја основа за схватање и аритметичких операција са 

њима и многе законитости које се преносе на остале елементе садржаја математике. 

Развијање појмова геометријских облика у равни и простору у почетном математичком 

образовању је основа за схватање основних геометријских појмова. 

Геометрија је увек била за ученике „тешка”, а њено схватање је зависило од квалитета 

развијања тих појмова од стране наставника (васпитача). Геометријски појмови у основном 

математичком образовању су основа за изградњу теорије геометрије која је потребна да се 

зна у многим животним ситуацијама. Зато треба посебно нагласити улогу и знање васпитача 

и наставника за правилно и трајно усвајање математичких и осталих знања, умења и навика 

од стране ученика. Садржаји о мерењу величина и мерама прожима читав програм почетне 

наставе математике. Зато активности у предшколским установама са децом у којима 

опажају, схватају и практично мере, процењују различите величине, при чему користе и 

нестандардне мере, солидна су основа да дете буде припремљено да изгради и формира 

појмове о величинама, мерењу и мерама. 

Представе о времену као величине ученици изграђују кроз наставне и ваннаставне 

активности. У предшколском периоду деца уочавају смену дана и ноћи, смену годишњих 

доба и формирају прве представе о времену. Све те активности доприносе изграђивању 

појма времена, а који се продубљује у основној школи увођењем јединица за мерење 

повезаних са блоковима природних бројева који се изучавају у одређеном разреду 

(Прентовић, 2004). Основама програма предшколског васпитања и образовања деце узраста 

од три до седам година (Модел А) конкретизовани су општи циљеви логичко-математичких 
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активности. Анализом ових циљева могу се идентификовати следеће целине програмских 

садржаја: 

Логичке операције са конкретним предметима и формирање појма скупа (Ванит, 

Гајтановић, 2014): 

1) развијање појма броја; 

2) структурирање простора; 

3) структурирање времена; 

4) развијање појмова о геометријским облицима и 

5) величине и мерење. 

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.  

 

1.5.1. Логичке операције са предметима и појам скупа 

Како наводе Ванит и Гајтановић (2014), код логичких операција треба водити рачуна 

о развоју следећих ствари: 

1) уочавање сличности и разлика између објеката (у целини и у погледу 

особина). Разликовање и издвајање појединих својстама предмета (величина, 

боја, облик, употреба); 

2) класификовање (груписање) предмета на основу једног критеријума и мењање 

критеријума груписања, формирање класе предмета и описивање заједничког 

својства свих чланова класе. Унакрсна класификација (груписање објеката на 

основу два критеријума); 

3) ређање предмета у растуће и опадајуће низове на основу разлика у погледу 

датог својства (серијација); 



19 

4) практично формирање скупова и утврђивање припадности појединих 

елемената скупа. Растављање и састављање скупова; 

5) операције придруживања елемената скупа. Упоређивање и утврђивање 

једнакости и неједнакости између скупова; 

6) формирање појмова: једнако, неједнако, мање, више и 

7) серијација (без бројања 9 на основу броја елемената у скупу). 

1.5.2. Појам броја 

Код развоја појма броја, братити пажњу на следеће (Ванит и Гајтановић, 2014): 

1) Бројање као посредна и уопштена операција придруживања; 

2) Број као особина једнако бројних скупова (уз занемаривање природе и 

просторног распореда елемената датих скупова); 

3) Скуп природних бројева до 10. Структура бројева до 5 односно до 10. 

Графичко представљање скупова. Уочавање места сваком броју у бројном 

низу (бројање по 1 унапред и уназад, по два унапред и уназад). Бројеви већи 

и мањи за 1 и 2). 

1.5.3. Структурирање простора 

Ванит и Гајтановић (2014) указују на значај структурирања простора деце 

предшколског узраста, при чему наглашавају потребу за праћењем следећих ствари: 

1) препознавање положаја предмета у односу на себе (лево, десно, у средини, 

испред, иза, горе, доле, испод, изнад, поред и сл.) и 

2) схватање положаја предмета и простора независно од себе (у, на, унутар, 

изван, дуж предмета, на граници, преко, испред, иза, поред, наоколо, између, 

дотичу се, секу се, обилазе се и сл.). 

1.5.4. Структурирање времена 

Приликом рада са децом предшколског узраста, и учења структурирања времена 

треба водити рачуна о (Месарош-Живков, 2008): 
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1) орјентацији у времену на основу оријентира: из свакодневног живота (оброци, 

спавање, устајање, јутро, викенд, активности режима дана у дечјем вртићу и 

сл.) и објективних показатеља (пешчани сат, истицање воде кроз малу рупу на 

конзерви, сагоревање свеће, метроном) и 

2) уочавању временских односа: симултаности, сукцесивности, циклуса и 

процеса на појавама и догађајима из свакодневног живота друштвене и 

природне средине. 

1.5.5. Геометријски облици 

Уочавање и именовање објеката из непосредне околине који имају облик коцке, 

лопте, круга, квадра, правоугаоника, пирамиде, троугла, ваљка, елипсе, трапеза и сл. уз 

занемаривање њихових осталих особина. 

1.5.6. Величине и мерења 

Приликом рада на величини и мерењима мора се водити рачуна о следећем (Ванит и 

Гајтановић, 2014): 

1) просторне димензије: по супротности (мало – велико, дугачко – кратко, 

високо – ниско, широко – уско, дубоко – плитко, лако – тешко), по градацији 

(мало-мање-најмање, кратко-краће-најкраће, уско-уже-најуже, ниско-ниже-

најниже, плитко-плиће-најплиће, лако-лакше-најлакше) и према супротним 

димензијама; 

2) величине: дужина, маса, запремина, њихово мерење и јединице мере: метар, 

килограм, литар; 

3) време као величина, његово мерење и јединице мере: час, дан, седмица, месец, 

година (годишње доба) и 

4) материјалне вредности као величине: трампа, погађање, продаја, куповина, 

новац, плаћање, зајам, дуг и сл. 



21 

1.6. Примена би бот робота у припремној предшколској групи 

Робот бее-бот може да се користи ефикасно у учењу и усавршавање многих задатака 

са децом предшколског узраста, од учења форми, облика, боје па све до усвајања основних 

математичких појмова, појма броја, просторно временских релација (горе-доле, лево-десно), 

следбеника и претходника неког броја. 

Робот бее-бот је дизајниран да га користе млађа деца, па је популација деце у 

предшколским установама идеална група. Његова употреба је веома једноставна и пријатна, 

интересантна за децу. Овај едукативни робот учи децу различитим појмовима. 

У облику пчеле, овај робот има неколико дугмади на леђима. Једноставно се притисне једно 

од њих да би га укључили. Затим, детету је врло једноставно да га програмира притиском 

на упутства један за другим (десно, лево, право). Поштује упутства, прати програм који дете 

нареди и може да садржи до 40 команди. На сваком кораку производи звучни ефекат и 

трепери да спречи његово извођење. Едукативни робот бее-бот се лако укључује притиском 

на једно од дугмади. Могу да напредујем, да се вратим, да се укључим за 90 степени и да се 

зауставим када наиђе на препреке. Може се пунити УСБ каблом, прелази у стање 

приправности без коришћења након два минута и има 8 сати аутономије. 

Робот омогућава учење боја, облика, оријентације, абецеде и многих других вештина, 

па и математичких основних појмова. Дакле, генерално се може користити са бее-бот 

теписима који представљају квадрате од 15 цм, или са другим тематским теписима. 

Такође је могуће користити други блуе-бот повезан са роботом са његовом 

програмском траком. Дете поставља своје налоге у траку материјализовану картицама по 

утврђеном редоследу, а робот извршава команде. Тако дете може да прати своје 

програмирање. Коначно, уз бее - бот апликацију, деца могу директно да се тренирају на 

таблету да командују пчели и програмирају све њене покрете. 

Едукативни робот је идеалан за предшколске установе. Постоје роботи бее-бот 

пакети који одговарају постољима и сваки има шест робота. Тако да се може користити у 

предшколским установама да научи децу да програмирају, да их усмерава и даје бројне 

могућности у учењу. Робот се може сматрати одличним алатом за игру и учење 

математичких појмова али и страних језика. Тако се код детета ствара социјализација са 
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другом децом, концентрација, антиципација и меморисање програма, а да и не схватају да 

уче, јер имају осећај да се само играју. Алат повезан са бее-бот теписима је идеалан за 

комбиновање игрица са учењем. 

 

 

Слика 1. Бее бот роботи (извор: аутор) 

Би бот робот је идеално полазиште за подучавање деце програмирању. Рад са би бот-ом учи 

сву децу структурираним активностима, развијању маште и нуди низ могућности за 

проучавање односа узрока и последица. Значај роботике за развој деце је велик и разнолик. 

Путем роботике је могуће остварити и ојачати код деце истрајност и упорност. Уколико 

васпитач хвали дете у току рада, тада оно изграђује истрајност. Уколико васпитач хвали 

дететов крајњи резултат и награди га онда он изграђује упорност и жељу да дете понови тај 

резултат. Значи понашање које желимо да изградимо код детета остварујемо похвалом 

међурезултата рада као и коначног резултата, а погрешно је похвалити и наградити само 

коначни резултат.  

Затим, дете стиче и јача своје самопуздање кроз роботику. Овај аспект се остварује тако што 

робот награђује дете сваки пут када га дете добро испрограмира. То је награда коју робот 

даје детету и дете је тада радосно и жели да учи даље и да напредује радећи сложеније 

задатке. Робот је објективан и непристрасан оцењивач. Кроз роботику дете развија смисао 
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за тимски рад, сарадњу и комуникацију. Развија и своје критичко мишљење, зна да заступа 

своје и уважава туђе мишљење кроз активно слушање. Формирање математичког мишљења 

је процес који траје и због тога је важно искористити све потенцијале које информациона 

технологија пружа за остваривање позитивног утицаја на дечји развој, подизање квалитета 

свих сегмената васпитно-образовног рада и развој медијске културе детета (Анђелковић, 

2008: 209).  
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2. МЕТОДОЛОШКИ ДЕО 

 

2.1. Методологија истраживања 

Овим истраживањем смо желели да утврдимо да ли математичко – хеуристичке игре 

уз примену би бот робота утичу на интересовање деце у учењу почетних математичких 

појмова. 

 

2.2. Проблем истраживања 

Проблем истраживања је: да ли деца у припремној предшколској групи кроз 

математичко- хеуристичке игре лакше савладавају основне математичке појмове. 

 

2.3. Предмет истраживања 

Предмет истраживања је: математичко-хеуристичке игре које утичу на учење 

основних математичких појмова у припремној предшколској групи и то у смислу: 

коришћење бее - бот робота и лакшег усвајања појма броја; усвајање појма основних 

просторних релација (лево, десно, напред, назад) и лакшег усвајања појма претходник и 

следбеник броја. 

 

2.4. Циљ истраживања 

Циљ истраживања - испитати да ли математичко - хеуристичке игре унапређују 

усвајање основних математичких појмова у припремној предшколској групи.  
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2.5. Задаци истраживања 

Задаци истраживања:  

1) испитати да ли деца у припремној предшколској групи  уз коришћење бее - 

бот робота лакше усвајају појам броја; 

2) испитати да ли бее - бот робот утиче на усвајање појма основних просторних 

релација (лево-десно, напред-назад) 

3) испитати да ли деца у припремној предшколској групи  лакше усвајају 

претходник и следбеник броја уз математичко - хеуристичку игру. 

 

2.6. Хипотезе истраживања 

За потребе истраживања постављена је општа хипотеза истраживања: 

Х -  Хеуристичко- математичка игре ће олакшати усвајање основних математичких 

појмова. 

Ради лакше прегледности рада постављене су и помоћне хипотезе:  

Х1 - претпоставља се да ће деца  у припремној  предшколској групи уз коришћење 

бее - бот рообота лакше усвојити појам броја; 

Х2 - претпоставља се да ће деца у припремној  предшколској групи уз коришћење бее 

- бот робота лакше усвојити појам основних просторних релација (лево-десно, напред-

назад); 

Х3 - претпоставља се да ће деца у припремној  предшколској групи математичко- 

хеуристичком игром лакше усвојити претходник и следбеник броја. 
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2.7.  Метод рада 

Реализовано истраживање је било емпиријско трансверзалног типа, што значи да је 

примењено само једно анкетирање пригодног и намерног узорка испитаника. Подаци су 

прикупљени коришћењем анонимног анкетног упитника затвореног типа са четири нивоа 

закључивања (Да, Не, Можда, Нисам сигуран.) Примењени упитник имао је за циљ 

утврђивање квалитета примене хеуристичко-математичке игре на усвајање основних 

математичких појмова код деце предшколског узраста.  

Такође, користиле су се стандардне методе, статистичка, библиографско - 

спекулативна и емпиријска метода. 

2.8. Узорак испитаника 

Узорак испитаника обухватио је 30 деце предшколског узраста (6-7 година) који су 

похађали Предшколску установу: „Наша радост“ – вртић „Хајди“ у Суботици, од тога 14 

дечака и 16 девојчица, насеље Мали Бајмок. У тренутку истраживања, сва деца која су 

учествовала у реализацији су била здрава, без менталних или неких других потешкоћа. 

Табела бр.1 Структура испитаника према полу: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пол деце N 

Мушки 14 

Женски 16 

30 
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2.9. Узорак мерних инструмената/варијабли/техника 

У сврху прикупљања података коришћена је техника интервијуа, а за потребе 

истраживања састављен је упитник који се састоји од питања комбинованог типа, унапред 

припремљених. Питања у упитнику су чинила зависне варијабле у истраживању: 

1) Да ли волиш да се играш бее-бот-ом? 

2) Да ли ти бее-бот помаже да научиш шта је лево-десно, напред-назад? 

3) Да ли ти је математика забавнија са бее-бот-ом? 

4) Да ли причаш са својим родитељима о бее-бот-у? 

5) Да ли ти је сада јасније шта је лево, а шта десно? 

6) Да ли ти је сада јасније шта је напред, а шта назад? 

7) Да ли знаш да бројиш до 10? 

8) Да ли знаш да бројиш у назад? 

9) Да ли знаш шта значи претходник, а шта следбеник броја? 

10) Да ли су ти се свиделе ове математичке игре? 
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3. РЕЗУЛТАТИ  ИСТРАЖИВАЊА  И  ЊИХОВА  ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

 

Истраживање је реализовано у објекту Предшолске установе: „ Наша радост“ – 

вртић  „Хајди“  у групи „Мачићи“, у приградском насељу Суботице у Малом Бајмоку, за 

време када су деца радила усмерене активности. Пре самог почетка истраживања, 

родитељи/старатељи су дали писмену сагласност чиме потврђују да су сагласни о 

спровођењу истраживања (Хелсиншка декларација о правима учествовања деце у 

истраживањима). Родитељи/старатељи су били упознати са поступком рада и начинима 

истраживања. Као и са очекиваним резултатима овог експерименталног третмана. 

Деца су прво урадила три задатака која су се односила на утврђивање основних 

математичких појмова (појам броја, релације и претходник и следбеник броја до 10). А 

потом су након завршене игре, деца одговарала васпитачу на постављена питања.  

Деца су усменим путем одговара на постављена питања васпитача који их је 

анкетирао. Водећи рачуна да свако дете разуме питање.  

 

Задатак 1. Усвајање појма броја 

Након упознавања  деце са бее-бот роботом и објашњавањем васпитача како бее - бот ради 

и његове функције васпитач демонстрира деци задатак. Деца имају задатак да на готовој 

подлози поређају бројеве од 1 до 10 и давањем задатих функција на тастерима бее - бота 

робота програмирају да покретима дође до жељеног броја. Дете га је, прво замислило, па 

рекло, након чега смо избројали сви у глас до замишљеног броја и тек након тога стисли 

опцију старт која се нелази на роботу да би дошао до циља и одређеног броја. На тај начин 

усвајамо појам броја од 1 до 10. Деца су након решавања постављеног математичког задатка 

усвојила појам броја од 1 до10 без помоћи одраслог и сваки понаособ именовала без грешке. 
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Слика 1.                                   Слика 2.                                Слика 3. 

(Извор: слика 1, 2 и 3 аутор) 

 

Задатак 2. Усвајање појма основних просторних релација  

(лево - десно, напред - назад) 

Деца су уз помоћ васпитача искоцкала подлогу на хамер папиру димензија 4 x 4, украсили 

је инсектима на тему пројекта којим смо се бавили у том тренутку. На тај начин је васпита 

желео да обнови просторне релације (лево - десно, напред - назад), стављајући инсекте на 

различите стране искоцкане подлоге по којој ће се кретати бее - бот робот када му деца 

задају задатак. Након кратког упутства васпитача и објашњавања чему служе стрелице које 

се налазе поред подлоге по којој се креће бее- бот ( васпитач је објаснио деци да смер 

постављања стрелица зависи искључиво од њихове жеље како ће задати задатак роботу куда 

да се креће) деца су почела да стискају функције на роботу и да му дају задатке. Након 

програмирања робота, свако дете је добило могућност да то уради само или уз помоћ 

васпитача, лакше су обновљени појмови просторних релација. Игра се понављала у току 

недеље више пута због заинтересованости деце. 



30 

 

Слика 1.                                    Слика 2.                                   Слика 3. 

(Извор: слика 1, 2 и 3 аутор) 

 

Задатак 3. Усвајање претходника и следбеника бројева до 10. 

Деци је понуђен воз са локомотивом и 10 вагона направљеним од папира и пластифициран. 

Добили су задатак да поставе локомотиву на водећу позицију, а након тога уз бројање од 1 

до 10, на глас и вагоне. На две одвојене гомиле постављени су од стране васпитача цедуљице 

са бројевима од 1 до 10, а на другој гомили цедуљице са туфнама такође од 1 до 10. Први 

задатак је био поставити бројеве редоследом од 1 до 10, а након тога поред тих цедуљица и 

одговарајућу туфну која припада броју у редном низу. Други задатак, по склањању 

цедуљица је био поставити један одабрани број, а затим му додати следбеник, а након тога 

и предходник. По завршетку задатака деца су самовољно бројала бројни низ од 1 до 10 

унапред, а онда и бројни низ од 10 до 1 уназад. Препознали су све бројеве у бројном низу, 

њихове предходнике и следбенике.  
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Слика 1.                                    Слика 2.                                   Слика 3. 

(Извор: слика 1, 2 и 3 аутор) 
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Табела бр.1 : Полна структура 

   

  Фреквенција Проценат 

Мушки  14 46,67% 

Женски  16 53,33% 

Укупно 30 100.0 

 

Графикон 1. Да ли волиш да се играш бее-бот-ом? 

 

Резултати истраживања су приказани графички, па се тако на основу резултата 

графикона 1, може лако уочити да су сви испитаници потврдно одговорили на питање, да 

ли волиш да се играш са бее-бпт-ом (100%). Тиме смо закључили, да је рад и примена робота 

у креативности учења и изналажења проблема постигнута нашим радом. 
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Графикон 2. Да ли ти бее – бот робот пчелица помаже да научиш шта је лево - десно, напред 

- назад? 

 

 

 

 

На питање које се односи на просторне одреднице, Да ли ти бее-бот помаже да 

научиш шта је лево-десно, напред-назад, већина испитаника је дала позитиван и потврдан 

одговор (83%),10% је истакло да им не помаже, а само 7% није било сигурно (графикон 2) 

 

Графикон 3. Да ли ти је математика забавнија са бее-бот роботом? 

 

ДА
83%

НЕ
10%

МОЖДА
0%

7% нисам 
сигуран

ДА
100%

НЕ
0%

МОЖДА
0%

НИСАМ 
СИГУРАН/НА

0%
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На основу добијених резултата графикона 3, може се јасно увидети да је математика 

свима била забавнија применом робора пчеле и новинама које смо применили радећи са 

децом, кроз новину и креативност (100%). 

 

 

Графикон 4. Да ли причаш са својим родитељима о бее-бот-у? 

 

Већина испитаника, истакла је да прича са својим родитељима о бее-бот-у (87%), 

можда је разговарало 10%, док то није учинило свега 3% испитаника (графикон 4). 

 

Графикон 5. Да ли ти је сада јасније шта је лево, а шта десно? 

 

ДА
87%

НЕ
3%

МОЖДА
10%

НИСАМ 
СИГУРАН/Н

А
0%

ДА
87%

НЕ
13%

МОЖДА
0%

НИСАМ 
СИГУРАН/Н

А
0%
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Већини испитаника који су радили са бее бот-ом сада након спроведеног рада, било 

је јасније шта је лево, а шта десно (87%), док 13% испитаника није имало просторну 

оријентацију ни после рада са овим роботом (графикон 5). 

 

Графикон 6. Да ли ти је сада јасније шта је напред, а шта назад? 

 

 

Свим испитаницима је било јасно шта је то напред, а шта назад након играња са бее 

ботом (графикон 6). 

Графикон 7. Да ли знаш да бројиш до 10? 

 

ДА
100%

НЕ
0%

МОЖДА
0%

НИСАМ 
СИГУРАН/НА

0%

ДА
97%

НЕ
3%

МОЖДА
0%

НИСАМ 
СИГУРАН/НА

0%



36 

 

Чак је 97% испитаника одговорило да зна да броји до 10, када је завршило са учењем 

бројева играјући се са бее ботом, док то није успело да савлада само 3% испитаника 

(графикон 7). Наше истраживање је показало, да деца лакше уче да броје бројеве до 10, уз 

помоћ робота који им привлачи пажњу и њихову жељу да науче и савладају задани задатак.  

 

Графикон 8. Да ли знаш да бројиш у назад? 

 

Исти проценат испитаника, као и на претходно питање дало је потврдан одговор, Да 

зна да броји уназад (97%) док то не уме 3% испитаника (графикон 8). 

Графикон 9. Да ли знаш шта значи претходник, а шта следбеник броја? 

ДА
97%

НЕ
3%

МОЖДА
0%

НИСАМ 
СИГУРАН/НА

0%
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Чак 93% испитаника знало је шта је претходник, а шта је следбеник броја, након 

завршеног рада са бее бото-ом. Док је можда знало 7% испитаника (графикон 10). 

 

Графикон 10. Да ли су ти се свиделе ове математичке игре 

 

Свима су се свиделе математичке игре са бее бот-ом (100%). Није било испитаника 

који су другачији размишљали након завршеног играња (учења) уз помоћ савремене 

технологије (графикон 10). 

ДА
93%

НЕ
0%

МОЖДА
7%

НИСАМ 
СИГУРАН/НА

0%

ДА
100%

НЕ
0%

МОЖДА
0%

НИСАМ 
СИГУРАН/НА

0%
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4. ДИСКУСИЈА 

 

Истраживање је реализовано са циљем да се испита примена математичко - 

хеуристичке игре у усвајању основних математичких појмова у припремној предшколској 

групи. Истраживање је реализовано на укупном узорку од 30 деце предшколског узраста. 

           У свакодневном животу потребно је одредити и положаје других објеката у односу на 

нас (посматраче) као и односу на нека друга референтна тела. Појмови оријентације 

спонтано се развијају још у предшколском узрасту. Речи лево-десно, горе-доле, изнад-испод 

јесу речи којима означавамо положаје објеката који нас окружују. Резултати истраживања 

указали су да применом математичко хеуристичке игре, са бее-ботом, деца јако брзо и са 

великом ефикасношћу усвајају основне математичке појмове, просторно временске 

реалције, спознају претходник и следбеник неког броја до 10. Ови резултати истраживања 

потврђују досадашња излагања аутора који су се бавили овом проблематиком (Николић, 

2021), као и других аутора који подржавају примену оваквог начина рада код деце 

(Хуторской, 2003). 

Интерактивне методе у настави математике код деце предшколског узраста, и метода 

хеуристике и хеуристичке игре, мотивишу децу да се више ангажују, чиме се повећава 

њихова интелектуална моћ. Делује се и на мотивацију, такође се појачава осјећај 

задовољства због активног учешћа у процесу долажења до сазнања. 

Резултати релевантних истраживања (Спремић Солаковић, 2014) показују да се 

применом хеуристичке наставе повећава квалитет и трајност знања код деце, али се повећава 

и степен ангажованости у раду слабије деце по знању, али се повећавају у великој мери 

способности за учење и мотивација. С обзиром на ниво заступљености мобилних телефона, 

таблета и компјутера код деце предшколског узраста, овакав начин игре, са бее – бот 

роботом, само је допринео већој заинтересованости, што се могло видети кроз добијене 

резултате истраживања. Сва деца (100% испитаника) је одговорило да воли да се игра са 

њим. 
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Резултати оваквог истраживања треба да подстакну и друге васпитаче у другим 

срединама, да примене сличне или исте програме рада у својој непосредној настави и раду 

са децом. Теоријска вредност истраживања огледа се у добијеним резултатима и високом 

проценту позитивних одговора који се везују за задовољство играња, али и на висок 

проценат позитивних одговора у вези са основним математичким појмовима и степену 

усвојености.  

Може се претпоставити, и истаћи (из личног искуства и разговора са другим 

васпитачима) да се хеуристичка настава не примењује довољно у нашим предшколским 

установама иако позитивно утиче, како на сазнајне, тако и на остале способности деце. 

Узроке треба тражити у објективним, али и субјективним потешкоћама. Неповољни 

материјално-технички услови који владају у већини наших предшколским државним 

установама не могу се сматрати пресудним разлозима за овакво стање. Хеуристички модел 

наставе подразумева и много бољу припрему, веће ангажовање, труд и умешност васпитача, 

али ни то не оправдава постојеће стање у којем је изражена „предаја“ знања деци. 

Као највећи недостатак примене математичко хеуристичке игре често се спомиње 

њена неекономичност, јер захтева већи утрошак времена од других модела реализације 

наставног процеса. Међутим, уколико се елементи математичко хеуристичке игре постепено 

уводе и адекватно примењују у настави од првог дана, ефекти могу да буду видљивији и 

позитивни као што је то био случај са овом групом деце која је активно учествовала у 

настави, била пажљива и успела да савлада све основне математичке појмове у кратком 

временском интервалу. Сада само треба наставити са истим принцима да би се добила 

постојаност знања. 

Резултати истраживања потврдили су постављене хипотезе истраживања.  

На основу резултата истраживања, може се закључити следеће: 

1) употреба бее - бот-а дала је одличне резултате, јер су испитаници лакше и 

брже усвојили знања из области математичких појмова предвиђене за децу 

предшколског узраста, 

2) примена хеуристичке игре, бее - бот робота унапређује и усавршавања 

усвајање основних математичких појмова. Након завршене игре са бее - бот – 

ом, већина испитаника је знала  да одреди шта је напред, а шта назад (83%), 
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87% шта је лево, а шта десно. Чак 97% је знало да броји до 10 и да броји 

уназад. Док је 93% успешно одређивало следбеник и претходника неког броја 

до 10, 

3) постављена хипотеза истраживања Х - Хеуристичко- математичка игре ће 

олакшати усвајање основних математичких појмова се може ПРИХВАТИТИ 

4) као и постављене помоћне хипотезе истраживања Х1 - претпоставља се да ће 

деца  у припремној  предшколској групи уз коришћење бее – бо-т робота 

лакше усвојити појам броја – ПРИХВАТА СЕ 

5) Х2 - претпоставља се да ће деца у припремној  предшколској групи уз 

коришћење бее - бот робота лакше усвојити појам основних просторних 

релација (лево-десно, напред-назад) – ПРИХВАТА СЕ 

6) Х3 - претпоставља се да ће деца у припремној  предшколској групи 

математичко- хеуристичком игром лакше усвојити претходник и следбеник 

броја.- ПРИХВАТА СЕ 

7) употреба бее бот-а, олакшава рад са децом, чини учење забавније, лакше и 

занимљивије, 

8)  хеуристички приступ убрзава процесе учења са децом предшколског узраста 

и одличан је спој примене савремене технологије (коју деца воле) и усвајања 

знања. 

Генерално се може закључити да деца предшколског узраста кроз игру улажу 

сопствене напоре да организују новостечене информације у сопственом систему 

информација, и у томе успела захваљујући интересантном раду са роботом, који им је држао 

пажњу. Занимљив интердисциплинарни приступ и посвећеност рада васпитачча могу 

допринети лакшем и занимљивијем учењу код деце. Само одржавање пажње доприноси 

бржем усвајању математичких појмова, а као водећа метода рада издвојила би се визуелано-

аудитивна, али пре свега визуелна, јер деца предшколског узраста знања усвајају гледајући. 

Примена бее бо-та веома успешно за краћи временски период оспособљава децу 

предшколског узраста за усвајање основних математичких појмова. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

У овом истраживачком раду смо се бавили анализом хеуристичког приступа усвајања 

математичких појмова кроз игру на узорку деце предшколском узрасту. Сумирајући 

резултате истраживања након одрађених задатака са 30 испитаника, дошло се закључка да 

овакав начин рада, учења кроз игру даје одличне резултате. Сама комбинација методе 

интерактивног робота чини убрзан процес усвајања и формирања математичких  појмова 

код овог узраста детета.  

Генерално се може закључити да деца предшколског узраста кроз игру улажу 

сопствене напоре да организују новостечене информације у сопственом систему 

информација, и у томе успела захваљујући интересантном раду са роботом, који им је држао 

пажњу. Занимљив интердисциплинарни приступ и посвећеност рада васпитачча могу 

допринети лакшем и занимљивијем учењу код деце. Само одржавање пажње доприноси 

бржем усвајању математичких појмова, а као водећа метода рада издвојила би се визуелано-

аудитивна, али пре свега визуелна, јер деца предшколског узраста знања усвајају гледајући. 

Да би примењивали иновације у настави математике, васпитачи морају стално ићи у корак 

са временом, да прате научна и технолошка достигнућа, да прате и усавршавају своја знања 

како би то своје знање на лакши, бољи и савременији начин приближила све то деци. А 

данас је деци савремени начин информисања и стицања знања много прихватљивији и 

занимљивији од традиционалног модела наставе.  

. 
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ПРИЛОЗИ 

Прилог бр. 1 Сагласност родитеља/старатеља о учествовању детата у истраживању 

 

Сагласност родитеља за учешће детета у истраживачком поступку 

 

Поштовани родитељи/старатељи! 

Истраживачки пројекат чија реализација је у току има за циљ да утврди како математичко- 

хеуристичке игре  утичу на децу у припремној предшколској групи.  

Свесни смо да учешће у овом истраживању захтева додатни рад и време Ваше деце, али без 

сарадње и њихове помоћи оно се не би могло реализовати. Биће састављен упитник и на 

основу њега након одређених задатака ваша деца ће бити интервјуисана, а добијени подаци 

биће искључиво кориштени за овај истраживачки поступак. 

Сходно томе молимо Вас да својим потписом дате сагласност за учешће Вашег детета у 

истраживачком поступку. 

 

 

_____________________________________ 

Хвала на сарадњи и разумевању ! 

Васпитач – Тамара Мусић 
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Прилог бр 2. Анкетни упитник 

У овом истраживању примењен је нестандардизовани анкетни анонимни упитник коришћен 

за потребе овог рада. У даљем тексту приказан је изглед упитника. 

Молим Вас да у наставку одговорите на постављена питања, заокружујући један од 

понуђених одговора. Не постоје нетачни одговори. Молим Вас да искрено одговорите на 

следећа питања. Упитник је анониман. 

УПИТНИК: 

1. Да ли волиш да се играш бее-бот-ом? 

a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

2. Да ли ти бее-бот робот пчелица помаже да научиш шта је лево-десно, напред-назад? 

a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

3. Да ли ти је математика забавнија са бее-бот-ом? 

a) Да 

b) Не 
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c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

4. Да ли причаш са својим родитељима о бее-бот-у? 

a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

5. Да ли ти је сада јасније шта је лево, а шта десно? 

a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

6. Да ли ти је сада јасније шта је напред, а шта назад? 

a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

7. Да ли знаш да бројиш до 10? 

a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

8. Да ли знаш да бројиш у назад? 
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a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

9. Да ли знаш шта значи претходник, а шта следбеник броја? 

a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 

10. Да ли су ти се свиделе ове математичке игре? 

a) Да 

b) Не 

c) Можда 

d) Нисам сигуран/сигурна 
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Прилог број 3.:Фотографије у току учења математике кроз хеуристички модел 

коришћењем бее-бот робота 

   

                          Слика 1.                                                                   Слика 2. 

 

Слика 3.(Извор: слика 1, 2 и 3 аутор) 


