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АПСТРАКТ: у овом раду се настоји приближити терминологија мобилних уређаја, као и 

то како они утичу на развој деце предшколског узраста. Разматрају се нека могућа 

ризична понашања прекомерног коришћења тих уређаја, као и позитивни утицаји истог. 

Ово истраживање ће се бавити тиме колико времена деца предшколског узраста проводе 

на мобилним уређајима и да ли су деца овог узраста превише екранизована. Бавиће се 

такође и мишљењем родитеља и њиховом информисаношћу. Постављају се оквири за 

истраживање које се бави тиме колико и на који начин мобилни уређаји утичу на развој 

деце из угла родитеља. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: мобилни уређаји, развој деце, предшколска деца, родитељи 

 

ABSTRACT: in this paper, I want to get you closer to the terminology of mobile phones 

and to represent to you what kind of effect they have on the development of preschool children. 

We can talk about the negative and positive effects too. This research is all about figuring out 

how much time preschoolers spend using mobile phones and what are their parent’s thoughts 

about it and how well informed they are about this issue. In this paper we can see how mobile 

phones effect development of preschool children and what their parents think about it. 

KEY WORDS: mobile phones, preschool children’s development, preschool children, 

parents  
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1. УВОД 

 

У данашње време просто је немогуће заобићи мобилне уређаје. Технологија се 

развија брзином светлости и ту је око нас већ од малих ногу. Пошто живимо веома брзо, 

телефони су ту да нам олакшају. Све нам је доступно, све информације су надохват руке. 

Можемо да договоримо и отказујемо састанке, можемо да наручујемо преко и нтернета, да 

нађемо разне информације. Деца од најмањег узраста су такође под утицајем мобилних 

уређаја, играју разне игрице, слушају музику, гледају цртане филмове. Мобилни уређаји су 

постали део њихове свакодневнице. Када су немирни, нервозни или када родитељ жели 

само пет минута за себе, често детету да телефон у руке, пусти неки цртани и дете гледа у 

тај ситан уређај као омађијано. Све те боје и звуци привлаче поглед деце. Настаје проблем 

када често користимо ове уређаје како бисмо занимали дете. Наравно, могу се наћи на 

интернету разне игрице које су прикладне дететовом узрасту и чији садржаји доприносе 

развоју детета, али треба испоштовати нека правила. Стручњаци уопште не препоручују 

коришћење телефонадо друге године живота детета, а након друге године само 15-20 

минута дневно. Колико мобилни уређаји могу бити корисни за децу (учење страних језика, 

развијање креативности, логике итд) исто тако могу да буду и штетни по њихово здравље 

или социјалне вештине. Прекомерно гледање у телефон може да угрози вид, правилно 

држање, дете је угрожено зрачењем. Негативни утицаји се могу видети и током спавања. 

Ако дете пре спавања користи телефон, неће толико мирно да спава, спаваће мање, будиће 

се чешће. Што се социјалних вештина тиче, прекомерно коришћење телефона може да 

доведе до тога да дете не жели да комуницира са својим вршњацима, не остварује 

социјалну интеракцију са њима и не само са њима већ ни са родитељима, породицом. У 

овом периоду је веома важно да дете буде окружено својим вршњацима, да проводи време 

у природи, да се игра и дружи. Често можемо приметити да дете постане нервозно када не 

може да користи телефон у уобичајено време или га сме користити краће него иначе. Деца 

уче по разним моделима, имитирају васпитаче, родитеље, а исто тако могу да преузму и 

разне моделе понашања актера игрица које играју на телефону. Проблем је када те игрице 

нису примерене њиховом узрасту па они постану агресивни, непристојни итд. Мобилни 



2 

 

уређаји имају колико позитивних, толико и негативних страна и зато је веома важно да 

обратимо пажњу на то колико и на који начин наша деца користе исте. 

Како се технологија тако брзо развија,децу не можемо да одсечемо од овог таласа, 

али можемо умањити нежељене ефекте ако само мало обратимо пажњу.  

У овом раду се бавимо утицајем мобилних уређаја на развој предшколске деце (5-7 

година). Поставља се питање да ли је развој деце и у којој мери повезан са коришћењем 

тих уређаја.  

Истраживање има за циљ да испита колико и на који начин деца користе мобилне 

уређаје и како коришћење истих утиче на њиховусвакодневницу, као и то да докаже да су 

данашња деца превише екранизована.  
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2. НАСТАНАК МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА 

 

2.1. РАЗВОЈ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА 

 

Прави развој мобилних уређаја је почео четрдесетих година XX века, али сам развој 

је текао веома споро због недовољно развијене технологије и слабог интересовања самих 

корисника (Stefanović, 2008). Након проналажења јефтиних микропроцесора се процес 

убрзао.  

Први мобилни телефони, као некада и први компјутери, израђени су у великим 

димензијама, нпр. уграђени су у аутомобиле или у кофере. Моторолини стручњаци су 

произвели прве ручне мобилне уређаје 1973. године (Stefanović, 2008). У Америци је 

аналогни систем први пут комерцијално пуштен у рад 1983. године. Прва генерација овог 

система је била компатибилна, није постојао проблем у преласку из једног у други град. У 

Европи је развијена нова, дигитална технологија. То је друга генерација или глобални 

систем мобилни телекомуникација – ГСМ (Stefanović, 2008). Прва генерација се углавном 

базира на преносу говора, док друга генерација омогућава и текстуалне поруке (СМС), 

гласовне поруке, прослеђивање позива на други број, позив на чекању, блокирање позива и 

затворене корисничке групе (Stefanović, 2008). Како се овај систем показао недовољно 

економичним, прелази се на систем комутације пакета. Код нас у Србији овај систем је 

уведен крајем 2003. године (Stefanović, 2008).  

Мобилни системи треће генерације тренутно играју кључну улогу у 

телекомуникацији. Систем УМТС представља прелазак у ову трећу генерацију. Системи 

3Г треба да задовоље следеће захтеве корисника: већи капацитет, бржи пренос података, 

мултимедијалност, могућност персоналне комуникације било које врсте (Stefanović, 2008).  

Следећи корак у развоју јесте појава четврте генерације. Она доводи нове 

могућности на тржиште у виду медицинске помоћи, образовања, заштите човекове 

околине итд. (Stefanović, 2008). Мултимедијално образовање са преносом садржаја постаје 

стварност, даљине међу градовима, државама се руше. Нова генерација омогућавауградњу 

чипова у биљке и животиње, преко паметних сатова се одвија комуникација,а они су 

повезани са паметним телефонима.  
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Слика број 1. (https://sites.google.com/site/harisrami/mobilni-telefoni/1g) 
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Слика број 2. (https://www.muskimagazin.rs/gedzeti/mobilni-telefon-od-glomaznog-

komunikatora-do-dzepnog-kompjutera/1) 

 

2.2. ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ 

 

Посебно место у информационо-комуникацијској технологији заузимају мобилни 

телефони. Паметни телефони се користе свакодневно, од самог буђења, па до одласка на 

спавање. Они имају приступ интернету, мултимедијалне функције, већу могућност за 

обраду података и изложени смо им свакога дана (Opsenica Kostić, Pajević, i Panić, 2019). 

Користе се стално у градском превозу, у изласцима, током часова итд. Паметни телефони 

имају своје добре стране, а исто тако имају и своје негативне стране.  

Позитивне карактеристике су: - мултитаскинг 

- дељење информација 

- хватање белешки 

- компјутерски посредована комуникација (Opsenica Kostić,  

Pajević, i Panić, 2019). 

Негативне карактеристике: - пропуштање физичких, невербалних знакова 

- ометање других 

- остављање утиска незаинтересованости 

- редуковање обима пажње (Opsenica Kostić, Pajević, i Panić,  

2019). 
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Мобилна комуникација је саставни део свакодневнице, саставни део живота деце 

како предшколског узраста тако и старијих и тај процес се само наставља. Пре или касније 

постаће свакодневна пракса у настави, као некада рачунари, видео или интернет (Kőrösi, & 

Esztelecki,). Опште је позната чињеница да коришћење мобилних уређаја током 

активности са децом или на часовима наилази на велики друштвени отпор. 

Како се технологија развија, све више утиче на децу и постаје део њихове 

свакодневнице. Када су ови извори паметно искоришћени, могу бити итекако корисни 

током активности или наставе.  

 

Слика број 3. (https://balkanandroid.com/kinezi-uzimaju-sve-veci-dio-trzista-telefona/pametni-

telefoni-2/) 
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3. УТИЦАЈ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА НА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

 

3.1. ДЕЦА И МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ 

 

Живимо у дигиталном свету. Све је постало дигитално. Технологија све убрзано 

мења. Број корисника интернета и разних уређаја расте из дана у дан. Од деце, преко 

младих до одраслих. Дигитална технологија мења детињство (Kuzmanović, Zlatarović, 

Anđelković, i Žunić-Cicvarić, 2019). Да су деца знатижељна и да су веома заинтересована за 

технологију је неоспорно. Један од најтежих задатака родитеља јесте одвојити дете од 

технологије (Kuzmanović, Zlatarović, Anđelković, i Žunić-Cicvarić, 2019).  

Дигитална технологија, а самим тим и паметни уређаји, као што су мобилни 

телефони, увелико обликују живот деце – како проводе слободно време, како 

комуницирају. Из дана у дан на тржишту се појављују нови уређаји, нове апликације и све 

је то деци доступно већ од најранијег узраста (Kuzmanović, Zlatarović, Anđelković, i Žunić-

Cicvarić, 2019). Деца у овај дигитални свет улазе неспремна, без довољно вештина и баш 

зато су изложена великом ризику. Веома је важно да родитељи, васпитачи, наставници, 

психолози буду свесни тих ризика и да обрате пажњу на садржаје које деца користе 

(Kuzmanović, Zlatarović, Anđelković, i Žunić-Cicvarić, 2019). 

Нека истраживања кажу да деца најактивније користе мобилне уређаје и друга 

средства од девете године. Ипак, новија истраживања су такође фокусирана и на децу 

најмлађег узраста, с тим да су ту узорци истраживања родитељи, који дају извештај о томе 

како и колико њихова деца користе разне уређаје (Kuzmanović, Zlatarović, Anđelković, i 

Žunić-Cicvarić, 2019). 

Истраживања која су спроведена у Америци и Европи су доказ да деца од малих ногу 

проводе много времена користећи разне уређаје, најчешће мобилне телефоне и таблете, 

половина деце између 6 и 36 месеци користи уређаје на додир сваки дан (Kuzmanović, 

Zlatarović, Anđelković, i Žunić-Cicvarić, 2019). У Енглеској је једно истраживање доказало 

да деца узраста 3-4 године проводе сваки дан мало више од сат времена на разним 

уређајима. Када причамо о Србији, прво истраживање о томе колико најмлађи узраст 
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користи интернет и мобилне уређаје спроведено је 2018. године (Kuzmanović, Zlatarović, 

Anđelković, i Žunić-Cicvarić, 2019). Резултати показују то да су деца узраста 3-4 године 

почела да користе разне уређаје пре него што су напунила 3 године, док деца од 7 до 8 

година, онда када су напунила 5 година. Најчешће користе уређаје за играње игрица, 

слушање музике и сл. (Kuzmanović, Zlatarović, Anđelković, i Žunić-Cicvarić, 2019). 

 

Слика број 4. (https://mobilnitelefoniweb.wordpress.com/2017/01/07/deca-i-mobilni-telefoni/) 
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3.2. УЧЕЊЕ И АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА 

МОБИЛНИМ УРЕЂАЈИМА 

 

Занимљиво је поставити питање у које сврхе заправо деца користе мобилне уређаје. 

Користе ли их из разоноде или и из едукативних разлога? Разна истраживања доказују да 

деца паметне телефоне доживљавају као играчку и да га највише и користе како би играли 

разне игрице. У овим истраживањима видимо и то да, иако се родитељи труде да ограниче 

време које дете проводи на телефону, оно га још увек користи превише времена (Janković, 

Nikolić, Vukonjanski, i Terek, 2019). 

О томе да ли деца предшколског узраста треба да користе мобилне уређаје воде се 

битке сваки дан. Неки кажу да треба држати корак са развојем технологије, док неки тврде 

да деци предшколског узраста треба забранити коришћење ових уређаја јер има много 

више негативних него позитивних утицаја (Janković, Nikolić, Vukonjanski, i Terek, 2019). 

Деци овог узраста је прекопотребно да проводе време напољу, да буду што више у 

природи, потребно им је социјално учење, да буду у интеракцији са својим вршњацима и 

са својим родитељима, да доживљавају чулна искуства, да играју симболичке игре и да 

имају довољно времена за одмарање и за спавање (Janković, Nikolić, Vukonjanski, i Terek, 

2019). 

Јасно је да су деца и у Србији изложена утицају мобилних уређаја. Према подацима 

Републичког завода Србије (Vukmirović, Pavlović, i Šutić, 2014) чак 90,6% домаћинстава 

поседује мобилне уређаје (Janković, Nikolić, Vukonjanski, i Terek, 2019). Деца су највише 

код куће изложена утицају мобилних уређаја, зато највише од родитеља зависи колико, 

када и у којој мери дозвољавају деци да користе те уређаје. Деца предшколског узраста 

користе мобилне уређаје у разним активностима: уче да читају, цртају, играју разне 

игрице, слушају музику (Janković, Nikolić, Vukonjanski, i Terek, 2019). 

Данас већ многа деца предшколског узраста имају своје мобилне телефоне. Много је 

важно, како за родитеље тако и за васпитаче, да направе неки баланс између виртуелног и 

стварног света. Такође је битно да имају увид у активности деце на тим уређајима, важно 

је усмеравати и учити их правилном коришћењу (Janković, Nikolić, Vukonjanski, i Terek, 

2019). 
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Слика број 5. (https://www.phonechip.rs/blog/7-dugorocnih-posledica-zracenja-telefona-o-

kojima-se-cuti) 

 

3.3. РАЗВОЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (5-7 ГОДИНА) 

 

Када говоримо о овом узрасту, баш у овом периоду се код деце може уочити убрзан 

раст, мада тај раст није равномеран. Раст доњих екстремитета је увелико бржи него раст 

трупа, док раст главе заостаје. Можемо рећи да раст организма још увек није хармоничан. 

Општа моторика и координација у овом узрасту су још увек релативно слаби 

(https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-

3-do-7-godin).Што се коштаног система тиче, промене су веома упадљиве. Кости су још 

увек доста мекане и склоне деформацијама, али сам процес интензивно траје. Кичмени 

стуб добија нормалне физиолошке кривине, мада још увек није у потпуности дефинисан 

https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
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(https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-

3-do-7-godin).Снага мишића се увећава, а што се дисања тиче, може се приметити прелазак 

са трбушног на грудно дисање, али ово дисање је и даље доста површно и убрзано. Пажња 

је нестабилна, нестална и површна, због чега имитације и драматизације треба да буду 

метод током психомоторне активности. Деци у овом узрасту је много важно кретање 

(https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-

3-do-7-godin). 

 

Старији узраст (5-7 година) 

Координација покрета је много боља. Сувишни покрети су углавном елиминисани. 

Може се приметити стабилност и сигурност у моторици. Карактеристично за овај период 

јесте да аутоматизација покрета све више добија своје место у развоју моторике и да се 

усавршава(https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog 

-uzrsta-od-3-do-7-godin). 

То се највише примећује док деца трче, док се пењу, док бацају итд. У овом периоду 

деца користе једну ногу и руку више, након скока се дочекају на прстима, стоје и ходају 

затворених очију, што значи да је и оријентација у простору знатно сигурнија и 

развијенија (https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolsko 

g-uzrsta-od-3-do-7-godin). Деца су у овом узрасту истрајнија, прихватају сложеније и теже 

моторичке задатке, пажња им је стабилнија, интересовања су различита и та разноликост 

се све више примећује. Вежбање почиње да поприма карактеристике школског физичког 

васпитања(https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog 

-uzrsta-od-3-do-7-godin).  

Нека научна истраживања доказују да се мозак развија зависно од тога у каквом се 

окружењу дете налази и у каквом окружењу расте. Рани развој деце је веома важан и у 

њега се треба и мора много инвестирати. Важно је деци и породици омогућити адекватну 

храну, сигурност, подстицаје, околности, подршку. Све што дете додирне, чује, осети, 

помирише помаже да се мозак обликује за осећања, размишљање и учење 

(https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-07/Rani-razvoj-dece.pdf).  

https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.mamaibeba.rs/porodica-deca-obitelj/842-krkteristike-dece-predskolskog-uzrsta-od-3-do-7-godin
https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-07/Rani-razvoj-dece.pdf
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Нове основе предшколског образовања и васпитања препознају важност 

предшколског доба у развијању способности које су потребне за учење током целог 

живота: самопоуздање, радозналост, отвореност, истрајност, креативност и отпорност 

(https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2019-06/Newsletter_July_2019.pdf).  

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

У свакодневници предшколског детета веома важну улогу игра кретање. Дете би цео 

дан да трчи, јури и да се игра. Тако се упознаје са околином у којој се налази. За дете 

предшколског узраста веома је важно да разне радње правилно усвоји и да заволи те разне 

облике кретања (http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/BIO_PSIHO_SOCIJAL 

NE_KARAKTERISTIKE_RAZVOJA_II_.pdf). 

Код деце мишићи се развијају постепено. Прво се развијају мишићи из већих 

мишићних група, а касније они из мањих. По карактеру мишића, њихов рад може да буде 

статички и динамички. 

 

ЕГОЦЕНТРИЧНО МИШЉЕЊЕ  

 

1. Појава говора доводи до темељних промена на интелектуалном нивоу. Пијаже каже 

да самим тим што је дете савладало говор, проистичу три битне последице у 

менталном развоју, а то су: почетак социјализације акције, појава мишљења и 

интериоризација акције. (https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-

Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf.). 

2. Социјализација акције: деца у овом периоду користе говор као пратњу својих 

материјалних активности, а то би значило да изговарају оно што раде. До седме 

године деца и не умеју да се расправљају, јер не умеју да се ставе на место 

саговорника. Они када раде заједно, мисле да га друга деца стварно слушају. То је 

тај колективни монолог који заправо служи као обострано подстицање на делање, а 

не као права размена мисли. (https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-

Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf.). 

https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2019-06/Newsletter_July_2019.pdf
http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/BIO_PSIHO_SOCIJALNE_KARAKTERISTIKE_RAZVOJA_II_.pdf
http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/BIO_PSIHO_SOCIJALNE_KARAKTERISTIKE_RAZVOJA_II_.pdf
https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf
https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf
https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf
https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf
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3. Настанак мисли: сензомоторна интелигенција се претвара у мисао под двоструким 

утицајем говора и социјализације. Сада када дете може да исприча своје акције, 

говор му помаже да реконструише прошлост или да предвиди будућност. Оно што 

се дешавало са акцијом, то се дешава и са мишљењем. Уместо адаптирања на 

реалност, дете прво мора да почне са асимилирањем података у сопствено ја и 

сопствену активност. Та егоцентрична асимилација обележава почетак мишљења. 

Постоје два крајња облика мишљења. Први облик је мишљење помоћу чистог 

уклапања или асимилације чији егоцентризам искључује објективност. Други облик 

је мишљење адаптирано на друге и на стварност, које на тај начин припрема 

логичку мисао (https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-

psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf.). У овом периоду дете најчешће поставља 

питање „заштоˮ. 

4. Настанак предоперационе акције или примитивна интуиција: код деце у овом 

добу веома је упадљиво да они стално нешто тврде, али ништа не доказују. 

Одсуство потребе детета да доказује проистиче из његове егоцентричне позиције. 

Дете не разликује своју тачку гледишта од туђих. 

 

3.4. ПОЗИТИВНИ УТИЦАЈИ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА НА ДЕЦУ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

Брзи развој технологије нам омогућава да разна средства, као што су и мобилни 

уређаји искористимо на начин који може да доприноси развоју деце предшколског узраста. 

Захваљујући приступу интернету са мобилних телефона можемо наћи мноштво апликација 

разних садржаја којe могу да користе деци. Данашња деца одрастају уз технологију, она је 

неизбежна. Из тог разлога и родитељи и васпитачи требада се труде да то искористе на 

најбољи могући начин. „Све оно што окружује и што заокупља њихово време утиче на 

развој и формирање личности” (Perić, 2017). 

Забранити деци да користе мобилне уређаје, таблет, компјутере и интернет је просто 

немогуће. Баш из тог разлога је веома битно да их родитељи употребе на најбољи начин и 

да искористе све позитивне стране истих (https://novak 

https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf
https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf
https://novakdjokovicfoundation.org/sr/deca-i-mobilni-uredaji/
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djokovicfoundation.org/sr/deca-i-mobilni-uredaji/). Сваки родитељ у једном тренутку постави 

себи питање: када је заправо дошло време да детету да уређај. Према Америчкој академији 

за педијатрију „телевизију и остале медије који имају за циљ забаву и разоноду не би 

требало да гледају и користе бебе и деца млађа од две године. Мозак детета брзо се развија 

током првих година живота, а мала деца најбоље уче кроз интеракцију са људима, а не 

екранаˮ (https://novakdjokovicfoundation.org/sr/deca-i-mobilni-uredaji/).Нису сви уређаји 

исти. Разне игрице и апликације на уређају, ако су примерени узрасту детета, могу бити 

много кориснији него, на пример, пасивно гледање цртаћа на телевизији. 

Позитивне карактеристике мобилних уређаја: - ризичне ситуације: постоје разне 

ризичне и критичне ситуације у којима је веома добро да дете уме да користи мобилни 

уређај, те самим тим може да буде у интеракцији са својим родитељима, иако они нису у 

близини (https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/).  

- пратња детета: раније су се родитељи доста мучили како би 

испратили где им се дете тачно налази. Појавом паметних 

телефона то више не представља проблемзахваљујући разним 

апликацијама којима могу да испрате где им се дете тачно 

налази (https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-

of-smart-phones-on-kids/).  

- интеракција са другима: уз адекватан надзор деца могу да 

науче неке основне врсте комуникације (https:// 

www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones 

-on-kids/)  

- позитиван утицај на когнитиван и сазнајни развој деце: преко 

мобилних уређаја знање се веома лако може развијати. 

Можемо читати деци, лакше уче језике, развијају своју 

креативност на разне начине, итд. 

(https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart 

-phones-on-kids/) 

https://novakdjokovicfoundation.org/sr/deca-i-mobilni-uredaji/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
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- разонода: сви знамо да су мобилни уређаји један од најбољих 

извора разоноде (https://www.peacequarters.com/positive-

negative-effects-of-smart-phones-on-kids/).  

 

Само истраживање и одговори родитеља нам говоре да су приметили да деца лакше 

уче разне језике, да им се развија креативност, логичко размишљање, лакше решавају 

разне задатке. 

 

Слика број 6. (https://yumama.mondo.rs/dete/razvoj-deteta/a43303/dete-trazi-mobilni-

telefon-saveti.html) 

  

https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
https://www.peacequarters.com/positive-negative-effects-of-smart-phones-on-kids/
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3.5. НЕГАТИВНИ УТИЦАЈИ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА НА ДЕЦУ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

Мобилни уређаји, колико имају позитивних, толико имају и негативних страна. 

Њихово коришћење код деце предшколског узраста треба да буде умерено. Деца веома 

лако постану зависна од ових уређаја, а то увелико утиче на њихово психофизичко и 

ментално здравље. Прекомерно коришћење утиче на њихово понашање, на социјалне 

интеракције са другима, на вид, на спавање итд. 

Како је порасла употреба мобилних уређаја код деце, тако расту и ризици по 

здравље, као на пример изложеност деце електромагнетном зрачењу (Ničković i Jevtić, 

2010). 

Прекомерно коришћење мобилних уређаја такође лоше утиче на вид деце, доводи до 

кратковидости. Многа истраживања су доказала да се деца предшколског узраста раније 

сусрећу са екранима него са књигама (Karaahmetović, 2021). Мобилни уређаји такође 

мењају детињство великом броју деце (Karaahmetović, 2021). Све чешће можемо 

приметити да се деца мање играју напољу, мање времена проводе у природи, можемо 

видети разне облике понашања (Karaahmetović, 2021). 

Мане неограниченог приступа мобилним уређајима и савременој технологији јесу 

такође пасивност деце и моторна неактивност (https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-

savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/). Деца раног и предшколског узраста не користе 

оловке и бојице као некада, па тако развој финомоторике заостаје, а она је повезана са 

развојем мозга. Осим мобилних уређаја деци треба понудити више различитих активности, 

које су важне за сензо-моторни развој, али и за развој говора 

(https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/). Што 

се тиче социјалног и когнитивног развоја, као ризик треба споменути агресивно 

размишљање и понашање, неосетљивост, проблеме у домену пажње и концентрације, 

повећану импулсивност (https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-

kljucna-rec-je-balans/).Што се тиче дечје маште, она постане ограничена јер садржаји на 

мобилним уређајима не представљају довољан изазов како би користили машту, пасивни 

су и не савладавају језик како би требало (https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
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savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/). Појава зависности и отуђености је такође 

веома честа. За веома кратко време се може развити, а оставља дугорочне последице по 

дете (https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/).  

Социјални развој такође може да постане угрожен јер се деца самостално играју, 

стичу разна искуства преко игрица у неком нереалном свету 

(https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/). Веома 

је важно едуковати и родитеље и подсетити их од коликог је значаја да проводе квалитетно 

време са својом децом већ од најранијег узраста. Много је важно да родитељ усмерава 

своје дете и да му нуди разне садржаје,као нпр. друштвене игре које могу заједно да играју 

(https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/).  

Када коришћење мобилних уређаја посматрамо из здравственог, етичког и 

социјалног угла, можемо закључити да исти може бити опасан по децу предшколског 

узраста (Bašić i Viduka, 2014).  

ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКАТ:гледајући из угла здравља може се рећи да танке кости 

лобање, кожа и поткожно ткиво не представљају никакву препреку електромагнетном 

зрачењу (Bašić i Viduka, 2014). Такође, треба нагласити да када се ради о деци 

предшколског узраста, постоји опасност да неке ситније делове стављају у уста и тако се 

јавља ризик од гушења (Bašić i Viduka, 2014). Опасно по здравље је такође излагање ушију 

прејаким звуцима који продиру кроз мобилне уређаје (Bašić i Viduka, 2014). Прекомерно и 

неправилно коришћење мобилних уређаја такође може да доведе до оштећења вида, 

предуго излагање трепћућим и јаким светлима могу довести до дезоријентације или 

грчења очију (Bašić i Viduka, 2014). 

ЕТИЧКИ АСПЕКАТ:гледајући на мобилне уређаје из етичког угла, када су у 

питању предшколска деца, много је важно поставити јасну границу између моралног и 

неморалног (Bašić i Viduka, 2014). Одредити ову границу је веома изазовно и под утицајем 

разних околности, како личног доживљаја тако и културног наслеђа (Bašić& Viduka, 2014). 

Код овог аспекта мора се истаћи повезаност интернета и мобилних уређаја. Интернет се 

развија брзином светлости и постаје главни и доминантан медиј за комуникације (Bašić i 

Viduka, 2014). Један од највећих проблема јесте колико лако се могу преузети лични 

подаци када је интернет повезан са самим уређајем. Веома лако се могу преузети сви 

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/deca-i-savremena-tehnologija-kljucna-rec-je-balans/
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подаци који се налазе у меморији мобилног телефона (Bašić i Viduka, 2014). Када су у 

питању деца, веома лако се може десити преузимање разних апликација, посећивање 

сумњивих страница, деца не умеју да мењају лозинке нити ће покренути неки антивирусни 

програм, тако да постају лака мета онима који злоупотребљавају интернет. На овај начин 

може доћи до угрожавања детета као и до електронског насиља (Bašić i Viduka, 2014). 

СОЦИЈАЛНИ АСПЕКАТ:„Експлоатација деце путем информационо-

комуникационих технологија назива се још и виртуелним тј. електронским насиљемˮ 

(Bašić i Viduka, 2014). Ово би значило слање увредљивих или насилних садржаја путем 

интернета. Електронско насиље се одвија у виртуелном простору, а како би га извршили 

користе се нпр. мобилни уређаји (Bašić i Viduka, 2014). 

Негативне карактеристике мобилних уређаја: - проблеми социјалне интеракције. 

Деца све више времена проводе са мобилним уређајима него са својим вршњацима, 

родитељима и породицом. Све више су виртуелно повезана, одрастају играјући разне 

игрице, чак старија предшколска деца већ знају и како да се сликају и да те слике поделе са 

осталима (https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children).  

- здравствени проблеми. Што више користе мобилне телефоне, 

деца мање времена проводе играјући се напољу у природи. То 

доводи до мањка разних физичких активности. Док су на 

паметним телефонима, једу више грицкалица, постају пасивна, 

а то може да доведе до гојазности већ у најранијем добу. Како 

до овога не би дошло, веома је важна улога родитеља. Они 

могу да поразговарају са дететом о коришћењу мобилног 

телефона, као што могу и да ограниче време које ће дете 

провести користећи их (https://screen.guide/advice/5-negative-

impacts-of-technology-in-children).  

- сурфовање по интернету. Деца су много вешта са 

технологијом, ипак предшколска деца још не разумеју многе 

ствари. Баш зато се с лакоћом може десити да случајно дођу до 

неких страница или људи који их могу угрозити. Поново се 

истиче надзор родитеља као битан фактор који редовном 

https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
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контролом може да избегне овакве ситуације 

(https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-

children).  

- лош квалитет сна. Према чланку „Kids are being kept awake by 

their phones even when they’re not using them“ 72% деце има 

барем један уређај у својој спаваћој соби, чак и када га не 

користе (https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-techno 

logy-in-children). Несаница, мањак сна је уско повезан са 

прекомерним коришћењем мобилних телефона. За децу је 

веома битан квалитетан сна, а исто тако и да спавају довољно. 

Ово увелико утиче на мозак. Наш мозак током сна ослобађа 

себе, а са тим и нас, од неких небитних информација и 

обнавља нервне мреже како бисмо нови дан дочекали свежи и 

наспавани. Веома је важно за децу да никакав екран не буде 

укључен ни пре ни током спавања (https://screen.guide/advice/5-

negative-impacts-of-technology-in-children).  

- утицај паметних телефона на интеракцију детета и родитеља. 

Много је важно да и сам родитељ буде свестан колико времена 

он проводи користећи мобилне уређаје. Деца опонашају своје 

родитеље, и како они раде тако ће и дете. Када родитељ 

користи уређај чак и када је са својим дететом, то код њега 

може изазвати анксиозност, лошу комуникацију, негативност 

(https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-

children). Деца гледају и посматрају своје родитеље и када не 

виде ништа друго, осим да родитељ гледа у телефон, дете неће 

научити основе интеракције, неће бити повезано са 

родитељима, неће видети разне фацијалне експресије, а то све 

заједно је веома важан фактор у развоју 

детета(https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-

technology-in-children).  

https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
https://screen.guide/advice/5-negative-impacts-of-technology-in-children
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У истраживању су и родитељи истакли сличне негативне ефекте мобилних уређаја. 

Додала бих незаинтересованост, агресивност, лењост, опонашање разних ликова из 

цртаних филмова, псовање, неадекватно коришћење матерњег језика, мањак жеље за 

игром и изласком напоље. 

 

Слика број 7. (https://www.detinjarije.com/zabrana-mobilnih-telefona-u-skolama-

olaksava-ucenje/) 

 

4. УТИЦАЈ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА НА ПОНАШАЊЕ ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА (5-7 ГОДИНА) 

 

Као што то већ сви ми знамо и примећујемо, избегавање интернета, мобилних 

уређаја, таблета итд, скоро је немогуће. Деца су данас од најранијег узраста окружена 

разним медијима и њиховим утицајима. Гледају цртаће, слушају музику на паметним 

телефонима, као награду за добро урађени задатак или лепо понашање играју игрице на 

њима. Све је то и прихватљиво, ако то коришћење разних паметних уређаја и самог 

интернета не прелази границе нормале, нарочито у најранијем узрасту. 

Све што деца виде, чују, слушају, игрице које играју увелико утичу на њихово 

понашање. Зато је веома важно ограничити време које дете проводи на њима и такође 

проверавати садржаје које дете користи. У данашњем времену, када све стално јури око 

нас, а и ми сами, понекад не обратимо пажњу на овакве ствари, ипак деца су најосетљивија 

баш у овом најмлађем узрасту. Упијају све, интересује их све, истражују, посматрају, а 

како ћемо их ми као родитељи или васпитачи анимирати, увелико утиче на њихово 

понашање, и на физички и психички развој.  
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4.1. МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ И АГРЕСИВНОСТ 

 

Као што се већ зна, постоје они који мисле да интернет и разни уређаји могу да 

допринесу развоју деце, а постоје и они који мисле супротно од овога. Наравно интернет 

може да буде веома користан, када се користи како треба. Препун је едукативних, 

културних материјала који могу да допринесу развоју деце. Ипак, данас можемо рећи да 

деца највише користе интернет и паметне уређаје ради чисте разоноде (Perić i Arsenijević, 

2021). Садржаји који највише занимају децу јесу они са пуно слика, звука, боја. То им 

привлачи пажњу и могу да, гледајући их, проведумного више времена него што је то 

потребно. Када причамо о предшколској деци, постоји ризик од телесних деформитета, 

проблема са очима, недостатка мотивације и самоконтроле, емоционалне отуђености (Perić 

i Arsenijević, 2021). Деца у овом периоду одрастања уче по моделима, раде како виде, 

опонашају родитеље, васпитача, осталу децу, а исто тако опонашају и карактере садржаја 

које прате на паметним уређајима. Неретко се дешава да деца гледају садржаје који су 

пуни опасности, агресије и преузимају негативне обрасце и не знајући у потпуности шта 

заправо то значи (Perić i Arsenijević, 2021). Деца се свакодневно бомбардују разним 

порукама колико су материјалне ствари битније, виде како други често користе снагу 

уместо памети и то увелико утиче на њих. Деца су у том најранијем и средњем узрасту 

веома осетљива и делују као неисписана књига и сви ти негативни утицаји наносе велике 

штете (Perić i Arsenijević, 2021). У медијима можемо видети слике, сцене које су пуне 

насиља и хтели ми то или не, пазили ми или не, постоји могућност да и она то виде. Све 

више се деца међусобно обрачунавају, понекад више њих, понекад индивидуално, а код 

старије деце се може видети и то како мобилним уређајима снимају та разна насилна 

понашања, агресивност (Perić i Arsenijević, 2021). Код предшколске деце се то може 

приметити кроз игру. Шта се играју, које карактере опонашају, да ли су то неки 

суперхероји или насупрот томе зликовци који се туку, галаме и доказују своју снагу. 

Агресивност деце обично указује на несигурност детета. Често можемо видети сцену 

како се деца играју на игралишту и неки родитељ притрчи јер је једно дете ујело или 

огребало оно друго. Наравно, ово може да буде и један вид изражавања гнева које дете 

другачије не уме да искаже, али када се често догађа, можемо рећи да је дете несигурно и 
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да нема самопоуздања. Такво дете ће друга деца избегавати, оно ће постати усамљено и 

агресивност ће да заузме још већи степен (https://klinikaperinatal.com/pedijatrija/deca-od-3-5-

godina/agresivnost-kod-dece/). Ипак, када се ова несигурност и мањак самопоуздања 

сусретне са што већим коришћењем мобилних уређаја и сличним насилним садржајима, то 

може да узрокује и већи проблем. Зато је веома важно да родитељ и васпитач буду упућени 

у живот и развој детета. 

 

 

Слика број 8. (https://stil.kurir.rs/porodica/vase-dete-vi/95091/prepoznajte-agresivnost-kod-

dece-dok-nije-kasno-strucnjaci-savetuju-kako-da-im-pomognete) 

 

 

 

https://klinikaperinatal.com/pedijatrija/deca-od-3-5-godina/agresivnost-kod-dece/
https://klinikaperinatal.com/pedijatrija/deca-od-3-5-godina/agresivnost-kod-dece/
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Слика број 9. (https://www.mojpedijatar.co.rs/agresivnost-kod-dece-zavisi-od-genetike/) 

 

4.2. МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ И ЗАВИСНОСТ ДЕЦЕ 

 

О било којој зависности говорили, свака је подједнако опасна. Тако и зависност од 

мобилних уређаја. Ова појава је највећим делом присутна код деце школског узраста, 

тинејџера и одраслих, мада у задње време све више се доказује да и деца предшколског 

узраста постају зависна од мобилних уређаја. Родитељи, како би себи нашли мало времена, 

дају телефон детету које игра неку игрицу или гледа цртани. Сваки дан по 20 минута у 

исто време. Дете се навикне на то и када се деси да случајно до тих 20 минута не дође, 

можемо приметити знаке агресије, беса, хистерије, зависности. А то је и донекле нормална 

реакција јер дете не добија оно на шта је навикло. 

Прекомерно коришћење мобилних уређаја, превише времена проведеног испред 

екрана може да доведе до погоршања когнитивних способности и до опадања пажње и 

када родитељ више не зна како да се са тим избори, тражи стручну помоћ психолога 

(https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-

telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete). По психологу Љубици 

Рашковић-Богетић, зависност се препознаје већ од малих ногу. Нека деца чак пате од 

https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
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депресије и мањка емпатије (https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-

opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomogne 

te). Задњих пар година број зависних малишана се повећао, а на то је увелико утицало и 

време пандемије, када су сви били у кућама. Родитељи су деци много чешће давали 

мобилне телефоне, пошто су радили од куће и морали су да заврше своје послове 

(https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-

telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete).  

Као други знак зависности од мобилних уређаја појављује се мањак интеракције 

детета са својим вршњацима. Аларм за узбуну је и када приметимо да дете нема друге 

активности осим гледања у екран (https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-

stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-

im-pomognete). Када родитељ или васпитач не примете проблем на време и реагују 

прекасно, онда је време да се потражи стручна помоћ, односно помоћ психолога 

(https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-

telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete).  

Први корак ка избегавању зависности од мобилних уређаја јесте ограничење времена 

које дете проводи користећи их. Код мање деце одузимање уређаја може довести до 

агресивног одговора, беса, вике, хистерије. Важно је и може бити од помоћи ако објаснимо 

детету, тако да и оно разуме, зашто и како штете мобилни уређаји 

(https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-

telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete). Такође је важно понудити 

детету неку другу активност уместо мобилног телефона. Важно је нечим попунити 

празнину. Шетње, физичке активности, време у природи, дружење са породицом и 

вршњацима је веома битно (https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-

opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomogne 

te).  

  

https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
https://www.telegraf.rs/zivot-i-stil/porodica-zivot-i-stil/3329232-opasna-zavisnost-od-mobilnih-telefona-kod-dece-u-srbiji-psiholog-otkriva-kako-da-im-pomognete
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4.3. УТИЦАЈ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА НА СОЦИЈАЛНУ ИНТЕРАКЦИЈУ ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

Социјална интеракција је процес који се узајамно развија између две или више особа. 

Она може да буде директна или индиректна. Директна се одвија између особа у малим 

групама док је индиректна симболичка, када се појединци налазе у великим групама. 

Темељ социјалне интеракције јесте комуникација и умрежавање (https://sr.wikipedia.org/sr-

el/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%

D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%9

8%D0%B0).  

Социјална интеракција предшколске деце:деца доживљавају свет кроз односе које 

успостављају и развијају (Pavlović, 2019). Како ће да се развија сам процес учења током 

раног детињства код њих, увелико зависи од односа са блиским, одраслим особама, као и 

од односа које успостављају са вршњацима (Pavlović, 2019). Вршњачка интеракција је 

један од темељних и најбитнијих фактора, када причамо о актуелном и будућем 

психосоцијалном прилагођавању (Pavlović, 2019). Вршњаци много помажу детету како би 

се оно упознало са социјалним нормама и процесима укључивања у међуљудске односе, а 

и да савладају нове друштвене вештине (Pavlović, 2019). То што деца много времена 

проводе заједно, ипак не значи да ће она развити праве социјалне вештине и тада је улога 

васпитача још битнија (Pavlović, 2019). Много је важно да васпитач створи физичко и 

социјално окружење, које ће децу подстаћи на социјалну интеракцију (Pavlović, 2019). 

Мало студија и истраживања се бави развојем социјалне интеракције у раном 

детињству (Pavlović, 2019). Сматра се да није лако извући било какве закључке, пошто се 

интеракција углавном заснива на невербалној комуникацији деце, бар у почетку. Баш из 

тог разлога истраживања могу бити мање поуздана (Pavlović, 2019). 

По Пијажеу јасно се може разликовати врста интеракције између оне коју дете има са 

родитељима и оне коју развија са вршњацима (Pavlović, 2019). Када причамо о односу 

родитеља и детета тачно се виде доминанција и моћ одраслих, тај однос је вертикалан, а 

деца и прихватају ту моћ и правила, не нужно због тога јер их разумеју, већ зато што су 

родитељи доминантни (Pavlović, 2019). 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Вршњачки односи деце су хоризонтални и уравнотежени. Деца у овим равноправним 

односима могу доживети сукобе, објашњења, преговарања, расправе о више перспектива и 

могу се одлучити за компромис или да одбаце идеје вршњака (Pavlović, 2019). 

Процес учења се такође развија кроз социјалну интеракцију. Посматрамо, усвајамо и 

опонашамо нарочито када су искуства позитивна и следи нека награда (Pavlović, 2019). 

Како би интеракција међу вршњацима била хармонична, веома су важне когнитивне, 

бихејвиоралне и емоционалне способности, као што су: регулисање емоција, опонашање 

туђих поступака, разумевање узрочно-последичних веза, језичких компетенција, док се 

дефицит ових способности може надокнадити комуникацијом са родитељима или 

васпитачем (Pavlović, 2019). 

Социјална интеракција и мобилни уређаји 

Како технологија заузима све веће место у нашим животима, исто је тако и у 

животима деце предшколског узраста. Социјална интеракција, развијање социјалних 

вештина је веома важно, нарочито у раном детињству. Много је битно да дете научи како 

да комуницира са другима, да разуме, да уме да реши конфликте. Она је много битна када 

причамо о когнитивном и емоционалном развоју. Деца су у овом узрасту веома осетљива, 

упијају све, гледају све, опонашају туђа понашања и много је битно да технологија и 

мобилни уређаји не заузму место правог дружења са вршњацима и са одраслима. 

Комуникација лицем у лице је веома важна. Пре него што су се појавили разни 

мобилни уређаји, деца су проводила много више квалитетног времена са својим 

родитељима и са вршњацима. Породични ручак је био време када се цела породица окупи 

и размењује разне информације, комуницира(https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/ 

roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/). Данас то већ изгледа другачије. 

Мобилни уређаји су свугде око нас, присутни у сваком моменту. Још се не зна какав ће то 

утисак оставити на развој деце, да ли негативан или позитиван, али сигурно ће бити и 

једно и друго (https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-

mobilnih-telefona/). Прва и основна ствар која је веома важна у раном детињству јесте 

вокабулар. Што мање дете комуницира, разговара и чује живи говор, то ће вокабулар бити 

сиромашнији (https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobil 

nih-telefona/).  

https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/
https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/
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Слика број 10. (https://preporucujemo.rs/uticaj-drustvenih-mreza-na-decu/) 

 

Силним коришћењем мобилних уређаја дете није у могућности да развије потребне 

социјалне вештине. Мање се креће међу својим вршњацима, стално само гледа у телефон и 

губи прилике за здрав когнитивни, емоционални и социјални развој. 

Често и родитељи, свесно или несвесно, показују лош пример својој деци јер су 

зависни од својих телефона. А пошто дете учи посматрањем и имитирањем туђих 

понашања, радиће то што види. У једном истраживању у Америци, стручњаци су 

посматрали понашања више породица у разним ресторанима како би видели колико и у 

којој мери се користе мобилни уређаји, а колико међусобна комуникација 

(https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/). 

Истраживање је доказало да већина родитеља, старатеља користи своје мобилне уређаје 

привремено или без престанка, чак и током конзумирања хране. Они који су 

избалансирано користили уређаје били су у мањини (https://www.krstarica.com/ 

zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/).  

https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/
https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/
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Истовремено је било посматрано и понашање деце. Нека деца су била заокупирана 

ручком, разговарала су са осталом децом или се играла играчкама које су понела. Није их 

узнемиравало коришћење уређаја, ако је то трајало кратко време. Када су родитељи много 

више времена проводили на уређајима, нека деца су то прихватала, док онима мањег 

узраста је постало веома досадно и покушавала су да привуку пажњу родитеља на разне 

начине. Они су неко време игнорисали понашање деце, а када то више нису могли, 

критиковали су своју децу, понекад тако што се и даље нису одвајали од мобилних 

телефона (https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-

telefona/). По овоме можемо закључити да су деца жељна пажње, интеракције и било би 

добро када би им родитељи били посвећени и то на позитиван начин, јер ће у супротном 

дете привлачити пажњу на себе у негативном смислу (викање, агресивност, хистерије итд). 

Деца предшколског узраста су веома изложена медијима, користе их и сами превише, а уз 

то се још може додати и мања посвећеност родитеља који постају скроз одсутни 

(https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/).  

Наравно, ово истраживање не говори против коришћења мобилних уређаја. Они могу бити 

и веома корисни када се са децом деле игре и апликације кроз које могу да уче, кроз које се 

можемо повезати са њима, али то треба да буде на адекватан начин, у границама 

нормалног (https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-

mobilnih-telefona/).  

По овом истраживању се може закључити да се са прекомерним коришћењем 

мобилних уређаја губи међусобна комуникација, да се деца по парковима и не играју, не 

друже се као некад, већ седе са мобилним уређајима у рукама, чак не разговарају ни са 

родитељима (https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobil 

nih-telefona/).  

Када све узмемо у обзир, можемо рећи да је квалитет социјалне интеракције у неку 

руку опао. Мобилни уређаји никада неће моћи да замене живи говор, неће моћи да дају 

пажњу која је потребна деци за здрав и правилан развој. Деца веома брзо могу постати 

зависна од ових уређаја, изгубити заинтересованост за интеракцију са вршњацима и 

одраслима. На тај начин неће моћи да науче како да се понашају у разним ситуацијама, 

https://www.krstarica.com/zdravlje/nega/roditelji-zapostavljaju-decu-zbog-mobilnih-telefona/
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како да изражавају своје емоције, постаће интровертни и живеће у неком виртуелном 

свету, који никако не уме да замени прави. 

 

Слика број 11. (https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:773793-

Drustvene-mreze-na-mlade-deluju-isto-kao-droga) 

 

4.4. УТИЦАЈ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА НА ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА (5-7 ГОДИНА) 

 

Када говоримо о здрављу, нарочито о здрављу деце од најранијег узраста, знамо да 

постоје битни фактори који увелико утичу на психофизичики развој. Здравље је велико 

благо и много је важно да припазимо на нашу децу. 

Када су деца мала веома брзо се развијају, како ментално тако и физички, и на нама 

је као родитељима или васпитачима да створимо праве околности за здрав развој. Много је 

битна разноврсна исхрана, физичке активности, важно је стимулисати их и ментално. 

Треба обратити пажњу на то да што више времена проводе напољу на свежем ваздуху, да 
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се сваки дан крећу напољу, да се баве разним физичким активностима које им помажу да 

развијају правилан развој моторике. 

Пре овог брзог развоја технологије, деца су највише времена проводила са својом 

породицом, међу својим вршњацима. Много времена су проводили напољу, играјући се 

разних игара, трчкарали, пењали се. Хранили су се много здравије. Данас се то све помало 

изменило. Како се технологија пребрзо развија и како је живот постао веома ужурбан, све 

можемо да одрадимо и истражимо преко интернета, рачунара, мобилних уређаја. То није 

оставило свој утицај само на нас одрасле већ и на децу и у све већој мери сада већ и на 

децу предшколског узраста. Пошто су родитељи веома заузети својим пословима, дешава 

се да не могу наћи довољно адекватног времена за своју децу и када деца захтевају пажњу, 

добијају мобилне уређаје са разним игрицама и апликацијама. То само по себи и не 

представља проблем јер је данас то свакако неизбежно, медији су свугде око нас, али не 

смеју се прекорачити границе јер то може увелико да утиче на здравље детета. 

Прекомерно коришћење мобилних уређаја може да утиче на вид, на гојазност, деца се 

мање крећу, утиче на развој кичменог стуба, на развој мишића итд. Као што сам током 

рада истакла више пута, мобилни уређаји су веома корисни за децу ако се користе како је 

то и правилно. Не сме се претеривати јер ако и не одмах, касније можемо приметити 

негативне ефекте по децу. 

Такође можемо да споменемо радио таласе ултрависоке и ултраниске фреквенције, 

којима смо стално изложени у електромагнетном пољу. Микроталаси из мобилних уређаја 

умеју увелико да поремете наш организам (Živković, 2008). Једно истраживање је доказало 

да сваки сат који дете проводи користећи мобилне уређаје и играјући игрице штети 

ћелијском материјалу, утиче на развој мозга и вида (Živković, 2008). Деци су примамљиве 

боје, гласови, игрице зато се и лако навикну на мобилне уређаје (Živković, 2008). 

По једном истраживању доказано је да деца, чак и она најмања од друге до пете 

године (19%), много чешће захтевају да користепаметне телефоне него да се баве другим 

активностима. Они сви знају како да позивају са телефона, чак постоје и уређаји који су 

дизајнирани за децу са апликацијама за предшколски узраст (Marković i Stanković, 2016). 

Због што већег коришћења мобилних уређаја како у свакодевном животу, тако и у 

васпитно-образовном систему, данашња деца су у много већој мери изложена зрачењу од 
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стране истих (Marković i Stanković, 2016). Стандарди и упутства која говоре о границама 

излагања електромагнетним пољима, развијена су по истраживањима за одрасле, тако да је 

питање да ли су ти стандарди повољни по децу (Marković i Stanković, 2016). Једна од 

разлика између деце и одраслих се види по величини и облику главе. Пошто је глава 

детета мања, ткива и органи су тањи, оно је у већој мери и изложено електромагнетном 

зрачењу (Marković i Stanković, 2016). 

 

4.5. УТИЦАЈ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА НА ГОЈАЗНОСТ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА (5-7 ГОДИНА) 

 

Гојазност деце од најранијег узраста представља све већи проблем, не само код нас 

већ на целом свету, нарочито у развијенијим земљама. Нездрава исхрана, недостатак 

адекватне физичке активности, преоптерећеност, превише времена пред малим и великим 

екранима, све то доприноси накупљању масних наслага. 

Гојазност је хронична болест која се испољава прекомерним накупљањем масти у 

организму која доводи до повећања телесне тежине (https://sh.wikipedia.org/wiki/Gojaznost). 

Она делује истовремено на два поља. Узрокује друге болести и један је од главних фактора 

настанка разних кардиоваскуларних болести (https://sh.wikipedia.org/wiki/Gojaznost). Како 

бисмо заобишли ову болест или лечили када је већ дошло до ње, морамо се правилно и 

адекватно хранити, смањити унос шећера и бавити се редовно физичким активностима 

(https://sh.wikipedia.org/wiki/Gojaznost).  

Како код одраслих тако и код деце, до гојазности долази због истих разлога. Деца 

која су склона гојењу, често то понесу са собом и у пубертет, а касније и у одрасло доба. 

Баш из тих разлога та деца се често тестирају на хипертензију, дијабетес и масну јетру 

(https://sh.wikipedia.org/wiki/Gojaznost). Како деца данас све више користе мобилне уређаје, 

нека истраживања су доказала да и то такође доприноси повећању процента гојазности у 

најранијем узрасту (https://www.acc.org/about-acc/press-releases/2019/07/25/14/23/five-or-

more-hours-of-smartphone-usage-per-day-may-increase-

obesity#:~:text=Researchers%20found%20the%20risk%20of,and%20have%20decreased%20phy
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sical%20activity.). Према једном америчком истраживању доказано је да пет или више сати 

проведених на мобилним уређајима повећавају могућност гојења за чак 43%. Деца су 

склона да за то време попију чак два пута више слатких напитака и да грицкају у много 

већој мери (https://www.acc.org/about-acc/press-releases/2019/07/25/14/23/five-or-more-hours-

of-smartphone-usage-per-day-may-increase-obesity#:~:text=Researchers%20found%20the%20 

risk%20of,and%20have%20decreased%20physical%20activity.).  

Један од фактора ризика код деце јесте мањак физичке активности и прекомерно 

време проведено испред екрана, како великим тако и малим (Jocić Sojanović i Veković i 

Živković i Prijić, 2016). Неке промене у начину живота су такође довеле до проблема 

гојазности код деце. Највећи део становништва живи у градовима, деца су навикнута на 

такозвану брзу храну, која је енергетска бомба за њих, прекалорична. Деца се све мање 

крећу, користе јавни превоз. Такође, због ужурбаног начина живота родитељи не проводе 

довољно времена са својом децом напољу, већ проводе време унутар куће, а деца се све 

више удубе у свет телевизије и мобилних уређаја. Данас телефони нуде разне занимације, 

апликације деци и они и не траже вањске активности. Док играју разне игрице, грицкају 

(Jocić Sojanović i Veković i Živković i Prijić, 2016).  

Много је важно нудити деци разноврсну исхрану, разне физичке активности и 

показати добар пример. Гојазност је веома велики проблем који, ако се не решава на 

време, може да доведе до других болести, а такође и до психичких проблема. Гојазна деца 

су често мета друге деце и то увелико утиче и на њихово ментално стање. 
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Слика број 12. (https://www.dnevni.rs/saveti/sa-koliko-godina-deci-treba-dati-pametni-telefon-

sve-ranije-je-jako-stetno) 
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Слика број 13. (https://ostrvosablagom.rs/gojaznost-kod-dece/) 
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4.6. УТИЦАЈ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА НА ВИД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА (5-7 ГОДИНА) – КРАТКОВИДОСТ 

 

Као што је то већ претходно било наведено, мобилни уређаји поред позитивних 

имају и негативних утицаја који у великој мери могу штетити здрављу нашег детета. 

Поред зрачења постоји ризик од гојазности, а такође може да шкоди и виду детета. Када 

оно пуно времена проводи испред екрана, оптерећује своје очи јаким бојама, светлом, 

држи телефон превише близу и све то може да доведе до лошег стања вида.  

Кратковиде особе су оне које добро виде на близину, а зависно од диоптрије коју 

имају, лошије виде на даљину (https://www.decijioftalmolog.rs/drugi-problemi-decijeg-oka/ 

kratkovidost). Док сате проводимо пред екранима, а ово важи и за децу, број трептаја се 

смањује и до пет пута, што доводи до црвенила и сушења ока 

(https://www.mojpedijatar.co.rs/sve-vise-kratkovide-dece/). Осетљивост на светлост, болови у 

глави, привремена кратковидост први су знаци компјутерског вида 

(https://www.mojpedijatar.co.rs/sve-vise-kratkovide-dece/). Офталмолози се труде да привуку 

пажњу на овај сидром. Све више деце предшколског и школског узраста постане 

кратковидо баш због прекомерног зурења у мобилне уређаје. Можемо и сами приметити 

како деца, када играју игрице или гледају разне садржаје, и не трепну, а то додатно 

оптерећује њихове очи и самим тим узрокује проблеме вида. Ово можемо назвати и 

школском кратковидошћу јер се најчешће тада појављује(https:// 

www.mojpedijatar.co.rs/sve-vise-kratkovide-dece/).

 

Слика број 14. (https://canonstreetoptometrists.co.nz/your-eyes/clarity-of-vision.php)  

https://www.decijioftalmolog.rs/drugi-problemi-decijeg-oka/kratkovidost
https://www.decijioftalmolog.rs/drugi-problemi-decijeg-oka/kratkovidost
https://www.mojpedijatar.co.rs/sve-vise-kratkovide-dece/
https://www.mojpedijatar.co.rs/sve-vise-kratkovide-dece/
https://www.mojpedijatar.co.rs/sve-vise-kratkovide-dece/
https://www.mojpedijatar.co.rs/sve-vise-kratkovide-dece/


36 

 

У модерном свету све нам је доступно на мобилним уређајима. Игрице, књиге, 

новине. Држимо телефон у рукама, понекад и превише близу очима и нисмо ни свесни 

колико то штети нашем виду. А деца раде исто то. Читање штампаних књига и новина не 

штети очима, колико коришћење мобилних уређаја за исто (Shuker&Ali, 2020). Према 

једном истраживању са 50 деце од најранијег узраста све до 12 година, доказано је да 

највише времена на малом екрану проводе деца предшколског и школског узраста од 6 до 

8 година (Shuker&Ali, 2020). Видео игрице које деца играју на телефонима и разне 

апликације које користе доводе до тога да много мање трепћу него иначе, оптерећују очи, 

што може да доведе до иритације, црвенила ока, болова у очима и главе. Такође, ту су и 

разне радијације које су присутне код сваког сличног уређаја, а такође су штетни. Све ово 

може да доведе до кратковидости (Shuker&Ali, 2020).  

Како се доказала веза између кратковидости и прекомерног коришћења мобилних 

уређаја, према стручњацима можемо се запитати шта то у дигиталном добу чека децу 

(https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/health-and-wellness/children-device-use-and-myo 

pia?sso=y).  

Деца која болују од ове болести проводе два пута више времена на телефонима од 

оне деце која овај проблем вида немају. И до сада је овај проблем постојао, али за време 

пандемије је постало још горе (https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/health-and-

wellness/children-device-use-and-myopia?sso=y).  

 

Слика број 15. (https://www.mojpedijatar.co.rs/zasto-su-sve-vise-deca-kratkovida/)  

https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/health-and-wellness/children-device-use-and-myopia?sso=y
https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/health-and-wellness/children-device-use-and-myopia?sso=y
https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/health-and-wellness/children-device-use-and-myopia?sso=y
https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/health-and-wellness/children-device-use-and-myopia?sso=y
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Како бисмо сачували вид деце много је важно да им ограничимо време које проводе 

на малим и великим екранима. Да користе мобилне уређаје 15 минута сваки дан било би 

сасвим довољно, чак код неких узраста и то је превише. Није увек лако стићи све и 

понекад телефони делују као најбоље решење. Они имају и позитивне ефекте, али ипак 

када се ради о здрављу морамо да будемо веома опрезни и да сачувамо нашу децу од неких 

болести које иначе можемо спречити. 

 

Слика број 16. (https://www.mojpedijatar.co.rs/kako-odabarati-dioptrijske-naocare-za-dete/)  
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5. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

5.1. ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Како бисмо умањили негативан утицај мобилних телефона на децу предшколског 

узраста, веома је важно да васпитач и родитељи заједно решавају тај проблем. Када 

васпитач примети да дете можда често тражи или говори о разним садржајима које гледа 

на мобилном уређају, или примети да то лоше утиче на његово понашање, потребно је да о 

томе поразговара и са родитељем. 

Да ли мобилни уређаји лоше утичу на развој предшколске деце? (5-7 година) 

 

5.2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Данас је скоро незамисливо да неко не користи мобилни телефон свакодневно. Све 

чешће се срећемо са сценама из свакодневног живота када дете, на пример, не жели да 

једе, родитељ пусти неки цртани са телефона и дете као очарано гледа у екран. Играју 

разне игрице на телефонима, слушају музику, гледају цртаће. Мобилни уређаји могу да 

буду веома корисни у неким ситуацијама, али исто тако имају и своје мане. Стручњаци 

препоручују родитељима да ограниче време које дете проводи користећи те уређаје. Што 

више времена дете проведе уз њих, то му је мања интеракција са породицом, са другом 

децом, са околином. Мање времена проводи играјући се напољу. Претерано коришћење 

може лоше да утиче на вид, такође и на говор, може да утиче на њихово понашање јер деца 

преузимају разне моделе понашања. Такође, може да доведе до кашњења у развоју. Када 

све узмемо у обзир, можемо да видимо да је ово истраживање веома актуелно. Предмет 

истраживања јесте истражити у којој мери мобилни уређаји утичу на развој деце 

предшколског узраста од 5 до 7 година. У анализи истраживања планирано је доказати да 

су деца у данашње време превише екранизована. 
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5.3. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Циљ истраживања јесте: Утврдити у којој мери мобилни уређаји утичу на развој деце 

предшколског узраста од 5 до 7 година. 

 

5.4. ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

1. утврдити, да ли деца често користе мобилни уређај 

2. утврдити, колико времена деца проводе користећи мобилни уређај 

3. утврдити, да ли мобилни уређаји доприносе њиховом развоју 

4. утврдити, у којој мери мобилни уређаји лоше утичу на понашање деце  

Спровођењем наведених задатака можемо добити информације које су нам потребне 

како бисмо дошли до нашег циља. Веома је важно да и васпитачи и родитељи буду 

заинтересовани за сарадњу и да искрено одговарају на постављена питања. 

 

5.5. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Хипотезе су веома уско повезане са самим циљем и задацима истраживања. Хипотезе 

су заправо одговори које претпостављамо да су одговори на наша истраживачка питања. 

Читаво истраживање је усмерено на једно основно питање: потврдити или одбацити 

постављену хипотезу. Хипотезе су следеће. 

ОПШТА ХИПОТЕЗА:деца предшколског узраста (5-7 година) превише времена проводе 

користећи мобилне уређаје 

ПОСЕБНЕ ХИПОТЕЗЕ: 

- претпоставља се да деца често користе мобилни уређај. 

- претпоставља се да деца много више времена користе мобилне уређаје него што је 

потребно. 

- претпоставља се да мобилни уређаји до неке мере доприносе њиховом развоју. 

- претпоставља се да прекомерно коришћење мобилних уређаја лоше утиче на понашање 

деце.  
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5.6. ВАРИЈАБЛЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

У овом истраживању имамо зависну и независну варијаблу. Варијабла је 

карактеристика неке појаве која се мења. Појава, која се не мења, јесте инваријантна или 

константна. Независна варијабла је та коју сам истраживач мења ради утврђивања ефекта 

те варијабле на неку другу варијаблу, док се зависна мења под утицајем независне. Зависну 

варијаблу чине деца предшколског узраста од 5 до 7 година, а независну варијаблу утицај 

мобилних уређаја. 

 

5.7. МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ 

 

Прво се успоставио контакт са родитељима деце, након тога су они попунили један 

упитник. Родитељи су упитник попуњавали анонимно, како бисмо добили што искреније 

одговоре, што је веома важно у овом истраживању. 

Метода (пут, начин) јесте смишљен и устаљен поступак за постизање неког циља, за 

остваривање неке практичне делатности. Карактеристике сваке добре методе су 

целисходност, организованост, систематичност и планираност. У овом истраживању 

користила сам дескриптивну методу. Она се користи у проучавању педагошке стварности, 

оног што постоји. Њоме се не остаје само на описивању педагошке стварности већ се 

настоји на основу проучавања тога што је на површини доћи до важних веза, до узрока 

педагошких појавности до педагошких закона и законитости. Веома је битно одговорити 

на следећа питања: зашто су чињенице такве какве јесу, шта је довело до њих, шта је 

условило баш те чињенице? У овом истраживању биће примењена дескриптивна метода. 

Од техника примењено је анкетирање, а од инструмената конструисан је анкетни упитник. 

Технике нам омогућавају да плански и систематски дођемо до жељеног циља. У процесу 

анкетирања испитаници одговарају на постављена питања. 

Потребно је да инструменти истраживања омогуће сакупљање што прецизнијих 

података. Да би инструмент био мерни инструмент, потребно је да удовољи одговарајућим 

захтевима, да поседује метријске карактеристике: валидност, дискриминативност, 

релијабилност и објективност. 
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МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА:дескриптивна метода 

ТЕХНИКА ИСТРАЖИВАЊА:анкетирање 

ИНСТРУМЕНТ ИСТРАЖИВАЊА:упитник 

УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА:23 родитеља 

УСТАНОВА:П.У. „БАМБИˮ 

МЕСТО: Стара Моравица 
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6. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ЊИХОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 

 

На основу податакакоје сам добила путем упитника који су попунили родитељи деце 

предшколског узраста из Старе Моравице, дошла сам до резултата које ћу приказати у 

даљем тексту. 

Табела бр.1: Полна структура 

Фреквенција Проценат 

Мушки  6 28.6 

Женски  15 71.4 

Укупно  21 100 

 

По овој табели се види да је женски пол био заступљенији (71.4%) у односу на 

мушки пол (28.6%). 
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Графикон бр.1 Учесталост коришћења мобилних уређаја 

 

 

На основу ових података можемо видети да деца веома често користе мобилне 

уређаје. Чак 62% испитаника је дало потврдан одговор, мало мање, 33%, рекло је да дете 

понекад користи мобилни уређај и само 5% родитеља је рекло да дете не користи често 

мобилне уређаје. 

 

  

Da 

62% 

Ne 

5% 

Ponekad 

33% 
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Графикон бр.2 Свакодневно захтевање коришћења мобилног уређаја 

 

По овој табели можемо видети да иако нека деца не захтевају сваки дан мобилни 

уређај (5%), ипак највећи проценат захтева (76%). Док 19% родитеља каже да дете не 

користи често мобилне уређаје. 

 

 

 

Графикон бр.3 Негативан утицај уређаја 

Da 

76% 

Ne 

19% 

Svaki dan 

5% 

Da 

71% 

Ne 

10% 

Niam 

siguran/na 

19% 
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        Када говоримо о негативном утицају мобилних уређаја на дететово понашање, 

можемо видети да је 71% родитеља дало потврдан одговор, а то би значило да су у 

великом броју приметили промене понашања детета. 19% испитаника је рекло да нису 

сигурни, док 10% да није приметило негативан утицај мобилних уређаја. 

На питање који су то негативни утицаји, одговорило је 14 испитаника, а ово су били 

најзанимљивији одговори: псовање, негативизам, слаба концентрација и копирање лошег 

понашања, непослушност, зависност. 

 

 

  

Графикон бр. 4: Позитиван утицај уређаја 

 

 

На основу ових података можемо рећи да је велики број испитаника приметио 

позитиван утицај мобилних уређаја (62%) ипак, још увек их има мање од оних који су 

потврдно одговорили на питање у вези са негативним утицајем. 24% родитеља каже да 

није приметило позитиван утицај, док 14% није сигурно. 

Da 

62% 

Ne 

24% 

Nisam 

siguran/na 

14% 
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На питање који су ти позитивни утицаји одговорило је 13 испитаника, а неки од 

одговора су следећи: учи језике, боље знање енглеског, развијање логике, учење страног 

језика, слова. 

Судећи по овим одговорима, можемо доћи до закључка да коришћењем овог уређаја 

деца брже и лакше уче језике. 

На питање колико стручњаци препоручују да дете користи мобилни уређај, 

одговорило је 15 испитаника. Одговори су варирали од 10 минута до 3 сата. Од њих 15 

само је 1 особа дала приближно тачан одговор: не пре друге године детета, а и после само 

до пола сата, сат времена највише. Генерално, по одговорима се види да родитељи нису 

довољно информисани о томе колико би деца требало да користе мобилне уређаје. 

 

  

Графикон бр.5 Колико стручњаци препоручују да дете користи уређај? 
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Графикон бр.6: Недостатак комуникације 

 

 

По овим подацима можемо видети да је већи број испитаника (53%) приметило 

недостатак адекватне комуникације док дете користи мобилни уређај. Није сигурно 14% 

испитаника, док 33% њих није приметило проблем у комуникацији. 

  

  

Da 

53% 
Ne 

33% 
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14% 
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Графикон бр.7 Лакше решавање одређених задатака 

 

 

По овим резултатима можемо закључити да је више од 50% испитаника (57%) 

приметило да деца лакше решавају одређене задатке, 19% није сигурно, док 24% 

испитаника није приметило никакву разлику. 
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Графикон бр. 8 Лош утицај на сан детета 

 

 

Можемо закључити да родитељи (43%) нису приметили лош утицај коришћења 

мобилних уређаја на сан детета. 
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24% 
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Графикон бр. 9 Играње разних игрица 

 

 

На питање да ли деца играју разне игрице на уређају чак 86% родитеља је дало 

потврдан одговор, док 14% родитеља тврди да дете не игра игрице. Можемо закључити да 

деца у великој мери из разоноде или досаде користе уређаје и играју игрице на њима. 

  

Da 

86% 

Ne 

14% 
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Графикон бр. 10 Да ли су садржаји примерени дететовом узрасту? 

 

 

По овом графикону можемо доћи до закључка да 76% родитеља каже да дете гледа 

адекватне ствари на мобилном уређају, само 5% њих не, док 19% испитаника није сигурно, 

што нам говори о томе да иако је већина родитеља дала потврдан одговор, постоје и они, 

који нису довољно информисани. 

  

Da 

76% 

Ne 

5% 
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19% 
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7. ДИСКУСИЈА 

 

ПОСЕБНЕ ХИПОТЕЗЕ: 

1. Претпоставља се да деца често користе мобилни уређај 

У истраживању смо успешно потврдили ову хипотезу. Чак 62% родитеља је дало 

потврдан одговор на питање да ли њихова деца често користе мобилне уређаје. 33% 

родитеља је рекло да деца понекад користе мобилне уређаје, док само 5% родитеља каже 

да дете не користи често уређај. По овом резултату се види да деца најчешће јесу у 

контакту са мобилним телефонима, иако можда не свакодневно, али свакако често. 

2. Претпоставља се, да деца много више времена користе мобилне уређаје, него 

што је потребно 

Стручњаци тврде да деца до своје друге године не треба да користе мобилне 

уређаје, а након друге године тек 15 минута до 30 минута дневно. Највећи део родитеља је 

одговорило да је допуштено коришћење уређаја од сат до два сата дневно. Само један 

родитељ је дао тачан одговор, а неки су рекли 3 сата и више. По овоме можемо доћи до 

закључка да родитељи можда нису довољно информисани о томе колико би деца требало 

да користе мобилне уређаје. Наравно, данас, када технологија овом брзином напредује, 

некима може да буде незамисливо да дете проводи време без телефона. То је и неизбежно, 

али је много важно да родитељ временски контролише своје дете и да не прелазе границе 

нормале. И ову хипотезу можемо да потврдимо резултатима истраживања. 

3. Претпоставља се, да мобилни уређаји до неке мере доприносе њиховом развоју 

И ова хипотеза је потврђена и доказана у истраживању. Родитељи су приметили 

развој креативности, логичког закључивања, учења страних језика. Деца брже и лакше уче 

слова и бројеве. Морамо признати да мобилни уређаји, апликације и интернет данас нуде 

мноштво корисних игрица, цртаћа који могу да доприносу развоју детета и да утичу 

позитивно на њега. Све те слике, боје, звуци и разни ефекти привлаче дететову пажњу. 

Много пута можемо видети како дете као омађијано седи и гледа разне садржаје. Веома је 

битно да родитељ буде упућен у то шта дете гледа и да му пушта садржаје који су 

прикладни његовом узрасту, тако доприносећи и његовом развоју. Кроз разне игре на 
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телефону дете може многе ствари да усвоји, да развија машту и креативност. Ова хипотеза 

је такође потврђена у истраживању. 

4. Претпоставља се, да прекомерно коришћење мобилних уређаја лоше утиче на 

понашање деце 

По резултатима истраживања можемо рећи да су родитељи, поред позитивних 

утицаја, приметили и негативне утицаје коришћења мобилних уређаја. Ти утицаји се 

највише показују у понашању детета и одговори родитеља су били 99% слични ако не и 

исти. Деца не слушају, не чују када користе уређаје, много више псују, ружније говоре, 

мало комуницирају са вршњацима, имитирају ликове разних игрица, захтевни су, бесни 

када не добију уређај. Не желе да проводе време напољу, играјући се у природи. Све више 

желе да користе телефоне, раздрагана су, непослушна, хистерична. Лошије спавају, 

понекад имају несанице, незаинтересована су за друге ствари. Концентрација им је 

слабија, неке друге задатке обављају само из разлога јер знају да после могу да играју 

игрице. Много брзо постану зависни од самог уређаја. 
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8. ЗАКЉУЧАК 

 

У овом раду смо се бавили анализом утицаја мобилних уређаја на предшколску децу 

5-7 година, као што смо се и трудили да добијемо увид у то колико су родитељи свесни 

тога колико њихова деца користе те уређаје и како они утичу на њих. 

Када погледамо све резултате овог истраживања, видећемо да су данашња деца, већ у 

најмлађем узрасту, много више екранизована него што би то било дозвољено. Којом се 

брзином технологија данас развија, не можемо да очекујемо да они буду скроз одсечени од 

разних уређаја и њихових садржаја, али треба да се трудимо да ограничимо време њиховог 

коришћења, да обратимо пажњу на то колико ми сами користимо мобилне телефоне када 

смо са децом, јер она воле да нас опонашају и када виде да су и нама телефони стално при 

руци, њима ће то да постане сасвим нормално. Када већ користе уређаје, нека то чине под 

надзором. Најбоље је да пратимо децу, да им ми нађемо садржаје који су прикладни 

њиховом узрасту, како би време проведено на уређају за њих било корисно. Никако детету 

не треба давати уређај пре спавања, тако можемо избећи несанице, умор, неиспаваност. 

Много је важно обратити пажњу на то да дете проводи што више времена напољу, у 

природи, са другом децом, са породицом. Иако истраживање доказује да коришћење 

мобилних уређаја има много позитивних страна, исто тако можемо видети да има и 

негативних и да највећи проценат одговора указује на то. Уређај никада неће моћи да 

замени говор, социјалну интеракцију и праву игру. 
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6. Слика број 6 (https://yumama.mondo.rs/dete/razvoj-deteta/a43303/dete-trazi-mobilni-

telefon-saveti.html) 

7. Слика број 7 (https://www.detinjarije.com/zabrana-mobilnih-telefona-u-skolama-

olaksava-ucenje/) 

8. Слика број 8 (https://stil.kurir.rs/porodica/vase-dete-vi/95091/prepoznajte-agresivnost-

kod-dece-dok-nije-kasno-strucnjaci-savetuju-kako-da-im-pomognete) 

9. Слика број 9 (https://www.mojpedijatar.co.rs/agresivnost-kod-dece-zavisi-od-genetike/) 

10. Слика број 10 (https://preporucujemo.rs/uticaj-drustvenih-mreza-na-decu/ ) 

11. Слика број 11 (https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:773793-

Drustvene-mreze-na-mlade-deluju-isto-kao-droga) 

12. Слика број 12 (https://www.dnevni.rs/saveti/sa-koliko-godina-deci-treba-dati-pametni-

telefon-sve-ranije-je-jako-stetno) 

13. Слика број 13 (https://ostrvosablagom.rs/gojaznost-kod-dece/) 

https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf
https://uf-pz.net/wp-content/uploads/2020/04/VASP-2-Razvojna-psihologija-PREDAVANJA20.4.2020..pdf
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14. Слика број 14 (https://canonstreetoptometrists.co.nz/your-eyes/clarity-of-vision.php) 

15. Слика број 15 (https://www.mojpedijatar.co.rs/zasto-su-sve-vise-deca-kratkovida/) 

16. Слика број 16 (https://www.mojpedijatar.co.rs/kako-odabarati-dioptrijske-naocare-za-

dete/) 

 

Прилог 2 

Табеле и графикони 

 

1. Табела број 1: Полна структура 

2. Графикон број 1: Учесталост коришћења мобилних уређаја 

3. Графикон број 2: Свакодневно захтевање коришћења мобилног уређаја 

4. Графикон број 3: Негативан утицај уређаја 

5. Графикон број 4: Позитиван утицај уређаја 

6. Графикон број 5: Колико стручњаци препоручују да дете користи уређај? 

7. Графикон број 6: Недостатак комуникације 

8. Графикон број 7: Лакше решавање одређених задатака 

9. Графикон број 8: Лош утицај на сан детета 

10. Графикон број 9: Играње разих игрица 

11. Графикон број 10: Да ли су садржаји примерени дететовом узрасту? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mojpedijatar.co.rs/kako-odabarati-dioptrijske-naocare-za-dete/
https://www.mojpedijatar.co.rs/kako-odabarati-dioptrijske-naocare-za-dete/
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Прилог 3 

Упитник за родитеље 

 

Утицај мобилних уређаја на развој деце предшколског узраста ( 5-7 година ) 

 

Поштовани родитељи! 

Пред Вама се налази упитник помоћу којег желимо да сазнамо, да ли сте приметили 

позитивне или негативне утицаје мобилног уређаја на Ваше дете. Молим Вас да пажљиво 

прочитате питања, добро размислите и дате искрене одговоре. Заокружите одговор 

уколико није наведено другачије. Упитник је анониман и биће коришћен за писање мастер 

рада.  

 

Пол: мушки 

         женски 

 

1.) Да ли ваше дете често користи мобилни уређај? 

а) Да 

б) Не 

в) Понекад 

 

2.) Да ли ваше дете захтева да користи мобилни уређај? 

а) Да 

б) Не 

в) Сваки дан 

 

3.) Да ли сте приметили негативан утицај мобилног уређаја на понашање вашег детета? 

а) Да 

б) Не 

в) Нисам сигуран/на 
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4.) Ако сте приметили негативан утицај, који је тај? 

________________________________________________________________ 

 

5.) Да ли сте приметили позитиван утицај мобилног уређаја на понашање вашег 

детета? 

а) Да 

б) Не 

в) Нисам сигуран/на 

 

6.) Ако сте приметили позитиван утицај, који је тај? 

__________________________________________________________________ 

 

7.) Колико стручњаци највише времена препоручују, да дете користи мобилни уређај? 

Ако знате одговорите, колико: 

_____________________________________ 

 

8.) Да ли сте приметили да ваше дете мање комуницира са вама док користи мобилни 

уређај? 

а) Да 

б) Не 

в) Нисам приметила/о 

 

9.) Да ли сте приметили да ваше дете лакше уради одређене задатке, користећи 

мобилни  уређај? 

а) Да 

б) Не 

в) Нисам сигуран/на 

 

10.) Да ли прекомерно коришћење мобилног уређаја утиче на сан вашег детета? 
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а) Да 

б) Не 

в) Нисам приметио/ла 

 

11.) Да ли  ваше дете игра разне игрице на мобилном уређају? 

а) Да 

б) Не 

в) Нисам сигуран/на 

 

12.) Да ли ваше дете гледа садржаје примерене његовом узрасту? 

а) Да 

б) Не 

в) Нисам сигуран/на 


