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РЕЗИМЕ 

 

 

Развијање математичког мишљења код деце у периоду предшколског узраста 6 до 7 година је од 

великог значаја. Васпитач у овом савременом тј. модернизованом начину живота, има такође 

велики значај и утицај у начину преношења знања деци.  

Употребом полиформности у раду са децом педшколског узраста, доводи да математичке 

активности не буду сувише једноставне и досадне деци, него их на разноврстан начин 

приказујемо, да то њима буде занимљиво и интересантно и да на тај начин лакше усвајају 

основна знања из математике. 

Циљ овог истраживања био је да испитамо да ли учење геометријских облика кроз 

полиформност у развоју почетних математичких појмова унапређује дечија интересовања а 

учење чини занимљивијим. 

У  овом истраживу користили смо дескриптивну методу која је описивала педагошке појаве, од 

техника истраживања користили смо систематско посматрање, а од инструмената истраживања 

протокол посматрања на основу временских узорака.  

Резултати до којих смо дошли су показали да полиформне игре олакшавају усвајање учења 

основних геометријских облика код предшколске деце узраста 6 до 7 година.  

 

Кључне речи: математика, геометријски облици, полиформност, дете, васпитач. 

 

  



 

APSTRAKT 

 

 

The development of mathematical thinking by preschool children is so important. In this modern life, 

we are living, preschool teachears are very important and also have a huge effect on knowledge.  

Using  polymorphisms, we can make mathematical tasks not to easy but also interesting for preschool 

children. This way they can learn mathematical funds much easier.  

The goal of this research was to see, does polyformism make learning geometrical forms more 

interesting for children. 

The method we were using was descriptive, the technic was systematic  observation, the instrument 

was the protocol of observation based on time samples.  

The results have proved that polyformism does make learning of geometrical forms easier  by children 

from 6-7 years . 

 

Key words: mathematics, geometrical  forms, child, polyformity, preschool teacher. 
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1. УВОДНИ ДЕО 

Предшколски период је један од најбурних периода у развоју детета, то је доба 

интензивног раста и развоја деце. Те морамо водити рачуна о сваком детету о његовим 

специфичностима а и индивидуалним карактеристикама. У развоју почетних 

математичких појмова предшколске деце веома је важно да се утиче на развој 

математичких способности деце и да се деца заинтересују за решавање математичких 

проблема. 

Велику улогу у томе има васпитач али и подршка породице, јер предшколска 

установа заједно са породицом заједнички учествују у раном васпитању и образовању 

деце. Васпитач мора да поседује одређена знања како би то преносио на нове генерације. 

Васпитач својим понашањем оставља велики утицај на децу. Зато он мора поседује 

одређене квалитете као што је креативност, маштовитост, аутентичност, да буду стрпљиви, 

да поштују децу јер је ово занимање веома одговорно. 

У овом раду ћемо показати учење геометријских облика кроз математичку 

полиформност у вртићу. Васпитач има велику улогу у процесу преношења знања деци, он 

је веома заслужан да заинтересује децу за учење геометријских облика и да то учење 

учини занимљивим. 

Сврха рада је да се дете предшколског узраста, кроз математичку полиформност 

упозна са основним појмовима геометрије у овом случају са геометријским облицима 

(круг, троугао, квадрат, правоугаоник). 

Циљ рада јесте да се кроз различите задатке, а коришћењем полиформности у развоју 

почетних математичких појмова, олакшамо учење основних геометријских облика код 

деце. 

Овај рад је подељен на два дела. Први део је теоријски део и говори о развијању 

почетних математичких појмова геометријских облика и полиформности. Други део је 

методолошки део који се бави истраживањем како полиформност утиче на учење 

геометријских облика код деце предшколског узраста 6 до 7 година у развоју почетних 
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математичких појмова и то по питању интересовања деце. На крају рада је изведен 

закључак. 
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2. ТЕОРИЈСКИ ДEО 

 

 

Многа истраживања рађена у циљу изналажења најбоље методе у развијању 

геометријских појмова потврдила су Пијажеов став да васпитач треба дете да подстакне на 

размишљање, нудећи му могућност манипулације предметима, а затим постављајући му 

захтеве у виду игре (често и такмичења), да би у игри показало самоиницијативност, 

„изумевање“, радозналост, аутокорекцију, да развија самопоуздање и радост откривања 

непознатог. (Шимић, 1998:194). 

 

2.1. Значај математике 

 

Математику је стварао човеков ум током развоја људског друштва, науке и културе, 

па сва математичка остварења носе у себи одређене карактеристике времена и места у 

којима су настајала. Један од основних задатака многих наука, па и математике, јесте 

проучавање света који нас окружује. (Радојевић, П. и Радојевић, В.1984). 

Математика представља велики изазов за сваког васпитача. То је област која захтева 

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

одређене компетенције и знања како стручна тако и преофесионална. Васпитач треба да 

буде способан да представи математички садржај деци на начин који је прилагођен 

њиховом узрасту, степену интересовања и да активности буду обликоване тако да имају 

образовни карактер и да подстичу развој деце. (Томашевић, 2011.) 

Васпитне предшколске установе, пружају могућност стицања извесних сазнања и 

искустава, испољавања способности, склоности интересовања, све кроз игру и забаву и 

тиме припремају децу за сустрет без страха са школом и обавезама које им школа намеће. 

(Шимић, 1998).  
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 Математика је широк комплекс идеја. То је најегзактнија наука од свих егзактних 

наука, наука која почива на доказима. Математика је свуда око нас. Човек ју је постепено 

откривао, најпре спонтано, у својој сталној тежњи да овлада природом и пореди је својим 

потребама. (Шимић, 1998). Према мишљењу Шимић (1998) математика има корен у 

реалном свету, математика је дело људи, у њој има места за машту и креацију, не амо за 

логику и анализу; стога она није само наука – она је и уметност. Наш свакодневни живот 

прожет је математиком, а да тога нисмо ни свесни. Дете у првим својим реченицама 

користи речи које означавају квантитет или изражавају односе неких предмета и величина. 

Свуда, у кући, на послу сусрећемо се са математиком или је чак и примењујемо. (Шимић, 

1998).  

Може се слободно рећи – математика је ушла у све сфере људске делатности. То је и 

разлог да се у математици, краљици свих наука, да одговарајуће место у свим програмима 

васпитно-образовног рада и да се код деце пробуди интересовање за математику још у 

предшколском узрасту. (Ибид, 1998). Према Шимић (1998) имајући у виду огроман значај 

математике, дошло се до става да треба још у предшколском узрасту почети са развијањем 

математичких појмова. 

 

2.2. Значај математике у предшколском узрасту 

 

У многим земљама развијени су различити приступи за рано математичко образовање. 

Многа истраживања показују да не постоји међународна усаглашеност о садржајима 

таквог математичког образовања. Ипак, опште је прихваћена процена и инструкцијски 

аспект да је рано математичко образовање важно као потпора развоја математичких 

способности и вештина унутар каснијег школског система. Сусрет са математичким и 

проблемским активностима код деце почињу већ од привих сазнања о себи и свету око 

себе. Први контакти са предметима у окружењу, својим телом и средином, подстичу развој 

математичког мишљења. Дете почиње да уочава, пребројава, упоређује, разврстава, 

групише, именује, описује, означава симболима и др. Откривајући односе у свету око себе 
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и своје односе са околином, дете развија мисаоне способности, рационалан присуп 

решавању проблема. (Ибро, 2015:547). Због тога је потребно основне математичке појмове 

обликовати и утемељивати тако да произилазе из проблемских ситуација а деца буду 

способна да их доживе и пробуде заинтересованост за њихово решавање. У процесу 

развијања почетних математичкох појмова примарну улогу има практична, вербална и 

мисаона активност детета. Ове појмове дете може изграђивати само апстрахујући из 

властитог искуства. Једино оно само себи може да открије облике предмета, квантитативне 

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

структуре. То му нико не може пренети, тај процес је постепен и релативно спор. (Ибро, 

2015:548). Он се може убзати ако се детету обезбеди одговарајуће искуство. Зато процес 

развоја почетних математичких појмова мора бити процес активног конструисања знања, 

процес сталног развоја когнитивних структура. Што је искуствени материјал богатији, 

адекватнији је и дати појам. (Ибид, 2015:549). 

 

2.3.  Циљеви и значај почетних математичких појмова код предшколске деце 

 

Циљеви произилазе из тога да се преко математичких садржаја утиче на 

интелектуални развој детета.  

Према мишљењу Шимић и Пејић (2007). циљеви се реализују кроз практичне задатке 

у предшколској установи, са темама из математичких садржаја које су сврстане у шест 

области: 

1. математичко-логичке операције са конкретним предметима, 

2. скупови, 

3. бројеви, 

4. геометријске фигуре и предмети облика геометријских фигура, 

5. величине и 

6. мерење величина. 
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Наиме, математика за предшколце обухвата анализирање разних особина предмета 

и појава, класификацију и серијацију по тим својствима, разликовање битног од небитног у 

појавама, сналажење у простору и времену, изградњу појма скупа, појма јединице и броја 

и његово записивање, развијање операција конзервације, схватање односа целине и дела, 

упознавање појмова величина и њихових мера. Кроз активности развијања математичких 

појмова охрабрујемо и подстичемо стваралаштво и самосталност деце, како би дете стекло 

поверење у сопствене способности и створило позитивну слику о себи. Притом, дете 

развија истрајност, упорност и одговорност, научи да заврши започето, а не да одустане 

при првом већем напору, на крају – навикава се да одржи пажњу и концентрацију током 

целог школског часа. Ова особина ће имати касније велики значај касније при изради 

домаћих задатака, испуњавању осталих школских обавеза и стварању радних навика 

детета.  (Шимић и Пејић, 2007:11). 
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2.4. Математички појмови 

 

Математички појмови су основа за стицање математичких знања и вештина. 

Познавање њиховог настанка и суштине неопходан је услов за изградњу тих појмова у 

почетној настави математике. Према мишљењу Радојевић, П. и Радојевић, В.(1984:14). 

најважнија мисаона операција у изградњи математичких појмова је математичка 

апстракција, па према њеном ступњу изградњу математичких појмова посматрамо на: 

- првом ступњу апстракције и 

- вишим ступњевима апстракције. 

Појам је логичка категорија. Свака замисао о битним карактеристикама 

математичког објекта је математички појам. На пример, појам квадрат је мисао о битним 

карактеристикама квадрата. Битне карактеристике квадрата су да има 4 странице које су 

једнаке и 4 једнака (права) угла. То су његове ознаке, оне чине садржај појма. Шири појам 

четвороугао је родни појам или генерички појам а појмови: правоугаоник, квадрат, ромб, 

трапез и трапезоид су врсни појмови у односу на четвороугао. (Шимић, 1998:18). 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.1- математички појам (Извор: Шимић, Г. 1998:19). 

Родни појам је виши у односу на свој врсни појам, а врсни појам је нижи у односу на 

свој родни појам. (Ибид, 1984:18). 
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2.5. Формирање математичког појма 

 

Математички појмови се формирају већ код деце предшколског узраста, код деце 

школског узраста у почетној настави математике, па на даље на свим узрастима где је 

неопходно математичко знање. До математичког појма на предшколском узрасту долази се 

искључиво преко чулног искуства у садејству са мисаоним операцијама. Најпре, 

манипулацијом реалним предметима или преко цртежа, слика, филмова и сл. , зависно од 

узраста деце долази се до чулног искуства. Чулно искуство се репродукује у свести и 

настаје представа, ментална слика о неком објекту (или својству објекта). Затим се 

мисаоним операцијама издвајају битне, инваријантне карактеристике посматраног објекта 

(реалног или идеалног, мисаоног), небитне се одбацују и формира се појам тог 

(математичког) објекта. (Шимић,1998:20). 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.2 - настајање математичког појма (Извор: Шимић, Г.(1998:20). 

Најважније мисаоне операције према мишљењу Шимић, (1998:20) при образовању 

математичког појма су: 

- анализа, 

- синтеза, 

- апстракција (издвајање битних, истовремено и одбацивање небитних својстава), 
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- идентификација, 

- генерализација, 

- диференцијација и  

- конзервација. 

При формирању математичких појмова користе се мисаоне операције. Према 

мишљењу  Какашића, (1997). код деце предшколског узраста користе се углавном само 

четири мисаоне операције: 

- Апстракција 

- Генерализација 

- Диференцијација и  

- Конзервација  

Формирањем математичких појмова врши се помоћу горе наведених операција, јер 

су они творевина свести и постоје само у мислма, те се оне морају подстаћи, водити, 

изазивати, стварати одређене ситуације које подстичу ове операције. То су сложене 

логичке структуре резултат мисоних процеса, које дете може изградити мисаоним 

операцијама из властитих искуства. Оно се не сме заменити никаквим проучавањем већ се 

њихово искуство мора објаснити како би се формирали што богатији и што адекватнији 

појмови. Искуство се не може заменити готовим појмовима јер их дете не може усвојити. 

(Какашић, 1997:10). 

Процес усвајања математичких појмова према Какашићу (1997) одвија се у две етапе: 

- Стицање математичких појмова (знања) 

- Усвајање математичких појмова (знања) 

Процес стицања мтаематичких појмова према Какашићу (1997) одвија се у четири 

фазе. 

- Фаза примања информација преко разних извора, 

- Фаза примене мисаоних операција на примљене информације, 
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- Фаза формирања математичких појмова, исказа, извођења закључака као 

резултат мисаоних операција са добивеним подацима, 

- Фаза у којој се проверава обим стечених знања  

Процес усвајања математичких појмова према Какашићу(1997) одвија се такође у 

четири фазе: 

- Фаза у којој се утврђује или учвршћује стечени помови понављањем 

најзначајнијих елемената у стицању појмова, 

- Фаза примене стечених појмова у новим ситуацијама, 

- Фаза повезивања новостечених знања са раније усвојеним знањем,  

- Фаза понављања стечених знања после краћег или дужег периода. 

Узраст предшколског детета по својим специфичностима разликује се од других 

периода те је и процес формирања математичких појмова одређен карактеристикама 

узраста односно психофизичким могућностима деце. (Какашић, 1997:10). 

Најједноставнији, елементарни математички појмови се формирају полазећи од 

објеката реалног света који нас окружује, уз примену мисаоних операција. (Шимић, 

1998:20). 

Према мишљењу Шимић (1998:21) развијање математичког појма код деце претходи 

пружање мноштва чулних информација преко разних извора и обиља дидактичког 

матерјала и средстава, као и разне игре које подстичу уочавање својстава објекта и 

изграђивање одређеног појма. Развијање математичког појма није увек једноставно, 

понекад се упознавање са дидактичким матерјалом (који води ка том појму) мора 

поновити више пута. (Ибид, 1998:21). 

Формирањем математичких појмова усвајају се и проширују математичка знања, али, 

исто тако, утиче се на развијање мисаоних операција, поспешује се развој интелектуалних 

процеса, развој креативности и стваралачких способности деце, као и многих позитивних 

особина личности (истрајност, систематичност, стрпљивост, рационалност, итд.). (Ибид, 

1998:22). 
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2.6. Развијање математичких појмова 

 

Овим активностима утиче се на развој дечијег логичког мишљења и на стицање 

способности за сложеније интелектуалне операције-упоређивање, класификација, 

серијација, симболичко представљање, утиче на дечије схватање елементарних 

временских, просторних и квантитативних односа. 

- Деца се упознавају са основним релацијама: у, на, изнад, испод, иза, горе, доле, 

између; 

- Утиче се на формирање појмова: једнако, мање, више и на формирање појма 

скупа и подскупа; 

- Деца усвајају појам природних бројева од 1 до 10, упознају се са бројним 

низом, са бројањем уназад; 

- Упознају се са основним принципима сабирања и одузимања путем 

формулације – веће за 1 и 2 и мање за 1 и 2; 

- Развија се уочавање у простору у именовање различитих геометријских облика: 

квадрат, круг, троугао, правоугаоник, коцка, лопта, ваљак, квадрат, купа и  

пирамида; 

- Раде се лигичке операције са конкретним објектима – уочавање сличности и 

разлике и уочавање и издвајање појединих особина предмета, као што су, 

величина, боја, облик, тежина, употреба и слично. 

 

2.7. Развојни задаци и развојне карактеристике сазнајних потенцијала детета 

 

Какашић (1997:13) сматра да је периодизација интелектуалног развоја детета веома важна, 

даје нам полазне основе, од којих се мора поћи у формирању математичких појмова и  
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помаже нам да сагледамо значај предшколског периода у области сазнајног развоја. По 

Пијажеу ова периодизација има четири фазе: 

- Сензомоторна (до 2 године) 

- Преоперациона (до 7 година) 

- Фаза конкретних операција (од 7 до 11 година) 

- Фаза формалних операција(од 11 година ). 

Према Какашићу (1997:13) важна је друга фаза у којој је карактеристично 

преоперационо мишљење. Веома је значајна развој језика и развој интеризационо 

практичних радњи. Назива се још и фазом ситуационе интелигенције или интуитивне 

интелигенције. То је период интуитивног мишљења. У овој фази се почиње са 

формирањем математичких појмова. Способности деце у овом периоду су неразвијене и 

морају се развијати. 

Формирању математичких појмова мора се приступити веома организовано. Задаци 

се морају формулисати прецизно да би се и реализовали, а да се при том води рачуна о 

времену трајања активности и постигнутим ефектима. (Какашић, 1997:13) 

Према Какашићу (1997:14) сазнајне способности код деце у овом периоду при 

усвајању математичких појмова развијају се подстицањем : 

- Интересовања деце. 

- Помагањем и изазивањем радозналости. 

- Препознавањем информације о већ познатим појмовима.  

- Разумевањем појмова и појава. Откривање, испитивање, упоређивање и 

класификовање. 

- Предвиђања исхода акције. 

- Поверењем у своје способности.  

- Тежња ка ослањању на своје иксуство. 

- Способности коришћења разних извора информација. 

- Повезивање искустава стечених у групи са оним која су стечена мимо 

организованог учења, ван групе. 
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- Способност да своје искуиство користи у новим ситуацијама. 

- При раду да је стрпљиво и систематично при испитивању, да преиспитује туђа 

искуства. 

- Да у околини уочава битно, да лакше дође до појма. 

- Да научно може да користи у разним ситуацијама. 

У преопарационом периоду васпитач мора да оспособи децу за прелаз на операциону 

фазу, која се поклапа са поласком у школу. (Какашић, 1997:14). 
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3. ГЕОМЕТРИЈА У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ 

 

 

Према Радеки (2018) геометрија представља део математике у којем се проучавају 

својства тачака, линија, углова, површина и тела и односа међу њима. Геометријски облик 

је део равни ограничен дужинама или кривим линијама и разликује се по изгледу и 

величини. Деца предшколског узраста основне појмове о геометријским облицима стичу 

уз помоћ конкретних предмета, модела, слика, цртежа и слично. Васпитач уводи децу у 

геометрију посматрањем околине и упознавањем облика предмета.  

J. A. Komensky (1592.-1670.), чешки филозоф, педагог и књижевник, тврдио је да 

деца основе геометријских појмова почињу откривати већ у другој години – када науче 

шта је велико и мало, кратко и дуго, широко и уско. У четвртој години би требали научити 

разликовати поједине облике, тј. круг, линију и крст. ( Радека, 2018:37). 

F. Frobel је основао први вртић (Kindergraten) 1837. године, разрађујући упутства за 

васпитни рад са предшколском децом, јер је знао да је за развој здраве личности период 

детињства изузетно важно, при чему је игру истицао као најважнију активност (Петех, 

2008; види код Радека, 2018:37). 

Још једна важна особа која је допринела педагогији и геометрији у дечијим вртићима 

је К. Д. Ушински (1824.-1870.), оснивач руске педагошке науке. Он се залагао за постепено 

учење и подстицао првенствено боравак у природи где се могу посматрати различите 

појаве и односи међу предметима, усвајање појмова о геометријским телима и 

геометријским облицима. Био је уверен да је учење кроз игру најбоље средство учења 

(Петех, 2008; види код Радека, 2018:38). 

Maria Montessori је такође дала велики допринос педагодији светске класе. Књиге 

које је написала, дидактичке материјале и материјале које је конструисала и своје увиде у 

великој мери су утицали на развој педагогије широм света. Према Montessori математика је 

присутна код детета од првог дана његовог рођења. Посебно из разлога зато што мало дете 
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доживљава свет својим чулима те на тај начин апстрахује појмове и својстава ствари у 

окружењу. То детету даје осећај за стварање положаја у простору и стварање оријентације. 

Maria Montessori је истакла колико су рано васпитање и образовање, уз подстицаје и 

интеракцију, један од предуслова за развој мозга. 

Такође, веровала је и да способности која деца стичу у раном детињству имају важну 

улогу у развоју уравнотеженог, предузимљивог и компетентног понашања у каснијем 

животу (Хертарић, 2016; види код Радека, 38). 

Према мишљењу Радеке (2018) деца предшколског узраста свакодневно долазе у 

контакт са геометријским телима и облицима, и има пуно начина на који се деци може 

приближити геометрија. У простору се могу искористити предмети попут постера, коцке 

или књиге како би децу предшколског узраста подстакло да препознају круг, троугао, 

квадрат, правоугаоник. Може се подстакнути тако што ћемо им доделити задатак да сами 

пронађу у просторији вртића што више ствари истог облика како би их боље запамтили и 

подстакли да разликују неколико различитих верзија истог облика. 

 

3.1. Циљ и значај развијања геометријских појмова код деце   предшколског узраста 

 

Циљ васпитно – образовног рада са геометријским садржајима је да деца могу да 

препознају моделе геометријских фигура у простору и равни, да их правилно именују и 

именују облике предмета из непосредне околине, као и да схвате просторне релације у 

свету који их окружује. (Шимић и Пејић, 2007:64). 

Значај изградње геометријских појмова није само да деца обогаћују свој речник терминима 

геометријских фигура и препознају облике предмета, већ да стичу осећај за простор и 

просторне релације, развијају појмове унутрашњости, спољашњости и границе фигуре, 

што им омогућава лакшу оријентацију и сналажење у простору. (Шимић и Пејић, 2007:64). 

Активност деце на развијању геометријских појмова изоштрава чула, од којих је чуло вида 
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најзначајније и помаже у овладавању просторно-временских релацијама и схватању самога 

себе као дела реалног света и свог положаја у њему. (Ибид, 2007:65). 

Облик је апстрактан појам и дете млађег узраста га идентификује са предметом који има 

тај облик. Тек касније дете успева да одвоји то својство од предмета и схвати да, на 

пример, облик лопте нема само лопта већ и други (по облику слични) предмети, кликери, 

клупко, поморанџа. (Ибид, 2007:65). 

Схватање и развијање геометријског појма, најпре интуитивно, почиње 

манипулацијом на конкретним предметима и опажањем (чулно искуство), наставља се 

стварањем представа, менталне слике о том појму, а онда одговарајућим мисаоним 

операцијама, на известном ступњу зрелости детета, долази до развијања математичког 

појма на логичком нивоу. Пут који води развијању геометријског појма има три фазе: 

1. Чулно искуство, опажање сопственом активношћу, 

2. претварање опажаја у представу и  

3. изражавање те представе речју и сликом. (Ибид, 2007:65). 

 

3.2. Формирање појмова геометрије 

 

Према Основама програма за васпитање и образовање предшколске деце од три до 

седам година препоручују се следећи садржаји: 

- тачно именовање геометријских фигура лопта и круг (преко модела), 

препознавање и проналажењепедмета тог облика и онда када су ове фигуре 

(њихови модели) представљени сликом као симболи; 

- тачно именовање геометријских фигура коцка и квадрат (средња и старија 

група), уз занемаривање материјалних својстава фигура, прављење модела; 

- упознавање и именовање геометријских фигура четвороугао, правоугаоник и 

квадрат; 

- упознавање и именовање геометријских фигура квадар и ваљак; 
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- препознавање, издвајање и именовање педмета из непосредне околине који 

имају облик неке геометријске фигуре. (Шимић, 1998). 

 

3.3. Развијање појма круг 

 

Према мишљењу Шимић и Пејић (2007) активности по жељи деце се могу 

искористити са циљем развијања појма круга. У различитим центрима интересовања деце 

налазе се предмети који их подстичу на развијање појма круга. У центру улога је луткин 

прибор, кухињски или фризерски прибор (огледалца, кутијице) који има неке делове 

облика круга. У манипулативном центру су логички блокови, елементи мале математике. 

У уметничком центру су бојице, боје, фломастери и хартија за цртање, пластелин за 

вајање. На зидовима су огледала облика круга, неке илустрације, рамови за слике и разни 

предмети на којима има и кружних облика, по поду су простирке кружног облика, обручи 

разних боја и величина, у једном углу је собе је кош за кошарку и корпа за отпатке. У 

центру језичке културе су пригодне сликовнице и васпитач деци чита или рецитује неки 

текст у коме се помиње круг и кружни облик неких објеката. Док се деца играју, васпитач 

обилази групе, наводи их на разговор о облику предмета којима се играју, којег облика су 

очи и глава на њиховој лутки (или цртежу) или о облику неких детаља на предметима око 

њих. (Шимић и Пејић, 2007:69). 

Према мишљењу Шимић и Пејић (2007:70) развијање појма круга показали су на 

основу примера једне активности „Ја у саобраћају“. Према њиховом мишљењу деца су 

посматрајући саобраћајне знакове уочавала облике  и на тај начин су се више упознавала 

са појмом круга. Како је даље текла активност деца су се упознавала са појмом круга на тај 

начин што су деца могла да посматрају како изгледа круг, да опипавају, проналазе по два 

круга исте величине, а различитих боја, да их пресликавају на папиру и упоређују њихове 

величине и облик, образовали скуп кругова. Деца су у соби именовали предмете који имају 

облик круга. 

 



18 

3.4. Развијање појма правоугаоник и квадрат 

 

Према мишљењу Шимић (1998:203) претходно се провери на примеру коцке или 

логичких блокова , кроз неку дидактичку игру или разговор да ли деца препознају квадрат 

и уочавају његове основне карактеристике. Затим се деци показује правоугаоник да 

пажљиво посматрају и опишу по чему се разликује од квадрата. Упутити их да прстима 

превлаче преко страница правоугаоника и покажу које су једнаке странице(наспрамне), а 

које неједнаке(суседне). 

 

 

 

   

Квадрат        Правоугаоник 

 

Према Шимић (1998:203) деца треба да међу логичким блоковима пронађу облике 

правоугаоника, затим да их препознају на предметима у соби. Следећи корак је 

препознавање правоугаоника на цртежу, симболичкој представи, као прелазу са 

конкретног предмета на апстрактну представу о геометријским фигурама. (Шимић, 

1998:203). 

Деца старијег узраста су већ у стању да врше класификације по два и више својстава, 

да врше серијацију више од три предмета, да оперишу појмовима на нивоу представа. Деца 

умеју да броје, па уочавају да квадрат и правоугаоник имају 4 странице и да су зато оба – 

четвороуглови. (Шимић, 1998:203). 
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3.5. Развијање појма троугао 

 

Реч „троугао“ је термин за мисаони садржај којим је представљен многоугао који има 

три стране. Сваки математички појам има свој обим, кога чине појмови свих објеката на 

које се појам односи. Обим појма „многоугла“ садржи све многоуглове без обзира на број 

страна. Према обиму појмови се деле на класе. Најстарија класа је род, ужа класа је врста, 

а најужа је индивидуални појам. Троугао је род, једнакокраки троугао је врста, рецимо 

АБЦ  је индивидуални појам. Преко црежа и слика долазимо до математичког појма.  

Организује се више активности са циљем развијања појмова троугла и четвороугла 

(везујући њихова имена за 3, односно 4 угла и странице), праве се модели од картона, 

користи се „танграм“ и слично и разне дидактичке игре за развијање појмова 

геометријских фигура. (Шимић, 1997; види код Шимић, 1998:204).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.3 – танграм (Извор: Преузето 20. јула 2022, 17:48 са 

https://gradskabeba.rs/proizvod/edukativna-slagalica-tangram/) 

Геометријски појмови не изграђују се одвојено од осталих математичких појмова. 

Истовремено се развијају појам скупа и броја и појмови просторних релација кроз добро 

одабране дидактичке игре. (Шимић, 1998:204). Деца веома радо прихватају игре типа 

„Мали квиз“, „Геометријски квиз“, танграм, разне игре коцком (где се на основу добијеног 

броја кружића на горњој страни коцке захтева да дете издвоји толико логичких блокова 

https://gradskabeba.rs/proizvod/edukativna-slagalica-tangram/
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одређеног облика или у соби пронађе толико предмета одређеног облика). Свим овим 

играма може се дати такмичарски карактер, што повећава пажњу и заинтересованост деце, 

повећава одговорност самог такмичара за исход игре. (Ибид, 1998:204). 

Јасно је да деци на овом узрасту не може говорити високопарним, научним 

речником, држећи се строгих дефиниција и аксиоматике, већ се терминологија 

поједностављује (без строгог дефинисања), али тако да дете може да да вербалан опис 

фигуре који неће бити у супротности са научним погледом на геометријске садржаје. 

Геометријске фигуре, њихове елементе и карактеристична својства треба назвати правим 

именом. (Ибид, 1998:204).  

Према Шимић (1998) најчешће грешке се праве када се погрешно преноси деци, и да 

је погрешно научено горе него ненаучено! 

Према мишљењу Шимић (1998) дечје мишљење у предшколском узрасту (сем код 

надарене деце) није довољно аналитичко да би деца могла да запазе и схвате да је квадрат 

такође правоугаоник једнаких страница. У области геометријских представа и појмова 

редослед развојних ступњева код детета обрнут је редоследу открића у историји науке 

геометрије. Геометрија као наука развијала се почев од еуклидске геометрије, преко 

пројективне геометрије (бави се перспективом), до топологије у 19.веку (која на општи 

квалитативан начин описује просторне односе и прави разлике између отворених и 

затворених форми, између онога што је унутра и споља).  (Ибид, 1998:205). 

Дете већ са три године разликује отворене и затворене линије. За њега је квадрат или 

троугао исто што и круг, односно затворена форма, тек касније разазнаје број страница и 

углова многоугла и црта га другачије од круга, тј. тек после овладавања тополошким 

односима почиње да развија представе у смислу еуклидске геометрије. То доказује 

сродност, везу између психолошког и логичког изграђивања природних наука. (Ибид, 

1998:205).   
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4. МАТЕМАТИКА И ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ 

 

 

У многим земљама развијени су различити приступи за рано математичко 

образовање. Многа истраживања показују да не постоји међународна усаглашеност о 

садржајима таквог математичког образовања. Ипак, опште је прихваћена процена и 

инструкцијски аспект да је рано математичко образовање важно као потпора развоја 

математичких способности и вештина унутар каснијег школског система. (Ибро, 

2015:548). 

„Рана математика у установи раног васпитања укључује доступност и интеракцију 

детета с различитим материјалима који доприносе стицању његових знања о различитим 

математичким концептима“ (Слуњски, 2012:51; види код Радека, 2018:8). Код деце је 

важно развијати почетне математичке појмове јер су практични и корисни, служе у 

свакодневном животу, недвосмислено су средство комуникације, њима се непосредно 

развија логичко мишљење и развој говора. „Деца не могу научити нити савладати 

математичке појмове из уџбеника или задатака које се заснивају на методи папир/оловка“ 

(Hansen, Kaufmann, Walsh, 2004:165; види код Радека, 2018:9). Из тога се може закључити 

како деца предшколског узраста из своје околине и предмета који их окружују граде 

трајно, корисно математичко знање и развијају математичку компетенцију. (Радека, 

2018:9). 

Дете стиче почетно математичко образовање у средини која га окружује и која мора 

бити обликована тако да га стално подстиче на даља сазнања, да подстиче прелаз на више 

форме апстракције, да дође до процеса симболизације. Процес симболизације почиње у 

школском периоду, али том периоду претходи период у коме усвајање математичких 

појмова игра значајну улогу, не само због важности усвајања математичких појмова већ 

што се кроз тај процес развијају способности и личност детета. Математика је везана за 

свакодневни живот те је при култивисању дечјег духа и интелекта незаменљива, односно, 

саставни део дечјег живота. (Ибро, 2015:549). 
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4.1. Основне карактеристике учења и развијања геометријских појмова  код 

предшколске деце 

 

 

Предшколски период у развоју детета има своје специфичности по којима се 

разликују од других периода. У овом периоду дете може да изгради апстрактно 

резоновање само ако се могу изазвати снажне емоције, деловање на њихова чула, помоћу 

предмета са којим се демонстрира, затим играчкама и дидактичким средствима, сликама и 

илустрацијама, које ће изазвати мисаоне активности које ће довести до формирања 

математичких појмова. При овом процесу снажно се развијају способности детета и 

развија личност.  

Овим активностима утиче се на развој дечијег логичког мишљења и на стицање 

способности за сложеније интелектуалне операције-упоређивање, класификација, 

серијација, симболичко представљање, утиче на дечије схватање елементарних 

временских, просторних и квантитативних односа. 

- Деца се упознавају са основним релацијама: у, на, изнад, испод, испред, иза, 

горе, доле, између; 

- Утиче на формирање појмова: једнако, мање, више и на формирање појма скупа 

и подскупа; 

- Деца усвајају појам природних бројева од 1 до 10, упознају се са бројним 

низом, са бројањем уназад; 

- Упознају се са основним принципима сабирања и одузимања путем 

формулације-веће за 1 и 2 и мање за 1 и 2; 

- Развија се уочавање у простору и именовање различитих геометријских облика; 

квадрат, круг, троугао, правоугаоник, коцка, лопта, ваљак, купа и пирамида; 

Раде се логичке операције са конкретним објектима-уочавање сличности и разлике и 

очавање и издвајање појединих особина предмета као што су, величина, боја, облик, 

тежина, употреба и слично. 
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Знање је унутрашња конструкција, више него репродуковање и прерада представа 

добијених споља. Зато учење треба схватити као процес изграђивања, а не усвајања 

знања.(Шимић, 1998:35). Према Шимић (1998) свако здраво дете има спонтану тежњу да 

схвати свет који га окружује, својим чулима, има потребу да открива, истражује, па и да 

ствара у границама својих физичких и интелектуалних способности. Управо, радозналост 

детета и жеђ за сазнањем, стваралаштвом као и склоност за активност и усавршавање свих 

својих вештина и способности су главни покретачи дечјег учења и основа на којој се 

заснива васпитно-образовни процес. Дете има потребу за изражавањем кроз разне облике, 

нарочито кроз игре, игре маште и улога, игре откривања и истраживања, плесне, 

такмичарске, кроз ликовно и музичко стваралаштво. Основни облик учења је спонтано 

учење. (Шимић, 1998:35). 

Свака чињеница коју дете треба да усвоји, треба да буде представљена на изазован, 

занимљив начин, да код детета пробуди радозналост, интересовање и жељу за трагањем и 

откривањем и самим тим подстиче интелектуални развој детета, што је битније него 

количина усвојеног знања. (Шимић, 1998:35). 

Према мишљењу Шимић (1998:191) за развој математичких појмова као и 

геометријских појмова, потребна је извесна емотивна и ментална зрелост детета, те се 

геометријски појмови не могу до краја развити у предшколском пеиоду, али се могу 

постићи веома добри резултати резултати кроз реализацију програмских садржаја 

примереним узрасту деце, пратећи њихове могућности, жеље и потребе.  

 

4.2. Улога васпитача у развоју почетних математичких појмова геометрије 

 

Улога васпитача у развоју почетних математичких појмова геометрије је велика и 

веома важна. Прентовић и  Сотировић (1998:184) сматрају да је улога васпитача за учење и 

игру значајна и незамењива, васпитач треба да показује изразито занимање и одушевљење 

за  математичку игру. Полазећи „од чињенице да се свако развија и учи кроз сопствену 

активност“, васпитач треба да је носилац става да у раду на почетном математичком 
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образовању „централно место је намењено активностима деце, а делатност васпитача се 

процењује(како је и напред цитирано, прим.Р.П.) првенствено по томе колико је у стању да 

обезбеди услове за њихово неометано одвијање, подстакне их, усмери, обогати и покрене 

ка вишим развојним нивоима.“ Каменов (1985) види код Прентовић, Сотировић (1998:182). 

Према усвојеним Основама програма предшколског васпитања и образовања (2019) 

васпитач даје подршку деци у отвореној игри, када се фокусира на припремање средине и 

праћење игре, у проширеној игри васпитач подржава игру заједничким играњем са децом 

и у вођеној игри када васпитач иницира, учествује и усмерава игру, при чему се договара 

са децом и пази да не наруши игровни образац (добровољност, имагинацију, изазов, 

експериментисање, креативност, динамичност).  

Васпитач мора бити довољно компетентан како би своја знања пренео деци 

предшколског узраста. „Компетенција је комбинација знања, вештина, ставова, вредности 

и навика које омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује у одређеној 

специфичној ситуацији, односно професији. Компетенција подразумева имати неопходне 

способности, ауторитет, вештину и знање“( Липовац, Јанковић, атц 2021). Према Шимић 

(1998:192) о неком циљаном развијању геометријских појмова може се говорити у средњој 

и старијој узрасној групи, мада су и деца млађег узраста, према Пијажеу, способна да 

расуђују и закључују у једноставним ситуацијама.  

Шимић (1998:192) сматра да и поред изграђености мишљења и мисаоних операција, 

оскудности искуства и „геометријског“ речника, могућности предшколског детета за 

перцепцију облика и стицање појмова о њима су далеко веће него што се мисли.  

Методе развијања геометријских појмова треба ослободити неких елемената 

преузетих из основношколске праксе (излагање садржаја уз показивање и дијалог), детету 

треба дозволити да самостално стиче искуство и открива и изумева. Васпитач успева да 

заинтересује децу за „истраживање“ и „откривање“ геометрије нудећи интересантан 

дидактички материјал и доводећи их у проблемске ситуације када дете спонтано уочава 

облике и својства предмета, а васпитач му само помаже да тако стечена искуства искаже 

речима, упоређује и процењује. (Шимић, 1998:192). Испитивања су показала да примена 
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методе  игре („геометријске томболе“ и „геометријске домине“) у развијању геометријских 

појмова, уз групну аутокорекцију и благо усмеравање васпитача, даје боље и трајније 

резултате од традиционалног начина рада: излагања, демонстрације и обнављања. 

(Шимић, 1998:192). 

Шимић (1998:192) сматра да је предшколски период детета и период развоја 

функције чула, која учествују у опажању простора и развоју симболичких функција. Рад на 

развијању геометријских појмова изоштрава та чула, од којих је чуло вида најзначајније и 

помаже у овладавању просторно-временских релација. 
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5. ПРИНЦИП ПОЛИФОРМНОСТИ 

 

 

Дидактички принцип полиформности се уопште не среће као нека дидактичка 

посебност, а ако се понегде примењује, онда је то веома ретко, интуитивно, стихијски, 

сингуларно и случајно у настави математике осмогодишње средње школе и на 

факултетима. Суштина примене овога начелa састоји се у перманентном инсистирању на 

интегралном сагледавању разноврсних приступа разумевања и поимања проучаваних 

наставних феномена; зато његово експлоатисање у пракси изискује од наставника одлично 

познавање и вештину примењивања најразноврснијих стручно-дидактичко-методичких 

могућности, а индукује интензивну мисаону активност ученика изражену квалитетним 

самопрегалачким радом и већом мотивацијом. Ефикасност принципа полиформности 

заснива се на евидентној психолошкој чињеници да промене и разноврсност у раду 

освежавају наставу, а монотонија углавном индукује слабљење интересовања и појаву 

пасивности и досаде. (Бертолино, 1974:200). 

Принцип полиформности, због наведених особености, представља универзални 

наставни, научни и филозофски принцип, чија је гносеолошка подлога идентична као и код 

принципа перманенције, закон негација негације, чиме начело полиформности поприма 

обележје дијалектичког закона. Како су принципом полиформности обухваћени сви 

постојећи дидактички принципи, то овај принцип издиже на пијадестал универзалности. 

(Стриковић, 2018:28) 

Ђ. Г. Марковић је у својој докторској дисертацији Нови погледи на методику наставе 

математике у светлу дидактичког принципа полиформности 2007. године увео нови појам 

који обједињава дидактички принцип различитости и геометријске полиформизме. 

(Марковић, 2008:98; види код Стриковић, 2018:28). 

Према Стриковић (2018) аутор дисертације Марковић (2008) долази до спознаје да 

комбинација вербално-текстуалне и илустративно-демонстратвне методе посматраних у 
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светлу самоспознајне хеуристике пружају неслућене могућности за најефикаснију 

„осветљеност“ наставе принципом полиформности. Ово посебно треба нагласити када се 

ради о примени тога начела у виду садржајних компоненти наставе, тачније геометријском 

полиформизму „шаригиновског типа“ који се односе на разноврсна решавања 

геометријских задатака у којима се користе цртеж и геометријске слике једноставних, што 

је могуће правилнијих облика, као нпр. троугла, квадрата, круга итд. (Стриковић, 2018:29). 

 

5.1. Метода самоспознајне полиформне хеуристике 

 

Према сазнањима  Николић (2021:104) ријеч метода настала је од грчке ријечи 

methodes што значи начин или поступак помоћу којег се реализује неки постављени 

задатак. Када су у питању класификације метода наставе математике, актуелна је 

дидактичка подјела на традиционалне и савремене методе. Постоје различите дефиниције 

и подјеле које се разликују од аутора до аутора. (Николић, 2021).  

Према Радовану Теодосићу: 

1. Метода показивања (демонстрација) и посматрања 

2. Метода живе речи (наставниково усмено излагање и разговор) 

3. Метода рада с књигом 

Према Милану Јањушевићу: 

1. Метода за обраду новог градива 

− монолошка или усмено излагање  

− дијалошка или метода разговора 

− аудио-визуелна метода 

2. Метода читања  

3. Метода показивања 

4. Метода за утврђивање градива 

Према Тихомиру Продановићу: 

1. Вербално-текстуална метода 
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− усмена реч (монолог, дијалог) 

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

2. Илустративно-демонстративна метода 

3. Лабораторијско-експерименталне методе 

 

У процесу стицања знања најбољи резултати се постижу ако се до тих знања долази 

посредством свих метода или укључењем више њих. Примјеном вербалних, тј. монолошке 

и дијалошке методе, знања доминантно усвајамо посредством чула слуха. Када је у питању 

примјена текстуалне методе, знања углавном прихватамо путем чула вида. Међутим, 

примјењивањем комбиновања илустративно-демонстративне и вербално-текстуалне 

методе, знања стичемо посредством свих чула, па лакше долазимо 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. (Николић, 2021:104).  

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 примјену принципа полиформности (Радовановић, 1983,  

Квашчев, 1977).  

Ово посебно треба нагласити када се ради о његовој примјени 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 
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истог примјера 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. (Николић, 2021:105).   

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 – ријечи и нивоом примјера, ученицима 

омогућава јасна поимања проучаваних математичких феномена. (Николић, 2021:105).  

 

5.2. Дидактички принцип полиформности 

 

Према мишљењу Николић (2021) дидактички принцип полиформности на основу 

вишедеценијског бављења математиком, уопште се не среће као нека дидактичка 

посебност, а ако се понегде примењује онда је то веома ретко, интуитивно, стихијски, 

сингуларно и случајно. 

Суштина овога значајног дидактичког принципа огледа се у перманентном 

инсистирању на интегралном сагледавању разноврсних приступа разумијевања и поимања 

проучаваних наставних феномена. Његово експлоатисање у пракси изискује од наставника 

одлично познавање и вјештину примјењивања најразноврснијих стручно дидактичко-

методичких могућности, а индукује интензивну мисаону активност ученика, изражену 

квалитетним самопрегалачким радом и већом мотивацијом. Зато у настави математике 

принцип полиформности треба да има универзалну улогу, која би била презентована 

оплемењивањем наставе разноврсним садржајима, средствима, поступцима и методама.  

Када је ријеч о садржајима, мисли се на избор таквих задатака који омогућавају већи број 
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разноликих приступа при њиховом рјешавању и коришћењу очигледних средстава. 

Полиформизми „шаригиновског типа“ односе се на разноврсна рјешавања геометријских 

задатака у којима се користе цртеж и  геометријске  слике једноставних, што је могуће 

правилнијих облика, као нпр. троугла, квадрата, круга итд. (Марковић, 2008) и (Шаригин, 

2004).  

Основна начела полиформности састоје се у двострукој или вишеструкој примјени 

закона негација негације на истим феноменима, тј. полазним проблемима или познатим 

теоријама. Интерпретација неког математичког проблема, који је могуће полиформно 

геометријски тумачити, омогућава један динамички приступ самом проблему, тј. датом 

феномену, што производи његово свеобухватно и суштинско поимање и разумијевање. 

Разноврсност којом доминирају геометријски полиформизми представља принцип 

полиформности, који је утемељен на коначном броју конјункција логичких закона или 

принципа (закони негација негације, модус поненс итд., принципи очигледности, 

перманенције итд.) (Марковић, 2010). 

Суштина овога значајног наставног принципа састоји се у перманентном инсистирању 

на интегралном сагледавању разноврсних очигледних, нарочито геометријских приступа 

разумијевања и поимања проучаваних наставних појмова. (Николић, 2021). Према 

мишљењу Николић (2021) ово у пракси изискује од наставника (васпитача) одлично 

познавање и вјештину примјењивања најразноврснијих стручно дидактичко-методичких 

могућности, а индукује интензивну мисаону активност ученика (деце) изражену 

квалитетним самопрегалачким радом и већом мотивацијом.  

Према мишљењу Николић (2021) код учења путем самоспознајне полиформне 

хеуристике садржај није презентован у готовом облику коју ученици тј. деца треба да 

усвоје, већ мора бити отктивено по могућности на различите начине. Тада се код ученика 

повећава интелектуална моћ, мотивација, активност у учењу, при чему се јавља осјећање 

задовољства због извршеног рада. Према мишљењу Николић (2021) учења путем методе 

самоспознајне полиформне хеуристике има веће ефекте у у погледу стицања примјенљивих 

знања, јер ученик улаже властите напоре да организује новостечене информације, у 
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сопственом систему информација, и да пронађе цио спектар информација које су му 

потребне, чиме се повећава његова способност организације и сређивање података, 

дедуктивним, аналитичко-синтетичким приступима и применама истих код различитих 

проблемских, па и животних ситуација.  

Ефикасност принципа полиформности у предшколском узрасту заснива се на 

чињеници да промене и разноврсност у раду освежавају учење, а монотонија углавном 

индукује слабљење интересовања и појаву пасивности и досаде, исто као и код деце 

школског узраста где је навела Николић у свом раду 2021.  

 

5.3. Предности учења путем методе самоспознајне полиформне хеуристике 

 

Николић (2021:112) наводи да разноврсност којом доминирају геометријски 

полиформизми, уз комбинацију аритметичких, алгебарских и методичких разноврсности 

представља принцип полиформности. 

Суштина овога значајног наставног принципа састоји се у перманентном инсистирању на 

интегралном сагледавању разноврсних очигледних, нарочито геометријских приступа 

разумијевања и поимања проучаваних наставних појмова. Ово у пракси изискује од 

наставника одлично познавање и вјештину примјењивања најразноврснијих стручно 

дидактичко-методичких могућности, а индукује интензивну мисаону активност ученика 

изражену квалитетним самопрегалачким радом и већом мотивацијом. Учењу путем 

самоспознајне полиформне хеуристике, као доминантне методе у оквиру полиформних 

принципијелних поставки интерактивне наставе, садржај који ученици треба да усвоје није 

презентован у готовом облику, већ мора бити откривен, по могућности на различите 

начине. Тада се код ученика повећава интелектуална моћ, мотивација, активност у учењу, 

при чему се јавља осјећање задовољства због извршеног рада. (Николић, 2021).  

Учење путем методе самоспознајне полиформне хеуристике има веће ефекте у погледу 

стицања садржинских, а нарочито процесних, тј. применљивих знања у смислу модерних 

таксономија знања, јер ученик улаже властите напоре да организује новостечене 
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информације, у сопственом систему информација, и да пронађе цио спектар информација 

које су му потребне, чиме се повећава његова способност организације и сређивање 

података, дедуктивним, аналитичко-синтетичким поступцима и примјенама истих код 

различитих проблемских, па и животних ситуација. (Николић, Липовац, Медић 2022).  

 

5.4. Предности примене методе самоспознајне полиформне хеуристике 

 

Живимо у времену брзог, интензивног развоја науке и информационе технологије. 

Овај интензивни развој се одражава и интензивира у променама и сегментима човековог 

живљења. Учењем путем открића садржаја или проблема које ученици треба да усвоје није 

презентовано у готовом облику, већ мора бити од стране ученика откривено или 

пронађено. Још на првом кораку, овај облик учења се разликује од рецептивног учења, јер 

полази од нечег новог и непознатог, што мотивише ученика да открива. (Николић, 2019). 

Дакле, специфичност овог облика учења је што је ученик директно  укључен у сазнавање 

путем откривања за њега нових садржаја, а што је праћено личним доживљајима 

пријатности, задовољства и самопотврђивања. (Николић, 2019). 

Када је реч о садржајима мисли се на избор таквих задатака који омогућавају већи 

број разноликих приступа при њиховом решавању и коришћењу очигледних средстава. 

(Николић, Хилченко, 2021)  

Полази се од интересовања ученика, садржаји се повезују с њиховим искуством, а 

мотивација дјетета је унутрашња. Модерно учење математике методом самоспознајне 

полиформне хеуристике-базирано је на дидактичким принципима перманенције и 

разноврсности којима су придодати геометријски полиформизми, тј. темељи се на 

дидактичком принципу полиформности (Марковић, 2008). 
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5.5. Геометријски полиформизам 

 

„Полиформност као начин мишљења, увек је била стална пратиља чувених светских 

мислилаца и уметника. Најбољи примери за то су Архимед, Леонардо да Винчи, Исак 

Њутн, Никола Тесла итд. Полиформност размишљања значајно је условила њихова 

брилијантна открића. Архимед и Њутн су све проблеме којима су се бавили покушавали и 

најчешће успевали да реше на више начина. То стално трагање за другачијим решењем уз 

константна инсистирања на сликовитим-геометријским тумачењима брусило је њихов 

дијамантски ум и омогућавало епохална открића. За Леонарда да Винчија мало ко зна да 

је, поред тога што је био познати сликар, анатом и архитекта, био и водећи математичар 

свог доба. Разноврсност области којима се бавио и то иконичко (визуелно) мишљење 

изражавано геометријским приказивањима и скицирањима на полиформне начине једних 

те истих феномена значајно су доприносила свим његовим проналасцима.“ (Марковић, 

2012).  

Ово је данас сасвим разумљиво када се знају резултати експеримената Рудолфа 

Арнхајма и других представника гелшталтистичке психологије о визуелном мишљењу. 

Помоћу цртежа, ми стабилизујемо своје унутрашње представе, јер сликовито мишљење 

(мишљење у сликама) због особине интегралности продукује код нас психолозима познате 

„аха доживљаје“ изазване бљеском потпуне јасноће. (Марковић, 2012). 

Ако пажљиво посматрамо чудесна дјела божанског ствараоца-природу врло брзо 

ћемо утврдити да су њени најљепши драгуљи – кристали, симфоније математике. 

Погледамо ли структуре сњежних пахуља и других познатих кристала, чудесне латице 

разних врста цвјетова, облика шкољки, пужевих кућица, морских звијезда, разног дрвећа и 

њиховог лишћа, дакле, погледамо ли било гдје око себе, увидјећемо да машта природе у 

стварању разноврсних облика симетрије, преливених спектром невјероватних нијанси боја, 

превазилази машту и највећих стваралаца познатих историји умјетности. Дакле, 

полиформност је једна од битних природних карактеристика, тј. продуката природе. 

(Марковић, 2012). 
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6. МЕТОДОЛОШКИ ДЕО 

 

 

6.1. Методологија истраживања 

 

Овим истраживањем желимо да утврдимо како учење геометријских облика кроз 

полиформност утиче на интересовања деце узраста 6 до 7 година. 

 

6.2. Предмет истраживања 

 

Утврдити како полиформност утиче на учење геометријских облика код деце  

предшколског узраста 6 до 7 година у развоју почетних математичких појмова и то по 

питању интересовања деце. 

Употребом принципа полиформности у раду са децом педшколског узраста,  доводи 

до тога да математичке активности не буду сувише једноставне и досадне деци, него их на 

разноврстан начин приказујемо да то деци буде занимљиво и интересантно и да лакше 

усвајају основна знања. Учење почетних математичких појмова геометријских облика не 

треба да буде досадно деци и да се ради по традиционалним методама рада (као излагање, 

демонстрација и обнављање) већ је треба на забаван, једноставан начин представити деци, 

да пробуди њихова интересовања за математичке активности.  

 

 

 



37 

6.3 Проблем истраживања 

 

Да ли полиформност у развоју почетних математичких појмова олакшавају учење 

геометријских облика код деце предшколског узраста 6 до 7 година ? 

6.4.  Циљ истраживања 

 

Испитати да ли учење геометријских облика кроз полиформност у развоју почетних 

математичких појмова унапређује дечија интересовања а учење чини занимљивијим? 

Овај циљ се реализује кроз следеће задатке: коришћењем полиформности у развоју 

почетних математичких појмова чиме олакшавамо учење основних геометријских појмова 

(круг,троугао, квадрат и правоугаоник) код деце предшколског узраста 6 до 7 година, тиме 

унапређујемо дечија интересовања а учење чинимо занимљивијим и лакшим. 

 

6.5. Задаци истраживања 

 

Задаци истраживања су: 

1. Испитати да ли деца кроз полиформност у развоју почетних математичких 

појмова  лакше усвајају основне појмове о геометријским облицима ? 

2. Испитати да ли полиформност у развоју почетних математичких појмова на 

задату илустрацију деца успевају да направе геометријски облик?  

3. Испитати да ли деца кроз полиформну математичку игру показују веће 

интересовање за математичке појмове као што су геометријски облици? 
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6.6. Хипотезе истраживања 

 

Општа хипотеза 

Полиформне игре ће олакшати усвајање учења основних геометријских облика код 

предшколске деце узраста 6 до 7 година. 

 

Посебне хипотезе 

1. Претпоставља се да ће деца кроз полиформност у развоју почетних 

математичких појмова лакше усвојити основне појмове о геометријским 

облицима. 

2. Претпоставља се да ће деца кроз полиформност у развоју почетних 

математичких појмова направити одређени геометријски облик на задату 

илустрацију. 

3. Претпоставља се да ће деца кроз полиформну математичку игру показати веће 

интересовање за математичке појмове као што су геометријски облици. 

 

6.7. Варијабле у истраживању 

 

У овом истраживању имамо независну и зависну варијаблу. Варијабла ( променљива 

) је карактеристика неке појаве која се мења. Независне варијабле су узроци а зависне 

последице. У даљем тексту представљена је зависна и независна варијабла. 

а) Зависна варијабла: деца предшколског узраста 6 до 7 година 

б) Независна варијабла : полиформне математичке игре у оспособљавању деце 

узраста 6 до 7 година за усвајање основних геометријских облика. 
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6.8. Методе, технике и инструменти у истраживању 

 

У истраживању ће се користити дескриптивна метода која ће описивати педагошке појаве, 

а користиће се и при анализи резултата истраживања и извођења закључака. Од техника 

истраживања користићемо систематско посматрање, а од инструмената истраживања 

протокол посматрања на основу временских узорака. 

 

6.9.  Узорак истраживања 

 

За узорак испитаника одабрана су деца предшколске установе „ Наша радост“  у 

Суботици из вртића „ Алиса “ . Узорак би сачињавао 15 деце припремне предшколске 

групе узраста 6 до 7 година, од којих је 10 девојчица и 5 дечака. Истраживање је било 

обављено у мају месецу, школске 2021/2022.године. 

Табела бр.1 Структура 

испитаника према полу: 

 

 

 

 

 

6.10.  Поступак истраживања 

 

Васпитач посматра децу и уноси податке о понашањудеце кроз полиформне 

математичке активности у протокол посматрања. Коришћењем ове врсте протокола 

долазимо до одређених узорака о понашању деце. 

Пол деце N 

Мушки 5 

Женски 10 

15 
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1. Задатак 

 

Васпитач укратко описује и упознаје децу са овим задатком. Задатак је да дете из 

„чаробне кутије“ извуче једну картицу. На картицама су обележени геометријски облици 

круг, троугао, квадрат, правоугаоник. Дете мора да гласно именује који геометријски 

облик је извукло.  

Затим даље на поду се налази шематски приказ различитих геометријских облика 

(круг, троугао, квадрат, правоугаоник). Дете мора да на поду препозна исти геометријски 

облик и скакуће само по том облику и дође до циља.  

На крају долази до четири кутије које су позади означене одређеним геометријским 

обликом, дете мора да на своју задату илустрацију тј.картицу коју је извукло, пронађе и 

препозна праву кутију и убаци свој геометријски облик у њу.  

Деца стају у колону један иза другог, кад прво дете убаци своју картицу у кутију 

одмах за њим креће друго дете и тако редом сви. ( Ток активности у сликама у прилогу). 

           

    

 

 

 

 

 

Слика бр.1     Слика бр.2    Слика бр.3 

(На сликама бр.1 , бр.2 и бр.3 видимо поступак рада првог задатка) (Извор:аутор) 
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2. Задатак 

 

На столу се налазе четири окренуте картице и деца не виде о којим геометријским 

облицима се ради (круг, троугао, квадрат и правоугаоник). Дете извлачи картицу са 

одређеним геометријским обликом који је на столу, именује и описује тај облик. Затим, 

задатак је да уз помоћ пластелина и штапића ( дужих и краћих), направи исти такав 

геометријски облик.  

Уз овај полиформни математички задатак деца ће усвојити основне појмове о 

геометријским облицима, задатак им није једноличан већ постављен на један другачији 

начин а уз то деца и сама раде и долазе до резултата. 

Задаци се раде у групама за три радна стола, на којем седи по петоро деце. Свако дете 

мора да направи сва 4 геометријска облика ( круг, троугао, квадрат, правоугаоник ). ( Ток 

активности у сликама у прилогу). 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.4     Слика бр.5 

(На сликама 4 и 5 видимо процес рада 2.задатка) (Извор:аутор) 
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3. Задатак 

 

Деца имају задатак да од понуђених геометријских облика а који се налазе на столу, 

на задату илустрацију направе и саставе Мики мауса, кућицу и камион.  

Овај задатак ради се у групи по петоро деце, за три радна стола. Свака група треба да 

уради све три илустрације од геометријских облика. (Ток активности у сликама у прилогу). 

Слика бр.6   Слика бр.7   Слика бр.8 

(на сликама бр.6, 7 и 8 видимо процес рада трећег задатка) (Извор: аутор) 
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7. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

У овом сегменту рада анализирају се у приказују резултати истраживања на основу 

добијених резултата путем методе посматрања која је спроведена у једној предшколској 

групи. Резултати су приказани графиконима. Први део обраде података тиче се дела који 

се односио на пол деце. 

 

Табела бр.2 : Полна структура 

   

  Фреквенција Проценат 

Мушки  5 33% 

Женски  10 67% 

Укупно 15 100.0 

 

Из приложене табеле се види да је  женски пол више заступљенији (67%) у односу на 

мушки пол (33%). 

Наредни резулати прикупљених података помоћу методе посматрања  су приказани у 

даљем тексту. 
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67%
87% 93% 100%

0-5МИН. 6-10МИН. 11-15МИН. 16-20МИН.

Графикон бр.2

Series 1

67%
93% 100% 100%

0-5МИН. 6-10МИН. 11-15МИН. 16-20МИН.

Графикон бр.1

Series 1

 

Графикон бр.1: Активно учествује у активности 

 

 

Занимало нас је да ли су деца активно учествовала у полиформним математичким 

активностима док је трајало наше истраживање. На основу посматрања деце током 

активности дошли смо до закључка да од укупног броја деце 100% је активно учествовало 

у временском интервалу 11-15 и 16-20 минута. 93%  деце активно је учествовало у периоду 

од 6-10 минута, а 66% деце у првих 0-5 минута. Закључујемо да су деца била активна и да 

су радила предвиђене задатке док је активност трајала, тиме су лакше усвајала појмове о 

геометријским облицима кроз полиформне математичке игре.  

 

Графикон бр.2: Током активности је заинтересовано 
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Графикон бр. 3

Series 1

На основу ових података можемо рећи да је 100% деце заинтересовано током трајања 

активности у пероду од 16-20мин. 93% деце од 11-15 мин. 87% деце у периоду од 6-10мин. 

и 67% деце у првих 0-5 мин. Закључујемо да су деца била заинтересована од почететка а 

како је активност одмицала крају заинтересованост деце је све више расла. Овиме 

закључујемо да деца показују већу заинтересованост за основне геометријске облике кроз 

полиформне математичке игре. 

 

Графикон бр.3: Ужива у моделовању геометријских облика 

 

 

 

 

 

 

 

Према овом графикону видимо да су деца на почетку математичке активности мање 

уживала а како је време текло деца су више била заинтересованија за рад и самим тим 

проценат је и растао. Тако да у првим минутима 0-5 био је мањи проценат 

заинтересованости за моделовање свега 33%, а при крају 16-20мин. проценат је скочио на 

100%.  

Деца су уживала у моделовању геометријских облика. По графикону видимо као је 

заинтересованост деце за моделовање постепено расло од 33% где је био најнижи у 

периоду од 0-5мин. па до 100% у временском интервалу од 16-20мин. Овиме закључујемо 

да су деца уживала да сама праве одређене геометријске облике. 
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Series 1

93%

100% 100% 100%
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Графикон бр. 5

Series 1

Графикон бр.4: Током активности воли да испитује 

 

 

 

 

 

 

 

По овом графикону видимо да су деца волела да испитују у првим минутима када 

смо започели полиформне математичке активности. Што и видимо из приложеног 

графикона где је приказано да је у временском интервалу 0-5 мин било 13% деце од 

укупног броја деце који су нешто питали. Тиме долазимо до закључка да деци нису била 

потребна додатна објашњења при реализацији математичких задатака. 

Графикон бр.5: Уочава геометријске облике 

 

 

 

 

 

 

 

Како се може видети деца изузетно добро уочавају геометријске облике. По овом 

графикону видимо да је 100% деце уочавало геометријске облике у периоду од 6-20 мин. 
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Графикон бр. 6

Series 1
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Графикон бр. 7

Series 1

Графикон бр.6: Незаинтересовано је 

 

 

 

 

 

 

 

На основу овог графикона долазимо до сазнања да незаинтересоване деце током 

извођења ове врсте математичке активности у вртићу није било запажено. 

 

Графикон бр.7: Потребна му је помоћ 

 

 

 

 

 

 

 

На основу овог графкона видимо да је само у првим минутима када је почело 

истраживање само једном детету је била потребна помоћ васпитача а то је 7% од укупног 

броја деце која су учествовала у истраживању. На основу овог графикона закључујемо да 

деци није била потребна помоћ у извршавању задатака. 
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Графикон бр. 8

Series 1

Графикон бр.8: Учествује у раду са другом децом 

 

 

 

 

 

 

 

На основу овог графикона видимо да су деца волела да учествују у раду с другом 

децом  договарали се у групи и стварали сарадњу а све то је допринело у успешном 

извршењу постављених задатака. Видимо да је у првих 0-5 мин. било 87% а убрзо се тај 

проценат попео на 100%. 

На основу претпоставки овог рада а уједно и опште хипотезе јесте да ће полиформне 

игре олакшати усвајање учења основних геометријских облика код предшколске деце 

узраста 6 до 7 година. На темељу добијених резултата истраживања, а које су постигнуте 

на основу методе посматрања деце закључујем да је ова хипотеза потврђена. 

У првој посебној хипотези претпостављало се да ће деца кроз полиформност у 

развоју почетних математичких појмова лакше усвојити основне појмове о геометријским 

облицима. На основу методе посматрања дошли смо до закључка да су деца лакше 

усвајала појмове о геометријским облицима кроз полиформност и тиме потврђујемо Х1. 

Деца су била активна и заинтересована док су активности трајале и на тај начин су лакше 

усвајала знања о геометријским облицима. 

Такође је потрврђена и друга хипотеза којом се претпостављало да ће деца кроз 

полиформност а у развоју почетних математичких појмова направити одређени 

геометријски облик на задату илустрацију. Закључујем да су деца кроз полиформност 

направила одређене геометријске облике на задату илустрацију а тиме потврђујемо Х2. 



49 

У трећој хипотези се претпостављало да ће деца кроз полиформну математичку игру 

показати веће интересовање за математичке појмове као што су геометријски облици, 

потврђена је и ова претпоставка. На основу методе посматрања деце дошли смо до 

закључка да постоје значајни ефекти полиформности где су деца показивала веће 

интересовање за математичке појмове као што су геометријски облици и тиме смо 

доказали Х3. 

Резултати овог истраживања показују да смо испунили наша очекивања које смо 

желели постићи увођењем полиформности као принцип у развоју почетних математичких 

појмова.  
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8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

 

Васпитач има велику улогу у процесу преношења знања основних математичких 

појмова геометријских облика код деце предшколског узраста. С тим у вези потребно је да 

се васпитач стално усавршава у својој струци и стиче нова сазнања. Такође веома је важно 

да васпитач уме да на једноставнији начин прилагоди теме из ове области, тако да то деци 

буде приступачно, јасно , разумљиво и интересантно. 

Овај рад се бавио тиме како полиформност утиче на учење геометријских облика код 

деце предшколског узраста по питању интересовања деце. Истраживање које је било 

планирано да се спроведе имало је за циљ да испита да ли учење геометријских облика 

кроз полиформност унапређује дечија интересовања а учење чини занимљивијим. 

Занимало нас је да ли полиформност у развоју математичких појмова олакшавају учење 

геометријских облика код деце предшколског узраста 6 до 7 година.  

Истраживање које је спроведено посматрањем 15 испитаника узраста 6-7 година  и 

анализом резултата дошла сам до закључка да математичке активности представљене кроз 

полиформност олакшавају учење код деце предшколског узраста, активости су биле јако 

интересантне и занимљиве и нису биле једноличне и досадне деци. Циљ је и био да се на 

занимљив, креативан, интересантан, разноврстан начин деци приближе основни појмови 

геометријских облика и да кроз различите задатке деца то усвоје. 

Такође дошла сам до сазнања да полиформност у развоју основних геометријских 

облика доприноси разноврсност примене математичких активности деци и на различите 

начине подстиче мисаону активност деце, већу мотивацију за рад и већа интересовања код 

деце предшколског узраста. Показали смо да полиформне математичке игре олакшавају 

усвајање основних геометријских облика код деце предшколског узраста 6 до 7 година. 
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ПРИЛОЗИ 

 

Прилог бр. 1 : Сагласност родитеља за учешће детета у истраживачком раду: 

 

Сагласност родитеља за учешће детета  

у истраживачком поступку 

 

Поштовани родитељи !  

Тема истраживачког пројекта је „Учење геометријских облика кроз математичку 

полиформност у вртићу“. Овај истраживачки пројекат чија реализација је у току има за  

циљ да утврди да ли полиформност у развоју почетних математичких појмова олакшавају 

учење геометријских облика код деце предшколског узраста 6 до 7 година, као и да испита 

да ли учење геометријских облика кроз полиформност у развоју почетних математичких 

појмова унапређује дечија интересовања а учење чини занимљивијим?  

Свесна сам да учешће у овом истраживању захтева додатни рад и време Ваше деце, али без 

сарадње и њихове помоћи ово се не би могло реализовати. У истраживању ћу користити 

протокол посматрања деце.  

Добијени подаци биће коришћени искључиво за овај истраживачки поступак.  

Сходно томе молим Вас да својим потписом дате сагласност за учешће вашег детета у 

истраживачком поступку. 

Хвала на разумевању и сарадњи, 

Васпитач - Валентина Мојсић. 
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1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

10. _________________________________________________ 

11. _________________________________________________ 

12. _________________________________________________ 

13. _________________________________________________ 

14. _________________________________________________ 

15. _________________________________________________ 

 

Суботица, мај 2022 
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Прилог бр. 2 : Протокол посматрања на основу временских узорака 

Понашање деце кроз полиформне математичке активности у групи 

 

 

 

 Време – фреквенција (изражено у минутима) 

 Име детета 0-5 6-10 11-15 16-20 

1. Активно учествује у активности     

2. Током активности је заинтересовано     

3. Ужива у моделовању геометријских облика     

4. Током активности воли да испитује     

5. Уочава геометријске облике     

6. Незаинтересовано је     

7. Потребна му је помоћ у извршењу задатака     

8. Учествује у раду са другом децом     

 

 


