
 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА 

 

 

 

 

 

 

Зоран Ивошевић 

 

ПОЛИФОРМНОСТ У УЧЕЊУ ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ 

ПОЈМОВА 

 

Мастер рад 

 

 

 

Суботица, 2022.  



  



 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА 

 

Студијски програм: Mастер струковни васпитач 

 

ПОЛИФОРМНОСТ У УЧЕЊУ ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ 

ПОЈМОВА 

 

МАСТЕР РАД 

 

Чланови комисије:                                                      Кандидат: 

Председник: др Власта Липовац                               Зоран Ивошевић 23/21 

 

Члан: др Споменка Будић 

Члан: ма Јасна Јовићевић 

Ментор: др Сања Николић 

 

 

Суботица, септембар, 2022. 

  



 

ЗАХВАЛНИЦА 

 

Овај рад је урађен на катедри за образовање васпитача на високој школи 

струковних студија за образованје васпитача и тренера у Суботици. Заинтересованост 

за предмет као и тему самог рада предложила је професорка дрСања Николић, која је и 

руководила његовом израдом. 

Захваљујем јој се на неизмерном стрпљењу, веома корисним сугестијама, 

запажањима, саветима и подршци током израде и писања рада. 

Захваљујем се и члановима комисије професоркама, др  Власти Липовац и др 

Споменки Будић које су допринеле корисним примедбама и сугестијама да овај рад 

буде бољи. 

Захваљујем се предшколској установи „Наша радост“ из Суботице која ми је 

омогућила да урадим практично истраживачки рад. Посебну захвалност колегиницама 

васпитачима Снежани Чукић, Наташи Стојић, Едини Ђоровић и Марији Шкаво из 

вртића „Марјаи Мариа“ и „Шумице“ које су заједно са децом из групе учествовале у 

истраживању и допринеле да истраживачки рад буде комплетан и спроведен до краја.  

Посебну захвалност дугујем својој породици, због подршке и стрпљења током 

израде рада па самим тим овај рад посвећујем њима. 

 

 

  



 

САЖЕТАК РАДА 

 

Апстракт:„Најбољи начин да се нешто научи јесте – да се самостално открије“ каже 

Г.Поља, тако и у самој математици за предшколски узраст. За математику можемо рећи 

да је она један од основних предмета у почетној настави.Када су у питању 

класификације метода наставе математике, актуелна је дидактичка подела на 

традиционалне и савремене методе.У процесу стицања знања најбољи резултати се 

постижу ако се до тих знања долази посредством свих метода или укључењем више 

њих.Полиформност таквог перципирања представља главни разлог ефикаснијег дејства 

комбинације метода изражене убрзавањем процеса усвајања и формирања појмова од 

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

методом или самом илустровано-демонстративном методом.Суштина полиформности 

огледа се у разноврсном приступу разумевања и поимања проучаваних наставних 

феномена. 

Кључне речи:Математика, игра, полиформност, хеуристика 

 

Abstract:‚‚  The best way to learn something is to find out yourself“ sais G. Polja. That`s the 

same with mathematics for preschool children too. We can say that mathematics is one of the 

basic subjects in teaching. Classification metods in teaching maths can be devided in two 

groups: traditional and modern. We can get the best results in learning if we use all the 

metods or the most of them.Polyform in mathematics means the combination of 3 or more 

metods within the same task.Polyform is the reason why children can learn and create things 

and new concepts faster.It is a much effective way of learning than using just one of the 

options like only verbal or only descriptive.  

Key words: Mathematics, play, polyform, heuristic 
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1. УВОДНИ ДЕО 

 

 

Упознати, разумети и докучити одувек је била суштинска потреба човекова, 

његова лична потреба, лични доживљај и одговор на изазовне објективне стварности. У 

свим настојањима институционализованог преношења знања постојала је намера да се 

та суштинска знања пренесу, али су велике разлике у начину рада и односу према 

ученику у наставном процесу. Живимо у времену брзог, интензивног развоја науке и 

инфомационе технологије. Овај интензивни развој се одражава и интензивира у 

променама и сегментима човековог живљења. Промене у образовању,подразумевају 

процесе и резултате у трансформацијама на васпитно-образовни систем у целости, на 

његове подсистеме, као и на промене које се односе на образовне резултате ученика. 

У том контексту препознајемо низ когнитивних, афективних, социјалних и радно 

активних компетенција које раније нису биле толико важне као данас. Неке од тих 

компетенција су измицале традиционалној школској настави, нпр. издвајање битног од 

небитног, контрола емоција, групно решавање проблема...Модерно учење математике 

методом самоспознајне полиформне хеуристике- базирано је на дидактичким 

принципима перманенције и разноврасности којима су придодати геометријски 

полиформизми, тј. темељи се на дидактичком принципу полиформности.Суштина 

овога значајног дидактичког принципа огледа се у перманентном инсистирању на 

интегралном сагледавању разноврсних приступа разумевања и поимања проучаваних 

наставних феномена. Његово експлоатисање у пракси изискује од васпитача одлично 

познавање и вештину примењивања најразноврснијих стручно-дидактичко-методичких 

могућности, а индукује интензивну мисаону активност деце 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.Код учења путем самоспознајне полиформне хеуристике, као 

доминантне методе у оквиру полиформних поставки интерактивне наставе, садржај 

није презентован у готовом облику који децапредшколског узраста треба да усвоје, већ 

мора бити откривен, по могућности на различите начине. Код деце предшколског 

узраста та свака замисао или мисао, садржај математичког објекта зове се математички 

појам.Циљ и задатаксамог рада је да се покаже и укаже на могућност и лакше усвајање 
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математичких појмова код предшколске деце кроз методе самоспознајне полиформне 

хеуристике. 
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2. ТЕОРИЈСКИ ДЕО 

 

 

2.1 Значај математике 

 

„Најбољи начин да се нешто научи јесте – да се самостално открије“ 

G. Polya (http://www.halapa.com) 

За математику можемо рећи да је једна од основних предмета у почетној настави 

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

технологију и друштво,али још више због развијања логичко-математичког мишљења. 

Математика је наука која изучава квантитативне односе,структуре,облик и простор, 

законитости; предвиђа случајност и случајне појаве те посматра промене у различитим 

контекстима.Значај математике је вишеструк и неспоран.Пет векова пре нове 

ере,кинески мудрац -Конфучије је говорио да је најбоља она наставна метода која од 

ученика захтева перципирање проучаваних садржаја ангажовањем свих њихових чула. 

Схватања која је он прихватио као аксиоме, савремена психологија је експериментално 

потврдила. Начини на које ученици савладавају наставне садржаје су најбоље 

илустровани путем Дејлове пирамиде (видети слику 1). 

 

Извор: ( Николић, 2016) 

Методика математике је увек постојала као педагошка уметност на нивоу 

практичне примене васпитно-образовних програма.Под добрим наставником 

математике подразумевао се управо добар педагог практичар, тј.методичар. О 

методици, као педагошкој уметности, можемо говорити само на нивоу практичне 

http://www.halapa.com/
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реализације васпитно-образовног процеса у неком смислу, тзв. „педагошког 

позоришта“, које наставу употпуњује активношћу испуњеном динамизмом. Ово  

индукује потребу терминолошког прецизирања. Можемо ли уопште говорити о 

методици наставе математике као о некој педагошко-дидактичкој „уметности“ у 

научном смислу, водећи рачуна о томе да уметност као посебна људска делатност 

захтијева оригиналност, тј. креативност и емоционалну ангажованост? Посматрано са 

становишта педагошке креативности, тј.њеног методичког дела, а посебно ако све то 

гледамо семантички, чини се да прикладније звучи када уместо о методици математике 

као педагошко-дидактичкој уметности, говоримо о дидактичкој умешности или 

умећу.Данас поуздано можемо рећи да је методика математике синтетичка научна 

дисциплина која има сопствени предмет проучавања, чију супстанцију чине 

компоненте математике као науке, њен историјски развој у смислу развоја 

математичких идеја и педагошки, тј.дидактичко-психолошки дeо, који се односи на 

конкретне методичке транспозиције појединих математичких тема или њихових делова. 

 

2.2. Значај математике у развоју деце предшколског узраста 

 

Данашњи програми предшколског васпитања и образовања игру посматрају као 

извор учења. Ово становиште је супротно традиционалном становишту где је изразито 

приметна разлика између учења и игре. Одрасли често и данас указују на ове разлике 

када деци говоре: „Не играј се тим и тим предметом” или „Моћи ћеш да се играш ако 

будеш завршио обавезе”. Ово су стереотипи којима се игра поставља на мање значајно 

место однеких „озбиљних” послова и задатака, као и покушај да она није повезана са 

учењем. Оно што је уочено као лош тренд данас јесте фаворизовање когнитивног 

аспекта развоја личности, што доводи до занемаривања социјалног и емоционалног 

аспекта (што се супротставља идејама нових основа програма предшколског васпитања 

и образовања), и доводи до интелектуализације са негативним предзнаком. Сви аспекти 

развоја деце утичу на њихово учење, па је зато акценат у „Годинама узлета“ управо на 

холистичком и интегрисаном приступу учењу. Целовитост развоја је један од важних 

циљева васпитања иобразовања предшколске деце, па можемо рећи да друштвено и 

емоционално стабилно дете много лакше усваја садржаје из области почетне 

математике од оног које није социјализовано, не гради односе са вршњацима, није 

окружено топлином и емоционалнимстимулансима, и поред тога што улаже велике 
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напоре да усвоји садржаје. „Сва деца могу бити успешна у математици, под условом да 

имају услове да истражују математичке идејена начи који им даје осећај личног 

постигнућа и могућност да развију математичке концепте и разумевање“ (Пешић, 2018: 

3). 

 

2.3. Појмовно одређење интерактивне наставе и методе учења у нтеракцији деце 

предшколског доба 

 

Интерактивно учење представља, према мишљењу већине аутора, 

интерперсонални однос. Овде се ради о учењу као социјалном процесу, о учењу као 

интеракцији између ученика и наставника, ученика међусобно, ученика и родитеља, 

вршњака... Основна сврха интерактивног метода је преношење акције с наставника на 

ученике, обука ученика да заједнички уче, да заједнички раде на циљевима учења, на 

обради садржаја, примени наученог и вредновању процеса(Николић, 2009). Примена 

интерактивног метода учења утиче на виши ниво мотивације у групи, развија се 

сарадња међу децом и предузима се одговорност детета. Они се уче усаглашавању 

ставова, заједничкој акцији, толеранцији и модерној комуникацији, користећи медије и 

различите изворе знања. Да би се остварила ефикасна наставна интеракција, треба 

напустити неке стереотипе у традиционалној настави, а то је: децентна позиција 

васпитача уз вербалну доминацију, предоминантно меморијско-репродуктивну улогу 

ученика, предоминацију фронталног облика рада и слично. Као позитивни 

поткрепљивачи у настави наводе се: поклањање пажње, благонаклоност, одобравање, 

похвале, награде, осмех; активности као што су игра, рад на рачунару, извођење 

експеримената.  

У дефинисању појмова интерактивна настава и интерактивно учење основно 

полазиште представљало је одређење природе и динамике интеракције као основног 

процеса у интерактивној настави. Интеракција се дефинише као акција која се 

размењује између две особе, групе људи или медија. Кларк и Рајсинтеракцију 

дефинишу „као акција и реакција људи који су укључени у међузависне односе и имају 

интерес у интеракцијама које остварују“. Хаинди интеракцију схвата као социјални 

чин, као акцију коју особа А усмерава ка особи Б – која такође одговара 

акцијом.Маравин Шоу интеракцију дефинише као комуникацију, размену сигнала 

између људи који припадају групи. Да је известан број сигнала перципиран и 
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препознатљив на начин – да сваки члан може доживети понашање, веровање, мишљење 

других чланова групе.Према томе,интерактивно учење представља процес који 

резултира релативно перманентним променама у размишљању, емоцијама и понашању, 

које настаје на основу искуства, традиције и праксе остварене у социјалној 

интеракцији. 

Интерактивно учење је и процес стицања знања, али не само знања, већ и 

подстицање увиђања, развој социјализације, формирање и мењање социјалних 

ставова.... У односу на интерактивно учење, појам интерактивне наставе је шири и 

подразумева дидактички модел организације васпитно-образовног рада и процес 

интерактивног учења на наставним садржајима који су планирани наставним планом и 

програмом за одређене разреде(Крнета, Милошевић, 2005). Интерактивна настава је 

заснована на прилагођавању школе ученику, а не ученика школи.Организација наставе 

по моделу интерактивне наставе обухвата четири етапе рада: 

1. припрему за реализацију теме 

2. рад на реализацији наставне теме 

3. презентацију прикупљене грађе и докумената  

4. евалуацију рада сваког ученика посебно. 

Интерактивно учење резултира повољном емоционалном климом у разреду, 

вишим нивоом мотивације и развијеном сарадњом међу ученицима. Ученици се уче 

усаглашавању ставова, заједничкој акцији, сами користе медије и изворе знања, 

уџбенике...Интерактивна настава и поред свих предности има својих недостатака, које 

наставник мора избећи и обратити пажњу на то да слабији ученици постају 

незаинтересовани за рад,  неки ученици смањују своју одговорност, док други не улажу 

никакав напор. 

 

2.4.Појам и предмет методике развијања почетних математичких појмова 

 

Друштвени прогрес и све бржи развој науке и технике kao и друштвене свести 

човекаусловили су и све бржи развој педагошких наука.Потреба за интензивнијим, 

адекватним и ефикаснијимпедагошким радомпостаје све изразитија како код школе, 

тако и код предшколске деце, али и када су у питању и одрасли.Као резултат 

тогаразвиле су се многе педагошке дисциплине, а међу њина и методика 
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васпитнообразовног рада.Из ове методике развиле су се и посебнеметодике које се 

бавезадацима, циљевима и методама радаодеређених садржаја из нашег окружења. Тако 

имамо: методику развоја говора, методику упознавања околине,методикумузичког, 

физичког и ликовног образовањаи наравно методику почетних математичких 

појмова(Добрић,1981). 

Појам и предмет методике почетних математичких појмовамогуће је схватити 

теккада се сагледа сва проблематикаваспитно – образовног рада у овој области. 

Методика развијања почетних математичких појмова у предшколским установамаје 

педагошка дисциплина која проучаваприроду и значај ове васпитно-образовне области, 

њене задатке и садржаје рада, и опште смернице, методе и средства која се могу 

примењивати у раду, организационе облике рада и праћењерезултата тога 

рада(Добрић,1981).   

Своје ставове ова методика изграђује на базинајновијих научних резултата у 

области блиских наука: педагогије,психологије,математике, 

гносеологије,социологије.Недељка Добрићистиче да се изучавањем ове методике 

постиже: 

1. Да васпитачи упознају значаj, улогу и местообласти почетних 

математичкихпојмова у предшколском васпитању деце 

2. Да упознају основне задатке и програмске садржајеи особености рада у 

овојобласти васпитно-образовне делатности 

3. Да се теоријски и практично оспособе за реализацију програмских садржаја 

4. Да се васпитавају и оспособљавају за критичко оцењивање сопствене праксе 

5. Да се оспособљавају и подстичу за тражење најбољихпутева 

развијањалогичко-математичког мишљењаи формирања 

почетнихматематичких појмова 

6. Да се заинтересују за истраживачки раду овој области и да стичу 

навикусталног праћења достигнућа у теорији и праксипочетног математичког 

образовања  

7. Да се оспособе за основне поступкепраћења напредовања деце у 

развијањулогичко-математичких структура. 

 

Добро познавање теоријских основа радапрви је услов успешности тога 

рада.Методика разбоја почетних математичких појмовапружа оријентацију и сигурност 

у раду иу великој мери гарантује успех.Како методика проучава, образлаже, и критички 

оцењује постојећу праксу, морамо истаћи да има и теоријски и критички значај. 
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2.5.Програмски садржај предшколске математике 

 

Начин рада у предшколским установама је специфичан на много начина па и 

упрограмирању и планирању рада.Израда програма васпитно – образовног рада je 

одговорност саме друштвене срединеу којој се предшколска установа 

налази.Представници друштвене средине доносе само основе програма васпитно – 

образовног рада имајући у виду специфичност конкретне средине у којој се васпитно – 

образовни рад одвија, док васпитачи запослени у предшколским установама прецизније 

и конкретније свој рад програмирају.При планирању и програмирању радаваспитачи 

имају у виду могучности своје групе, услове у којима група ради, средства којима 

располажу, док је циљ васпитно – образовног рада, свестрани развојличности детета 

кроз стварање позитивне слике о себи. 

Гроздана Шимић у својој књизи Методика развијања математичких појмова 

наводи следеће програмске садржаје koje треба обрадити у оквиру методике 

развојапочетних математичких појмова: 

1. логичке операције са конкретним предметима 

2. скупови 

3. бројеви 

4. геометријске фигуре и облици предмета 

5. величине 

6. мерење и мере. 

 

Реализација ових садржаја постиже се кроз све врсте активности, а полазиште 

сваког програма је само дете.Васпитач је креатор, истраживач,практичар и критичар 

сопствене праксе (Шимић,1998). 

 

2.6. Природа предшколског детета и његова сазнања 

 

Дете предшколског узраста по својој природи је веома радознало.Оно 

испољаваинтересовање за своје објекте и појаве које га окружују.У тесној вези са тим 
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мало детеима снажну потребу да испитује све оно што је у његовој непосредној 

околини, тј.спознаје стварност и да богати своје искуство. Питања која дете поставља су 

овим мотивисана. 

Паралелно са тим, дете предшколског узраста испољава такође, 

интензивнупотребу за активношћу, која је у тесној вези са његовомрадозналошћу, 

односно сазнајном потребом.Главни облик дечије активности је игра.Сазнање и потребе 

заактивношћу предшколског дететакоје се најексплицитније исказују кроз игру 

подстичуга на перципирање и манипулисање предметима из околине.Дете на тај начин 

истражује,испитује свет око себе, осбине предмета и појава и његове различите 

могућности.Како неуспех у једном покушају, односно начину дечијеспознајно-

манипулативне активности, ствара потребу да се до тога дође другачијимпоступцима, за 

шта игра нуди многобројне и разноврсне алтернативе.У томконтексту непосредна 

околина представља прави миљеза спровођење игровних активностинудећи обиље 

разноврсног материјалаза дечије перципирање иманипулисање предметима, тј.за 

стицање искуства. Дакле, за дете које је заиста велики истраживач непосредна околина 

је велики извор сазнања. 

Прве контакте са непосредном околином новорођенче остварује путем чула  

(додира, укуса, мириса, а нешто касније већ више путем чула слуха и вида). Такођечије 

сазнање је првобитно глобално tj.неиздефинисано, јер дете млађегпредшколског узраста 

не може да прави потпунудистанкцијуизмеђу себе и спољашње стварности , tj. између 

субјективног и објективног, живог и неживог, природног и вештачког, конкретног и 

апстрактног и сл. Надаље искуство које дете стичепутем чула, није континуирано, тако 

да оно заборавља и не сећа се оног што je битно, већ често само неважних 

детаља.Међутим, богата и разноврсна искуства сунезамењива, нарочито на раним 

узрастима, када још нису развијени савршени системипримања ипрераде информација 

(као што је симболички систем), иакозадржавају своје место у когницији читавог 

људског живота. 

Као резултат дечије сазнајне делатности, а под утицајем непосредне околине, а 

пре свега друштвене средине, постепено се развијају сложени симболички системичиме 

се развијају дечије урођене диспозиције. Један од сложених симболичких система  jeи 

систем математичких појмова, односно математичких структура. 

У тесној вези са перцепцијому процесу ране спознаје дететасу и његовемоторичке 

активности.Ове активности, како истичу неки аутори, не само да су у функцији 

задовољавања неких једноставних потреба, већ су преко потребне за „организацију 

различитих перцепција“.Дакле, сазнајне активности у раном детињству суперцептивно-
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манипулативног (сазнајног) карактера. 

Кроз бројне сензо-моторне активности, које се превасходно спроводе кроз игру, 

врши се интериозација (унутар, на менталном нивоу, пренесене спољашњаматеријална 

стварност и практична активност), практичних радњи, чиме се постепеноразвијају 

менталне способности.Дакле, вишим формама сазнања (мишљења)предходи дечија 

практична радња или како истиче Брунер, вишимформама когнитивног развоја 

(мишљења) предходи акција (перцептивно-манипулативна активност). Како 

математички појмови представљају више форме сазнања, до почетне етапе њиховог 

развијањапредстављају практичну перцептивнуактивност дететакоје се по 

природиствари изводе у непосредној околини(Шимић,1998). 

 

2.7.  Природа математичких садржаја 

 

Математички садржаји (појмови)резултат су дететове практичнеактивности 

унепосредној околини, процеса интериризацијеових практичних активности (чији 

продукт су менталне слике или представе ), логичка мишљења посебно апстракције 

игенерализације. Ти су садржаји високе апстракције, а математички појмови се 

неодносе на конкретне предмете и појаве, већ на количинске и просторне односе, јер су 

исти генерализације o количинским односимаи просторним облицима. 

Процес изградње математичких појмова има две основне етапеи то : 

1. прва, перцептивно и моторичке активностии формирање представа 

посредствоминтериоризације практичне радње (практично-опажајна фаза ) 

2. друга, апстракција (занемаривање и одбацивање свих небитних, a уопштавање 

особина, класа предметакоји се подводе под обим датог појма).

 Апстракција и генерализација су чисто мисаоне радње (ова фаза се  

можетретирати појмовном или симболичком)(Шимић,1998). 

 

2.8. Математички појмови и њихово формирање 

 

Код деце предшколског узраста формирају се математички појмови.Свака замисао 

или мисаони садржајматематичког објекта зове се математички појам.Преко цртежа и 

слика долазимо до математичког појма.Формирање математичких појмова је процес при 
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коме се врши упоређивање да бисе утврдиле сличности и разлике међу објектима, при 

томе се одваја оно што јебитно и по чему се сврстава у исту категоријуса другим 

појмовима или се издваја каоврста или као индивидуални појам. 

При формирању математичких појмова користе се мисаоне операције. Код деце 

предшколског узраста користе се углавномчетири мисаоне операције и то: апстракција, 

генерализација, диференцијација, конзервација. 

Процес усвајања математичких појмова одвија се у две етапе: 

 Стицање математичких појмова (знања); 

 Усвајање математичких појмова (знања); 

Процес стицања математичких појмова одвија се у четри фазе: 

 Фаза примања информација преко разних извора; 

 Фаза примене мисаоне информације на примљене информације; 

 Фаза формирања математичких појмова, исказа и извођењазакључака као 

резултат мисаоних операција са добијеним; 

 Фаза у којој се проверава обим стечених знања. 

Процес усвајања математичких појмоваодвија се такође у четири фазе: 

 Фаза укојој се утврђују стечени појмовипонављањем 

најзначајнијихелемената у процесу стицања појмова; 

 Фаза примене стечених појмова у новим ситуацијама; 

 Фаза повезивања новостечених знањаса раније усвојеним знањем; 

 Фаза понављања стечених знања после дужег или краћег периода. 

 

2.9. Улога формирања математичких појмова у интелектуалном развојудетета 

предшколског узраста 

 

Педагошки период у развоју детета има својеспецифичности по којима се 

разликујуод других периода. У овом периоду дете може да изгради 

апстрактнорезоновање само ако се могу изразити снажне емоције, деловање на њихова 

чула, помоћу предмета са којима се демонстрира, затим играчкама и дидактичким 

средствима, сликама и илустрацијамакоје ће изазвати мисаоне активности, које 

ћедовести до формирања математичких појмова. При овом процесу снажно се 

развијајуспособности детета иразвија личност. 

Дете стиче почетно математичко образовање у средини која га окружујеи којамора 
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бити обликована тако да га стално подстичена даља сазнања, да подстичепрелаз на 

више форме апстракције, да дође до процеса симболизације.Процессимболизације 

почиње у школском периоду, али том периоду предходи период у комеусвајање 

математичких појмова игра значајну улогу, не само због важностиусвајања 

математичких појмовавећ што се кроз тај процес развијају способности и личности 

детета.Често није битно вредновање знања које се на тај начин стиче, да ли је усвојено, 

али је важно да се развијају сазнајне способностидеце и обликујуслободна и 

недоступна личност.Зато формирање математичких појмова има неограничене 

могућности. 

 

2.10. Развијање почетних математичких појмова 

 

Овим активностима утиче се на развој дечјеглогичког мишљења и на 

стицањеспособности за сложеније интелектуалнеоперације, упоређивање, 

класификација, серијација, симболичко представљањеутиче на дечје 

схватањеелементарних временских, просторних и квантитативних односа. 

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

горе, доле, између; 

 Утиче на формирање појмова: једнако, мање, вишеи на формирање појма 

скупаи 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 одузимањапутем 

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

 Развија се уочавање у простору иименовање различитих геометријских 

облика: квадрат, круг, троугао, правоугаоник, коцка, лопта, ваљак, , квадар, 

купа и пирамида; 

 Раде се логичке 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. 
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3. МЕТОДА САМОСПОЗНАЈНЕ ПОЛИФОРМНЕ  

ХЕУРИСТИКЕ - ПОЛИФОРМНОСТ 

 

 

3.1. Значење - Методе самоспознајне полиформне хеуристике 

 

Реч метода настала је од грчке речи methodes што значи начин или поступак 

помоћу којег се реализује неки постављени задатак.У самој настави, дидактичке методе 

подразумевају научно верификоване наставне поступке којима наставник заједно с 

ученицима, обрадом планских садржаја, процесом којим ученици стичу умећа, навике и 

вјештине, остварује образовно-васпитне задатке и циљеве наставе. 

Када су у питању класификације метода наставе математике, актуелна је 

дидактичка подела на традиционалне и савремене методе.Постоје различите 

дефиниције и поделе које се разликују од аутора до аутора. 

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: 
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1. Вербално-текстуална метода 

- усменареч (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.Применом вербалних, 

тј.монолошке и дијалошке методе, знања доминантно усвајамо посредством чула слуха. 

Када је у питању примена текстуалне методе, знања углавном прихватамо путем чула 

вида.Међутим, примењивањем 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. Зато у модерној настави математике ове две методе треба 

примењивати комбиновано у виду полиформног јединства њихових методских облика( 

Николић, 2016). 

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

компоненти наставе, тачније геометријском полиформизму „шаригиновског 

типа“.Одговор на питање: Зашто је то тако? лежи у претходно наведеним чињеницама, 

као и томе да визуелно мишљење (мишљење у сликама) има особину свеобухватности, 

тј. интегралности која изазива познате ефекте „аха доживљаја“, који се убрзавају 

различитим приказивањима истог примера одговарајућим методским појединостима 

илустративно-демонстративне методе. На тај начин се најједноставније приказују дати 

проблеми, нпр.пиктограмским записима, што ствара лакше формирање идеограмских 

представа менталних слика „аха уочавањем“ трокомпонентне структуре појма, врстама 

својеврсних полиформности принципа очигледности ( Марковић, 2010). 

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 
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слика, тј.иконица као доминантних носилаца информација, што заједно с нивоом 

симбола – речи и нивоом примера, ученицима омогућава јасна поимања проучаваних 

математичких феномена. 

 

3.2.Дидактички принцип полиформности 

 

Основа начела полиформности, за разлику од принципа перманенције, састоји се у 

двострукој или вишеструкој примени закона негација негације на истим феноменима, 

тј.полазним проблемима или познатим теоријама ( Николић, 2016). Суштина овога 

значајног дидактичког принципа огледа се у перманентном инсистирању на 

интегралном сагледавању разноврсних приступа разумевања и поимања проучаваних 

наставних феномена.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.Зато у настави математике принцип полиформности треба да има 

универзалну улогу, која би била презентована оплемењивањем наставе разноврсним 

садржајима, средствима, поступцима и методама. (Николић, Липовац, Медић, 2022). 

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

разноликих приступа при њиховом решавању и коришћењу очигледних 

средстава.Међутим, организовање таквих часова захтева адекватну примену 

полиформности методских облика и методских појединости наставе, тј.њихових 

варијација на истом наставном часу. Методски облици и методске појединости које 

наставник планира и примењује током наставе базирају се на правовременом пулсирању 

дидактичких принципа, што се испољава у њиховом истовременом полиформно-

кохезионом дејству, тј.интегралном дијалектичком  јединству (Марковић, 

2010).Полиформизми „шаригиновског типа“ односе се 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.(Марковић, 

2008) и (Шаригин, 2004). 
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Основна начела полиформности састоје се у двострукој или вишеструкој примени 

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 разумевање. 

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). 

Код учења путем самоспознајне полиформне хеуристике, као доминантне методе 

у оквиру полиформних поставки интерактивне наставе, садржај није презентован у 

готовом обликукоји деца треба да усвоје, већ мора бити откривен, по могућности на 

различите начине. Тада се код ученика повећава интелектуална моћ, мотивација, 

активност у учењу, при чему се јавља осећање задовољства због извршеног рада. 

(Николић, Липовац, Медић, 2022). 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 информације, у сопственом систему информација, и 

да пронађе цео 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. 

Према бројним истраживачима модерна наставa, која је спој принципијелног и 

методичког „плетива“, уз помоћ компјутера, а коју не познају нити признају 

традиционалистичке наставе, садржи нове квалитете разноврсног наставног рада, 

повећава активност ученика у процесу наставе и стицања знања, утиче на њихову већу 

мотивисаност, иницијативност, креативност и применљивост стечених знања у 

свакодневном животу, што су основни циљеви савремене наставе математике. 

Суштина овога значајног дидактичког принципа огледа се у перманентном 

инсистирању на интегралном сагледавању разноврсних приступа разумевања и 

поимања проучаваних наставних феномена. 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 
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да промене и разноврсност у раду освјежавају наставу, а монотонија углавном индукује 

слабљење интересовања и појаву пасивности и досаде(Николић, Липовац, Медић, 

2022). Зато у настави математике принцип полиформности треба да има универзалну 

улогу, која би била презентованаоплемењивањем наставе разноврсним садржајима, 

средствима, поступцима и методама (Марковић, 2010).Оваква истраживања су ретка 

код нас, али су актуелна у свету. 

 

3.3.Предности методе самоспознајне полиформне хеуристике 

 

Разноврсност којом доминирају геометријски полиформизми, уз комбинацију 

аритметичких, алгебарских и методичких разноврсности, представља наставни 

принцип полиформности, који је утемељен на коначном броју конјункција логичких 

закона или принципа (закони негација негације, модус поненс, принципи очигледности, 

перманенције итд).Настава сагледана у светлу оваквих принципијелних поставки 

подразумева и нове полиформне методичке приступе (Николић, 2016).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. 

Према бројним истраживачима модерна наставa, која је спој принципијелног и 

методичког „плетива“, уз помоћ компјутера, а коју не познају нити признају 

традиционалистичке наставе, садржи нове квалитете разноврсног наставног рада, 

повећава активност ученика у процесу наставе и стицања знања, утиче на њихову већу 

мотивисаност, радозналост, иницијативност, креативност и применљивост стечених 

знања у свакодневном животу, што су основни циљеви савремене 

наставематематике(Марковић, 2010). 

Самоспознајно-хеуристичка метода је управо она метода која је неопходна 

савременој настави и коју ће „открити“ и афирмисати школа 21. века, а ми први пут 

применити у вртићу у предшколској групи деце.  
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4. ИГРА И ЊЕН ЗНАЧАЈ У ЖИВОТУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 

 

 

4.1.Игра и њен значaj 

 

О игри, као означајној активности у животу људи уопште, а посебно у животу и 

развоју деце, много је речено.Сви се слажу, игра је једна од основних потреба детета, а 

уткана је у личност човека, прожимајући чак и оне делатности које сматрамовеома 

озбиљним. 

Значење речи игра није се много мењало од најранијих почетака до данас.Стари 

Грци су под игром подразумевали радње својствене деци, код Јевреја оназначи шалу и 

смех, а код Римљана радост и весеље.Касније код свих Европских народа, под игром се 

подразумевају оне људске делатностикоје не исказују тежак рад, а пружају радост и 

задовољство.Игра није продуктна, не ствара никакваматеријална добра неопходна за 

живот, али је у животу деце и одраслих неопходна (Шимић,2000). 

Најбоље игре су слободне игре, оне које ствара само детеи мешање одраслих 

уигру често је неумесно.По Е. Каменову игра је „добровољна, слободна, издвојена, 

неизвесна, непродуктивна и фиктивна“. 

Зато се тежи да се искористе огромне могућности игрекаоосновне методерада и 

учења у васпитно-образовном процесукод деце предшколског узраста,без нарушавања 

њених основних атрибута: слободе, способности, дечје иницијативе и креативности. 

Уплитање одраслих у игру има оправдањесамо у циљу иницијализацијеигре,редукције, 

егоцентричностиисоцијализације (Шимић, 2000). 

Предшколски период  детета у потпуности је испуњен игром. Она је прва и 

најбоља метода за рано откривање и подстицање дечје спонтане игре и стваралаштва. 

Било која активност се може претворити у игру. У односу на све остале методе учења, 

метода игре има највеће предности. Једна од тих предности је у томе што дете у њој 

ствара ситуацију коју може да разуме, у којој осећа сигурност, има прилику да 

испробава комбинације и понашања. Учењу предшколског детета треба дати 

емоционалну ноту, учинити га последицом интересовања за неку појаву, омогућити 

радост детету због сопственог успеха и сазнања. Игра је дечја потреба и самим тим 

најлакши начин да се деци приближе  садржаји и прилагоде њиховим интелектуалним 
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способностима, али и емоционалности. Постоје бројни докази да образовне игре за 

децу које су добро осмишљене заиста производе знање, и то велику количину знања код 

деце која  им се посвете. Дечју игру можемо сматрати методом рада када се она свесно 

користи у васпитно – образовном раду. Примена игре као методе је веома деликатна. 

Боље је пустити дете да се слободно игра, него се на погрешан начин служити њоме. 

Погрешним начином кориштења ове методе дешава се да се спута дечја активност, 

нарочито креативност и спонтаност. У организацији игре и процесу формирања 

почетних математичких појмова, велики значај има избор средстава за игру и учење. Ни 

један математички појам се не може изградити без одговарајућег искуства на 

конкретном материјалу. Да би такав материјал привукао дечју пажњу и подстакао 

одговарајућу активност, он треба да је интересантан, естетски да задовољава и бојом и 

обликом, да има одговарајућу величину да би деца лакше њиме манипулисала, да 

подстиче дете на активност, да је провокативан. Детету не смемо само описивати 

предмете и појаве у околини да би уочило њихова својства, различитости и примену. 

Оно их треба осетити, опипати, испробати, мирисати, раставити и саставити, јер само 

тако може задовољити своју радозналост. 

Дечја игра је онај вид учења предшколског детета који највише одговара 

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

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

предшколској деци васпитач ће помоћи у смислу да подстиче дечије трагање, 

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

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

да подстичу интелектуалну ангажованост детета, траже дужу концентрацију и намерну 

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

самоконтроле, правилног резоновања, брзог и адекватног интелектуалног реаговања. 

 

4.2. Класификација игара 

 

Како не постоји ни једна дечја игракојом би се вежбао само један орган или група 

мишића, или само једна психичка способност (сваком игром, могу се, уразличитим 

условима, постићи различити циљеви), то свакој класификацији дечјих игара 

дајеусловникарактер. 

Класификација игара може бити заснована на различитим критеријумима:садржај 
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игара, психичке функције ангажоване у играма, социјално-психолошке функције игара, 

психогенетички критеријум, структура игара итд.,али је најприхватљивијаПијажеова 

подела према структури игараи степену мисаоне сложености, везано за степен 

интелектуалног развоја(Шимић,2000.) 

Пијаже разликује четири фазе у интелектуалном развоју детета: 

1. Сензомоторна фаза (фаза практичне интелигенције); 

2. Преоперациона фаза( препојмовна, фаза интуитивне интелигенције); 

3. Фаза конкретних интелектуалних операција ( почетак логичке интелигенције) 

и 

4. Фаза апстрактних интелектуалних операција(фаза формалне интелигенције) 

 

У току прве и друге године живота детеупознаје предмете око себе, 

манипулишући њима.Другу фазу карактеристише преоперационо мишљење, она је 

значајна за развијање појмова, развој језика и развој процеса 

интериоризацијепрактичних радњи.У трећој фази дете почиње логички да закључује, 

али је мисао детета још увек у развоју логичког мишљења, и тек у четвртој фази долази 

до формалне интелигенције(Шимић,2000). 

 

4.3. Улога васпитача у организацији игре и слобода детета у игри 

 

Према усвојеним основама програмаваспитања и образовања прешколске децеод 3 

до 7 година улога васпитача је: 

1. Ствара услове за квалитетан живот, учење и развој деце тако што ће: 

- организовати физичку средину и 

- организовати социјалну средину (начин груписања деце, временску 

организацијуживота у установи и ван ње ), 

2. Директно подстиче развој деце и учења тако што ће: 

- пружити подршку, помоћ и информацију, 

- договарати се и учествовати у заједничким активностима, 

- кориговати поступке, понашање, техничке начине, 

- предлагати активности рада и  

- пружити повратне информације 

Све ово показује да је улога васпитача одређена у складуса циљевима и задацима 
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васпитно – образовног рада у вртићима.Али, исто тако улога васпитача ииндиректне 

васпитачке интелигенције(структурирање простора и времена, организација 

активности, облици и методе рада) не могу бити прописане униформно засве средине и 

услове. 

 Вртић је место где деца пре свега живе- образовање је од секундарног значаја. 

 Дете у вртићу стиче интегрално искуство. 

 Ако би се све препустило дечијој иницијативи, без васпитачевих благих 

усмеравања, додатних информација, игра би се претворила у играрију.Деци 

требапружити велику слободу у избору интересовања, али у неким (еластичним) 

оквиримаодређеним васпитно-образовним циљевима и задацима.Дете не сме бити 

препуштеносамо себи, заробљено у своју сопствену слободу, деци треба помоћи 

даоткривају свет око себе, она то не могу сама.Васпитач полази од дечијег 

интересовања, али га и ствара.  

Васпитач треба, у сарадњи са родитељима, да помогне детету да открије 

својаинтересовања испособности и да их даље обогаћује и развија.Васпитач 

проналазициљеве у локалној срединии у складу са васпитно образовним циљевима 

усмеравадечију активност, која може бити истраживачка, откривачка, стваралачка 

илирешавање проблема.Васпитач врши избор игара са циљем.У организацији 

дидактичкеигре васпитач мора водити рачуна о многим факторима.Да припреми децу за 

игру, да објасни правила игре,да прати игру, подстиче децу, подижемотивисаност деце 

уводећи олакшавања и отежавања, охрабљује плашљиву децу. 

Како су математички појмови апстрактни,мишљење детета у овој фази развоја је 

везано за конкретно, онда је веома значајно обликовање средине, опремањерадног 

простора дидактичким материјалима и средствимаза манипулативнепосматрачке, 

откривачке или истраживачке активности. Он треба да омогућииндивидуални и групни 

рад, при чему деца у међусобној интеракцији, долазе до извесних открића,а он је ту као 

партнер који ће им,евентуално помоћи да формулишу решење. 

У организацији активности са математичким треба најчешћеда користи методу 

проблемских ситуација, тачније да се детету презентујуситуације које препознаје, али и 

у којима има непознатих елемената, које садрженекакав проблем, а дете мора тај 

проблем што самосталније да реши.То је активна метода, на тај начин дете не учи 

математику, већ је само открива, ствара,гради (Шимић,2000). 
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5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ОБЛАСТИМА  

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

Различите ситуације у којима се нађу деца у току активностивезаних за 

другеваспитно-образовне области, као и сами садржаји тих областимогу 

многодопринетиразвоју просторне оријентацијеи схватању просторних односа.Такви су 

нпр садржајинеких књижевних и музичких текстова, садржаји и активности везани за 

ликовно васпитање, за физичко васпитање, а нарочито за упознавање 

околине(Добрић,1998). 

 

5.1. Корелација са музичким васпитањем 

 

Корелација са музичким васпитањем остварује сепрвенствено преко 

текстовапесама и покрета које прати музика.Недељка Добрић наводи пример песме 

Снешко и зечићи. 

 

Хопа, хопа, цуп, 

Лево, десно, цуп. 

Скочи амо, скочи тамо, 

Види како ми то знамо. 

Хопа, хопа, цуп, 

Лево, десно, туп. 

 

5.2. Корелација са развојем говора 

 

Развијање просторне оријентације кроз област развоја говоратече упоредо са 

богаћењем речника, односно усвајањем називакојима се именују просторни 

односи.Погодни су различити текстови у прози и стиху који, осим што именују 

одређене просторне односе, и осликавају их. 
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 Нпр: Десанка Максимовић „Дим“ 

Родио се мали дим                           Па се у вис пео, пео..... 

Танушан, бео 

 

5.3. Корелација са физичким васпитањем 

 

Развијање просторне оријентације јенераздвојиво од области физичког 

васпитања.Један од задатака рада у овој области јестеи развијање навике кретања 

исавладавање простора.Различити облици кретања и телесне вежбекоје се изводе у 

оквиру активности из физичког васпитања, прилика су да се потпуније нагласе 

просторни односи. Нпр вежбице у којима деца пљескају рукама изнад главе, 

додајулопту једно другом испод ногу, додају лопту другу иза леђа, окрену се у десну 

или леву страну... Од ових вежбица могу се направити и различите покретне 

игрекојимасе обично служимо у завршном делу усмерених активности. 

Покретне игре често у себисадрже процену удаљеностии савладавање просторних 

димензијапоредпросторних односа, па су изузетно погодне за усвајањепојмова 

просторних релација. (Добрић,1998). 

 

5.4. Корелација са ликовним васпитањем 

 

Развијање просторне оријентације и схватања просторних односа нарочито долази 

до изражаја у ликовном стваралаштву деце.Ликовно представљајући своје виђење 

ствари дете се сусреће са проблемом простора и његове трансформације 

услику.Превођење одређене перцепције простора и просторних односа на папир 

стимулише процес издвајања просторних појава од осталих појава, дете се сусреће са 

проблемом како односе у простору представити у равни.И пре него што је дете у стању 

дасамо ликовно представља одређене просторне односе, оно може да их препознаје и 

именује гледајући слику. 

Нпр: маца је на фотељи, а пас је иза фотеље.....( Добрић,1998). 
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6. МЕТОДОЛОШКИ ДЕО 

 

6.1. Методологија истраживања 

 

Када се класификује метода наставе математике актуелна је дидактичка подела на 

традиционалне и савремене методе.У процесу стицања знања најбољи резултати се 

постижу ако се до тог знања долази посредством свих метода или укључењем више 

њих. 

Полиформност таквог перципирања представља главни разлог ефикаснијег 

дејства комбинације метода изражене убрзавањем процеса усвајања и формирања 

појмова од стране ученика у односу на пут стицања спознаја изолованих вербално-

текстуалном методом или самом илустровано-демонстративном методом.Зато кад 

примењујемо математику и ове две методе примењујемо комбиновано у виду 

полиформног јединства њихових методских облика.Тако је дошло до спознаје да 

илустративно-демонстративна метода у комбинацији са вербално-текстуалном методом 

пружа наслућене могућности за најефикаснију примену принципа 

полиформности(Радовановић,1983).Код учења путем самоспознајне полиформне 

хеуристике, као доминантне методе у оквиру полиформних поставки интерактивне 

наставе, садржај није презентован у готовом облику који деца предшколског узраста 

треба да усвоје, већ овим истраживањем мора бити откривен, по могућности на 

различите начине. 

 

6.2. Предмет истраживања 

 

Утврдити како полиформност у учењу почетног математичког појма броја утиче 

на децу узраста 5 до 7 година. 

Учењем путем методе самоспознаје полиформне хеуристике има веће ефекте у 

погледу стицања садржинских,а нарочито процесних примењених знања јер дете улаже 

властите напоре да организује новостечене информације у сопственом систему 

информација. 
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6.3. Проблем истраживања 

 

Да ли кроз полиформност деца узраста 5 до 7 година лакше савладају појам броја 

 

6.4.Циљ истраживања 

 

Испитати како полиформно учење почетног математичког појма броја утиче на 

децу узраста 5 до 7 година. 

 

6.5.Задаци истраживања 

1. Испитати да ли су деца узраста од 5 до 7 година усвојила појам броја кроз 

полиформно учење 

2. Испитати да ли дете узраста од 5 до 7 година повезује број са именованим 

предметом 

3. Испитати да ли ће полиформним приказом бројног низа деца узраста од 5 до 7 

година усвојити појам броја од 1 до 10 

 

6.6.Хипотезе истраживања 

 

Хипотезе су тесно повезане са циљем и задацима проучавања и истраживања.Реч 

је о предпоставкама којима се исказују очекивања у погледу исхода предузетог 

истраживања. 

Општа хипотеза: 

Полиформне игре ће олакшати усвајање појма броја код деце узраста 5 до 7 

година 

Посебна хипотеза: 
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1. Претпоставља се да ће деца узраста 5 до 7 година лакше усвојити појам броја 

кроз полиформност 

2. Претпоставља се да ће дете узраста 5 до 7 година повезати број са 

именованим предметом 

3. Претпоставља се да ће деца узраста 5 до 7 година усвојити бројни низ од 1 до 

10 

 

6.7.Варијабле истраживања 

 

Она је карактеристика неке појаве која се мења.У овом случају имамо зависну и 

независну варијаблу.Независна је та коју сам истраживач мења, док се зависна мења 

под утицајем независне. 

Зависна варијабла: 

Деца узраста од 5 до 7 година 

Независна варијабла : 

Полиформне математичке игре 

 

6.8.Испитаници и страживања 

 

Деца узраста од 5 до 7 година 

 

6.9.Време и место истраживања 

 

Истраживање је обављено у току месеца априла и маја2022. године у 

Предшколској установи „Наша радост“ у Суботица у вртићу „Марјаи Мариа“ и вртићу 

„Шумица“. Укупан број испитане деце је 30.За потребе мастер рада, родитељи су 

потписали сагласност за укључивање деце у пројекат полиформности почетних 

математичких појмова.  
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6.10.Инструмент истраживања 

 

Упитник за интервју. 

 

6.11.Техника истраживања 

 

У сврху прикупљања података користиће се техника интервјуисања, а за потребе 

истраживања састављен је унапред упитник који се састоји од питања комбинованог 

типа. 

 

6.12.Метода истраживања 

 

Метода истраживања је смишљен и устаљен поступак за постизање неког циља и 

остваривање неке практичне делатности. Карактеристике сваке добре методе су 

целисходност, организованост,систематичност и планираност.У овом истраживању 

користи се дескриптивна метода, она се користи у проучавању педагошке стварности 

оног што постоји. 
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7. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

На самом почетку пре него је започет истраживачки поступак са децом узраста од 

5 до 7 година, који се радио у два вртића и три васпитне групе рађене су припреме. У 

самом истраживању учествовало је 30 деце, од тога 15 дечака и 15 девојчица. У вртићу 

„Марјаи Мариа“ 10 деце и у вртићу „Шумице“ 20 деце стим да је 10било из једне а 10 

из друге васпитне групе.(у свакој групи 5 дечака и 5 девојчица) Наравно у раду и игри 

као пратећи тим учествовала су и друга деца из група само се посебна пажња и значај 

придавала деци која су била одабрана за истраживачки рад, и касније била појединачно 

интервјуисана. 

Сав материјал потребан за истраживање у виду предмета,апликација, природног 

материјала, костима, припремио је унапред васпитач. Исто тако васпитач је осмислио 

сваку игру кроз коју је рађено истраживање. 

Пошто се ту ради о математици у предшколству а циљ је био да деца кроз 

полиформност усвоје појам броја, повежу га са именованим предметом (нпр. 5 јабука за 

јежа) и да усвоје бројни низ од 1 до 10 препоѕнати бројеве од 1 до 10, а притом се 

играти уследила је припрема. 

Прво што је васпитач урадио приказао је апликације бројева које су стајале 

окачене у радној соби, ал не поређане редом већ на више места по пар бројева да би 

видео колико је деци познат број када је исписан.Играли смо се са свим материјалима 

јер су деца морала прво да разграниче да је лопта округла ал ако је цртамо на папир у 

нашој игри је круг.Објаснило им се шта је предходник а шта следбеник и кроз причу и 

игру полако их уводили у задатке које смо припремили за истраживање. 

 

1. Задатак 

Направи стазу за лопту у облику броја – пре самог задатка упознали смо децу 

са  новом игром и објаснили им шта је њихов задатак , ал без наговештаја шта је и циљ 

игре и шта се све кроз њу може научити.Дали смо им потребне реквизите као што су 

дрвени штапићи,лопта,чуњ,апликације бројева које нису биле поређане по редоследу и 

низу. Подељено је 10 деце у две групе( 5 у једној и 5 у другој групи, остала деца су била 

посматрачи који су касније могли да испробају исти задатак) и након избора апликације 



29 

са бројем правила се стаза за лопту која је морала изгледати као тај број који је капитен 

те групе изабрао. Једна група је направила број један друга број три,ал се поставило 

питање шта са осталим бројевима, дали и од њих може да се направи стаза за лопту? 

Зашто их небисмо поређали по величини и добили смернице који су то бројеви које још 

нисмо направили а волели би смо сви заједно да се такмичимо. Када би изабрани број 

био направљен уз мало усмеравање васпитача направио би се још један идентичан  уз 

њега  да би у средини имао празнину куда би се водила лопта уз помоћ чуњева. Остали 

бројеви су поређани били испред или иза у зависности где припадају да би био низ 

бројева од 1 до 10, како би се касније сваки одабрао и направио као стаза кроз коју је 

котрљанљ лопта Игру смо понављали свакодневно током целе недеље јер је 

преовлађивао такмичарски дух а сва деца су знала бројати, поређати их по величини у 

бројни низ као и у сваком тренутку повезати број са именованим предметом у смислу,  

 

узми 10 стапића и сложи их у број један. 

Слика 1.                                      Слика 2.                                   Слика 3. 

(Извор: слика 1, 2 и 3 аутор) 

2. Задатак 

Спојимо стоногу – Пре саме игре и решавања задатка искористила се плисана 

играчка стоноге  која је била дата деци за игру. Током игре бројали смо јој ноге, делове 

тела , играли се скривалице са марамом нпр ако покријем овај део тела дал је крача и 

колико јој лоптица на телу фали да би била иста. Ту смо објаснили деци да ако цртају 

тело стоноге ил га састављају од кругова добијају исту стоногу само је у нашем случају 

кацимо и састављамо лепком и чиодама а не иглом и концем и неће бити покретна 

.понуђено је деци више кругова  у боји направљених од папира, глава стоноге као и 
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већи број ногу и задат им је задатак да направе стоноги тело које мора бити састављено 

од 10 кругова, и сваки круг мора да има две ноге. Посебно им је скренута пажња да на 

неким круговима постоје бројеви и да треба да се налазе на одговарајућем месту ако се 

започне бројање од првог круга који је уједно и број један.Да би се проверила тачност 

поређаних кругова на сваки празан круг стављен је број који одговара низу од један до 

десет.А на сваком кругу је требало бити постављено по две ноге. Деца су радила овај 

задатак у групи од по петоро деце па смо на тај начин добили две стоноге у свакој 

васпитној групи ( три групе у два вртића)  које су нам красиле све три собе а опет кроз 

игру и трокомпонентни полиформни приказ учили.Деца су се код решавања 

математичког проблема веома различито изражавала и користила различите речи за 

своје активности и поступке ал су заједничким снагама решили сваки део задатка без 

помоћи одраслог. Препознали су све бројеве,правилно поређали бројни низ од 1 до 10 и 

спојили одговарајући број  

са именованим спредметом(кругове чији је крајњи број био 10) 

Слика 1.                                        Слика 2.                                         Слика 3. 

(Извор: слика 1, 2 и 3 аутор) 

3. Задатак 

Посластица за јежа – понуђен материјал је у виду апликација јесењих  плодова 

који се налази у разним деловима собе (у сва четири ћошка по корпица са неким 

плодовима апликације воћа, шишарке, јабуке...), корпица, маска или апликација 

јежа,апликација са бројевима,вуница,теглица за зимницу са означеним бројем на њој. 

Уз помоћ бројалице коју изговара васпитач : „Јежић ја сам мали, бодља ми нефали, 

један, два, три, изброј сада их ти“. Бира се јеж, а јеж бира  друга који заједно са њим 

скупља плодове у корпицу коју добија од васпитача а затим те исте плодове  ниже  на 

канап на којем несме бити више од 10 плодова или стављају одговарајући број плодова 

у теглицу са задатим бројем.Да би се проверила тачност задатка тражи се од детета да 

именује број који је добио а потом бројећи од један до одговарајућег броја провери дал 
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је тачан резултат.Игра се понавља више пута у све три собе да би у свакој соби у њој 

учествовало сво десеторо деце ,која су одабрана у том моменту за праћење и решавање 

истраживачког задатка, која се на крају уз помоћ упитника интервјуишу ради добијања 

резултата за истраживање. 

 

             Слика 1.                                        Слика 2.                                  Слика 3.  

( Слика 1,2,3 извор: аутор) 

 

На основу података које смо добили путем упитника на који су нам деца 

одговарала појединачно током интервјуа, који смо радили са њима наком одрађених 

активности у вртићу „Марјаи Мариа“ и вртићу „Шумице“ у Суботици,дошли смо до 

резултата које ћемо приказати у даљем тексту. 

 

Табела бр.1: Полна структура 

Фреквенција Проценат 

Мушки  15 50 % 

Женски  15 50 % 

Укупно  30 100 % 
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Графикон бр.1:  Да ли знаш да бројиш  до 10? 

 

 

 

 

 

 

 

На основу ових података можемо видети да 100 % деце предшколског узраста од 5 до 7 

година сви знају да броје до 10 и да им за то није потребна помоћваспитача. 

 

Графикон бр.2:  Да ли знаш да препознајеш бројеве до 10? 

 

На основу ових података можемо закључити, да је велики број испитаника 87% је рекло 

да, а 13% нису сигурни, у нашем случају деце узраста од  5 до 7 година су способна и 

спремна да препознају бројеве до10, али још увек има оних који нису сигурни у себе и 

траже малу помоћ васпитача. 

  

1
100%

да
87%

нисам сигуран
13%
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Графикон бр.3: Да ли су ти се свиделе нове математичке игре? 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу ових података 100% можемо рећи да увођење новина у учењу 

математике,кроз несвакидашње игре применом полиформности показује одличан 

резултат у раду са децом јер су сви испитаници једногласно били одушевљени играма и 

задовољни наученим кроз њих 

 

Графикон бр.4: Да ли ти је јасније шта је једно, а шта више? 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу графикона можемо видети да је већи број испитаника 80% рекло да, 

10% се изјаснило за не и 10% нисам сигурану свој одговор или рад кроз игру. На 

основу добијених резултата, можемо потврдити наведене претпоставке у 

методолошком делу, и закључити да је испитаницима интересантнији овакав нови вид 

учења кроз игру, а све кроз полиформност. 

  

1
100%

да
80%

не
10%

нисам сигуран
10%
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Графикон бр.5:Да ли умеш да повежеш број са одговарајућим скупом? 

 

На питање да ли умеш да повежеш број са одговарајућим скупом чак 87% 

испитаника даје позитиван одговор, и да на овај начин лакше решавају одређене 

задатке, 7% није сигурно, а само 6% испитаника није приметило никакву разлику и као 

у досадашњем раду није успело да повеже број са одговарајућим скупом. 

 

Графикон бр.6:Да ли када погледаш на скуп знаш колико има елемената? 

 

По овим резултатима се може видети да је 70% испитаника погледом на скуп знало 

колико у њему има елемената, 23% није знало то да процени, 7% није било сигурно.  

Нa основу добијених резултата с обзиром да се ради о детету предшколског 

узрастасматрамода је овај начин рада и учења успешно одрађен и савладан.  

да
87%

не
6%

нисам 
сигуран

7%

да
70%

не
23%

нисам 
сигуран

7%
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Графикон бр.7:Да ли су ти потребни прсти као помоћ у бројању и након наученог кроз 

ову игру са другарима ? 

 

Можемо закључити, да у предшколском узрасту деца уз помоћ својих прстију лакше 

уче и савладавају многе ствари, а нарочито математику,што кроз овај начин учења 

показује да баш није увек тако јер је већи део испитаника који чини 47% ипак успео да 

савлада бројање без коришћења као помоћ своје прсте, њих 36% још користи а 17% 

није сигурно у себе дал да користи прсте ил не. 

 

Графикон бр.8:Када се окренеш у круг, да ли знаш колико у соби има столова? 

 

Одличном координацијом покрета, као и оријентације у простору деца на овом узрасту 

имају одличну моћ запажања.Самим тим и у овом виду игре и учења полиформно лако 

могу да савладају и овај задати задатак.  

да
36%

не
47%

нисам 
сигуран

17%

1
100%
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Графикон бр.9:Да ли ти је лакше научити да бројиш уз додир предмета пред собом? 

 

На питање , да ли ти је лакше научити бројати уз додир предмета пред собом 97% 

испитаника је одговорило са да, а 3% са не. Можемо закључити да деца у великој мери 

ради сигурности да неће погрешити, као и из радозналости према предмету испред себе 

лакше броје уз додир 

 

Графикон бр.10:Да ли је сада лакше бројати уназад? 

 

Након свих игара кроз које смо решавали разне циљеве и задатке деца су успешно 

савладала основне бројеве до детесет, и захваљујући низу успешно савладала и бројање 

уназад, а све то применом полиформности и новином у учењу кроз игру.  

  

да
97%

не
3%

1
100%
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ПОСЕБНЕ ХИПОТЕЗЕ: 

1. Претпоставља се да ће деца узраста 5 до 7 година лакше усвојити појам броја 

кроз полиформност 

У истраживању смо успешно потврдили ову хипотезу што се и види по 

резултатима које смо добили након одрађених истраживачких задатака и анкетирања 

испитаника.100% испитаника након решавања задатка кроз трокомпонентни приказ, 

тачније полиформност у решавању математичког задатка је одговорило да препознаје 

бројеве од 1 до 10 и да зна да их именује.Гледајући сва три задатка кроз које се радило 

истраживање јасно се види да се код састављања стоногепрепознао сваки број и ставио 

на одговарајуће место.У задатку – направи стазу за лопту у облику броја се такође 

потврђује ова хипотеза пошто изабран број за сваку стазу бива препознат и именован 

па се тек након тога приступало игри.Исто тако у трећем задатку јасан приказ када јеж 

ставља у теглу са означеним бројем одговарајући број плодова.Кроз полиформну игру 

су веома брзо и лакше усвојили почетни математички појам броја. 

2. Претпоставља се да ће деца узраста 5 до 7 година повезати број са именованим 

предметом 

И ова хипотеза је кроз полиформни приступ игре и решавања задатака успешно 

потврђена након анкетирања деце која су учествовала у истраживању. Када смо 

испитанике питали да ли је лакше бројати уз додир њих 97% је одговорило са да а 3% 

са не што већ од самог старта потврђује ову хипотезу. Осврћући се на задатке кроз које 

се она истраживала у првом задатку „направи стазу за лопту у облику броја“ знали су 

да одаберу одређен број коцки са којима је требало правити број, нпр.десет дрвених 

коцки за број један.Такође у другом задатку „спојимо стоногу“ тачно су показали да 

знају да издвоје десет кругова из којих се састојала стонога и исто тако за сваки део 

тела да одвоје по две ноге да би стонога била комплекснија. Док у трећем задатку 

„Посластица за јежа“ то видимои кроз одговарајући број прикупљених плодова и 

постављених на одговарајуће место. 

3. Претпоставља се да ће деца узраста 5до 7 година усвојити бројни низ од 1 до 10 

Кроз сва три задатка се ова хипотеза потврдила као успешна.Да би први задатак у 

прављењу стазе за лопту у облику броја био употпуњен, након израде стазе рецимо у 

облику броја четири уследили су његови претходници и следбеници који су морали 

бити поређани са једне и друге стране стазе.Ређао се број од  1 до 10, а да би се 

исправност и тачност проверила посматрао се написан број са апликације уз бројање 

уназад. У другом задатку код састављања стоноге на неким деловима њеног тела 
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постојали су већ бројеви па је на остале празне делове требало ставити одговарајући 

број да се добије низ од 1 до 10 .У случају да постојећи број није био на добром месту 

требало је све поређати изнова и исконтролисати са обе стране бројањем од један и 

бројањем уназад од десет. У трећем задатку је јеж своју посластицу коју припрема за 

зиму вадећи из корпице( сакупљене плодове) морао нанизати на канап или поређати на 

полицу једну уз другу тако да несме прећи број 10. Бројећи од 1 или уназад од 10 опет 

доказујемо да су деца усвојила бројевни низ.Након анкете утврдили смо да је кроз 

полиформни приступ решавања задатка свих 100% испитаника знало бројевни низ. 

 

ОПШТА ХИПОТЕЗА: 

Полиформне игре ће олакшати усвајање појма броја код деце узраста 5 до 7 

година 

Осврћући се на истраживачки рад и на посебне хипотезе слободно можемо рећи 

да су деца кроз игру улагала властите напоре да организују новостечене информације у 

сопственом систему информисања.Кроз полиформност или трокомпонентну игру су 

веома брзо и много лакше усвојили почетни математички појам броја, те самим тим 

потврдили општу хипотезу. 
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8. ЗАКЉУЧАК 

 

 

Сагледајући све резултате које смо добили након одрађених задатака са 30 

испитаника, у 3 различите групе са по 10 деце, видимо да овај начин учења кроз 

трокомпонентну игру даје одличне резултате. Сама комбинација метода чини убрзан 

процес усвајања и формирања појма код детета. Код учења путем самоспознаје 

полиформне хеуристике, као доминантне методе у оквиру полиформних поставки 

интерактивне наставе, садржај није презентован у готовом облику, већ су га деца сама 

откривала и на тај начин усвајала математички појам броја.Деца су кроз игру улагала 

властите напоре да организују новостечене информације у сопственом систему 

информација, и у томе успела.Полиформне математичке игре веома успешно за краћи 

временски период оспособљавају децу предшколског узраста од 5 до 7 година за 

усвајање почетног математичког појма броја.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.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 реч о садржајима мисли се на 

избор таквих задатака који омогућавају већи број разноликих приступа при њиховом 

решавању и коришћењу очигледних средстава.Међутим, организовање таквих захтева, 

адекватну примену полиформности методских облика и методских појединости 

пројектног приступа, тј.њихових варијација у току боравка у вртићу. 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 дете улаже властите напоре да организује новостечене 

информације, у сопственом систему информација, и да пронађе цео спектар 

информација које су му потребне. 

Овим радом смо управо постигли да деца на различитим нивоима развоја 

учествују у полиформном учењу почетних математичких појмова. Мотивационим 

методама, као што је овде била метода самоспознајне полиформне хеуристике кроз 

почетне математичке појмове, иначе и ћутљивија деца и деца затворенија у себе брзо се 

отворе, постају приступачнија при решавању задатака. Овакав начин рада подстиче и 
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ону децу који су мало комотнији и нерадо уче. Такође се може запазити да и деца 

слабијих способности радије уче уз мотивационе методе и занимљив пројектни 

приступ. Деца су врло активна била у раду, заинтересована, откривали су решења, што 

је и био услов за самостално решавање задатака. Кроз истраживање закључили смо да, 

савремени наставни процес тежи методама и наставним облицима који ће подстаћи 

децу да активно учествују. Наставне методе морају бити интерактивне и омогућавати 

двострану комуникацију која ће имати за циљ да код деце развија интуитивно 

мишљење и да га подстиче на самостално решавање проблемских ситуација и 

долажења до сазнања.  
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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! 

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

полиформно учење почетног математичког појма броја утиче на децу узраста 5 до 7 

година. 

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

без сарадње и њихове помоћи оно се неби могло реализовати.Састављен ће бити 

упитник и на основу њега након одрађених задатака Ваша деца ће бити интервјуисана, 

а добијени податци биће искључиво искоришћени за овај истраживачки поступак.  

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

истраживачком поступку. 

Хвала на разумевању и сарадњи, 

Васпитач – Зоран Ивошевић. 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

13.  14.  15.  

16.  17.  18.  

19.  20.  21.  

22.  23.  24.  

25.  26.  27.  

28.  29.  30.  

 

Суботица, Мај, 2022.године  
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Прилог бр.2 : Упитник 

1. Да ли знаш да 

бројиш  до 10? 
да не 

нисам 

сигуран/сигурна 

2. Да ли знаш да 

препознајеш бројеве 

до 10? 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 

3. Да ли су ти се 

свиделе нове 

математичке игре? 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 

4. Да ли ти је јасније 

шта је једно, а шта 

више? 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 

5. Да ли умеш да 

повежеш број са 

одговарајућим 

скупом? 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 

6. Да ли када 

погледаш на скуп 

знаш колико има 

елемената? 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 

7.Да ли су ти 

потребни прсти као 

помоћ у бројању и 

након наученог кроз 

ову игру са 

другарима? 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 

8. Када се окренеш у 

круг, да ли знаш 

колико у соби има 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 
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столова? 

9.Да ли ти је лакше 

научити да бројиш 

уз додир предмета 

пред собом ? 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 

10. Да ли је сада 

лакше бројати 

уназад? 

да не 
нисам 

сигуран/сигурна 
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