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МЕТОДИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ САДРЖАЈА  

У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 

 

 

Резиме 

 

Предшколски узраст је период који карктерише огроман потенцијал човековог 

духовног, умног, социо-емоционалног и телесног развоја. Хоће ли се тај 

потенцијал природом и рођењем дат развити у људски квалитет увелико зависи од 

активности и услова одрастања сваког од нас. Велики број савремних студија 

данас се креће у правцу испитивања значаја пренаталног периода на понашање и 

развој човека. Као целовита бића, духовна, умна и телесна имамо свој пут одређен 

и омеђен разноврсним утицајима. Корени интелектуалног развоја човека 

засигирно се налазе у пренаталном периоду засада недовољно истраженом, тако 

да смо ову  студију посветили развоју мисаоних процеса и формирању 

математичких појмова код деце предшколског узраста кроз систематизовање 

досадашњих теорија и резултата истраживања извршених у овој области. У 

намери да створимо јаснију слику о могућностима и потенцијалима предшколског 

детета, циљевима, различитим програмима и садржајима, методичким 

поступцима на којима се темељи формирање математичких појмова, те 

ослањајући се на идеје и истраживачке радове савремних дидактичара 

математике, психолога и педагога, приступили смо теоријском проучавању ових 

проблема чије резултате износимо у првом делу овог рада.  

У другом делу приказан је систем  дидактичких математичких игара које смо 

осмислили и креирали захваљујући детаљној теоријској дидактичко-методичкој 

анализи и трансформацији васпитно образовних садржаја. Кључна активност 

предшколског доба је игра. Уколико на њу гледамо као на слободну активност 

која је сама себи циљ нећемо пуно погрешити јер ћемо у великој мери утицати на 

развој слободоумних, креативних и маштовитих  људи. Но, уколико следимо 

потребе савременог информационог доба овим циљевима би требало додати и 



тежњу ка темељним знањима из разноврсних научних области, полазећи свакако 

од оних базичних кава је математика за остале природне и техничке науке. У том 

контексту су дидактичке игре које смо креирали посвећене утемељивању значења 

почетних математичких појмова, њиховом асимиловању кроз контакт са 

природним окружењем детета и подређене извесним образовним циљевима. Наш 

приступ математичким играма за децу одговара конструктивистичком приступу 

игри и њиховој примени у дидактичке сврхе. По својим дидактичким 

карактеристикама, оне су хеуристичке, засноване на открићу математичких 

својстава кроз контакт са феноменима окружујуће стварности.  Дидактичке игре 

презентоване у овом раду креиране су са циљем да систематизују менталне 

представе у уму детета, уједначе опажајна искуства деце предшколског узраста, 

омогуће им прелаз са конкретних на апстрактније начине мишљења и припреме 

их за школски период који је пред њима.  

Утицај креираних игара на формирање почетних аритметичких појмова смо и 

експериментално испитивали. Предмет нашег истраживања био је испитивање 

могућности унапређивања и иновирања образовног рада у области предшколске 

математике, применом система хеуристичких математичких игара који смо у 

теоријском делу рада детаљно изложили. Циљ истраживања био је да се испита 

утицај системске примене хеуристичких предаритметичких игара на формирање и 

трајност менталних представа  о аритметичким појмовима, разумевање значења 

коресподентних математичких симбола и оспособљеност деце узраста 6 до 7 

година за коришћење нове  технике учења путем открића. У складу са циљевима и 

задацима истраживања определили смо се експерименталну методу истраживања. 

За испитивање утицаја хеуристичких игара на развој математичких појмова код 

деце користили смо  експеримент са више паралелених група, односно 4 

експерименталне  и 4 контролне групе. Резултати нашег истраживања показују да 

се системском применом хеуристичких математичких игара може утицита на 

формирање представа о почетним аритметичким појмовима и развој иконичког 

мишљења код деце предшколског узраста. Истраживање такође показује значај 

формираних представа на разумевање значења коресподентних математичких 

записа и формалног математичког језика. Игре које су засноване на учењу путем 

открића  обезбеђује трајност формираних представа.  



Закључци до којих смо дошли показују да на овом узрасту треба подстицати 

развој менталних представа о математичким појмова како би деца достигла 

потребну спремност и мисаону готовост за школу. Циљ уношења математичких 

садржаја у предшколске програме не би требало да буде стицање било какавих 

математичких знања, већ стварање платформе за развој симболичког мишљења и 

изучавање математике као наставног предмета у почетним разредима основне 

школе. Деца на овом узрасту најлакше формирају представе о елементарним 

математичким појмовима кроз непосредна искуства у контакту са предметима 

окружујуће стварности. Сви почетни математематички појмови се налазе на 

опажајном нивоу. Уопштавањем таквих искустава и преласком на иконички ниво 

представљања опажаних ситуација стварамо основу за развој математичког језика 

и правилну употребу математичких симбола. На овај начин може се ублажити 

„семантички шок“ којем су деца  изложена поласком у школу. Прихватајуће 

кључне ставове когнитивистичких, конструктивистичких и структуралистичких 

теорија о развоју мишљења и раним периодима учења, те узимајући у обзир 

детаљну дидактичку анализу математичких садржаја, сматрамо да суштину 

„предшколске математике“ чине  активности деце и васпитача усмерене ка 

формирању иконичких представа и обогаћивању природног језика називима 

појединих аритметичких и геометријских појмова. Припремни период тако 

схватамо као транзициони у којем је потребно обезбедити услове за фине 

дидактичке прелазе са конкретног на апстрактније начине мишљења и оперисање 

математичким симболима. 

 

Кључне речи: развој математичких појмова, дидактичка анализа садржаја, 

визуелно опажање, иконичко представаљање, учење путем откића, хеуристичке 

дидактичке игре,  формирање менталних представа,  развој симболиког мишљења.  
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DIDACTICAL TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL 
CONTENTS FUNCTIONING IN DEVELOPING 
ELEMENTARY MATHEMATICAL CONCEPTS  

 

 

Summary 

 

Pre-school age is the period characterised by a great potential of human spiritual, 

mental, socio-emotional and body development. This potential is given by nature and 

birth and whether it is going to be developed into human quality depends on activities 

and developmental conditions of each of us. A great number of contemporary studies 

nowadays start from the point of studying the significance of pre-natal period, so we 

devoted this study to development of cognitive processes and forming mathematical 

terms of pre-school children.  As complete beings, spiritual, mental and bodily, we have 

our path which is determined and bordered with various conditions. Roots of intellectual 

development of a man are most certainly in the pre-natal period, which is insufficiently 

studied, so we devoted this study to development of cognitive processes and forming 

mathematical concepts of pre-school children through systematisation of up-to-date 

theories and results and the research having been completed in this field. With the aim 

of forming clearer picture about possibilities and potentials of a pre-school child, aims 

and different programmes and contents, as well as methodological potentials of a pre-

school child, upon which mathematical terms are formed, and relying on the ideas and 

research papers of contemporary methodical didactics, psychologists and pedagogues, 

started the theoretical study of these issues and the results are presented in the first part 

of the paper. 

In the second part, we presented the system of didactical mathematical games which we 

created owing to detailed theoretical didactical-methodological analysis and 

transformation of pedagogical-educational contents. Key activity of pre-school age is 

playing games. If we observe it as a free activity which has its own aim, we shall not be 

wrong, because we shall influence the development of free, creative and imaginative 

people. Nevertheless, if we follow needs of contemporary IT age, we should add to 



these aims the tendency towards more thorough knowledge from various scientific 

fields, starting from the most basic ones, such as Mathematics and other natural and 

technical sciences are. In this context, didactical games, which we have created, are 

devoted to founding the meaning of initial mathematical concepts, its assimilation 

through the contact with the natural environment of a child and they are subordinated to 

a certain aim. Our approach to mathematical games fro children suits constructivists' 

approach to games and their application in didactical aims. According to didactical 

characteristics, they are heuristic, based on the discovery of mathematical characteristics 

through the contacts with the phenomena of the surrounding reality. Didactical games 

presented in this paper are crated with the aim of systematisation mental pictures in the 

mind of a child, to make equal mental experience of pre-school children, to enable 

transmission from the concrete to abstract ways of thinking and preparation for the 

school period which is expecting them.  

We experimentally studied the influence of crated games on forming initial arithmetical 

concepts. The subject of our research was studying possibilities of improving and 

innovating of the educational work in the field of pre-school mathematics, applying the 

system of heuristic mathematical games which we expressed in the theoretical part of 

the paper. The aim of the research was to study the influence of syntactical application 

of heuristic pre-arithmetical games on forming and continuity of mental pictures of 

arithmetical concepts, understanding the meaning of corresponding mathematical 

symbols and mathematical symbols and ability of children age 6-7 for using new 

techniques by discovery. In accordance with the aims and tasks of the research, we 

chose the experimental and the survey method of the research. For studying the 

influence of heuristic games on development of mathematical concepts of children, we 

used the experiment of many parallel groups, i.e. 4 experimental and 4 control groups. 

Results of our research show that with systematically done application of heuristic 

mathematical games, we can influence forming notions about initial arithmetical 

concepts and development of iconic thinking of pre-school children. The research also 

shows the significance of formed notions for understanding the meaning of 

corresponding mathematical recordings and formal language. Games based on learning 

by discovery obtain continuity of the formed notions.  



We have made some conclusions which show that children at this age should be 

encouraged to make mental notions about mathematical terms, so that children could 

achieve the needed readiness and thoughtful preparation for school. The aim of 

introducing mathematical concepts into pre-school curricula should not be acquiring 

mathematical knowledge, but creating platforms for developing symbolic thinking and 

studying mathematics as a teaching subject in lower grades of the primary school. 

Children at this age form pictures of basic mathematical concepts in the easiest way 

through immediate experience in contact with surrounding environment. All initial 

mathematical concepts are on the perceptual level. Generalising of such experience by 

transmission to iconic level of presenting perception situations, we create the basis for 

developing mathematical language and correct use of mathematical symbols. In this 

way “semantic shock“, which children are exposed to when starting school, can be 

lessened. Accepting key attitudes of cognitivistic and constructivist theories of 

developing thinking in early stages, and taking into account detailed didactical analysis 

of mathematical contends, our opinion is that the essence of “pre-school mathematics“ 

are activities of children and pre-school teachers directed to forming iconic notions and 

enriching natural language of some terms of arithmetical and geometrical concepts. 

Preparatory period is understood as a transitional one in which it is necessary to obtain 

conditions of nice transmission from the concrete to abstract ways of thinking and 

operating mathematical symbols. 

 

Key words: developing mathematical concepts, didactical analysis of contents, visual 

perception, iconic representation, leaning by discovery, heuristic didactical games, 

forming mental images, development of symbolic thinking.  
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1 
 

1. Теоријска разматрања 

 

1.1  Уводна разматрања 

 

Погледом на једну страну уџбеника математике за прву годину гимназије већина 

људи реагује са изненађењем и чуђењем. На исти начин реагују и при погледу на 

неки од нотних записа музичких дела. Није тешко закључити да другачији 

знаковни системи од оних на који су навикли, попут матерњег језика, за већину 

људи представља непознаницу. Као што за познаваоца нотних знакова и записа 

читање и извођење музичког дела не претстваља потешкоћу, тако ни за познавоца 

математичког језика који одликује мноштво математичких симбола и њихових  

међусобних веза решавање задатака не представља већи проблем. Средство путем 

којег се остварује комуникација између појединаца и математике као науке јесте 

конвенционални и договорени симболички систем. Симболички системи 

омогућавају нам да изразимо сазнања и идеје до којих долазимо користећи 

сопствене способности. Међутим  они нису само средство изражавања већ и битан 

фактор који омогућава да се мисао конституише и мишљење појединца развије. 

Математичка знања тако нису само циљ којима савремен човек тежи већ и 

средство које посредује у његовом интелектуалном развоју. Сама чињеница да 

разумевање математике као науке почива пре свега на познавању и разумевању 

математичког језика, оперисању различитим симболима наводи нас на 

размишљање да потешкоће са математиком на овом месту и почињу.  

 

1.1.1  Знакови и значења 

 

Човек је социјално биће. Први облик комуникације са спољашњим светом почиње 

плачом. Плач је први знак који дете шаље свету на који долази. За мајку он 

означава дететову потребу за храном, водом, сном, љубављу или сигурношћу. 

Потом се јавља и први социјални осмех којим дете наставља комуникацију 

изражавајући своја пријатна емоционална стања. Људска комункација почива на 
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разним врстама знакова, а пре свега на великом броју симбола које човек користи 

и који може сам да ствара. Шта је знак? Знак je  инструмент, средствo људске 

комуникације. Утемељивач семиотике (науке о знаковима) Ч. Перс (Ch.S. Peirce 

1839–1914) наводи да је „Знак прва тачка додира између човека и света који га 

окружује“. Дефинише га као „чулни надражај (стимулус) који указује на 

постојање одређеног предмета, живог бића, емоције, појаве или идеје“. Знак може 

бити гест, звук, реч, слика који стоје уместо нечега. Као основну карактеристику 

знака Н. Рот (2010) наводи да он стоји уместо нечега и тиме на нешто указује или 

изазива неку сасвим одређену активност. Знакови се различито класификују. 

Једна од битнијих јесте подела на природне и вештачке или арбитрарне знакове. 

Природни знак  је  израз лица који се јавља као спонтани израз одређених 

емоционалних стања, који када неко запажа може тумачити као радост, жалост и 

неку другу емоцију. Вештачки су знакови они које конструише човек. Још 

тридесетих година 20. века Билер (K. Buhler), истакнути стручњак у области 

психологије мишљења и језика,  наводи неколико кључних функција знакова 

према којима се они уједно и деле. Прва функција је експресивна и знакови са том 

функцијом изражавају унутрашња стања. Друга функција је апелативна, а 

знакови са том функцијом треба да изазову нечију пажњу и активност која ће 

помоћи јединки која емитује знак. Такве знакове Билер назива сигналима. Трећа 

функција знакова је репрезентовање, односно знакови представљају и означавају 

ствари и појаве. Он их назива симболима. У књизи Знакови и значења наш 

истакнути психолог  Н. Рот говори о двема основним функцијма знакова, 

функцији репрезентовања или сигнификативној и о њиховој еспресивној 

функцији. Према томе разликује две главне врсте знакова: симболе, који имају 

сигификативну функцију репрезентовања и сигнале, који имају експресивну 

функцију. Симболи су знакови које користимо за означавање ствари, односа, 

идеја, доживљаја и уопште различитих садржаја којих смо свесни и желимо их 

фиксирати. Они су носиоци значења, сматра Рот. Чарлс Перс је знакове поделио у 

три групе. Прву чине индекси који су временски и просторно повезани са својим 

значењем. Такви су рецимо димни знаци који упозоравају на опасност или у 

неким заједницима представљају позив на окупљање. Иконе су знаци који 

представљају верне графичке репрезентације објеката и идеја који изгледом 
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подсећају на оно што означавају. Такви су саобраћајни знаци. Симболи су 

конвенционално усвојени знаци који ничим не подсећају на оно што 

представљају. У симболе сврставамо слова, цифре, ноте и друге знакове  који 

посредују у  комуникацији међу људима. Структуру знака чини ознака и 

означено. Кроз јединство ознаке и означеног настаје значење знака како наводи Ч. 

Перс. У стручној литератури – лингвистичкој, психолошкој и пре свега 

филозофској говори се о различитим врстама значења. М. Марковић (према Н. 

Рот, 2010) на основу алнализе обимне литературе закључује да појам значења 

треба схватити као комплекс релација и повезаности више делимичних значења, 

више врста значења. Посебно истиче пет врста значења: „ ментално значење – 

однос знака према одређеној психичкој диспозицији, предметно значење – однос 

знака према означеном објекту, језичко значење – однос знака према другим 

знаковима које користи одређени језик, друштвено значење – однос између 

субјекта од којих једни употребљавају, а други разумеју знак, те практично 

значење – однос знака и одређених акција субјекта“. У оквиру предметног 

значења, наводи Марковић, могу се разликовати денотативно и конотативно 

значење. Денотативно се значење одређује као примењивање знака (речи) на дати 

објекат, именовање објеката. Под конотативним подразумевају се својства која 

поседују именовани објекти. Денотација прептоставља у филозофској литератури 

име за класу објеката, све објекте на које се знак односи, а конотативно значење 

означава својства или атрибуте објеката. Денотативним значењима засићени су 

термини многих приридних наука попут математике, физике и хемије. Симболи и 

формуле којима се ове науке служе нађени су и конструисани управо да би 

денонативно значење било што израженије, а кононативно ослабљено. Ова 

карактеристика математику сврстава у ред тешких наставних предмета. Бројне 

сметње у споразумевању заправо потичу од наведених врста значења. Бавећи се 

дидактичком анализом математичких садржаја Милосав Марјановић (1996) знаке 

у математици види као значеће и означавајуће. Та фина подела помаже нам да 

направимо разлику између икона са значећом функцијом и математичких 

симбола који имају означавајућу функцију.  

Комуникацију међу људима за разлику од оне међу животињима разликује 

употреба симбола. Битна одлика симболичке комуникације јесте да се остварује 
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знаковима који су прихваћени у одређеној заједници као носиоци значења, као 

средство саопштвања порука. Повезани су у системе према одређеним правилима 

комбиновања појединих знакова и омогућавају стварање великог броја склопова 

знакова као носиоца нових значења. Симболичка комуникација, како даље наводи 

проф. Н. Рот (2010, стр. 17) почива на знаковима: а) који су вештачки 

(арбитрарни и конвенционални), за разлику од знакова животиња који су 

природни; б) који су носиоци значења и изражавају разна својства онога што 

означавају – нису проста замена за нешто као што су сигнали; в) који су елементи 

система који се могу повезивати и комбиновати, а не појединачни и неизменљиви 

знакови по свом смислу; г) чијим комбиновањем је могуће стварање огромног 

броја нових значења и саопштавања нових идеја – а не само указивање на 

ограничен број одлика објеката представљеног сигналом; д) који су социјални по 

карактеру и представљају за једну заједницу општа средства преношења порука и 

идеја.“ Симболичка функција – способност комуникације коришћењем симбола 

од свих живих бића развијена је једино код човека. Усвајајући језик своје 

заједнице појединац усваја и велики број симбола, истовремено стварајући нове 

симболе за означавање нових реалних или замишљених ситуација. Коришћењем 

симбола којима располаже, комбинујући према правилима тог система човек 

може изразити огроман број значења и саопштити неограничен број судова и 

закључака. Ова специфична функција, особена само човеку почива на 

развијености његових менталних способности. Матерњи језик је први симболички 

систем које дете спонтано усваја, а који надаље  доприноси развоју његовог 

мишљења, учења и сазнавања. Сваки симболички систем је социјалан по свом 

карактеру и зависи од социјалних услова у којима је настао и у којима се користи. 

Можемо такође рећи и да од социјалних услова зависи у којој мери ће човек 

усвојити, разумети и на прави начин користити одређен симболички систем.  

Након првог плача или пресемиотичке афективне комуникације јавља се још једна 

пресемиотичка и невербална, практично ситуациона комуникација о којој је И. 

Ивић (1978) детаљно писао. Њу карактерише заједничка активност детета и 

одрасле особе. Свакодневне радње постају знакови којима се остварује 

комуникација. Симболичка комуникација не усваја се независно од 

интелектуалног развоја детета. Прве речи представљају пресемиотички говор, док 
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се тек крајем друге године живота јављају речи као носиоци значења када можемо 

говорити о коришћењу језика као симболичкоg система. То су зачеци, док процес 

потпуног овладавања целокупним језичким системом и свим сложеним формама 

језика траје до периода зрелости. Ови ставови значајни су и за разумевање и 

усвајање једног другачијег, за нас важног математичког симболичког система и 

математичких знања.   

 

1.2  САЗНАЈНЕ ОСНОВЕ ФОРМИРАЊА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА  

 

Полазећи од становишта да фундаменталне  појмове  не треба сводити на неке 

друге, односно није потребно дефинисати их јер својим постојањем најбоље 

исказују значење, избећи ћемо одговор на питање Шта је појам? одређујући га 

тачном дефиницијом. Уместо тога изложићемо идеје класичне логике и оне 

настале у радовима истакнутих психолога који су се веома посвећено бавили 

дидактичком интерпретацијом математичких садржаја. На тај начин желимо 

детаљније прићи проучавању значења термина појам. 

 

1.2.1 Схема појма – видови представљања 

Термин појам широко се користи, али га није једноставно дефинисати. Бавећи се 

анализом математичких појмова Р. Р Скемп (R. Skemp, 1993) износи гледишта о 

начину како се прво спонтани, а потом математички формирају у уму сваког од 

нас. За ову студију биће занимљиво осврнути се на неке његове ставове. 

Формирање појмова почиње опажањем објеката. Примера ради, дете већ у раном 

узрасту приликом првих шетњи опажа објекте које га окружују. Шетајући уочава 

дрво у парку. Приликом сваког новог сусрета дрво посматра под различитим 

угловима, различитим осветљењеима или у различитим годишњим добима. Из 

променљивих устисака који се сакупљају издвајају се извесна стална 

(инваријантна) својства која се задржавају у уму дуже него конкретне представе. 

Пошто се једном одређена апстракција формира свако следеће искутво је позива 

при чему је дете у стању да поново препозна исти објекат – дрво. Из комбиновања 
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више таквих искустава даље се издвајају инваријантна својства која нам 

омогућавају да препознајемо и нове објекте (дрвеће) први пут виђене као чланове 

ове класе. Инваријантна својства која карактеришу објекте постају функционална 

и мање се везују за опажање и конкретне објекте. Из апстракција дрво и цвет даље 

се развија апстракција биљка. Ове класификације нису коначне. Именујући 

објекте ми их класификујемо. Формирање појмова засигурно почиње извесним 

бројем опажајних искустава. Апстраховање је процес у којем постајемо свесни 

сличности међу тим искуствима. Класификовање означава груписање наших 

искустава на основу ових сличности. Апстракција је, сматра Скемп, нека врста 

трајних менталних промена, резултат апстраховања, која нам омогућава да 

препознамо сличности наших нових искустава са претходно оформљеним 

класама. Оно што смо раније сазнали и омогућава нам даље класификовање 

сматрамо дефинитивним својствима неке класе. Да би разликовали апстраховање 

као процес и апстракцију као финални продукт Скемп је назива појам. Дакле, 

формирање појмова захтева известан број искустава која имају нешто заједничко. 

Пошто се појам једном формира ми можемо говорити гледано уназад или унапред 

о примерима тих појмова.  

 

Сехма. 1  Процес формирања појма 

Спонатани појмови произилазе из свакодневних искустава и примери који доводе 

до њиховог формирања јављају се насумично у времену и простору. Објекти са 
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којима се чешће срећемо брже се концептуализују, међутим на формирање 

појмова утичу и други фактори, наводи Скемп. Један од тих фактора јесте 

контраст. Вероватније да ће се објекти који се перцептуално истичу, у односу на 

све остале, брже запамтити а њихове сличности и разлике просторно и временски 

бити пре апстраховане. Објекат који се својом различитошћу од свих осталих 

истиче доприноси да сличност међу осталим објектима постане јаснија. Контраст 

је фактор који значајно помаже у одређивању граница неке класе, јер понекад 

користимо објекте који могу бити, али нису примери те класе. Објекте који се 

перцептуално по својим карактеристикама разликују од примера који одговарају 

датом појму Скемп назива непримерима за тај појам.  Језик је код људи чврсто 

повезан са формирањем појмова. Скемп примећује да је људима тешко да 

разликују појам од његовог назива. Разлика између појма и његовог назива 

кључна је за разумевање процеса формирања појмова. Асоцијативна веза између 

појма и његовог назива бива успостављена тек пошто је појам формиран. Бројеви 

као математички појмови и њихови називи често се мешају. Пошто се назив веже 

за појам он учествује  у даљем класификовању објеката као припадника неке 

класе. Приликом посета практичном оспособљавању будућих васпитача, као и 

присуством практичној настави имали смо прилику да уочимо спорне тачке у 

комуникацији између васпитача и деце засноване пре свега на неразумевање 

чињенице да појмови нису исто што и њихови називи, односно да појмови нису 

што и објекти реалног света који их представљају. Илустрације ради изнећемо 

такав један пример.  

Васпитачица је на почетку активности изнела кутију у којој су се налазиле дрвене 

полочице које су имале облик различитих геометријских фигура. Те комплете 

манипулативног дидактичког материјала назвала је логички блокови. Задатак који 

је поверила деци био је да постављају дрвене плочице на папир и поред ивица 

објеката повлаче линије, формирајући тако цртеже датих објеката на папиру. 

Потом је требало да те контуре доцртају и створе неке реалистичке цртеже. Деца 

су пажљиво и педантно исцртавала контуре геометријских фигура служећи се 

дрвеним плочицама. На папирима су се рађали солитери, сунце, девојчице са 

сукњама у облику троугла, камиони, аутомобили и слични физички објекти 

различитих боја. Једно по једно дете усхићено је доносило рад и показивало 
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васпитачици. Показујући прстом на цртеж солитера на папиру васпитачица је 

питала дечака који је то логички блок. Дете је стајало збуњено. Поновила је исто 

питање у жељи да чује одговор да је дечак користио плочицу облика 

правоугаоника да би добио солитер који је нацртао. Одговора није било у овом 

као ни у другуим случајевима. Васпитачица се љутила, обраћајући се деци како 

ништа нису научила, разумела и како ни један од задатака није успешно решен. 

Деца су се разочарано враћала на место, као што је била и васпитачица. Јасно је да 

се радило о неразумевању и мешању појмова са њиховим примерима, цртежима и 

називима. Поздрављајући се са децом питала сам их могу ли у својој соби међу 

ставрима прпознати неки од облика фигура о којима су учили. Један дечак је 

одговорио да не може јер их никада није сретао у вртићу. На питање шта су 

научили током математичке активности одговорио је да су учили да цртају. 

Толико труда и рада, а нимало јаснија представа о називима и значењу 

геометријских фигура у предшколској установи.  

Током ове математичке активности, поред непрецизног изражавања, очигледна је 

била и доминација метода и средстава над циљем,  тако да су опцртавање и 

бојење фигура запамћене као крајњи циљ активности. На овом месту још би 

требало поменути да деца увек мисле и закључују тачно из свог искуства и начина 

мишљења те да неуспех ове активности приписујемо васпитачици. Делови 

активности које је она доживела као целину за разумевање појма облика 

различитих фигура нису уједно били и целина посматрано из дечије перспективе. 

Иако је само наизглед постојала веза иземeђу геометријских појмова и реалних 

објеката које су деца на папиру исцртавала, област коју су пручавали остала је ван 

свакодневног искуства деце. 

За појмове нижег степена апастрактности Скемп сматра да се могу формирати и 

без коришћења језика. Могућност именовања неког појма није критеријум који 

одређује његово постојање, већ наше понашање које указује на класификовање 

нових података према сличностима које настају формирањем појма. Активирање 

појма могуће је остварити на два начина, сусретом са његовим примером или 

путем назива који чујемо. Само појам који је формиран и одвојен од чулних 

искустава од којих потиче можемо користити као пример за формирање других 

појмова вишег степена апстрактности. Способност формирања појмова независно 



9 
 

од искустава која су учествовала у њиховом грађењу и оперисању коришћењем 

језика основна је супериорност људске врсте у односу на друге, сматра Скемп. То 

је први корак у остваривању природног потенцијала који нам омогућава наша 

интелигенција. Интелигенција говор чини могућим, али је говор кључан у 

употреби појмова вишег степена апстрактности који су обједињени у наше 

научно и културно наслеђе. Без језика се елементарни појмови не могу 

интегрисати у сложеније појмове. Појмови из прошлости који су постепено 

апстраховани и полако прикупљни генерацијама помажу појединцима да остваре 

сопствени појмовни систем. Конструисање система појмова је нешто што сваки 

појединац мора учинити сам, при чему се овај процес може значајно убрзати 

уколико су нам материјали и наслеђе доступни. Један од врло добрих примера о 

значају културног наслеђа на формирање појмова који Скемп наводи јесте 

настајање појма „гравитација“. Иако је Њутн самостално формирао овај појам и 

одредио му значење, приликом похвала које је добијао скромно је рекао “Ако сам 

и видео даље од осталих то је зато што сам стајао на раменима дивова“. Желео 

је рећи да су му појмовне структуре ранијих математичара биле доступне. Једино 

чему је прибегао јесте уопштавање шума. Шум чини све оно што је небитно за 

један појам. Подаци који представљају шум у једном контексту не морају бити 

небитни у неком другом. Скемп је дошао до закључка да се елементарни појмови 

лакше формирају из примера са мање шума, али наводи да високи интелект 

претпоставља способност да се појмови формирају и у присуству велике количине 

шума, при чему када се један појам формира његове примере можемо препознати 

и у случајевима где раније нисмо могли.  

Разрађујући идеје Р. Скемпа, наш истакнути методичар наставе математике 

академик М. Марјановић даје схематски приказ математичких појмова 

схватајући их као трокомпонентне целине које чине: примери, менталне слике, 

називи (са могућим симболичким записом).  



10 
 

 

Схема 2 Трипартитни приказ математичког појма (М. Марјановић, 1996) 

Кад су примери објекти или ситуације реалног света, тада кажемо да је тај појам 

на сензорном (опажајном) нивоу. Већина елементарних математичких појмова 

налази се на сензорном нивоу, али за неке апстрактније појмове, њихови примери 

могу бити и сами појмови мањег степена апстрактности. На пример, за појам 

природног броја, примери су појединачни бројеви: један, два, три, итд., а који су и 

сами појмови али мањег степена апстрактности. За два појма А и B кажемо да је 

појам А апстрактнији од појма B кад је појам B пример за појам А. Тако је појам 

„четвороугао“ апстрактнији од појма „паралелограм“, а појам „паралелограм“ од 

појма „правоугаоник“. Објекте реалног света не можемо сматрати појмовима већ 

за њих кажемо да су феномени. Дакле феномене опажамо, а појмове формирамо 

путем апстраховања. Ментална слика је представа која се формира у уму и за њу 

можемо рећи да интегрише својства која имају сви примери који одговарају неком 

појму. То ипак не значи да ми заиста можемо издвајати та својства, него се 

функција менталне слике своди на способност ума да везује речи које су називи за 

појмове са примерима који одговарају тим појмовима и да разликује примере који 

припадају неком појму од оних који му не припадају. Када наше менталне слике 

желимо да објективизујемо тада се користимо иконичким знацима. За њих још 

кажемо да представљају просторну кодификацију појма. Именујући појам, 

односно додељујући му назив вршимо језичко кодификовање појма.  

У филозофској теорији, посебно научним излагањима формалне логике, настоји 

се створити јасна разлика између значења термина: појам, садржај и обим појма, 

опажај, представа, предмет и утврдити сазнајни процеси  о појму. Разматрајући 

генетички пут од опажања до математичких дефиниција наш истакнути 

методичар Мирко Дејић наводи да се: „процес који почиње посматрањем примера 

и завршава формирањем менталне слике (представе) назива развијање 
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математичког појма.“ Као следећу фазу сазнајног процеса о појму аутор наводи 

„мисаону обраду чулно-искуственог сазнања у којој учествују мисоне операције, 

међу којима је најзначајнија апстракција. „Сазнање о појму, које се непосредно 

заснива на опажању и пролази кроз фазу развијања и његове мисоне обраде, 

назива се изграђивање појма. Мисона обрада чулно-искуствених сазнања не мора 

да се врши на непосредном опажању, већ то може да буде и обрада чулног 

искуства које је стечено ранијим опажањем. Такав процес сазнања код кога се у 

мисаоној обради користи чулно искуство које је раније стечено, а не приликом 

обраде појма, назива се формирање математичког појма.“  (М. Дејић, 2003., стр. 

55) 

Узимајући као полазну основу когнитивне теорије учења и научни допринос Р. 

Скемпа у наставку рада нећемо правити искључиву разлику између термина 

развој и формирања математичких појмова, сматрајући да се сви математички 

појмови на путу формирања нужно и развијају пролазећи кроз различите фазе 

односно етапе. Користећи се језиком психологије на математичке појмове 

гледаћемо као трокомпонентне целине, које укључују примере, менталне слике и 

схеме, називе и коресподентне математичке симболе. Визуелно опажање ћемо 

схватати као процес недељив од мишљења.  

Након што смо детаљно одредили значење терминима појам и математички 

појам у даљем тексту изнећемо неке од кључних конструктивитичких и 

структуралистичких теорија које представљају чврсту основу дидактичкој 

трансформацији математичких садржаја и ближе објашњавају процесе и путеве 

формирања математичких појмова. 

 

1.2.2 Допринос теорија учења формирању почетних математичких појмова 

Велики допринос проучавању интелектуалног развоја деце и процесу  формирања 

математичких појмова дали су истакнути представник московске школе Лав 

Семјонович Виготски (L.S. Vigotskij, 1896-1934), амерички психолог Џ. Брунер 

(Jerome Bruner) али и швајцарски психолог Жан Пијаже (Piaget Jean, 1896-1980),  

Ханс  Ебли  (H. Aebly, 1896 - 1966)  и др. За нас је значајно сазнање Пијажеа о 

принципијелном следу одређених стадијума у развоју мишљења ученика. 
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Истакнути психолог наглашава да развој мишљење сваког човека пролази кроз 

неколико стадијума : сензомоторни период (0-2 године период сензоморне 

интелигенције); предоперативни период (од 2-7 године у којем је мишљење деце 

засновано на  конкретним делатностима и непосредном опажању); стадијум 

конкретних операција (од 7-11 године у којем је мишљење повезано са 

конкретним представама заснованим на опажању или чулном искуству ученика, 

као и способности за композицију и реверзибилност); стадијум формално-

логичких операција (од 11-15 године који се одликује развојем способности 

ученика да дедуктивно закључују  без ослањања на представе и опажање). 

Иако су узрасти ученика на којима се извесне структуре у мишљењу појављају 

према Пијажеу каснијим истраживањима релатизовани, несумњиво је да је след 

поменутих стадијума у развоју мишљења константан и значајно утиче на 

обликовање математиких садржаја који се изучавају као и на избор метода, 

поступака и очигледних средстава. Из Пијажеове периодизације развоја мишљења 

као значајан закључак за предшколски узраст можемо извести да у математичким 

активностима деце треба водити рачуна о томе да учење буде засновано на 

конкретном искуству кроз сусрет са предметима из реалног света те да 

преурањена вербална обликовања садржаја треба избегавати. Како се ученици у 

предшколском узрасту налазе у предоперативном периоду то у активностима 

треба да доминира учење путем индукције кроз разноврсне и очигледне примере. 

Током раног узраста ученике треба поступно водити ка хипотетичко-дедуктивном 

закључивању које ће уследити у старијим разредима основне школе. Док је 

прелазак са једног стадијума на други  Пијаже објашњавао процесима биолошког 

зрења ученика, Виготски, Брунер и Ебли су заступали став да развој мишљења 

није нужно одређен зрелошћу, већ условима и васпитно образовним деловањима. 

Данас засигурно знамо да су интелектуале способности и мишљење деце не само 

претпоставке  за  ефикасно извођење математичких активности  већ и њен 

продукт,  те се при обликовању садржаја о томе мора водити рачуна.  Према 

учењу Виготског задаци који се  деци постављају морају се налазити у ’’зони 

наредног развоја”, односно, морају бити такви да изискују извесни мисаони напор 

приликом решавања, јер у противном неће бити напредовања у равоју мишљења.   
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За математичке активности битно је разликовати свакодневне од оних научних 

појмова. Појмове које дете формира у току практичне делатности и непосредног 

додира са околином проистичу из непосредног искустава и сматрамо  их 

спонтаним или ненаучним појмовима. Да би се овладало научним појмовима 

какав је рецимо „број три“ или “квадрат“ у математици, није довољно само чулно 

искуство и просто опажање већ мисаона активност деце. У процесу формирања  

математичког појма, који је веома сложен и често дуготрајан процес, дете је 

потребно упознати са низом чињеница и типичних примера које ће доводити у 

међусобне односе, упоређивати и утврђивати битне одлике свих понуђених 

репрезената. Процес издвајања инваријантних или битних својстава које имају сви 

објекти неке издвојене класе назвали смо апстраховање. Дакле, до математичких 

појмова не може се доћи само путем опажања и чулног искуства већ путем 

апстраховања које несумњиво има своје корене у чулном сазнању. Под утицајем 

чулних искустава изграђују се перцепције које остају у уму као представе или 

слике сећања и које се надаље путем мишљења изграђују у појмове, судове, 

закључке као интегралне делове математичких знања. Процес превођења 

конкретних на мисаоне операције Пијаже назива интериоризацијом појма. За 

успешну изградњу неког појма или операције неопходна је извесна покретљивост 

у мишљењу тј. способност да се операције на различите начине мисаоно спајају и 

на мисаоном плану окрећу у супротнм смеру, што Пијаже назива способношњу 

композиције односно реверзибилношћу мишљења. У том контексту можемо рећи 

да је операција сабирање природних бројева постигнута онда када је обухваћена 

способност композиције (комутативност и асоцијативност) њена реверзибилност 

(могућност обртања кроз одузимање) и када их деца могу применити. За успешну 

изградњу  неке математичке операције, поред интериоризације (поунутравања) 

неопходна је и њена оперативна обрада, сматра Ебли. Тиме он означава 

“варијабилно, смислено вежбање које служи продубљивању разумевања и чији 

циљ још увек није никаква аутоматизација. (Ебли,1963) По његовом мишљењу 

поунутравање неке операције спроводи се кроз неколико ступња: конкретни 

ступањ подразумева ефективно извршавање радње на конкретним материјалима 

или предметима; на другом фигуралном ступњу користи се сликовно или 

иконичко представљање предмета које је ослобођено свих небитних елемената 
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(шума); на трећем, симболичком ступњу деца користе симболе. У случају 

проблема сабирања то би значило да деци треба предочити ситуације које дају 

повод сабирању, потом их иконички представити и на самом почетку  увођења 

операције инсистирати на записивању израза и коришћењу симбола за 

представљање операције. Циљ је како сматра Ебли,  да се симболичком приказу да 

онај значај који конкретни приказ поседује, односно најважније је да се 

конкретна ситуација  повеже у јасне представе. Акценат се у том случају не 

ставља на коначне резултате и израчунавање вредности израза, већ на симболичко 

представљање ситуација које дају повод сабирању. На овакав начин, по мишљењу  

Еблија, операција добија извесну покретљивост која је неопходна за 

флексибилну примену. Стварање покретљивих операција је супротно стварању 

стереотипних реакција,  дакле чврстих асоцијација и аутоматизма као релативно 

крутих и изолованих врста понашања. 

Према налазима Л. С. Виготског у  развоју појма се могу уочити три етапе: 

а) синкретичка (груписање предмета према неважним одликама) 

б) етапа комплекса (груписање предмета према чулном искуству)  

ц) етапа правог појма (груписање према правим својствима)  

Брунер је процес развоја мишљења посматрао кроз три начина репрезентације или 

три равни мисаоних представа које су веома значајне за изучавање математичких 

садржаја.  Први начин представљања по Брунеру јесте енактивни и карактерише 

га схватање одређених односа на основу сопствених радњи. Други је иконички  и 

омогућава усвајање односа путем слика или икона. Последњи начин је 

симболички и обухвата схватање односа путем вербалног саопштавања или 

система знакова. Током развоја долази до наглашавања појединих равни 

апстракције. Најпре, на предшколском узрасту доминирају  акционо и иконичко 

представљање када дете можемо рећи,  највише размишља у сликама. Поласком у 

школу  деца прелазе на систем симболичког представљања појмова. Све прелазе 

ка равни радње Брунер назива акцијом, прелазе ка равни слика иконизовање, ка 

језичкој равни  вербализација, а оне ка знаковној равни формализација.  Обзиром 

да се математици оперише симболима  веома је значајно кроз обликовање 

садржаја обезбедити фине прелазе са једне на  другу раван апстракције и то у 
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свим смеровима. Када је у питању формирање појма броја то подразумева и 

креирање захтева који ће деци омогућити, поред записивања цифара на основу 

назива или слика, омогућити активност издвајања објеката (нпр: Издвој кликера 

колико ти број показује ), чиме се заправо крећемо у обрнутом смеру од 

апстракције, дакле у смеру конкретизације појма. За ову сврху можемо 

користити и задатке у којима се од ученика захтева да понуђени запис (цифру) 

представе помоћу бројевних слика.  Посебно је значајно у математичким 

активностима обезбедити двосмерне прелазе иконичког и симболичког 

представљања. Иконичко представљање ситуација које дају повод сабирању (или 

одузимању) посебно је погодно за симултано уочавање различитих алтернатива 

које се у равни радње могу изводити само секвенцијално, једна за другом. 

Иконизовање често може бити бољи избор него ли извођење конкретних радњи, 

обзиром да  се акцијом може нарушити опажајна целина која доводи до 

разумевања појмова и правила. За математичке активности је такође сврсисходно 

у оквиру симболичке равни апстракције јасно направити разлику између језичких 

формулација и представљања математичким симболима. Језик има неколико 

веома важних функција тако да поред именовања (додељивања назива) 

математичким појмовима, језик има функцију и одређивања садржаја 

математичких појмова.  

 

Схема 3  Интерпретација Брунерове теорије о равнима апстракције(А. Мандић, 2005) 

Брунерова тееорија о различитим равнима апстракција као и активности којима 

обезбеђујемо кретања кроз све равни и у свим смеровима представљају основу на 

којој утемељујемо математичке активности у предшколском и раном школском 
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узрасту. Иначе његови наставни модели засновају се на четири кључна елемента: 

структури, спремности, интуицији и мотивацији који су синтетизовани и  детаљно 

разрађени у његовој књизи Процес образовања (1960). Његова идеја да је сам 

процес учења (или како неко учи) важан колико и садржај учења (или шта неко 

учи) често је погрешно тумачена и резултирала је контроверзом да је битније како 

се учи (метод) него ли шта се учи (садржај). Напомињеномо да Брунер никада 

није истакао да садржај учења није важан. Савремени методички приступ 

проблему формирања математичких појмова треба да одговори на три кључна 

питања: Зашто? (сврху развоја одређених математичких појмова) Шта? 

(садржаји који омогућују њихов развој ) и Како? (поступке и активности који 

воде њиховом развоју). 

Одбацујући став да математику треба учити из материјалистичких разлога, З. 

Динес (Zoltan Dienes, 1969) види математику као облик уметности коју треба 

изучавати због суштинске вредности самог предмета. Такође верује да би учење 

математике требало интегрисати у човекову личност тако да постане средство 

индивидуалног и личног испуњења. Његова теорија учења математике кроз игру 

заснива се на неколико кључних принципа о којима ћемо укратко говорити и 

навести њихове импликације. 

Динамички принцип говори о развојном процесу математичких појмова који 

пролази кроз шест временски поређаних фаза. Прва или прелиминарна фаза јесте 

фаза слободне игре у којој се дете упознаје са појмом на један релативно 

неструктурисан али не и случајан начин. Када се деца сретну са новом играчком 

(материјалом) она се карактеристично играју са њом. Таква неформална 

активност природан је и важан део процеса развоја појма. Путем покушаја и 

погрешака деца почињу да уочавају неке правилности које их воде ка решењу 

проблема. У другој фази игре са правилима деца стичу искуства која су 

структурно слична појмовима који се развијају. Након фазе експериментисања 

појављују се ситуације у којима можемо уочити извесна правила у игри. Деца 

увиђају да се могу реализовати многобројне активности ако се одабере циљ и 

утврде правила игре. Трећу фазу карактерише појава математичког појма са 

широком могућношћу поновне примене у реалном окружењу. Играјући се деца 

постепено уочавају да су материјали и играчке мање значајни од правила и 
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структуре игре. То је фаза упоређивања. Правила и радње почињу да се 

вербализују. Четврта фаза одговара репрезентацији појма иза које следе још и 

симболизација и формализација које одговарају школском узрсату.  По његовом 

мишљењу потребно је комплетирање овог циклуса пре него што било који појам 

постане функционалан и оперативан за дете. Принцип перцептивне 

варијабилности говори о томе да се појмови лакше осмишљавају кроз контакт  са 

објектима из физичког окружења блиског детету. Стечена искуства требало би да 

се разликују по својим спољним карактеристикама али да поседују исту појмовну 

структуру. Стицање вишеструких искустава (не истих више пута), кроз 

коришћење разноврсног дидактичког материјала намењено је промовисању 

апстраховања математичких појмова, итиче  З. Динес. Детету је потребно 

омогућити да посматра објекте и процесе  на различите начине и под различитим 

условима. Примера ради, процеси регруписања који се користе приликом 

сабирања не зависе од врсте и бројности коришћених објеката. Када се овај 

процес изложи на одређеном броју наизглед различитих случајева који су 

идентични по структури, деца ће тежити да сажму сличне елементе из свог 

искуства. Није решавање ни једног појединачног задатка апстраховање него 

крајње разумевање њихових сличности. Принцип математичке варијабилности 

говори да су генерализације олакшане у случајевима када се неко математичко 

својство опажа под условима у којима се варијабле ирелевантне за тај појам 

системски варирају, а релевантна варијабла задржава константном. На пример, 

уколико смо заинтересовани за разумевање појма паралелограм, овај принцип 

сугерише да је пожељно варирати што је могуће ирелевантних атрибута 

(величина углова,  површина, дужина страница, боја, положај) уз задржавање 

релевантног атрибута (паралелност наспрамних страница). З. Дениз предлаже 

истовремено коришћење ова два принципа варијабилности зато што су намењени 

развоју комплементарних процеса (апстраховања и генерализације).  Говорећи о 

принципу конструктивности разликује две врсте мислилаца: конструктивног и 

аналитичког. Конструктивног мислиоца изједначава са Пијажевом фазом 

конкретних операција, а анлитичког са формалном фазом когнитивног развоја. 

Овај принцип налаже да би конструисање увек требало да претходи анализи што 

је аналогно тврдњи да би деци требало дозволити да развијају појмове на 
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глобално интуитиван начин који проистичу из њиховог властитог искустава. 

Према З. Динесу  та искуства представљају темеље учења математике. Нешто 

касније, пажњу треба усмерити ка  анализи онога што је конструисано, јер није 

могуће анализирати нешто што још не постоји у конкретном облику.  

Пре него започнемо детаљнију дидактичко-методичку анализу одговарајућих 

аритметичких и геометријских садржаја износимо краћи преглед актуелног 

припремног предшколског програма код нас. 

 

1.2.3  Програмске основе формирања почетних математичких појмова 

 

Познато је да у Србији већ годинама постоје два модела васпитно- образовног 

рада на којима се темељи рад у предшколским установама. Један је Модел А, 

истакнуте ауторке М. Пешић, и Модел Б нашег истакнутог педагога Е. Каменова. 

Без посебног осврта на свеукупне каракактеристике ових модела,  наше 

разматрање биће усмерено ка оним деловима који се односе на обавезну 

припрему деце за наставу математике која их очекује у основној школи.  

Садржаји који се помињу у моделу А нису у потпуности структуринаи, већ су 

више препоруке,  циљеви и активности путем којих  треба развијати математичке 

појмове. У оквиру области сазнајног развоја наглашено је и издвојенео почетно 

математичко образовање деце. Ауторка наводи да је главни циљ математичког 

образовања подстицање развоја логичко-математичког мишљења. Кроз 

препоручене садржаје предложен је и низ активности путем којих је могуће 

остварити постављене циљеве раног  математичког образовања. Садржаји су 

груписани у следеће теме: Опажање и схватање простора и просторних односа, 

Логичке операције на конкретним предметима и појавама, Развијање 

геметријских облика у равни и простору, Мерење и мере, Временски односи. 

Анализом овог дела програма дошли смо до закључка да постоје оквири за 

реализацију математичких активности али и непотпуно дати садржаји, појмови и 

процедуре за њихово формирање. Постоји извесно мешање значења појмова, као у 

примеру где се као активности препоручују  „сабирање предмета, деце, играчака, 
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слика, симбола ....“ Јасно је да се деца, играчке и симболи не могу сабирати, већ 

груписати, а да су сабирање и одузимање математичке операције са бројевима.  

У моделу Б уочава се неколико програмских целина које у даљем тескту 

износимо, сматрајући их веома битним за наша даља разматрања. Детаљни извод 

из оба модела који се односи на област развоја математичких појмова налазе се у 

прилозима овог рада.  

Уколико прихватимо став да је бројање уводна тема аритметичких садржаја, те да 

почиње образовањем различитих колекција и пребројавањем објеката који су 

њени делови разумећемо и зашто су као посебне целине издвојене теме 

Образовање скупова, а затим Скупови и бројеви. Основни циљеви који 

кореспондирају са првом темом гласе:  

Образовање скупова 

 Способност уочавања скупова, формирања скупова и утврђивања 

припадности појединих елеманата у скупу  

 Елементарни појмови о пресеку скупова, унији скупова, подскуповима, 

измештању чланова скупа, и способност оперисања овим појмовима 

коришћењем тродимензионалних предмета. 

 

 Циљеви које даље наводимо одговарају називу друге теме: 

 

 Скупови и бројеви 

 Способност бројања. Познавање конвенционалних и неконвенционалних ознака 

за бројеве.  

 Способност успостављања коресподенције један према један уз разне видове 

придруживања (стављање елемената једног скупа на елементе другог скупа, 

оптичком коресподенцијом ...) 

 Способност проверавања једнаке бројности скупова придруживањем. 

 Способност бројања елемената скупова и способност поређења величине 

скупа на основу познавања сваког броја у бројевном низу прве десетице 

 Способност правилног коришћења математичких симбола за једнако и 

неједнако 
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 Овладавање рачунским операцијама сабирање и одузимање у оквиру прве 

десетице 

 Разлика између кардиналног и редног броја 

 Способност решавања једноставних практичних проблема на опажајном, а 

затим на вербалном нивоу.  

 

Наредне две целине које из програма издвајамо јесу: Области, линије, тачке и 

Облици. Циљеви који оговарају првој теми јесу: 
 

Области, линије, тачке. 
 

 Способност обележавања простора линијама (отворени и затворени 

простори, праве и криве линије, пресек линија) 

 Дељење и трансформисање простора и представљање на макетама 

 Способност мењања гледишње тачке (перспективе... ) 

 Способност елементарне оријентације у простору 

 

Уз тему Облици наведени су следећи циљеви: 
 

 Способност уочавања одређених геометријских предмета у околини 

 Способност уочавања и разликовања геометријских облика (прво модела, а 

затим уз њихово коришћење као еталона на предметима у околини уз 

занемаривање небитних карактеристика на предметима 

 Способност уочавања геометријских фигура (лопте, коцке, круга, 

четвороугла, троугла и елипсе) 

 Способност представљања и реконструисања одређених фигура у 

дводимензионалном и објеката у тродимензионалном простору.  

 

Делови  програма у којима су наведене остале целине са циљевима и садржајима 

математичких активности могу се погледати у прилогу рада. Немогуће је због 

свега претходно у овом раду изреченог критички се не осврнути на постојеће 

циљеве актуелног програма. Идеја о скупу на предшколском узрасту подређена је 

развоју идеје о броју,  при чему значење термина скуп, више одговара термину 

колекција објеката коју је Пијаже користио, него ли истинском математичком 
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значењу појма скуп. Недовољно је јасно који су то елементарни математички 

појмови о пресеку, унији, подскуповима и измештању чланова скупова које 

васпитач треба код предшколског детета да развије. Њихови називи нису 

наведени, а склони смо рећи да никако не могу бити ни елементарни. Текст 

програма заиста обилује непрецизношћу у излагању значења скоро свих 

математичких појмова, помешана је већина денонативних и конотативних 

значења док граница између физичких објеката као феномена и појмова као 

апстракција скоро и да не постоји. Заиста је немогуће стављати елементе једног 

скупа на елементе другог скупа, или поредити величине скупа, те још мање 

измештати чланове скупа, како то аутор програма наводи. Придруживање као 

активност за утврђивање и упоређивање бројности неког скупа, пошто су деца већ 

научила да броје (ређају називе за бројеве) потпуно је беспотребно, ако за 

чињеницу узмемо да је такав облик био карактеристичан у праисторијском 

периоду када називи за бројеве нису постојали. Осим тога бројност неке колекције  

могуће је утврдити само пребројавањем док нам придруживање може дати 

одговор на питање Чега има више? У ситуацијама када деца већ знају да броје, 

активност придруживања нема неког смисла. Циљ који имплицира оспобљавање 

деце за сабирање и одузимање до 10 истоветан је циљу који се појављује и у 

првом разреду основне школе, чему можемо додати и правилну употребу 

релацијских знакова, мање, више и једнако. Питање које се намеће је Због чега су 

садржаји првог разреда „спуштени“ у предшколски припремни програм? Постоји 

ли разлика између припреме за извођење и учења деце овим битним 

математичким операцијама. Уколико као основ узмемо ставове Р. Скемпа, да се 

неки појмови могу формирати и без употребе језика (нарочито) симбола, те 

закључке Џ. Брунера о различитим равнима апстракције, принципе З. Динеса 

можемо рећи да постоји квалитативна разлика између припреме и учења ових 

математичких операција, што према постојећем програму није могуће закључити. 

Мишљења смо да постоји значајна разлика између оперисања колекцијама 

објеката, њиховог састављања и растављања, коришћења природног језика, 

њихове  иконичке репрезентације и усменог рачунања до 10, и сабирања и 

одузимања као рачунских операција. У једном од поглавља која следе детаљано 

ћемо изложити ове наше ставове. Што се тиче тема везаних за геометријске 
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садржаје непрецизност којом су циљеви истакнути још је пристутнија. Појам 

простора, облика, отворених и затворених простора (Да ли аутор претпоставља 

да је раван део простора?), дељење и трансформација простора, представљање, 

реконструисање фигура и објеката у дводимензионалном и тродимензионалном 

простору заиста звуче као „космички“ појмови нама потупно неразумљиви. Јесу 

ли заиста лопта и коцка фигуре или нешто друго? Без намере да даље вреднујемо 

актуелне програме једино можемо закључити да васпитачи са једнаким 

неразумевањем приступају циљевима развоја математичких појмова као и деца о 

којима смо кроз студију једног случаја изнели своја запажања. Без претеривања 

истаћи ћемо да неуспех у математичким активностима васпитача превасходно 

можемо приписати деловима програма који се односе на циљеве и садржаје 

развоја математичих појмова.  

Вршећи компаративну анализу предшколских програма у свету наишли смо на 

различитост пре свега због чињенице да деца на различитом узрасту крећу у 

школу. У већини европских земаља школа почиње са шест, док у Америци 

претежно обавезан школски програм креће са пет година. Због тога није могуће 

узрастно упоређивати програме, обзиром да деца код нас полазе са 7 година у 

школу. Посматрати изоловано предшколске програме без познавања вертикалних 

веза са школским програмима у свету нема већег значаја за нас. Запажање које 

ћемо изнети односи се на постојање садржаја везаних за предалгебарске појмове 

као и елементарне појмове из области статистике и вероватноће који у нашим 

програмима нису заступљени. Уколико узмемо у обзир резултате Pisa тестирања 

и рангирања наших ученика у свету према резултатима које постижу на овим 

тестовима примећујемо да је предност деце широм света у решавању задатака из 

ове области на њиховој страни. Хоће ли се због поменутих резултата мењати 

садржаји наших школских и предшколских програма остаће да се види.  

Анализу циљева и садржаја нашег припремног предшколског програма 

закључили бисмо запажањем да централно место међу садржајима на којима се 

темељи формирање математичких појмова заузимају две основне математичке 

области: аритметика и геометрија. Због тога што је њихова функција 

превасходно усмерена на формирање почетних математичких појмова, а њихов 

циљ на овом узрасту још увек није никакво математичко знање  назваћемо их 
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предаритметика и предгеометрија предшколског узраста. По нашем мишљењу 

главни циљ уношења ових садржаја требало би да буде утемељивање значења 

путем класификовања, иконичких репрезентација и именовања 

елементарних математичких појмова чије називе, значења и интерпретацију 

ћемо касније изнети. Сматрамо да су дечије способности полазна тачка у 

планирању садржаја на којима ће се формирање математичких појмова заснивати. 

Након тога важно је прецизно одредити програмске целине, затим њихове делове 

(теме), кључне појмове и индикаторе напредовања чији развој очекујемо на 

предшколском узрасту. Програми као и планови које васпитачи самостално 

израђују морали би бити структуирани према принципима логике и правилима 

математике као науке. Прецизирањем ових елемената в.о. рад у предшколским 

установама добио би чврсте научне оквире, а померања значења математичких  

појмова  не би било. 

 

У делу који следи посветићемо се детаљној дидактичко-методичкој анализи 

садржаја које сматрамо кључним у припреми за школу. На темељима детаљне 

анализе и познавања школског програма за први циклус математичког 

образовања, теорија познатих психолога и педагога, те резулта досадашњих 

референтних истраживања изнећемо садржаје, принципе и поступке који 

доприносе њиховом развоју. 

 

 

1.3  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА АНАЛИЗА САДРЖАЈА 

  

1.3.1  Геометријски садржаји на предшколском узрасту 

 

Гледајући уназад кроз историју, од појаве првих људских бића, преко времена 

античке грчке, њених филозофа и математичара до данас, геометријске идеје 

јављале су се као резултат човековог напора да успостави један интелигентнији 

однос према објектима реалног (физичког) света који га окружује. Оснивањем 

Питагорејске школе те идеје постале су унутрашње представе апстрактних 

појмова, које су се развијале  на темељима визуелизације. Свеукупне идеје и 
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доприносе грчке мататематике Еуклид (око 300. год..п.н.е)  је ситематизовао у 13 

књига својих „Елемената“.  У времену које је наилазило његова сазнања постала 

су основ за креирање школских програма и садржаја онога што данас зовемо 

еуклидска геометрија. Централни појам еуклидске геометрије је облик. 

Испитовања Пијажеа (1953) о начинима како деца формирају геометријске 

појмове утицали су на креирање прешколских и школских програма, одабир 

садржаја и редослед усвајања који прати спонатани развој детета. Према 

Пијажеовим екперименталним истраживањима „редослед дететовог 

геометријског развоја изгледа да је обрнут од историјског редоследа открића“. 

Геометрија је као наука утемељена Еуклидовим системом усмереним на фигуре, 

да би се у 17. веку развила у пројективну геометрију (која се бави проблемима 

перспективе). Топологија, која описује опште просторне односе на квалитативан 

начин, развила се у 19. веку. Класификујући геометријска својства као топлошка, 

пројективна и еуклидска Пијаже наводи „да тек након времена у коме је добро 

овладало тополошким односима, дете почиње истовремено да гради и развија 

појмове еуклидске и пројективне геометрије.“ Овај његов став у литератури 

познат је и као тополошка хипотеза првенства.  Појавност ствари у нашем 

окружењу се мења, али нека постојана, карактеристична својства њихових облика 

остају непромењена, истиче М. Марјановић (2007). Детаљно истичући 

карактеристична математичка својства објеката тај аутор наводи да су „метричка 

својства објеката она која се чувају при изометријама. Изометрије су она 

пресликавања која чувају дужине одсечака и да две различите тачке А и B имају 

различите слике f (A) i f (B). Према томе изометрија f: X  Y је један-један 

пресликавање. Ако је такво пресликавање и на, за два објекта X и Y се каже да су 

изометрични или подударни. Таква својства су дужине, површине, запремене, 

мере углова и сл. У наставку рада М. Марјановић излаже идеје о подударности 

међу којима је за нас посебно значајна она о подударности објеката исте или 

супротне оријентације. Две подударне фугуре различите оријентације не могу се 

поклопити померањем у равни, а да се једна од њих не прврне. У математици се те 

две оријентације означавају коришћењем израза “позитиван“ и „негативан“. У 

случају физичких објеката (феномена стварности) називи су „леви“ и „десни“.  

Парови руку, ногу, ципела, рукавица, када се поимају геометријски,  примери су 
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подударних објеката супротне оријентације. Својства која имају сви узајамно 

слични објекти (исти еуклидски облик), зову се еуклидска својства. Другим 

речима неко својство је еуклидско ако се чува при хомотетијама. Облик објекта се 

може сматрати тоталитетом свих његових еуклидских својстава којем деца 

прилазе холистички, без издвајања и анализе сваког својства појединачно. 

Примери објеката који имају иста еуклидска својства (објеката који су слични) 

јесу троуглови са једнаким угловима, сви квадрати, кругови, коцке, сфере и сл. 

Захваљујући сталним својствима објеката можемо разликовати врсте ствари и 

изграђивати своје визуелне појмове, међу којима су геометријски они темељни. И 

док опажање обезбеђује основу, ум производи обликовани оквир за ствари које се 

виде. Својства равних објеката која се чувају и након произвољног броја 

пројекција зове се пројективно својство. Обзиром да је пројекција једне праве 

опет права, видимо да је својство “бити права“ пројективно. Када три или више 

тачака припадају истој правој, оне су колинеарне, што такође сматрамо 

пројективним својством. За један од објеката или за једну тачку можемо рећи да 

се налази између друге две. Према томе видимо да су тројке колинеарних тачака и 

значење предлога “између“ логички повезани. Такође су својства  линије да буде 

закривљена, цик-цак, фигуре да буде троугао, четвороугао и сл. пројективна 

својства. Топологија се сликовито може описати као геометрија пластичних 

деформација. Када се један геометријски објекат замишља као направљен од 

идеалне пластичне масе, који се затим продужава, проширује у свим правцима 

или пак смањује онда се за тај објекат каже да се пластично деформише. Када се 

као резултат пластичне деформације, од једног објекта направи други, онда се за 

њих каже да су тополошки еквивалентни. Својство које се чува и при 

неограниченом броју пластичних деформација зове се тополошко својство. При 

опажању, многи објекти из спољашњег света могу да се крећу, савијају, окрећу, 

шире или скупљају. Издвајање оног трајног и његово разликовање од 

променљивог значи препознавање тополошких својстава таквих објеката. 

Формално гледано, неко својство је тополошко ако се чува при 

хомеоморфизмима. Посматрајући једну линију можемо рећи да се протеже у 

једном правцу, површ у два, а чврсто тело у три правца. Број праваца у којима се 

један објекат протеже представља визуелну основу на којој се заснива тполошки 
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појам димензије. У топологији линија је једнодимензионалан, површ 

дводимензионалан, а геометријско тело тродимензионалан објекат. При 

деформацијама ова својства се чувају. Својство  објекта да буде линија, површ 

или тело јесте тополошко својство. Затворена крива дели раван на две области, 

једну унутар и другу изван те криве. Однос тачке и затворене линије можемо 

исказати тројако: тачка може бити у, на и ван криве. Значење предлога у, на и ван 

су по својој природи тополошка.  

Простор је фундаментална категорија која је основа за све наше спознајне 

процесе. Француски филозоф А. Бергсон наводи „да што се више пењемо на 

лествици интелигентних бића, то се јасније срећемо са независним појмом 

хомогеног простора“. У математици права се узима као једнодимензионални 

простор, а раван као дводимензионалан. У грчкој геометрији није било 

експлицитног појма простора, међутим постојао је као епифеномен, оквир у којем 

се геометријски објекти налазе. У савременој геометрији имамо његову 

симболичку кодификацију као скуп свих уређених тројки реалних бројева. 

Посматрање простора као пребивалишта реалних ствари и доживљавање 

менталног простора као пребивалишта замишљених ствари нису способности које 

се уче већ природни дарови људских бића. Због тога од деце никада не треба 

тражити објашњења шта је простор нити им његово значење треба објашњавати. 

У вези са избором геометријских садржаја и појмова чија значења би у 

предшколском узрасту требало утемељити, следећи избор тема сматрамо 

задовољавајућим. 

 

 Речи које означавају положаје 

 Тачке, линије и фигуре  

 Развој идеја о посебним геометријским облицима 

 Формирање представа о дужини, површини и запремни 

 

Развој геометријских  појмова  које смо претходно помињали почиње на 

опажајном нивоу у сусрету са објектима окружујућег света. Постепено, помоћу 

њихових иконичких представа (геометријских цртежа) уз вербално изражавање 

(именовање), они постају апстракције које се приближавају нивоу апстрактности 
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геометрије као науке. Формално научно излагање неке области, као што је то био 

случај са Еуклидовим радом,  довело је до губљења веза његових садржаја  

реалног света који су несумњиво допринели његовом генерисању. „Када у 

припроди не би било чврстих тела, не би било ни геометрије“, говорио је велики 

математичар  А. Поенкаре (H. Poincare 1854 –1912). Напоре да се установе 

конкретна и реалистична значења геометријских појмова, пре него што се излаже 

геометрија следећи Еуклида,  можемо назвати „потрагом за изгубљеним 

значењима“. Геометрија не би смела бити изазов дечијој интелигенцији, већ 

рационална веза са светом који нас окружује.  

 

1.3.2  Развој геометријског мишљења 

 

Књига Рудолфа Арнхајма (R. Arnhajm, 1995) Визуелно мишљење, покушај је да се 

са ранијих проучавања уметности пређе на разматрање визуелног опажања као 

сазнајне активности. Опажајно мишљење треба посматрати у најширем смислу, 

мада се ова књига ограничава на поље чула вида као најефикаснијег органа 

људског сазнавања. У процесу сзнавања ум мора прикупити извесне утиске и 

потом их прерадити. Ове функције јасно су одвојене у теорији, али не и у пракси. 

Разлучивање објективно постојећег света и његовог опажања резултирало је 

рађањем психологије као науке. Треба истаћи да су први психолози били грчки 

софисти који су правили разлику између мудре и немудре примене чулног 

искуства. Код Аристотела срећемо систематизацију знања стечених чулним 

искуством као и зачетке индукције, апстракције, уопштавања који су омогућили 

развој модерне науке. Аристотел је први разумео да се суштина налази само у 

појединачним предметима из којих се онда извлачи. Радње попут активног 

истраживања, одабирања, поимање суштине, упоређивање, решавање проблема, 

комбиновање и издвајање јесу начин на који људски мозак обрађује сазнајни 

материјал на сваком нивоу. Начелно не постоји ниједан мисаони процес који се не 

би могао наћи у опажању. Визуелно мишљење је заправо визуелно опажање. Но 

морамо рећи да постоји разлика између пасивног поимања и активног опажања 

чак и у елементарном визуелном доживљају. Опажањем се уочавају инваријанте 
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одређеног објекта, док се утицај контекста занемарује. Опажати неки предмет као 

непроменљив значи апстраховати га на највишем нивоу општости, а тај ниво 

прикладан је у ситуацијама у којима се виђење примењује са циљем физичког 

доживљаја предмета.  

Разматрајући појам геометријског мишљења Д. Романо (2009) говори о три 

приступа разумевању геометрије: природна геометрија (која има реалан и чулан 

свет за порекло извора непобитности), природно-аксиоматска која је архетип 

класичне Еуклидске геометрије која је изграђена на моделу блиском релности са 

аксиомима блиским интуицији и формално аксиоматска геометрија намењена 

студентима математике.  У даљој анализи разумевања појма геометријских 

објеката (фигура и тела) наводи да је најдиректније перцептивно разумевање које 

одмах допушта да се препознају форме објеката према гешталт теорији. 

Неинтуитивно разумевање постиже се кроз вербалне описе који исказују неку 

особину. Серијско размишљање усклађује кораке и њихов поредак, већ према 

томе која фигура треба бити конструисана. Оперативно разумевање је 

најсложеније по мишљењу поменутог аутора. Дувал (Duval, 1995) предлаже 

двојако приказивање геометријских идеја ради њиховог бољег разумевања. 

Геометријски објекти могу бити представљени на много начина. Д. Романо 

разликује три главне групе семиотичких репрезентација:  

 материјална репрезентација (модели изграђени од папира, дрвета, картона) 

 нацртана репрезентација (коришћењем папира и оловке или образовних 

софтвера) 

 дискурзивна репрезентација (описивање употребом природног и формалног 

језика) 
 

Питања регистара семиотичких репрезентација највише је проучавао Дувал,  

наводећи да су „семиотичке репрезентације неопходне у математичким 

активностима, будући да се математички објекти не могу директно уочавати, па 

према томе морају се представити“. Истичемо Дувалово тврђење „да семиотичке 

репрезентације нису само испољавање менталних репрезентација у комуникацији 

већ имају и нека суштинска својства у  когнитивним активностима мишљења“.  

Сваки од семиотичких регистара репрезентација има и одговарајући језик. P. 
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Vighi (2005) допринела је приказу да ученици имају потешкоћа са сликовним 

репрезентацијама односно на перцептивном нивоу,  истичући пример да је 

троугао најчешће виђен као једнакокраки те да се назив троугао односи и на 

многе објекте из свакодневног живота који представљају препреку за формирање 

овог појма.  

Пројектовањем историјске перспективе можемо говорити о  три нивоа школске 

геометрије: интуитивна, геометрија у духу Талеса и Питагоре (преуклидска) и 

еуклидска. Геометријски појмови на предшколском и раном школском узрасту 

припадају садржајима интуитивне геометрије. Итсраживањем у Холандији Пјер и 

Дина Ван Хиле са праксом наставника у школи  развили су педагошку теорију да 

објасне процес  развоја геометријског мишљења код деце. Они су 

идентификовали релативно стабилне, квалитативно различите нивое разумевања 

геометријских сасдржаја кроз које човек пролази. Ова теорија не даје строго 

детерминисан поглед фиксног напредовања него је пре емпиријски опис 

релативно стабилних нивоа развоја геометријског мишљења. Те нивое у даљем 

тексту наводимо: 

Ниво 0 - визуелизација   

На овом нивоу деца  уочавају геометријске објекте као физичке идентитете и уче 

само у интеракцији са објектима реалног света. У стању су да препознају 

геометријске ликове као што су троугао, четвороугао, или круг и да уоче њихове 

особине, али их не користе за препознавање и класификацију.  

Ниво 1 - анализирањe  

Деца су способна да истражују и генерализују особине геометријских објеката на 

основу индукције и опажања већег броја примера. Споредне особине попут 

величине и оријентације постају неважне обзиром да су способна да се 

фокусирају на облик унутар класе. У могућности су да промишљају која својства 

има правоугаоник, да их наброје, али нису спремна да разграниче које особине су 

потребне, а које довољне да га опишу.  

Ниво 2 - апстракција или неформална дедукција  

У овој фази деца су способна да размишљају дедуктивно.  
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Ниво 3 – дедукција  

Ученици могу идентификовати особине геометријских ликова, изводити доказе 

користећи исказе, аксиоме и дефиниције. Могу оперисати апстрактним 

појмовима.  

Ниво 4 - строгости  одговара настави на факултету.  

 Fuys, Geddes i Tischler (1988), визуелни ниво описују као онај на којем „дете 

идентификује, именује, пореди и оперише геометријским облицима и своје изјаве 

базира углавном позивањем на ауторитет (зато што ја тако кажем), а не на каквом 

логичком закључивању“.  На овом нивоу, сматрају аутори, деца су способна да: 

Идентификују примере геометријских објеката према изгледу као целине на 

једноставним цртежима или исечцима, у различитим положајима, у сложенијим 

облицима. 

 Упоређују и класификују објекте као целине 

 Копирају, цртају, израђују поједине моделе геометријских објеката 

 Именују објекте користећи стандардне и нестандардне називе 

 Вербално описују објекте као целине упоређивањем са другим објектом 

 Идентификују делове неких геометријских објеката али не и да анлизирају 

облик у односу на делове, мисле о особинама као о карактеристичним 

својствима неке класе или врше генерализације коришћењем формалног 

језика.  

Према резултатима истраживања (Burger i Shaughnessy, 1986,  Fuys, 1998, De 

Villers, 1987) Ван Хилеова теорија је хијерархијска у том смислу да ученици не 

могу да оперишу са разумевањем  на једном нивоу, а да претходно нису прошли 

кроз претходне. Међутим утврдили су да деца могу бити и у „транзицији“ између 

два нивоа и да ће у том периоду осцилирати између њих. Постоје такође и 

резултати који показују да ниво мишљења код деце може варирати у зависности 

од теме и времена које је прошло од одговарајућих математичких активности. За 

сваки од наведених нивоа сматра се да има сопоствени језик, те деца на 

различитим нивоима не могу разумети једна друге. Проблеми се јављају онда када 

васпитачи или учитељи користе језик који одговара вишем нивоу од оног на којем 
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се деца налазе. Због тога су повратне информације које стижу до васпитача прави 

показатељ успешности разумевања садржаја.  

Према Ван Хилеовој теорији напредовање из једног у други ниво такође пролази 

кроз неколико фаза:  

 информације -  када се дете упознаје са материјалом, испитује примере и 

непримере са циљем да открије неко својство 

 усмерене оријентације - дете истражује и открива користећи материјал, 

свијањем, сечењем, лепљењем и сл.  

 објашњење - када дете постаје свесно својстава и односа и покушава да их 

изрази речима и користи формални речник 

 слободна оријентација - када се од детета тражи да дотадашња искуства и 

сазнања примени у практичним ситуацијама 

 интеграција - када дете сумира своја сазнања, размишља о својим 

активностима и сумира својства геометријских објеката 

Један број истраживача Мареј и др. (Murray, 1996)  наводи активности које 

одговарају визуелном нивоу и предлажу да се васпитачи распитају о историјском 

контексту у којем се неки појам јавио те то искористе за осмишљавање 

математичких активности. Даље сугеришу да модели, радње и приче не смеју 

бити компликованији од самог појма који се развија. Ученицима треба обезбедити 

потпуну слободу у тумачењу, изражавању и репрезентацији својих искустава. 

Холмс (Holmes, 1995) предлаже да се деци на визуелном нивоу понуде активности 

у којима се од њих захтева:  

 

 да манипулишу објектима који су примери за геометријске појмове 

 идентификују, клаификују, сортирају и рапоређују објекте према неком 

геометријском својству 

 цртају и моделују геометријске објекте 

 описују облик објеката својим речима 

 решавају проблеме коришћењем дидактичког материјала 
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Испитујући које критеријуме деца узраста од 3 до 6 година користе у 

идентификовању и класификовању објеката Д. Клементс је дошао до неколико 

закључака везаних за развој геометријских појмова код деце прешколског узраста. 

Деца са највећом прецизношћу идентификују примере круга, потом квадрата, док 

са најмање успеха идентифукују објекте обика троугла и правоугаоника. За децу 

која не овом узрсату не могу поуздано да разликују примере од непримера 

геометријских фигура можемо сматрати да се налазе у прелазној фази ка 

визуелној фази Ван Хилеових нивоа развоја геметријског мишљења. Клементс 

предлаже да се овај ниво означи као синкретички или прекогнитивни ниво развоја 

геометријског мишљења, чиме заправо допуњује већ постојећу теорију двоје 

холандских истраживача.  

 

1.3.3  Формирање почетних геометријских појмова  

 

Речи означавају појмове али им одговарајући примери дају смисао. Уколико  су 

сви примери који се односе на неки појам уочљиви феномени који постоје у 

стварном свету, за такве појмове кажемо да су на опажајном нивоу и можемо их 

сматрати елементарним (почетним) математичким појмовима. Формирање 

геометријских појмова и идеја почиње перцепцијом чврстих тела у простору. 

Према гешталт психологији, перцепција је неодвојива од интерпретације, док се 

на интерпретацију гледа као на облик мишљења или апстраховање. Иако је 

апстраховање процес издвајања битних својстава, много је лакше (или једино 

могуће) указати на она својства која су небитна и путем њиховог игнорисања доћи 

до суштине појма. О томе говори  Динесов принцип математичке варијабилности. 

Ослањајући се на Поенкареове ставове, М. Марјановић (2007) формулише 

следећи дидактички принцип: „Полазећи од опажања чврстог тела  А на такав 

начин да се игноришу сва његова физичка својства, преостаје чиста идеја 

геометријског објекта А.“ Процес који води од посматрања чврстих тела до 

њихове геометријске перцепције и схватања назива Принцип формирања 

геометријских идеја. Црта изнад слова А симболизује апстраховање, односно 

занемаривање свих физичких својстава објекта. Два објекта могу бити различита  
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А1 и А2 (имати различита физичка својства или различите положаје у спољашњем 

простору),  а два утиска у свести А1 и А2 бити ипак једнака. За такве објекте 

кажемо да имају исти облик и величину. У геометријском простору се за такве 

објекте каже да су конгруентни. Конгруенција два геометријска објекта често се 

интуитивно описује као могућност њиховог поклапања, када би се један од њих 

„померио“ у положај другог.  Премештањем чврстог  тела у простору оно се не 

мења тј. остаје идентично себи. Уместо коришћења идеје геометријског простора 

(као оквира за геометријске објекте) ми се користимо иконичком репрезентацијом 

таквих објеката, смештајући их у сликовно окружење. На тај начин цртежи 

геометријских објеката постају иконички знаци, односно идеограми (носиоци 

идеја) геометријских појмова.  Напоменимо још да се спонтани појмови облик и 

величина често нејасно и са различитим значењима користе, изазивајући при том 

честе неспоразуме. Но пре интерпретације појмова који су по својој природи 

топлошки, еуклидски или пројективни осврнућемо се на речи који означавају 

положаје, чије разумевање и правилна употреба претходе формирању ових 

појмова. 

 

1.3.3.1  Речи које означавају положаје 

 

Осећај за оријентацију код човека је урођен. Оријентисати се заправо значи 

одрети свој положај у односу на стране света или неки други референтни објекат. 

У свакодневном животу потребно је одредити и положаје других објеката у 

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

оријентације спонтано се развијају још у предшколском узрасту. Асимиловање 

одговарајућих речи, њихова правилно употреба и разумевање у свакодневним 

животним ситуацијама је оно чему треба тежити у предшколсом узрасту. 

Посматрајући следећу слику можемо уочити три замишљене равни које 

„пресецају“ људско тело: чеону, средишњу и осовинску раван.  
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Сл. 1 Шема људског тела 

У односу на приказане равни издвајају се и речи којима означавамо положаје 

објеката у односу на нас као посматраче.  

 

Сл. 2 Речи које означавају положаје 

Речи лево-десно, испред-иза, изнад-испод јесу речи којима означавамо положаје 

објеката који нас окружују. Манипулишући предметима из реалног окружења уз 

правилну употребу одговарајући речи одрасли утичу на спонтани развој ових 

појмова код предшколске деце. Ситуације у којима се оне  користе у животу 

предшколског детета су бројне. Нешто суптилнији задатак јесте када положај 

објеката треба одредити у односу на неко друго референтно тело или у 

ситуацијама када се позиција посматрача мења. Поред оријентације у 

свакодневном физичком свету за наставу математике посебно је значајна 

оријентација и одређивање положаја објеката у оквиру сликовне равни. Због тога 
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је веома значајно деци понудити низ примера у виду слика и илустрација путем 

којих ће представе тродимензионалног простора бити пренете  у оквир 

дводимензионалног, какав је лист папира или површина табле за писање. За речи: 

изнад, испод и на то могу бити примери приказани следећим илустрацијама и 

питањима која те слике прате.  

 

Сл.3 Илустрације које приказују положаје објеката 

У првом примеру сто се појављује као „замишљена осовинска раван“ која простор 

дели на оно што је изнад, испод или на столу. У другом примеру приказана је 

једна свакодневна активност предшколског детета која такође даје повод 

употреби ових речи. За појмове испред и иза као полазиште узимамо „замишљену 

чеону раван“ и положаје објеката који се у стварним ситуацијама могу уочити. На 

следећој слици могуће је уочити три девојчице од којих је једна између, једна 

испред, а једна иза у односу на њу. У другом примеру ограда дворишта 

представља „замишљену чеону раван“ која простор дели на оно што је испред и 

иза ограде.  
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Сл. 4 Ситуације које дају повод коришћењу речи испред и иза 

Значење речи лево и десно почиње правилним именовање леве и десне руке. У 

односу на правац  којем се рука пружа вршимо одређивање положаја објеката који 

се налазе са наше леве или десне стране. Та ситуација постаје сложенија када се 

позиција посматрача промени. Илустрације које следе доприносе правилној 

употреби ових речи када се мења позиција посматрача. 

 

Сл. 5 Промена позиције посматрача 

Захтеви који иду у правцу примене и разумевања значења наведених речи могу 

бити изражени у облику задатака и различитих активности цртања, доцртавања и 
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бојења којима се заправо крећемо у правцу супротном од апстракције, тј. у правцу 

конкретизације значења ових појмова.  

 

Сл. 6  Просторна оријентација 

 У природи постоје предмети које сматрамо левим, односно десним. Такви су 

парови рукавица, ципела, и сл. Уз свакодневне активности и поред уобичајеног 

сусрета са таквим примерима деци је потребно ову чињеницу и сликовно 

приказати. Следећи пример показује како се осећај за „леве“, односно „десне“ 

предмете може развијати и пре употребе ових речи. Са леве стране налазе се 

објекти приказани у различитим положајима, а са десне два репрезента: лева и 

десна ципела. Деца путем једначења објеката из леве колоне са одговарјућим 

примером у десној колони развијају представе о овим појмовима. Задатак захтева 

да се објекти са леве стране у мислима „окрену“,  а потом једначе са онима из 

десне колоне. 

 

Сл.7  Игре једначења, М. Марјановић, 2001. 
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Употреба назива може бити подстакнута решавањем следећег типа задатка.  

 

Сл. 8 Разликовање „левих“ и „десних“ објеката 

У оквиру ове теме природно би било развијати и појмове којима означавамо 

правце и смерове кретања објеката. Уопштено гледано постоје три основна правца 

кретања са по два смера која их одрећују: горе-доле, лево-десно и напред- назад. 

Постоје и два коса правца која можемо деци на овом узрасту сугерисати. Везано 

за развој ових појмова можемо издвојити два кључна задатка: 1) именовање ових 

праваца 2) препознавање и употребу стрелице као симбола којима се они 

означавају.  Формирању представе о правцима кретања и њиховим ознакама могу 

допринети ситуације приказане следећим сликама.  

 

Сл 9. Уочавање смера у којем је оловка окренута 

На следећој слици се могу уочити примери објеката који материјализују идеју о 

правцима и смеровима кретања (кишобрани),  док се у другој колони виде 

стрелице као симболи који их означавају. Такве вежбе воде постепеној употреби и 

утемељивању значења симбола стрелице пре употреба назива и речи којима их 

одређујемо. У метеријалима за децу предшколског узрста чести су захтеви за 

повезивањем објеката и писање стрелица чије значење претходно није утемељено, 
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а вештина цртања није развијена.  Због тога овом знаку посвећујемо посебну 

пажњу.  

 

Сл. 10  Игра једначења – „показивачи смера“ 

До правилне употребе и разумевања значења стрелица, децу можемо водити кроз 

задатке у којима их постепено оспособљавамо за цртање ових симбола уз 

одговарајуће примере из реалног окружења који  им дају смисао.  

 

Сл. 11  Цртање стрелица 

Следећи пример илуструје косе правце кретања.  

 

Сл. 12  Коси правци кретања  
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Елементарно описмењавање деце које почиње поласком у школу захтева добру 

оријентацију на папиру као и разумевање речи којима се означавају положаји и 

правци кретања. Захтеви типа „читај с лева на десно, пиши одозго надоле, 

нацртај испод или изнад слике“ могу стварати озбиљне потешкоће будућим 

првацима, те сматрамо да им посебну пажњу треба посветити у припремном 

предшколском периоду.  

Обзиром да смо наше излагање започели редоследом за који верујемо да је 

оправдан то ћемо у наставку изнети наше ставове везане за кључне геометријске 

појмове чије формирање почиње пре поласка у школу.   

 

1.3.3.2. Тачке, линије, области 

 

За звезде на ноћном небу које су веома удаљене  можемо рећи да се опажају као 

тачке. Иако су у стварности то огромни објекти,  због њихове удаљености нама 

тако изгледају. Са друге стране неки веома ситни објекти својим изгледом такође 

подсећају на тачку. Појмови тачка и линија спонтано се развијају код деце 

предшколског узраста и везани су за прве потезе шарања и остављања трага 

оловке на папиру. Када врхом оловке дотакнемо папир опажамо траг који 

називамо тачком и којој не приписујемо својство облика или простирања. Тачком 

означавамо положаје објеката. Сва остала својства објеката занемарујемо и оно 

што остаје јесте чиста идеја о њиховим међусобним положајима. На тој основи и 

опажајним искуствима развија се појам тачке. Опажајући међусобне положаје 

објеката у природи, уз употребу кружића, започиње и формирање овог 

елементарног математичког појма. Задаци у којима се од деце захтева да 

кружићима представе међусобне положаје објекте доприносе формирању 

представе о тачки као математичком појму.  
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Сл. 13 Тачкама представљамо положаје 

Неки предмети попут канапа, жица, путева или река материјализују идеју о 

линији. Повлачење врха оловке по папиру доводи до трагова које такође називамо 

линијама. Постављање канапа  у различите положаје, а потом бележење опажаја 

повлачењем црта на папиру доприноси формирању појма линије на 

предшколском узрасту. Посебно је значајно у оквиру ове теме реалним 

ситуацијама, а потом иконизовањем таквих ситуација усмерити дечију пажњу на 

могуће односе тачака и линија. Следећи задатак управо помаже развијању ових 

представа.  

 

Сл. 14 Тачке и линије 

Тачка се може наћи на линији, изван ње, на крајевима линија, илу у њиховом 

пресеку. На следећој илустрацији запажају се такви односи. Пут и река 

представљени су линијама. Објекти попут школе, куће и тврђаве представљени су 
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тачкама. Посматрањем леве слике  можемо рећи да се школа налази на крају пута, 

а опажњем цртежа са десне стране да се тачка Ш налази на крају линије. На месту 

где пут пресеца реку, налази се мост. У пресеку две линије налази се тачка М. 

 

Сл. 15 Тачка као пресек линија 

Разматрајући садржаје математике на овом узрасату било би сврсисходно на 

опажајном нивоу формирати представу о разлици између објеката који се пружају 

у једном и објектима који се пружају у два правца. Играма једначења објеката из 

реалног окружења, са геометријским цртежима линија и фигура ова разлика 

постаје јаснија. Следећа илустрација представља повод за опажање таквих 

својстава. 

      Сл. 16 Линије и фигуре 

Појам отворене и затворене линије утемељујемо на основу опажања њихових 

карактеристичних својстава. Отворене линије имају крајеве, док затворене линије 

немају. Затворене линије деле раван на две области: спољашњост и унутрашњост 

и ограничавају одређене области. Опажањем реалних ситуација, а затим и 

њиховим представљањем утемељујемо представе о затвореним и отвореним 
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линијама. Следећа вежба доприноси разликовању затворених и отворених линија 

са областима које ограничавају.  

 

 

Сл. 17 Отворене и затворене линије 

Речи бити  у,  на и ван су тополошки по свом значењу и указују на могуће односе 

тачака и затворених линија. Полазећи од ситуација из реалног окружења у којима 

је те односе могуће уочити и њиховим једначењем са идеограмима таквих 

ситуација, подстичемо формирање ових елементарних математичких појмова.  

У жељи да сумирамо досадашње излагање претходних тема и значења 

припадајућих почетних математичких појмова рећи ћемо да математичке 

активности деце припремног предшколског узраста представљају процес 

комбинован од активности опажања, иконичког представљања опажаног 

(поједностављеним сликама – цртежима) и правилног вербалног изражавња 

опажаног. Уз реалне ситуације и илустрације којима су представљене ситуације 

из физичког окружења пожељно би било користити природни језик, док уз 

геометријске цртеже, уколико је наш циљ и именовање геометријских појмова 

треба користити математичке термине, односно формални језик. Следи слика 

која тај процес илуструје. 
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Сл. 18  Приказ тополошких односа 

1.3.3.3.  Развој идеја о посебним геометријским облицима 

 

Пре него пређемо на дидактичку интерпретацију појмова везаних за различите 

геометријске облике кратко ћемо изнети неколико теоријских ставова и принципа 

којих ћемо се у даљој анализи придржавати: 

1) сви објекти из реалног окружења представљају опажајне целине  

2) прихватајући чврсто тело А на такав начин да игноришемо сва његова 

физичка својства, преостаје чиста идеја геометријског објекта А. 

Следећи идеју да су математички појмови трокомпонентне целине, дајемо један 

пример који ће јасно указати на разлику између појма, његовог назива и 

иконичких знакова којима их представљамо.  

 

Сл 19 Схема појма квадар 
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Развој појма  облика започиње опажањем објеката физичког света из окружења 

који су блиски детету. Већи број предмета који нас окружује има неки 

карактеристичан облик. Манипулишући објектима, на темељу опажајних утисака 

деца стварају извесне представе о њиховом облику. Сликовно окружење је 

следећи ниво апстраховања о коме Брунер говори. У сликовном окружењу налазе 

се илустрације објеката, али и геометријски цртежи. Прве ћемо звати пиктограми, 

а друге идеограми за развој геoметријских идеја. 

 

Сл. 20 Пикторално и идеограмско представљање  математичких појмова 

На овом нивоу потребно је деци понудити што разноврсније примере уз варирање 

оних атрибута који су неважни за неки појам. Као референтни облик са десне 

стране могуће је поставити цртеж одговарајућег геометријског појма. И без 

употребе назива могуће је подстицати формирање представа о објектима облика: 

круга, квадрата, правоугаоника или троугла. Значајно је при томе бирати примере 

који ће на најбољи начин представљати појам који желимо развити. На овом 

месту још ћемо скренути пажњу да се појам облика често погрешно везује за 

појам геометријско тело (претпостављамо због недоследног превода са енглеског 

језика) иако су им значења различита. Облик дакле имају фигуре, тела али и 

линије. У даљем тексту осврнућемо се на неке карактеристичне примере из ове 

теме.  
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Кружни и троугаони облик 

 

Представа о кружном облику се спонтано формира код деце. Оно што се у  

припремном предшколском узрасту може учинити јесте да се ове представе учине 

јаснијим уз правилно именовање кружног облика. Активности започињу 

опажањем различитих предмета кружног облика (сатова, тањира, изрезаних 

картона, новчића и сл.) и истицањем њиховог заједничког својства – кружни 

облик. Након те фазе потребно је развити идеју о геметријским цртежима путем 

којих се предмети кружног облика представљају. Разлика која би требало и 

опажајно да буде истакнута везана је за разликовање линија и фигура које су 

кружног облика. Круг је део површи ограничен кружном линијом са својством да 

су јој све тачке подједнако удаљене од центра. Уколико тежимо формирању јасне 

представе о појму круга важно је то својство и перцептивно нагласити. На 

наредним сликама издвојени су примери који јасно материјализују идеје о кругу и 

кружници. 

 

Сл. 21  Предмети који су примери за појам круга 

 

Сл. 22  Предмети који су примери за појам кружнице 
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Следеће представе на иконичком нивоу још јасније истичу разлику између фигура 

и линија кружног облика. Плаво обојена поља и линије које их ограничавају су 

кружног облика. 

 

Сл 23.  Фигуре и линије кружног облика 

Имајући у виду појам контраста који је Скемп утемељио сматрамо да би упоредо 

са развојем појма круга требало да се одвија и формирање појма облика троугла. 

Због њихове различитости сматрамо да би представе о овим облицима лакше биле 

развијене. За формирање појма троугла значајно је направити разлику на 

перцептивном нивоу између троугла и четвороугла. Из без именовања ових 

облика могуће је подстаћи опажање ових математичких својстава. (сл. 24) 

Оосим добрих примера из реалног окружења потребно је размишљати и о 

укључивању свих битних репрезената. Наиме, често се дешава да се појам троугла 

веже само за цртеже и предмете једнакостраничног троугла. Важно је зато деци 

понудити и примере једнакокраких, правоуглих и неједнакостраничних троуглова 

без издвајања њихових својстава какве су мере углова или дужине страница. 

Слика која следи (сл.25)  ислуструје овај наш захтев.  

   

Сл 24.  Разликовање троугла и   четвороугла         Сл 25.  Уочавање различитих врста троуглова 

Својства небитна за појам троугла јесу боја, положај, мера углова, дужина 

страница итд. Ова својства потребно је изварирати у математичким активностима 

предшколске деце. 
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Појам квадрата и правоугаоника 

 

Квадрат је правоугаоник са својством  односно особином да су му све странице 

једнаке. Од свих правоугаоника има екстремално својство да при задатом обиму 

заузима највећу површину. Када предмет облика квадрата окренемо он изгледа 

исто. Када предмет облика правоугаоника окренемо он изгледа дужи односно 

краћи. На тој основи утемељујемо значење појмова квадрат и правоугаоник. За 

правоугаоник је карактеристично да има два правца простирања, па је потребно 

деци омогућити разликовање ових праваца. Следећа слика илуструје 

карактеристичне правце простирања предмета облика правоугаоника.  

 

    Сл 26.  Правци простирања објеката  

На следећој слици потребно је пронаћи објекте који одговарају примерима 

квадрата и правоугаоника у десној колони.  

 

Сл 27.  Разликовање квадрата и правоугаоника 
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Због сличности ових геометријских облика предлажемо да се истовремено 

обрађују. Поређења по дужини и ширини претпостављају формиране представе о 

правоугаонику и следе након развоја појма правоугаоног облика.  

 

Предмети облика коцке, квадра, лопте и ваљка. 

 

Као што поређење по дужини и ширини претпоставља формирану представу о 

правоугаонику, тако поређења тела по дужини, ширини и висини подразумева 

формирану представу о квадру. Постоје бројни предмети који подстичу развој 

представа о квадру. Такви предмети су кутије, кофери, комоде и сл.  Коцка је 

квадар са посебним својствима. Примери које бирамо из непосредног окружења 

требало би да садрже што мање шума. 

     Сл 28.  Примери за коцку и квадар 

Предмети облика квадра могу се наћи у различитим положајима и тада изгледати 

сасвим различито. Следећа слика илуструје те положаје и показује значај 

једначења примера из реалног окружења са одговарајућим  цртежима квадра. 

 
Сл. 29 Развој идеје о квадру - Игре једначења, 2001 
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Поређења по дебљини претпостављају формирану представу о ваљку. Примери за 

облик ваљка могу бити различите конзерве, дебла, тегле и сл. Појам лопте 

спонтано се везује за играчке које носе такав назив тако да њему нећемо 

посвећивати посебну пажњу.  

 

Сл. 30 Развој идеје о лопти и ваљку 

 

У научној теорији могу се наћи и алтернативни приступи формирању 

геометријских појмова на предшколском узрасту.  Г. Шимић (1998) и М. Егерић 

(2009) износе идеју по којој формирање геометријских појмова почиње развојем 

идеја о геометријским телима, а затим о фигурама које се препознају као њихови 

делови. „Представу о квадрату код деце  развијамо рашчлањавањем коцке, наиме, 

квадрат је страна коцке. То није једноставно, јер мишљење деце је још увек 

глобално. Упознавање са квадратом врши се практичним активностима васпитача 

и деце на моделу коцке.“ (Егерић, 2009, стр. 101). Потом ауторка истиче да су све 

стране коцке једнаки квадрати. „Има их шест (горња, доња, предња, задња, бочна 

лева и бочна десна страна). Затим се уочавају особине квадрата. Деца прстом 

показују и броје ивице квадрата, као и темена (тачке где се ивице састају). 

Откривају какве су ивице квадрата.“  За млађу узрасну групу предлаже развијање 

појма круга, као пресека лопте и равни. „Да би деца уочила разлику треба 

користити модел лопте која се може раздвајати на делове. Можемо пресећи 

поморанџу или исећи танак одрезак и демонстрирати деци круг“. (Егерић, 2009, 

стр. 98)   
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1.3.4   Предаритметика – развијање унутрашњих представа о почетним 

бројевима 

 

Најелементранија, а самим тим и најфундаменталнија грана математике јесте 

аритметика.  У корену ове грчке речи налази се број, што сугерише чињеницу да 

су бројеви предмет њеног проучавања. Представи о броју претходи представа о 

колекцији објеката, односно представа о скупу. Следећи идеју великог класичног 

математичара Г. Кантора (Georg Cantor, 1845 – 1918)  можемо рећи да 

апстраховањем представе о скупу елемената долазимо до представе о броју. Као и 

у случајевима геометријских садржаја формирање идеја о броју започиње 

опажањем. Било би претерано рећи да опажамо бројеве, јер су они апстрактни 

појмови, али ако уз те појмове посматрамо класе скупова на опажајном нивоу који 

им дају значење, онда говорити о опажању тих скупова има смисла. Идеје о 

бројевима (почетним бројевима природног низа) почињу опажањем конкретних 

скупова, па се тај опажајни материјал подвргава усмереном апстраховању које 

води формирању појмова појединачних природних бројева, који су у границама 

нашег свакодневног искуства.  

Подсетимо се да кардинални број одређујемо као заједничко својство класе свих 

међусобно еквивалентних скупова. Два скупа су еквивалентни (једнакобројна) ако 

постоји обострано једнозначна кореспонденција (пресликавање) међу њиховим 

елементима. Но тиме се не каже и који су то бројеви. Примитиван човек је у 

прошлости користио прсте, ниске каменчића или штапиће, док савремени човек 

користи називе за бројеве: један, два, три ... за постизање овог циља. У првом 

случају реч је о придруживању елемената једног скупа елементима другог скупа, а 

у другом о бројању, односно придруживању назива за бројеве елементима неког 

скупа.  

Бројање и придруживање можемо упоредити схватајући их као активност 

лепљења картончића. Када бројимо, на картончићима су исписане цифре  које 

лепимо за објекте. Задњи картончић који лепимо носи информацију о броју 

елемената. Код придружвања бирамо пар по пар објеката два скупа и лепимо 

потпуно беле картончиће. Завршавајући, видимо да ли та два скупа имају исти 
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број елемената или не, али не знамо који је то број. Следећа слика илуструје наше 

излагање. 

           

Сл. 31  Бројање и придруживање 

Кардиналне бројеве коначних скупова називамо природни бројеви.  Обзиром да су 

они предмет нашег интересовања у наставку рада о њима ћемо говорити као 

бројевима.  Ова  формална дефиницију броја (из  теорије скупова)  служи као 

основа за изградњу система природних бројева али и за уочавање разлике између 

перцепције једног скупа  и  апстраховања заједничког својства свих других 

скупова који су с њим еквивалентни. Често је много теже рећи шта апстрахујемо, 

а лакше рећи шта су својства примера који стоје уз неки појам и која у процесу 

апстраховања занемарујемо. Тако је Г. Кантор описао процес који од перцепције 

неког скупа Ѕ води до идеје о броју Ѕ његових елемената као следећа два 

занемаривања: 

 (I)   природе елемената скупа Ѕ, 

 (II)  редоследа како су  елементи скупа Ѕ поређани. 

Кантор је користио две црте изнад слова којим се означава скуп да би тако 

означио број његових елемената као резултат два горе наведена занемаривања. 

Кад бројимо елементе неког скупа, ми тим елементима придружујемо исте називе 

за бројеве без обзира шта бројимо људе, ствари или објекте. На тај начин се 

испољава прва од горе наведених апстракција. Бројимо, такође ређајући елемент 

по елемент при чему не водимо рачуна о редоследу којим то ређање вршимо. Тим 

путем се спонтано испољава и друга наведена апстракција. Разматрајући питања 

формирања почетних бројева М. Марјановић (1996) даје формулацију Канторовог 

когнитивниог принципа на коме се темељи генеза броја и операција са њима тј. 

изградња школске аритметике:  Перцепција скупа претходи идеји о броју његових 

елемената. Та идеја резултира путем следећа два занемаривања: 
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 (I)   природе елемената тог скупа,  

 (II) било ког начина организовања елемената тог скупа. 

Под организовањем елемената неког скупа аутор подразумева начин како су ти 

елементи поређани или груписани у подскупове или како је тај скуп структурисан 

на било који други начин. Када су скупови тако структурисани да се њихови 

елементи могу видети груписани на различите начине, тада се број елемената 

такође записује на различите начине.(тј. у виду различитих израза). А како број не 

зависи од начина структурисања скупова, ти различити записи означаваће један те 

исти број, па их зато можемо једначити. Таквим једначењем утемељују се сва 

правила аритметике, што истиче велики дидактички значај Канторовог принципа.  

Као што је познато из историје математике стари Египћани су свој систем бројева 

заснивали адитивно, па су тако могли записивати и веће бројеве. Бројевни 

системи засновани на мултипликативној основи омогућавали су неограничено 

записивање све већих бројева. Код старих Грка дописивање црте спред слова 

сугерисло је множење са 1000, док у нашем позиционом систему, померање 

цифре за једно место улево, у бројевном запису значи множење са 10. Читав 

бројевни систем могуће је изградити пре свега увођењем математичких 

операција (сабирања и множења) и математичких релација (веће, мање и 

једнако). Због тога се упоредо са увођењем природних бројева паралелно 

изграђују  појмови релација и елементарне математичке операције код деце.  

Аритметички садржаји, у првом циклусу образовања, разложени су на 

дидактичке блокове. Прво се јавља мање наглашен блок бројева до 5. У оквиру 

овог блока значајно је увести операцију сабирања. Блок бројева до 5 проширује се 

изразима у виду збира у којем су сабираци бројеви до 5, а његова вредност 

премашује 5. Основни разлог за издвајање овог блока јесте тај што деца брзо могу 

уочити резултат сабирања,  па у том блоку и нема правог рачунања, већ је пажња 

усмерена ка начину записивања бројева, операцијских и релацијских знакова. 

Блок бројева до 10 издваја се као целина у оквиру које сваки број има свој знак 

(сем броја 10), али и тиме што се на темељу ових бројева посредством сабирања и 

множења генеришу и сви други природни бројеви. У оквиру овог блока утемељују 

се и аритметичка правила замене места и здруживања сабирака. Блок бројева до 
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20 представља природан оквир за меморисање таблице сабирања. Формирање  

појма сабирања базирано је на активностима регруписања објеката и разумевању 

адитивних схема које дају повод оваквом реаговању. 

 У предшколском периоду бројеви и операције са њима су опажајни појмови и 

изграђују се у контакту детета са одговарјућим примерима из реалног окружења, 

путем дидактичког материјала и представа у сликовном окружењу о чему ће 

касније бити више речи. Узимајући за основу већ изложене теорије о развоју 

мишљења предшколског детета као и кратак прглед аритметичких садржаја 

обухваћених програмом првог разреда основне школе, наше даље излагање биће 

усмерено ка детаљној анализи садржаја предаритметике и припреми деце за 

полазак ушколу. По нашем мишљењу, у припремном предшколском узрасту могу 

се издвојити неколико тематских  целина које одговарају припреми деце за 

изучавање аритметичких садржаја у првом разреду основне школе. То су: 

 Скупови на опажајном нивоу 

 Бројање 

 Бројеви до 5 

 Интуитивно сабирање и одузимање 

 Бројеви до 10 

Циљеве  математичких активности требало би усмерити ка: 

 правилном бројању до 10 (ређању назива за бројеве), 

 утемељивању значења почетних природних бројева (од 1 до 10), 

 формирању менталних  представа о броју и развоју иконичких 

репрезентација, 

 поређењу бројева до 10 

 формирању представа о адитивним схемама 

 интуитивном сабирању и одузимању 

 правилном читању и писању цифара  

 

Без залажења у различите ставове да ли деца могу кренути са 6 година у школу и 

на том узрасту изучавати математичке операције, наша анализа уводних појмова 
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аритметике  биће усмерена ка одговарјућој припреми деце  и у складу са 

постојећим школским програмом за први циклус образовања.  

  

1.3.5   Развој аритметичког мишљења  

Полезећи од трипартитног приказа математичких појмова излажемо схему 

природног броја 3,  ради потпунијег сагледавања његових структуралних 

елемената.  

 

Схема 4  Схематски приказ броја 3 

Као што се са слике може закључити примери за број три јесу сви трочлани 

скупови без обзира на врсту објеката које бирамо. Три кружића можда најбоље 

репрезентују заједничко својство свих трочланих скупова, односно њихову 

бројност. Назив је реч која је изговорена или написана „ три“,  а његов 

симболички заапис цифра 3. Линије показују како једна од компоненти појма 

може активирати другу, што нам омогућава кретање кроз све равни апстракције о 

којима је Брунер детаљано говорио.  На тој основи, уз уважавање Канторовог 

принципа инваријантности броја, утемељујемо наш приступ формирању почетних 

бројева. Активности деце на енактивном  и сликовном нивоу представљају базу у 

контексту формирања идеје броја,  док се од детета очекује да створи менталне 

репрезентације које можемо сматрати платформом за будући развој симболичког 

мишљења.  

Разматрајући утицај манипулативних материјала на формирање почетних 

математичких појмова Т. Пост (T. Post, 2001) се позива на једно од 

најсвеобухватнијих приказа истраживања  из 1976. год. у којем се истиче да су 
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манипулативна средства ефикасна у промовисању математичких идеја на свим 

нивоима образовања уколико су на прави начин искоришћена. Дајући сугестије у 

смислу њихове правилне употребе Suydam и Higgins (1976)  наводе да 

манипулативни материјал треба корисити: 

 на начин који је конзистентан циљевима програма 

 паралелно са другим средствима попут слика, уџбеника, филмова,  

 на начине који одговарају математичким садржајима, а садржаје 

прилагодити манипулативним приступима 

 у истраживачким и индуктивним приступима учења 

 у развоју симболичког мишљења 

За нас су даље значајна истраживања која разматрају утицај  пиктограма и 

бројевних слика на формирање идеје о броју. Истраживања неуролога показују да 

бебе од 6 месеци поседују способност да разликују бројност скупова до 3 

елемента, што показује да се код човека веома рано уочава перцептивна 

способност за поимање бројности неког скупа. У другој половини 20. века 

сматрало се да је способност за опажајно поимање броја развојни предуслов за 

бројање.  К. Даглас (C. Duglas, 2008)  пишући о томе издваја истраживање 

Freeman (1912) који је нашао да се мерење фокусира на целину, бројање на 

јединицу, а опажање броја  на целину и јединицу истовремено. У другој половини 

прошлог века развијени су модели на претпоставкама да је опажање базичније од 

бројања обзиром да деца могу опажајно усвојити бројност скупа у интеракцији са 

материјалима, док је за бројање неопходна друштвена интеракција и сарадња са 

одраслима. Неки истраживачи пронашли су да деца развијају способност опажања 

броја као „пречицу бројања“ . К. Даглас разликује две врсте опажања: 

перцептивно и појмовно. Перцептивно опажање најближе је препознавању броја 

без коришћења других математичких процеса. На пример, деца могу опажати три, 

без било каквог математичког знања. Он садржи механизме врло сличне онима 

које користе птице за које је показано да разликују скупове до 3 елемента. Његова 

улога заправо је у томе да дете из целине издваја јединицу као појединачне ствари 

за бројање. Иако нам ова способност изгледа лака,  издвајање делова искуства, 

чување тих делова одвојене, па затим кординирање са њиховим називима за 

бројеве, за децу млађег предшколског узраста представља озбиљан задатак. Чак и 
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приликом бројања прстију они на мисаоном плану морају издвојити један прст, од 

осталог дела руке како би створили јединицу пребројавања, а потом да повежу 

сваку јединицу са једним и само једним називом броја. Но како је могуће да човек 

види домину са 8 тачака и одмах зна њихов укупан број? Та особина  представља 

способност појмовног опажања броја. Просторни обрасци детерминишу нашу 

способности да бројност неког скупа опажамо.  Истраживања која су вршили 

Poter и Levy (1968) показала су да за децу узраста 2 до 4 године просторни 

обрасци немају значаја, те да она нису способна за појмовно већ само 

перцептивно опажање. Деца узраста 5 година поседују способност опажајног 

поимања броја која се најчешће примећује приликом играња домина и других 

друштвених игара са коцком. Закључујући своје излагање о значају опажајног 

поимања броја и употреби бројевних слика на предшколсом узрасту Даглас каже 

да се таква способност учи и развија за разлику од перцептивног опажања које се 

спонтано јавља. Опажање броја, како наводи поменути аутор,  најважнија је 

математичка вештина коју у предшколском узрасту треба развијати, обзиром да 

представља основу за оно што зовемо развој идеје о броју и изучавање рачунских 

операција у раној настави математике.  Опажајно поимање броја саставна је 

компонента визуелизације учења и као такво помаже репрезентацији броја код 

деце, наводе Markovits и  Hershowits (1997) у закључку свог истраживања.  

Прве бројевне слике, којима се просторно кодирају менталне представе везане за 

почетне бројеве, увео је Ф. И  Бусе.  

 

Сл. 32 (Фëдор Иванович Бусе, 1794-1859)  
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У раду „Numbers аs visible shapes“ (М. Марјановић, А. Мандић, 2009)  аутори су  

полазећи од идеје Р. Арнхајма о бројевима као облицима  исказали значај теме 

бројања и дали детаљну анализу захтева за које сматрају да би бројевне слике 

требало да испуњавају Укратко ћемо их овде изнети. Да би бројеви били 

представљени као облици, бројевне слике треба да испуњавају следеће захтеве:  

 

 Јединица пребројавања представљена је истоветним иконичким 

знаковима.  Слагалице су састављене од тачкица, истоветних кружића, 

праволинијских црта исте дужине и сл. 

 Начин слагања пројектује бројност на први поглед. Пребројавање је 

искључено, а из самог склопа слагалице мора бити јасно који број она 

представља. 

 Начин слагања поштује бројање по један и истиче бројеве 5 и 10.  

Поштовање бројања значи да ако једна слагалица представља број n, 

додавањем или скидањем таквог знака се добијају слагалице за n + 1 одн. n – 1. 

 Слагалице су употребљиве у што ширем блоку бројева.  Начин слагања је 

такав да слагалице могу визуелно представљати бројеве (бар до 100) и 

служити за интерпретацију сабирања и множења у оквирима у којима се оне 

уводе.  

 Облик слагалице је довољно стабилан. Уколико се слагалице нацртају на 

несигуран начин, оне и даље морају  пројектовати бројност. 

 

На следећој слици могу се уочити бројевне слике које сматрамо типичним 

идеограмима природних бројева од 1 до 10, те ћемо их користити у даљој 

интерпетацији аритметичких појмова.  

 
Сл. 33 Бројевне слике 



59 
 

Иако кажемо да ове слике представљају бројеве, оне заправо приказују добро 

структурисане скупове чија се бројност таквим структурисањем што боље 

пројектује. Кад бројевне слике називамо слагалицама, тада се њихова улога мења 

и оне се узимају као пиктограми који представљају неке стварне слагалице 

објеката као што су, на пример, жетони.  

Реализујући математичке активности деце у предшколским групама имали смо 

прилике да се уверимо како просторно кодирање бројева путем бројевних слика 

које васпитачи користе утичу на формирање дечијих репрезентација почетних 

бројева. Математичка активност  у припремној групи била је посвећена 

формирању појма броја 5. Студенткиња је у уводном делу активности показивала 

шаку са 5 прстију, звезду са пет кракова, нацртану домину са 5 кружића, жетоне 

који су вертикално и хоризонтално били поређани. У завршном делу активности 

деца су добила тесто за игру  са захтевом да на начин који желе представе број 5. 

Следе фотографије њихових радова.  

 Пет прстију   Пет куглица    Доминско пет 

 

 

 

 

    

 

        Пет усправно      
       сложених куглица   Низ од пет куглица                   Доминско пет у рељефу 
      

 

 

 

 

 

Сл. 34  Дечија репрезентација броја 5  
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Поред развоја идеја о броју у припрменом предшколском узрасту важно је 

развијати идеје о елементарним рачунским операцијама и релацијама међу 

бројевима. На тој основи у раном школком узрасту развија се аритметичко, 

односно алгебарско мишљење. Бавећи се проблемима развоја алгебарског 

мишљења М. Зељић наводи да је „прихватање и коришћење алгебарске 

симболике за изражавање општости изузетно важна активност за развој 

алгебарског мишљења, али и да у оквиру аритметике и других наставних тема 

(нпр. геометрије) постоје широке могућности за развој овог вида мишљења. 

Наиме, како су генерализација и уопштавање поступака издвојени као 

доминантне карактеристике алгебарског мишљења, њихов развој код млађе деце 

је могућ и без коришћења формалне алгебарске  симболике. Наравно, тај 

приступ не искључује касније симболичко изражавање онога што је већ 

уопштено и прихваћено у процедуралном облику. Али, не можемо рећи да тек 

коришћење алгебарско-симболичке нотације за изражавање идеја укључује неки 

вид алгебарског мишљења. Развијање алгебарског мишљења у млађим разредима 

захтева развијање одређених начина мишљења укључујући анализирање односа 

између квантитета, решавање проблема, моделовање, уочавање структуре,  

генерализацију, а затим и симболичко изражавање.“ (М.Зељић, 2012). За 

изграђивање значења алгебарских симбола и процедура значајна је и активност 

визуелног представљања квантитативних односа. Ту активност, као и употребу 

различитих репрезентација за представљање проблемских ситуација, бројни 

аутори виде као значајну компоненту алгебарског мишљења. У том смислу 

Кијеран (Kieran, 1996, стр. 275) дефинише алгебарско мишљење као „употребу 

било које од различитих репрезентација које покривају квантитативну ситуацију 

на релациони начин“. Слично, према Радној групи за алгебру 21. конференције 

PME (Pehkonen, 1997), ученичко разумевање алгебарских појмова треба да се 

одвија кроз контекст развоја и промена величина приказаних на „бројевним 

моделима“. Дрискол (Driscoll, 1990, стр. 1) сматра да се алгебарско мишљење 

може посматрати „као способност да се репрезентује квантитативна ситуација на 

такав начин да односи између варијабли постану уочљиви“. Линс (Lins, 1992, 

стр.12) сматра да мислити алгебарски значи мислити: 

� аритметички, што укључује моделовање квантитативних односа;  
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� „унутрашње“, што значи усредсређивање на операције и релацију 

једнакости, другим речима, тражити решења у оквиру граница 

семантичких поља бројева и аритметичких операција; 

� аналитички, што значи третирати непознате као познате. 

 

Наведена одређења алгебарског мишљења наглашавају значај иконичког 

представљања алгебарских појмова. Различите ситуације из окружујуће 

реалности, очишћене од шума, представљене сликом на најнепосреднији начин 

изражавају математичку структуру проблема.  

 

На крају овог поглавља можемо закључити да формирање идеја о почетним 

бројевима, релацијама и математичким операцијама почива на непосредном 

дететовом искуству уз манипипулисање колекцијама објеката, доследну употребу 

дидактичког материјала и парадигматских слика као носиоца ових идеја. 

 

1.3.6   Формирање почетних аритметичких појмова 

 

Осврћући се на наставу математике у прошлим временима,  можемо приметити 

различите дидактичке тенденције, које су биле присутне у различитим 

временским епохама. У древним грчким училиштима деца су учила аритметику 

користећи абакус којим су се служила да се упознавају с начином записивања 

бројева и учећи методе рачунања са њима. Тај предмет звао се логистика 

нумероза и није сматран науком, него корисном вештином. Тај акценат на 

корисном био је увек присутан као главни циљ наставе аритметике. Вештина 

записивања бројева и извођења четири аритметичке операције у тим записима 

увек је истицана као основни циљ који настава тог предмета треба да постигне.  

Те вештине стицала су се путем дриловања без настојања да се формалне радње 

разумеју. То је нарочито било карактеристично за средњовековну наставу која је 

била под утицајем тада владајуће доктрине о урођеним идејама. Међутим, 

рационализам филозофије у периоду Просвећености акцентује чулно искуство и 

рефлексивно мишљење као искључиви извор спознаје. Велики искорак у том 

правцу је визуелни метод  Коменског, представљен у његовом чувеном делу Orbis 
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Sensualium Pictus (Видљиви свет у сликама) у коме се илуструју представе 

реалног света и везују за реченице којима се описују, па се тако опажајни 

садржаји процесирају  путем њиховог језичког кодификовања. Тим путем 

Коменски промовише принцип очигледности по коме учење почиње опажањем, а 

затим се опажајни материјал процесуира и тај пут води до изградње појмова са 

пуним значењем. 

Разрађујући овај метод даље, Песталоци и његови следбеници прокламовали су 

захтев да „појам броја треба формирати на основи која пружа увид у значење“ и 

упозоравајући „да се та основа не сме претворити у играрију.“ Тако је утемељен 

захтев да се аритметика учи са разумевањем, мада се дуго идеја броја изграђивала 

зависно од његовог декадног записа. Да би се таква зависност превазишла, у 

периоду „New Math“-a број се осмишљава као заједничко својство свих међусобно 

еквивалентних скупова. Та еквивалентност је истицана путем обострано 

једнозначних придруживања, а технички се сводила на цртање стрелица које су 

ишле од елемената једног скупа до другог њему еквивалентног. Претенциозност 

тог приступа састоји се у томе што се тим путем формира општа идеја 

(кардиналног) броја, пре него што би се осмислили појмови појединачних 

почетних бројева природног низа. Покушај обнове наставе аритметике на тој 

основи показао се неуспешним, али да представа о скупу неких објеката које 

опажамо претходи идеји о њиховом броју јесте основа која омогућује развијање 

значења. Не постоји никакав опште прихватљив пут обраде аритметике који би 

био замена за онај који је доминирао у периоду „New Math“-a, па је од интереса 

свако сагледавање како се усмерава перцепција и како се процесуира искуствени 

материјал са циљем формирања појмова и њихових система у настави аритметике.  

 

1.3.6.1  Скупови на сензорном нивоу 

 

У другој половини 19. века креирана је теорија скупова као појмовни и знаковни 

систем општији од оних какве су познавале аритметика и геометрија. Тако се и 

сам појам скупа јавља као општији од свих других појмова  класичне математике 

обзиром да се сваки од њих може изразити свођењем на појам скупа уз додавање 

неких карактеристичних својстава. Од тог периода теорија скупова постала је 
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основ логичког заснивања целокупне математике уз програм који је промовисала 

група математичара под псеудонимом Н. Бурбаки. Њихова дела имала су снажан 

утицај на развој математике и начин њеног излагања. Узимајући појам скупа као 

најопштији рећи ћемо да он има своје примере на сваком од нивоа апстрактности. 

Када су примери објекти реалног света о њима ћемо говорити као о скуповима на 

сензорном (опажајном) нивоу. У природном језику постоје речи које означавају 

природне скупине бића или предмета: јато птица, стадо оваца, рој пчела, свежањ 

кључева  и сл. Но, називи тих скупина зависни су од врсте објеката уз које стоје. 

Математички посматрано скуп не зависи од врсте елемената па можемо говорити 

о скупу птица, скупу оваца исл. Овакво изражавање није логички некоректно, али 

нарушава спонтаност и лепоту природног језика. Зато ћемо реч скуп за 

представљање колекција објеката реалног света користити онда када за такву 

скупину не постоји одговарајућа реч из природног језика. Са том улогом се реч 

скуп може појавити на млађем узрасту. Често се срећемо са називима „скуп воћа“, 

„скуп поврћа“, „скуп одеће“ и сл. Ови термини не само да су неприродни већ 

припадају врсти збирних именица које у српском језику имају само множину. У 

таквим примерима није могуће именовати јединицу пребројавња што може 

створити извесну конфузију у раду са децом. За именовање поменутих класа 

објеката прикладније је коришћење заједничких именица које имају множину, али 

једнину за именовање јединице пребројавања попут: плодови, струкови, ципеле и 

сл.  

Перципирање скупова на опажајном нивоу почиње усмеравањем пажње на 

објекте који поседују неко заједничко својство или су пак издвојени на једном 

месту тако да се виде као целина. Издвојеност колекције према горе наведеним 

критеријумима мора бити јасна и одмах уочљива. Овај захтев аналоган је оном 

формалном који каже да је неки скуп задат уколико можемо за било који други 

објекат утврдити припада ли том скупу или не. Истакнимо такође да елементе 

опажамо као природне целине не водећи  рачуна о њиховим могућим деловима. 

Те целине зовемо објекти опажања, изражавајући се језиком психологије, 

односно елементима, изражавајући се језиком теорије скупова. Некада је 

потребна извесна допунска информација да би се јасно назначило шта су те 
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целине које се узимају као елементи скупова који се опажају. Следећи пример ту 

потребу илуструје. 

 

 
 Сл. 35  Скупови на сензорном нивоу 

 

Одговорима којима се допуњују дате реченице претходи перцепција четири скупа: 

скуп чаша са сламчицом, чаша без сламчице, са соком од јагоде, са соком од 

лимуна. Они су подскупови скупа свих чаша на столу.  

Када феномене реалног света представљамо сликом тада те илустрације, како је 

већ речено,  називамо пиктограмима. Развој идеје о скупу на сензорном нивоу у 

припремном предшколском узрасту може почети управо опажањем таквих слика 

на којима су приказане ситуације из реалног света.  

 
Сл 36. Опажање природних скупина  

 

Затим бирајући скуп објеката за који не поседујемо реч у природном језику 

уводимо реч скуп и члан скупа.  

Чаша са сламчицом има _____ 

Чаша без сламчице има ______ 

Чаша са соком од  јагода има _____ 

Чаша са соком  од лимуна има ____ 

Укупно чаша на столу је ____ 
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Следећа илустрација може бити повод за уочавање припадности чланова неког 

скупа. 

 
Сл. 38  Припадност члана скупу 

 

Опажање скупова на сензорном нивоу подређено је развоју идеја о броју. 

Примери које бирамо представљају повод за бројање, а потом и за упоређивање 

по бројности о чему ће у наставку бити више речи.  

 

1.3.6.2  Бројање – уводна тема аритметике 

 

Бавећи се процесима опажања у настави аритметике М. Зељић (2004) износи 

становиште да је окружујућа реалност извор свих чулних утисака које ум обрађује 

у свесне представе, а које речи у природном језику сугеришу. Дете посматра свет 

око себе и формира неке утиске, представе. У језику детета присутни су неки 

спонтани математички појмови, али они немају прецизна значења. „На пример 

идеја броја развија се запажањем разних скупова, а дете ниже речи један два..., 

што још увек не значи да је формиран појам броја један, два или три. Пре него 

што ученик постане свестан чулног искуства, то искуство треба да буде обрађено. 

Сл. 37 Скуп предмета на столу чији чланови 

су две књиге и три шоље 
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Организацијом чулног искуства изграђују се интуитивне основе за математичке 

појмове и стварају когнитивне схеме за садржаје који следе. Развој идеје о броју 

започиње бројањем чланова неког скупа. За бројање кажемо да представља 

ређање назива за бројеве. Но и пре такве апстрактне форме постоје активности и 

радње којима се врши пребројавање објеката. Деца најпре издвајају објекте, 

премештају их, потом додирују, док не пређу у фазу коришћења речи.  Већина 

деце још од треће године спонтано почиње да користи називе почетних бројева. 

Током припреме за школу потребно је  такве активности подстицати коришћењем 

дидактичког материјала, али и употребом слика које дају повод пребројавању 

елемената скупова. Како број не зависи од врсте, редоследа пребројавања и 

начина груписања елемената неког скупа то је варирање ових небитних својстава 

основа за формирање појма броја. На следећим сликама  приказани су задаци  

који сугеришу различите редоследе пребројавања. 

 
Сл 39  Бројање 

Следећа вежба још јасније истиче својство да на број не утиче редослед 

пребројавања као ни начин груписања. Линије које повезују кружиће сугеришу 

различите редоследа пребројавања. Дете, идући дуж тих линија броји  различитим 

редоследом  и запажа  да  је резултат тих бројања увек исти број,  независно од 

редоследа којим је бројало. 

 
Сл. 40 Бројање различитим редоследом 
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На пребројавање елемената неког скупа природно се наслања и упоређивање 

скупова према бројности. Таква упоређивања такође почињу на опажајном нивоу 

бирањем одговарајућих примера. На следећој слици приказана је ситуација која 

омогућава једначење елемената са елементима другог скупа успостављањем 

коресподенције 1 – 1. 

 

 
Сл 41 Упоређивање по бројности 

 

У неким ситуацијама упоређивање је могуће путем опажања, док друге захтевају 

активност пребројавања. Када су елементи два скупа правилно сложени као у 

претходном примеру, пребројавање није потребно. Постоје објекти реалног 

окружења (попут гранчица дрвећа) чији листићи са обе стране стоје у обостраној 

једнозначној коресподенцији и омогућавају упоређивање путем опажања. На 

следећој слици истакнути су такви примери. 

 

 
Сл 42 Речи мање, више и једнако 
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Иконизовањем претходних ситуација добијамо примере са мање шума, који су 

погодни за даља упоређивања али и постављање нешто сложенијих захтева. 

Одговор на питање за колико више (мање) је кружића са леве (десне) стране 

захтева опажање разлике између два скупа, обојених и необојених кружића.   

 

 

 

 
Сл 43 Примери упоређивања са мање шума 

Пијаже је говорећи о конзервацији појма броја установио да су деца склона да 

појам бројности вежу за просторна груписања, те код објеката сложених са већим 

размацима који низ чине дужим,  мисле да је и бројност тих објеката већа. 

Следећи задатак намењен је опажању таквих ситуација уз сугерисање да се 

бројност проверава пребројавањем.  

 

 
Сл 44  Опажамо, али и пребројавамо 
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У следећем примеру видимо да оно што је веће по величини није и веће 

бројности.  

 
Сл 45  Да ли је већи број малина или лубеница? 

 

Примери које смо издвојили подстичу пребројавања путем којег се формирају 

идеје о првих пет бројева уз коришћење њихових назива.  

Као што су скупови на сензорном нивоу подређени развоју идеје о броју, тако је 

идеја почетних бројева подређена формирању идеја о релацијама и рачунским 

операцијама сабирања и одузимања које се у оквиру блока бројева до 5 и 

утемељују.  

У оквиру теме бројања предлажемо и формирање идеје о адитивној схеми, коју 

можемо описати као унију два скупа без заједничких елемената. Уз ту схему иде 

задатак сабирања (када се зна број елемената два скупа, а тражи се број 

елемената њихове уније)  или задатак одузимања (када се зна број елемената те 

уније и једног од тих скупова, а тражи се број елемената другог од њих). Такви 

задаци садрже питања: „колико је то укупно“, „колико је било“, „колико 

преостаје“ и сл.  У педагошком смислу, такви задаци су оправдани  јер деца 

одговарају на питања  пребројавањем (а не рачунањем), ослањајући се на 

визуелне представе скупова. На овај начин уче се правилном схватању речи 

„укупно“, „било је“, „остало је“ итд.  Реализација ових садржаја значајно  

олакшава обраду бројева у оквиру бројевних блокова, кад се бројеви и операције 

са њима симболички означавају, а одговори дају путем срачунавања збирова и 

разлика. Следећи примери илуструју задатке путем којих можемо утицати на 

формирање адитивних схема на предшколском узрасту. 
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Сл. 46 Захтеви засновани на адитивним схемама 

 

Напоменимо, такође, да је у животним ситуацијама адитивна схема представа која 

стоји уз разне активности које описујемо говорећи „додато је“, „скупљено је“, 

„сабрано је“ итд. али и „одузето је“, „смањено је“ итд. зависно од два горе 

поменута задатка. Такве изразе схватамо као опис разних манипулативних радњи 

са скуповима објеката реалног света, а не као операције са бројевима.  

 

1.3.6.3   Бројеви  до 5 

 

У развоју идеја о броју у литератури се наводе два приступа: скуповни и бројевни. 

У скуповном прилазу, при формирању појма природних бројева, полази се од 

неких основних скуповних појмова, као што су: придруживање, упоређивање и 

изграђивање појмова једнакобројни, неједнакобројни, скуп са више елемената и 

сл. , наводи М. Дејић (2003., стр. 96). Како сви скупови једне класе имају 

подједнако елемената, то је њихов број основно обележје, односно заједничка 

особина свих једнакобројних скупова. Отуда  се за сваку класу уводи термин, 

назив и симбол који одговара тој класи. Бројевни приступ аутор одређује као 

формирање појмова природних бројева разним активностима бројања. Бројање 

Колико има бојица у левој кутији? 

Колико има бојица у десној кутији? 

Колико је то укупно бојица? 

Колико је било сокова? 

Колико је попијено? 

Колико сокова је остало? 
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започиње именовањем предмета, а затим прелази на апстрактнији ниво без 

именовања предмета са циљем да се схвати место броја у бројевном низу. 

Прављењем “бројевне лествице“ деца уочавају да се сваки број састоји од 

јединица, односно да је сваки следећи број за један већи од претходног и да је 

сваки претходни за један мањи од следећег. Бројевни приступ ослања се на знање 

деце да броје. По мишљењу аутора у процесу формирања појма броја потребно је 

комбиновати ова два приступа. (М. Дејић, 2003., стр. 99).  

За сваки број из блока бројева до 5  узимамо да представља посебан појам, тако да 

се уводи  појединачно, уз посебно организовану математичку активност.  

Формирање појмова почетних бројева у припремном периоду може почети 

опажањем једнакобројних скупова који су њихови примери.  На следећој 

илустрацији  виде се двочлани скупови различитих врста објеката. Усмеравањем 

пажње на скупове са два елемента и занемаривањем свега што остаје у позадини 

васпитач истиче примере двочланих скупова говорећи “ На слици видимо два 

балона, два лептира, два облака, две птице, две јабуке, две печурке и сл. „ 

 
Сл 47. Број 2 

Развој идеје о броју почива на заједничком својству свих еквивалентних скупова 

али и  на успостављању  везе са бројевима који му претходе односно следе. У 

следећем примеру  видимо такви везу међу бројевима 1 и 2, односно 2 и 3. Прва 

слика показује тренутак у којем се уочавају два дисјунктна скупа, а друга 

ситуацију након преслагања објеката који су њихови елементи. Наредна слика 

такође представља процес регруписања и преслагања објеката путем које  је 

могуће утицати на развој представа о следбенику неког броја.  
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    Сл 48. Број 2  

На следећим илустрацијама можемо видети како се број два јавља на месту првог, 

односно другог сабирка, умањеника, умањиоца и разлике.   

 
Сл. 49 Број два као сабирак 

 Сл. 50 Број два као умањеник, умањилац и  разлика 

Како у српском језику постоје различити облици за женски и мушки род то је 

пожељно укључити примере објеката чији се називи јављају у оба рода. (два 

колача, две јабуке и сл.) У претходном излагању истакли смо значај иконичког 

представљања математичких појмова. Бројевне слике представљају типичне 

На полици је била једна јабука. 

Додата је још једна.  

На полици су две јабуке.  

На полици су биле две јабуке. 

Додата је још једна.  

На полици су сада три јабуке.  
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идеограме за бројеве. Оне не садрже знатнији шум које слике реалних објеката 

поседују, већ истичу карактеристично својство скупа, његову бројност. Једначење 

слика предмета из реалног окружења са одабраним идеограмима представља фини 

дидактички прелаз са једне на другу раван апстракције. У следећем примеру види 

се такво једначење са циљем да се истакну различити начини груписања објеката. 

Са леве стране налазе се груписани плодови, јабуке и крушке, а са десне стране 

идеограми таквих различитих врста елемената и начина њиховог груписања.  

 

 
51. Једначење примера са више шума и оних са мање шума 

 

За предшколски узраст такође су значајне вежбе које у оквиру блока бројева до 5 

подстичу формирање адитивних схема. На следећој илустрацији се са леве стране 

могу видети примери два дисјунктна скупа (укључујући и онај без елемената), а са 

десне стране идеограми који представља унију два одабрана скупа. Боја и врста 

објеката унети су као намеран шум.  Ове предаритметичке вежбе представљају 

припрему за извођење операције сабирања која ће касније уследити. У овом 

примеру истиче се и нула као сабирак на опажајном нивоу. 
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52  Предаритметичке вежбе сабирања 

Са сличним примерима (и у оквиру скупова чија бројност не прелази пет) 

доприносимо формирању блока бројева до 5. Како се бројеви још и симболички 

означавају остаје питање читања, односно писања симбола на предшколском 

узрасту. Узимајући у обзир постојећи програм првог разреда основне школе 

сматрамо да писање цифара на овом узрасту није неопходно. Но како 

интересовања  деце обично иду у том правцу важно је да васпитач (уколико се 

определи за увођење симбола), вежбама инсистира и на њиховом правилном 

писању.  

Цифре се пишу једним, два или највише у три потеза. Један потез представља 

непрекидно кретање врха оловке док то кретање не стане, да би се променио 

правац писања или се пренео врх оловке на неко друго место. На следећој слици 

стрелице показују ток и редослед потеза којим се правилно пишу цифре од 1 до 9. 

 

 

Сл. 53  Правилно писање цифара 
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Писање почиње идући слева надесно и одозго надоле. Сасвим сигирно да је боље 

за децу, васпитаче и учитеље да писање од почетка тече на правилан начин него 

ли да се лоше навике касније исправљају. Вежбе писања почињу кретањем руке 

по назначеним стрелицама, уз писање цифара већег и мањег формата.  

 
Сл. 54  Писање цифара већег и мањег формата 

Када се такви покрети више пута понове, бивају запамћени. Њиховим 

понављањем и сами теже све већој правилности (тј. писање постаје увежбаније и 

лепше). Није  грешка ако се неки потез разбије на два – случај кад рука иде надоле 

и кад иде негоре. Такви примери су писање нуле, шестице и осмице. 

 

  Сл. 55  Писање цифара из два потеза 

 

1.3.6.4   Бројеви до 10 

 

Сматрамо да формирање бројева од 6 до 10 треба утемељити на нешто другачијим 

основамо у односу на оне почетне из блока бројева до 5. Ослањајући се на 

менталне представе адитивних схема, формирање појма бројева 6 и 7 можемо 

започети опажањем  по два дисјунктна скупа од којих први садржи пет, а други 

један односно два елемента. На овај начин се бројеви 6 и 7 не уводе као 

карактеристично својство еквивалентних скупова, већ као карактеристични 

збирови  5 + 1  и  5 + 2 . На следећој илустрацији се виде такве адитивне схеме 

које дају повод увођењу бројева  6 и 7 уз ослањање на формиране представе о 

бројевима из претходног блока. Желимо рећи да почетни бројеви  из блока 
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бројева до 5 учествују у грађењу и формирању представа оних бројева из блока 

бројева до 10.  

 

                                             
Сл. 56 Бројеви шест и седам 

Овакав приступ подстиче опажање броја пет као целине без поновног 

пребројавања свих његових елемената. Опажањем руке са пет прстију и 

добројавањем једног или два прста развија се идеја о броју 6 односно 7.  

Коришћењем дидактичког материјала и парадигматских слика представе о овим 

бројевима постају јасније. Деца се врло рано срећу са коцкицама за игру или 

доминама са карактеристичним просторним кодификовањем бројева до 6. Такву 

основу потребно је искористити и деци понудити илустрације на којима се такви 

начини груписања могу уочити. На следећој слици приказани су примери који код 

деце подстичу опажање структуре броја 6, што је независно од активности  

пребројавања и издвајања појединачних елемента опажаног скупа.   

        
Сл. 57 Опажање структуре броја 6 

 

Ротирањем домина или пак „читањем“ бројева у оба смера (с лева на десно и с 

десна на лево) на опажајном нивоу се може уочити правило замене места 

сабирака, које се у раду са  конкретним бројевима и одговарајућим опажајним 

ситуацијама утемељује у првом разреду основне школе.  

Бројеви 6 и 7 могу се уводити у пару са циљем да се збирови до 6 односно 7 

лакше меморишу. На сличним примерима уводимо и појам броја 8. Постоје два 

разлога због којих сматрамо да увођење бројева 9 и 10 треба да тече истовремено, 

односну у пару на једној математичкој активности. Број 10 се лакше опажа него 

број 9. У том контексту је број 10 подређен формирању представе о броју девет 
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обзиром да се 9 види као 10 – 1. Други разлог је тај што се број 9 пише једном 

цифром, а број 10 са две и први је двоцифрен број који деца усвајају. Због те 

разлике и контраста између једноцифрених и двоцифрених бројева сматрамо да 

ове бројеве на предшколсом узрасту треба истовремено уводити.  

 
Сл. 58 Иконичке репрезентације бројева 9 и 10 

Употреби парадигматских слика претходи рад са манипулативним дидактичким 

материјалом. Посебно су корисна вежбања која подразумевају слагање жетона у 

матрице са пет, осносно десет поља која уједно постаје носилац менталне 

представе о десетици. Када се жетони слажу у картонске матрице поштујемо 

распоред слагања слева на десно, и одоздо нагоре. Тако употреба парадигматских 

слика добија своје значење у манипулативним активностима деце. Свака од 

бројевних слика може добити и свој назив као на пример: слагалица од седам 

жетона (кружића) и сл. Стандардне слагалице којима представљамо бројеве од 1 

до 10 представљене су на доњој слици.  

 

 
Сл. 59  Слагалице бројева од 1 до 10 

 

Пошто слагалице треба да буду поређане истим редоследом којим ређамо називе 

бројева васпитач може показивати по једну слагалицу идући с лева на десно при 

чему ће деца правилно бројати до 10. Идући супротним смером од слагалице са 

10, ка слагалици са једним кружићем деца ђе ређати називе обрнутим редом, 
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односно бројаће уназад.  Приметимо и да су слагалице тако дизајниране да се 

одмах види која од које има већи број кружића. Тако уз слике слагалица могу ићи 

и поређења бројева.  Издвајањем по  две слагалице, рецимо, слагалица четири и 

слагалица седам, васпитач пита која има већи број кружића. Очекујемо да ће деца 

одговорити да је то слагалица „седам“. На овом месту може се направити и корак 

уопштавања па питати који је број већи, седам или четири. Путем оваквих вежби 

деца формирају представу о скупу првих десет природних бројева као уређеном 

скупу, тј. свака његова два различита члана су упоредиви – један је мањи од 

другог, односно други је већи од првог. 

Питање поређења бројева употребом симбола (како је у програму за припремни 

предшколски период  наведено)  размотрићемо у даљем излагању. Релацијски 

знаци мање и веће изражавају се одговарајућим симболима који стоје између 

бројева. Ову чињеницу истичемо зато што се у већини књига намењених деци 

често сусрећемо са употребом ових знакова између типичних цртежа 

геометријских фигура, односно других слика. Употреба свих математичких 

симбола припада симболичком окружењу и тако треба да остане. Дакле, увођење 

знакова мање и веће претпоставља оспособљеност деце за правилно писање 

бројева до пет као и разумевање значења речи више (мање) које утемељујемо 

поређењем скупова на опажајном нивоу.  

Основна потешкоћа са којом се деца сусрећу у коришћењу ових знакова јесте 

разликовање њихове оријентације. Историјски посматрано ови симболи настали 

су као „уштипнути“ знак једнакости са једне стране. Илустрација која следи 

показује како се деци може помоћи у разликовању оријентације ова два знака.  

 

                 

 

Сл. 60 Знаци веће, мање 
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Уз ове илустрације можемо рећи да рода отвара кљун на ону страну где има више 

жаба. Цифре су записане испод примера бројева које представљају и који се 

упоређују, а знаци мање и веће испод кљуна роде који се отварају према већем 

броју. Следећа вежба намењена је правилном читању записа у којима се појављују 

поменути релацијски знаци.  

 
Сл 61. Правилно читање математичких записа уз везивање значења за слике 

 

Поред правилног читања ових знакова потребно је и оспособљавање деце за 

њихово правилно записивање. Као и случају писања цифара, одговарајућим 

стрелицама сугеришемо њихово правилно записивање.  

   Сл. 62 Вежбе писања 

Мишљења смо да употреба математичких симбола на предшколском узрасту није 

неопходна барем у данашњим околностима када је полазак у школу одређен 

узрастом од 7 година и школским програмима који увођење математичких 

симбола предвиђају у првом разреду основне школе. Верујемо да акценат 

предшколских активности треба да буде на формирању менталних представа о 

математичким појмовима, правилима и идејама чије симболичко 

означавање почиње поласком у школу. На овом узрасту, које још можемо 

означити и као предворје аритметике, градимо платформу за даљи развој 

симболичког мишљења. Иако је чињеница да математички појмови постају 

оперативни тек када се одвоје од опажајних искустава са деперцептуализацијом 

на овом узрасту не треба журити, већ те процесе препустити настави математике 

која је и по својој структури формалнија. Искуства показују да преурањена 

вербална саопштавања,  и оперисања математичким симболима, без разумевања 
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њиховог значења, коче развој симболичког мишљења и отежавају учење 

математике у каснијим разредима основне школе. Због тога ћемо наше излагање о 

сабирању и одузимању (који су припремним програмом предвиђени) више 

усмерити ка одговарајућој припреми за извођење ових математичких операција и 

њима одговарајућих математиччких идеја него ли оспособљавању деце за 

састављање израза и рачунање.  

 

 

1.3.6.5   Сабирање и одузимање на предшколском узрасту 

 

Учење математичких операција сабирања и одузимања предвиђени су актуелним 

програмима предшколског припремног и програмом првог разреда основне 

школе. Природан оквир за грађење таблице сабирање јесте блок бројева до 20 у 

оквиру којег се налазе и примери збирови чија вредност премашује десет. Тек 

пошто дете овлада свим случајевима сабирања односно одузимања до 20 уз 

разумевање одговарајућих аритметичких правила можемо рећи да је овладало 

овим рачунским радњама. Због тога сабирање и одузимање у оквиру блока 

бројева до 10 на предшколском узрасту нема потпуног смисла обзиром на 

одсуство континуитета који је за разумевање ових операција неопходан. Задаци 

сабирања претпостваљају познату бројност два скупа да би се пронашла бројност 

трећег,  који је њихова унија. Припрема за извођење ових операција састоји се од 

различитих начина груписања објеката реалног света и утврђивања њиховог 

укупног броја путем пребројавања. У току овог периода заснованом на 

манипулисању објеката реланог света не говоримо о сабирању или одузимању већ 

о њиховом груписању. Посебно би истакли значај дидактичког прелаза са 

манипулативних радњи на иконички ниво представљања ситуација које дају 

повод сабирању. У Играма једначења, проф. Марјановић наводи примере 

једначења објеката реалног света са одабраним идеограмима. У следећем примеру 

су са леве стране приказани различити начини груписања пет објеката, а са десне 

идеограми таквих ситуација. Овде још увек није реч о сабирању, већ 
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апстраховању свих небитних својстава уз истицање једног битног, а то је начин 

груписања.  

 
Сл. 63 Једначење примера са више са онима који поседују мање шума 

 

У следећој игри се уочава присуство радње за коју можемо рећи да представља 

итуитивно сабирање. Са леве стране се налазе примери два дисјунктна скупа чија 

се бројност опажа, а са десне идеограми скупова који су њихова унија. Од детета 

се очекује да једначи ове примере, али не путем подударности као у претходном 

примеру, већ извођењем операције сабирања на менталном плану. Постоји 

разлика у једначењу објеката путем њиховог простог упоређивања (подударањем)  

и оног који се заснива на унирању приказаних скупова. Следећи пример још увек 

не представља сабирање као математичку операцију већ припрему за њено 

извођење. Боја и врста елемената искоришћени су као шум који је небитан за 

укупан број елеменат који је приказан идеограмом са десне стране. Овакве игре не 

подразумевају употребу назива и симбола, односно коришћење било каквог 

математичког језика. Суштина активности је у опажању и откривање уније два 

скупа на мисаоном плану. Заступљени су и примери у којима се нула види као 

могући сабирак. 
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Сл. 64 Интуитивно сабирање (М. Марјановић, Игре једначења,2001) 

 

Сличне игре погодне су и за развој представа о одузимању. У следећем примеру 

илустроване су ситуације које представаљају повод за одузимање. Но, њихов циљ 

је превасходно  да се дете навикава на опажање таквих ситуација које су 

приказане примерима са више шума и њиховим једначењем са примерима који 

поседују мање шума.  

 
 

Сл. 65  Једначење примера који дају повод одузимању 

Следећи пример који ћемо означити као интуитивно одузимање посвећен је 

формирању представа о разлици два скупа. Са леве стране могу се уочити три 

скупа чаша, оних које су празне,  пуне и њихова унија. Примере са леве стране 
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дете једначи са примера који се налазе са десне стране, а представљају разлику 

два скупа (укупног броја и празних чаша). Уз овакве примере погодна је употреба 

речи било је, попијено је, остало је.... 

 
Сл. 66  Интуитивно одузимање 

 

Увођење операција сабирања и одузимања употребом математичких симбола 

препоставља формиране представе о бројевима до 5 и представе о адитивним 

схемама. Сабирање се као операција може разбити на неколико битних корака: 

 

 уочавање два дисјунктна скупа чију бројност знамо (адитивних схема) 

 записивање збира који те схеме прати (a + b)  

 срачунавање вредности збира (a + b = c)  

 

Први корак у увођењу операције сабирања је записивање које се састоји од 

коришћења знака „плус“ и састављања збира као записа коме је претходила 

представа о два скупа. Писање збирова је један корак у обради сабирања и врло је 

значајно одвојити га од „рачунања“ тј. од питања „а колико је то“ које тада 

подразумева цифарско записивање укупног броја чланова. Зато активност 

записивања збирова (без рачунања) треба истаћи као значајан корак и посветити 

им одређен број вежби. У овој фази децу је потребно постепено оспособљавати за 

правилно читање и писање математичког знака „плус“. Следећи пример намењен 

је правилном читању овог знака и једначењу математичких записа (збирова) са 

сликама који су њихови примери. 
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Сл. 67  Збир два броја 

 

Кад се два скупа узимају као њихова унија пише се збир, нпр., 2 + 3, а кад се 

бројност те уније изражава цифарски пише се цифарски запис тог броја, нпр.,  5. 

Тако имамо две различите ознаке за један те исти број (овде у нашем примеру, 

број „пет“). Кад се истиче да те ознаке представљају исти број тј. кад се оне на тој 

основи једначе пише се знак једнакости између њих (нпр., пише се 2 + 3 = 5). Како 

је сваки број једнак само самом себи, не треба знак једнакости схватати као 

једначење бројева него као једначење различитих ознака за један те исти број.  

Следећи пример илуструје овакав наш став.  

  

Сл. 68  Знак једнакости 

Одузимање се као и сабирање обрађује у три  корака: уочавањем разлике два 

скупа,  њеним записивањем и једначењем те ознаке са цифарским записом. 

Писању разлике претходи представа о адитивној схеми уз коју је сугерисан 

задатак одузимања. У следећим примерима могу се уочити три поменута корака. 
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Сл. 69  Уочавање и записивање разлике 

 

 
Сл. 70  Срачунавање разлике 

Оспособљавање деце за сабирање и одузимање сложен је методички задатак. 

Подразумева коришћење великог броја техника које се у раду са децом 

примењују. У претходном примеру види се примена држача места, који имају 

улогу да подрже децу у правилном записивању разлика и њихове вредности. Са 

друге стране уочавамо и промену у степену апстрактности, односно шума који 

одабрани примери поседују.  

Уз одузимање природно долази и обрада нуле као броја чији смисао се везује за 

„празно место“, бројањем уназад или одузимањем при којем „ништа не остаје“. 

Следећи задаци илуструју овакав начин осмишљавања нуле као броја.  

 

 

Сл. 71 Осмишљавање нуле путем бројања уназад  и  разлике два броја 
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У намери да наше досадашње излагање систематизујемо изнећемо неколико 

битних закључака. Предшколски период је време интезивног развоја детета, 

плодоносан за различите васпитно образовне утицаје.  На овом узрасту потребно 

је подстицати развој менталних представа о математичким појмова како би деца 

достигла потребну спремност и мисаону готовост за школу. Циљ уношења 

математичких садржаја у предшколске програме не би требало да буде стицање 

било какавих математичких знања, већ стварање платформе за развој симболичког 

мишљења и изучавање математике као наставног предмета у почетним разредима 

основне школе. Деца на овом узрасту формирају представе о елементарним 

математичким појмовима кроз непосредна искуства у контакту са предметима 

окружујуће стварности. Сви почетни математематички појмови се налазе на 

опажајном нивоу. Уопштавањем таквих искустава и преласком на иконички ниво 

представљања опажаних ситуација стварамо основу за развој математичког језика 

и правилну употребу математичких симбола. На овај начин ублажавамо 

„семантички шок“ којем су деца  изложена поласком у школу. Прихватајуће 

кључне ставове когнитивистичких, конструктивистичких и структуралистичких 

теорија о развоју мишљења и раним периодима учења, те узимајући у обзир 

детаљну дидактичку анализу математичких садржаја, сматрамо да суштину 

„предшколске математике“ чине  активности деце и васпитача усмерене ка 

формирању иконичких представа и обогаћивању природног језика називима 

појединих аритметичких и геометријских појмова. Припремни период 

схватамо као транзициони у којем је потребно обезбедити услове за фине 

дидактичке прелазе са конкретног на апстрактније начине мишљења и оперисање 

математичким симболима. 
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Сл. 72 Суштинске одлике „предшколске математике“ 
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2.  Дидактичке игре за развој почетних математичких појмова 

 

2.1  Појам и значај дидактичких игара за децу 

   

Доминантна и најприроднија активност деце је игра. Дечијом игром одушевљена 

је већина одраслих: песника, педагога, психолога, математичара и других  који се 

у различитим облицима игри радо враћају. „Игра је пут деце ка сазнању света у 

којем живе и која су позвана да га измене“ (М. Горки). Заблуде о игри као 

доколици и разбрибриги давно су срушене. О примени игре у васпитању пуно се 

писало. Ж.Ж Русо је писао да „деца у игри без молби са осмехом подносе све оно 

за шта би под другим условима проливала читаве потоке суза“. Игра је одувек 

била инересантно подручје истраживања обзиром да се у новим условима јавља у 

новим формама. Промене у друштву утичу на промену и врсту игара које деца 

играју. У игри се дете понаша спонтано, природно и са њим је лако успостваити 

контакт. Она утиче на све области дететовог развоја: моторичког, емоционалног, 

интелектуалног и социјалног. Неуролошка истраживања која су вршена последње 

деценије откривају биолошке механизме и утицај игара на развој дечијег 

мишљења и интелигенције. Некада се сматрало да је интелигенција наследна, а 

данас можемо рећи да је таква тврдња само делимично тачна. Наиме наследан је 

број нервних ћелија који нам је у зависности од генетског материјала дат 

рођењем. Међутим, број неврних ћелија није једино што одређује интелигенцију, 

односно интелектуалне способности човека. Бројна истраживања вршена у 

лабораторијама познатих светских универзитета попут Оксфорда, Кембриџа и сл, 

показују да на различите врсте интелигенције, као и на мисаоне способности 

појединца утиче број веза (синапси) које се међу нервним ћелијама (неуронима) 

јављају. То указује на велики значај раних игара за децу превасходно оних 

моторичких које подстичу развој крупне, а потом и ситне моторике. Координација 

ока и ситних покрета руку доприноси развоју мишљења како данас знамо. 

Информације која децу прерађују бележе се у трајној меморији једино ако су 

успостваљене асоцијативне везе прво међу објектима, а потом међу појмовима. 

Познавање неповезаних чињеница не доводи до функционалних знања, корисних 
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и применљивих у свакодневним животним ситуацијама. Анализом резултата 

истраживања (Pisa тестирања којима су мерена функционална знања из области 

математике), можемо закључити да су деца са подручја Кине, Сингапура и других 

азијских земаља најуспешнија. Такав податак навео је многе истраживаче да 

утврде разлоге и пронађу објашњења у образовним системима ових земаља. 

Презентујући своје, као и резултате других истраживања наш специјалиста 

неурологије др Ранко Рајовић сматра да је учење деце са азијског континента 

засновано на сликовном писму, што олакшава васпитно образовне утицaје на 

веома раном узрасту. Његов став да сликовност игра значајну улогу у процесу 

развоја мишљења и интелигенције има утмемељење и у многим когнитивним 

теоријама учења. У историјском развоју васпитања велики број педагошких 

класика указивао  је на значај и незаменљиву улогу игре у развоју деце. Бавећи се 

веома детаљно проблемима дечије игре Н. Трнавац (1983) износи 

карактеристичне погледе на игру током дугог временског раздобља. Наводи 

податке да је Платон упоредо са својим мишљењем о игри навео примере 

коришћења игара у васпитно образовном раду још из Старог Египта. „Најпре су 

наиме баш за поуку децу у рачунању пронађени такви поступци да је учење 

спојено са игром и забавом. Тако деле венце и јабуке сад  међу више, сад међу 

мање деце, тако да укупан број остаје исти, а да свако добије једнак део“. Сличне 

„математичке игре“ у којима се употребљавају „зделице од злата, сребра и других 

твари и које су међусобно измешане или неизмешане“, Платон је препоручивао за 

атинску децу. Јасно је да се већ у овом периоду ради о сасвим намерно 

припремљеним дидактичким играма које су намењене за обуку деце рачунању. 

Римски педагог Квинтилијан посебно је истицао да настава на раном узрасту 

треба да има карактер забаве, јер „принудно учење“ доводи до тога да „деца 

омрзну учење занавек“. Нејвећи класик и утемељивач дидактике Ј. А. Коменски 

сачинио  је читав програм дечијих игара које се могу примењивати од најранијег 

узраста. Сматрао је да да су кретање и игра природна стања здравог детета, да 

деца стално желе нешто да раде и да им то треба омогућити. Он је забележио и 

најстарију дидактичку игру за развој говора: „Петре не препапри папром папрем 

папрењак“.  Иако је наступао са извесном дозом озбиљности према образовању 

младих, Џ. Лок је увидео да ако у васпитању превлада строгост и дисциплина и 
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победе непокорну ћуд, тада ће се јавити болест опаснија од свих, убијена воља 

потиштених створења која не могу бити корисна ни себи ни другима. Као 

сензуалиста, Лок је предност давао чулима и чулном искуству која се стичу у 

контакту са дидактичким материјалима за игру, над готовим и купљеним 

играчкама. Жан Жак Русо је о детету писао као личности коју треба поштовати. „ 

Дете хоће сваку ствар да опипа, да је узме у руку, немојте се опирати овом 

немиру: њему има дете да захвали за врло потребно знање“. Фридрих Фребел је 

ипак први дечију игру поставио као окосницу свог васпитног поступка, коме је 

циљ био саморазвој уз ослобањање унутрашњих снага детета. „Систем дарова“ 

које је наменио предшколској деци представља први разрађен систем дидактичких 

игара. Био је потпуно занесењачки одушевљен дечијом игром. Марија Монтесори 

постала је позната по својим материјалима и играчакама немењених  деци која су 

се спорије разивала. Истицала је да структура материјала управља учењем. 

Многи педагошки правци с почетка 20. века засновани су на игри. Покрет 

„Активна школа“ као основ читавог васпитно образовног рада узима игру и 

вештину васпитача да оно што жели деци представи у форми игре. Савремни 

поглед на примену игре у образовне сврхе дао је и Е. Каменов (1986) говорећи да 

суштина игре није да дете ради шта хоће, већ да хоће оно што ради. У 

литератури се најчешће помињу следеће врсте игара: дидактичке игре, покретне 

игре, стваралачке игре, игре идентификовања, логичке игре, музичке игре и сл. 

Основна карактеристика дидактичких игара јесте да су подређене васпитно-

образовним циљевима који су унапред постављени и садрже елементе учења. 

Суштину игре чини задатак који треба решити. Свака дидактичка игра има 

правила којих се треба придржавати да би се задатак решио. О дидактичким 

играма за децу предшколског узраста детаљно је писао Е. Каменов разрађујући 

читаве системе игара намењених предшколској деци. У нашој пракси дидкатичке 

игре још увек не заузимају место које им припада. Когнитивне теорије дечије игре 

давно су утврдили везе између начина на који се деца спонтано играју и њихове 

интелигенције. Ж.Пијаже, Џ. Брунер, и Л. Виготски бавили су се разрађивањем 

система игара за децу.  Системи дидактичких игара како наводи М. Пешић (1985) 

треба да испуњавају одређене захтеве  које треба да поштују васпитачи и 

учитељи: мотивација, примереност, отежање (превазилажење неке тешкоће), 
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групна аутокорекција и такмичење. Применом дидактичких игара активност 

детета доминира над активностима васпитача што је од кључног значаја за 

васпитно образовни рад. У игри дете опажа, процењује, открива, истражује, 

упознаје свет који гао окружује и гради лична сазнања. Анализирајући дидактичке 

математичке игре намењене деци предшколског узраста уочили смо велику 

разноврсност у форми, али  малу  разлику у циљевима и садржајима дидактичких 

игара. Већина њих подређена је развоју интелигенције и логичких операција тако 

да их не можемо сматрати математичким у пуном смислу. Врло је оскудан избор 

игара које су усмерене на формирање почетних математичких појмова. У овом 

раду је за нас посебно значајан систем математичких игара објављених у књизи за 

предшколску децу под називом   „Игре једначења“, аутора М. Марјановића. Игре 

које су приређене посвећене су формирању представа о математичким појмовима. 

Свака игра има јасно дефинисан циљ и не зaхтева коришћење било каквих 

математиких термина. Оне се изводе на опажајном нивоу и предвиђене су за игру 

у пару (одрасли, дете).  Примери математичких појмова са више шума налази се у 

колони испод наслова Мој знак, док се они са мање шума налазе у десној колони 

испод назива Твој знак. Одабрани знак из леве колоне једначи се са знаком из 

десне колоне. Ова техника једначења слика објеката и ситуација у којима је 

присутан већи шум са иконичким знаковима који поседују мање шума значајно 

доприноси апстраховању и уопштавању великог броја математичких својстава. 

Обзиром да смо један број примера ових игара приказали током дидактичке 

интерпретације математичких појмова у претходном делу рада, нећемо се даље 

задржавати на анализи примера овог заиста вредног издања за децу предшколског 

узраста. На следећој слици приказујемо игру упоређивања предмета по дужини. 
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Сл. 73  Игре једначења (М . Марјановић, 2001) 

У наставку рада кратко износимо и своја запажања везана за дечије издање 

Математика као игра, аутора М. Дејића за коју сматрамо да кроз активности 

опажања и цртања доприноси развоју логичког мишљења и математичких 

појмова. Примери задатака изложени су поступно и систематично уз постепено 

повећавање захтева које дете треба да испуни. Укључују велики  број аналитичко 

– синтетичких вежби важних за развој мисаоних операција детета предшколског 

узраста. На следећој слици приказана је једна таква игра.  

 
Сл. 74  Математика као игра (Б. Дејић и М . Дејић, 2012) 
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Посебна карактеристика ових игара јесте висок степен интеракције који се путем 

активноста бојења, цртања, доцртавања између детета и садржаја опажања 

остварује.  

Следећа игра посвећена је развоју идеја о уређеном низу и формирању појмова за 

један више, за један мање. Сматрамо да су овакве игре утемељене на значењу 

математичких појмова кључне за развој менталних представа на којима ће се 

темељити развој математичког језика и употреба симбола. Није реткост да се у 

радним листовима појам више, мање, за један више и мање везују за димензије 

простирања и величину објеката, што резултира неразумевањем поменутих 

појмова код деце предшколског узраста.  

 
Сл.75  Математика кроз игру (Б. Дејић и М . Дејић, 2012) 

У дидактичко-методичким наукама утемељен је велики број теорија учења и 

наставе. Свака од њих трасира правце васпитно образовног рада. Савремни 

приступи настави и образовном раду у предшколским установама, развијени су на 

темељима конструктивистичких теорија. Усмерени су на активно конструисање 

знања и поступке у којима централо место заузимају активности деце базиране на 

учењу путем решавања проблема, поступцима истраживања и откривања ствари, 

појава и њихових међусобних односа. У намери да математичке садржаје ставимо 

у функцију дететовог развоја и формирања почетних математичких појмова 
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креирали смо дидактички систем математичких игара које смо назвали 

хеуристичке математичке игре. У наставку рада настојаћемо да објаснимо 

значење појма „хеуристичке игре“, истакнемо њихова карактеристична својства, 

извршимо класификацију и наведемо примере таквих игара за децу прeдшколског 

узраста. 

 

2.2  Хеуристички приступ дидактичким игарама 

 

Реч хеуристика потиче од грчке речи (Εὑρίσκω – хеуриско) што значи откриће.  

Порекло ове речи налази се у  античкој грчкој и приписује славном Архимеду и 

његовом узвику Еурека!, који је усхићено изговорио приликом откривања 

хидростатичког закона. Речник социјалног рада дефинише хеуристику као науку о 

методама и принципима проналажења новог. У педагошком речнику ова реч 

означава методе и технике решавања проблема, учења и откривања који су 

базирани на искуству. У комуникацино-информационим технологијама 

хеуристика се дефинише као коришћење лако доступних информација, чија 

примена није строго одређена за конторлу решавања проблема од стране људи и 

машина. У научној терминологији хеуристички модел се дефнише као  метод који 

води новим открићима или сазнањима. За одређене појмове, хипотезе и теорије 

истиче се да имају превасходно хеуристички значај, што значи да, без обзира на 

њихову ваљаност и истинитост, могу послужити као добро подстицајно средство 

у проналажењу нових чињеница, као и у продуковању нових истраживања и 

теоријских расправа. Н. И. Кондакова (према Вилотијевић, 1999.) каже да је 

хеуристика наука која изучава закономерности и методику процеса тражења и 

налажења таквог решења неког задатка, при чему се на минимум своди оно што је 

сувишно и скраћује време за решавање у поређењу са другим познатим методама 

у истраживачкој делатности. Бавећи се питањима хеуристичких метода у настави 

математике М. Дејић (М. Дејић, 2002., стр.261) истиче ставове В. М Брадиса који 

хеуристичку методу дефинише као начин рада у којем  наставник не саопштава 

ученицима готова знања, већ их води до самосталног откривања знања и правила. 

О примени хеуристике у настави математике је према наводима М. Дејића 

детаљно проучавао Поља (G. Polya) према којем су темељи хеуристике у личном 
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искуству решавања задатака и искуству посматрања док други решавају задатке. 

Приликом решавања задатака могу се уочити карактеристичне фазе: разумевање 

задатка, стварање плана, извршавање плана и осврт на урађено. (М. Дејић,  стр. 

264).   Различите начине стицања знања (презентивне, појмовне, решавање 

проблема, откриће) Џ. Брунер тумачи као примере решавања проблема у коме 

постоје два дела: прво, изведени или интуитивни скок од чулних података до 

хипотезе до које се долази повезивањем спољашњих информација са унутрашњим 

мисаоним моделом и друго, провера хипотезе укључивањем нових чулних 

података.  Систематизујући теорије учења као и дидактиче теорије наставе М. 

Вилотијевић (1999) истиче значај Пијажевог и Брунерог концепта активног 

стицања знања над знањима која се у предавачкој настави добијају у готовом 

облику. Позиција појединца у стицању знања треба да буде таква, да он сам, у 

својој свести, гради слику стварности, да сам открива везе и односе у свету који 

гао кружује. Дакле, деци треба предочити податке и чињенице, а везе и односе 

између њих они сами треба да откривају. Суштина открића је у томе да деца уоче 

сличности и разлике међу предметима и појавама и да их на основу тога кодирају, 

тј. да на основу веза и односа поставе хијерархију. У даљој анализи теорија учења 

и наставе, М. Вилoтијевић наводи да ће деца моћи успешно да организују чулни 

материјал уколико су им обезбеђени услови за откривање узајамних веза. Сврха 

учења је по мишљењу Брунера класификовање појмова и знања у одређене 

логичке целине. Усвојени подаци и информације треба логично да се повежу, да 

би се схватила хијерархија грађе. Брунер (према Квашчев, 1978) наводи четири 

предности учења путем открића над другим приступима учења:  

 

 развија интелектуалне потенцијале, 

 појачава унутрашњу мотивацију (отриће је један вид поткрепљења) 

 развијају се технике откривања 

 даје бољу ретенцију зато што се у току учења организују информације 

 

 „Учење откивањем, схваћено у најширем смислу јесте једна од основних, 

најстаријих и најзначајних метода сазнања и мењања средине у којој људи живе и 

раде. У том смислу „откривање“ је један од неформалних, природних и спонтаних 
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облика учења које обезбеђује искуство из прве руке, које је незаменљиво и веома 

значајно у животу“ (Радовановић, 1978. стр.9) Претпоставке за учење откривањем 

јесу мотивација и усмеравање мисаоне активности деце у процесу формирања 

знања. Према Р. Радовановићу (Радовановић, 1989. стр. 11) постоји неколико 

модалитета учења путем открића: 

 откривање података посматрањем 

 решавање проблема на основу практичне делатности 

 откривање узрочно последичних веза 

 откривање имплицитног значења речи 

 критичко читање и преиспитивање података 

 откривање својстава из низа сродних објеката 

 откривање дефиниција у процесу формирања појмова 

 откривање практичног значења појмова 

 откривање односа између општег, посебног и појединачног 

 откривање флексибилних начина решавања проблема 

 отривање помоћу стваралачке маште.  

 

Када користимо термин „учење путем откривања“ мислимо пре свега на 

продуктиван рад у процесу васпитања и образовања, а не на откривање нечег 

сасвим новог.  Другим речима, дете стављамо у ситуацију да активношћу 

(мисаоном радњом) дође до решења задатка (открића), мада је оно што открива у 

науци и одраслима већ познато. Није реч о откривању нових научних појмова, већ 

њиховом формирању и утврђивању међусобних веза путем открића. Према 

схватањима представника руске школе (Виготски, Леонтјев, Гаљперин) умна 

делатност човека није ништа друго но преиначена слика човекове спољне, 

практичне активности. (Ђорђевић, 1997, стр. 466) Умну (мисаону радњу) 

Тализина дефинише као активност која се у потпуности остварује за себе, а њени 

објекти су представе или појмови. Тако нека радња, док постане мисаона, потпуно 

уопштена, скраћена и усвојена пролази кроз неколико етапа: 

 

1. упознавање са радњом (деца добијају упутства и неопходна објашњења о циљу 

радње, њихова пажња је усмерена према циљу) 
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2. етапа материјализоване радње (деца извршавају радњу у спољној, 

материјализованој форми) 

3. спољњег говора (елементи радње су дати у форми спољњег говора усменог или 

писаног) 

4. етапа „ говора за себе“(радња се обавља у облику изговарања у себи) 

5. мисаоној етапи ( радња се врши у облику унутрашњих речи, општава, 

скраћује). 

 

Познато је да неће у свакој ситуацији доћи до активности и мисаоних процеса. 

Деца ће бити мање или више пасивна  ако се у процесу сазнавања појмови и 

правила дају у готовом облику, или им се они само показују и приказују. Много је 

ефикасније када им се омогући бројне прилике за стицање искуства, у новим 

ситуацијама, ако могу да виде оно што раније нису запазила, ако се доведу до 

самоактивног става у испитивању и откривању суштинских фактора који доводе 

до решења проблема или сагледавања постављеног циља. (Ј. Ђорђевић, 1997, стр. 

467) Мисаони процеси бивају покренути онда када из сложених ситуација деца 

успеју да уоче и издвоје чињенице (везе и односе) које имају одлучујући значај за 

решавање постављеног задатака.  

Теорије учења о развоју тумаче процесе, а теорије наставе и васпитно образовног 

рада трасирају путеве и начине за ефикасну реализацију тих процеса. На 

темељима значаја учења путем открића развиле су се методе учења путем открића 

и решавања проблема (хеуристичке методе рада), као и целовити  дидактички 

системи наставног рада (проблемска и  хеуристичка настава).  О проблемској 

настави веома детаљно је писао Ј. Ђорђевић који истиче да се она  појавила као 

реакција на ригидне и пасивне поступке и методе у настави и да је имала 

различите називе: сократовска метода, хеуристичка матода наставе, истраживачка 

настава и сл. Процес сазнавања се у проблемској настави остварује као 

субјективно откриће детета уз подршку наставника. Њену суштину чини проблем 

и проблемска ситуација. Проблем је задатак који се увек јавља као проблем за 

одређеног појединца. За појединаца то је ситуација када постоји извесна 

потешкоћа, препрека у испуњењу неког циља или задовољења потребе. Роберт 

Гање сматра да су проблеми врхунски тип учења у хијерархији која се креће од 
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најједноставнијег условљавања, преко учења појмова и начела, до самог 

решавања проблема. Приликом решавања проблема долазе до изражаја неке 

разноврсности јер се проблеми као и појединци који их решавају одликују низом 

специфичности. Процес мишљења почиње схватањем проблемске ситуације. 

Разумевање проблема олакшава да се он успешно реши. Став детета према 

решавању проблема одређен је преходним искуствима и сазнањима. Васпитање 

мишљења почиње опажањем како наводи Ј. Ђорђевић. Због тога је неопходно 

децу усмеравати ка суштинским обележјима и ознакама предмета и појава. Из 

мноштва материјала потребно је издвојити оно што је битно и карактеристично. У 

ситуацијама решавања математичких проблема нужно је обратити пажњу на 

променљива обележја, она која показују тенденцију варирања, да код деце не би 

дошло до конфузије. Богојављенски и Менчинскаја (1965) указују да млади често 

не препознају правоугли троугао када им се прикажа у неуобичајеном или 

измењеном положају. Због тога када први пут уче о троглу треба усмерити 

њихову пажњу на различите дужине страница које нису битан елемент, већ онај 

који варира.  У формирању појмова путем решавања проблема пољски педагог 

Окоњ (1954) разликује три етапе (према Ј. Ђорђевићу, 1997, стр. 492)  

 Повезивање речи са одговарaјућим предметима 

 Формирање појмова помоћу упознавања спољних особина предмета и 

појава 

 Формирање научних појмова.  

 

  У трећој и најважнијој етапи разликује следеће кораке  

 

 Упоређивање предмета и појава 

 Проналажење заједничких, а затим различитих својстава,  

 Одређивање појма на основу утврђених својстава  

 Примена појма у новим ситуацијама.  

 

Из изложеног, како наводи Ђорђевић, произилази да је пут од опажања до 

апстракције (појма) не само сложен већ да је веома значајно и само опажање. Оно 

је услов не само за даљи процес апстраховања него представља и оријентацију за 
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тај процес. Зато је важно: какво је опажање, шта субјекат опажа и начин на који 

опажа. Да би се мисаони процеси одвијали у жељеном правцу, потребно је 

одабрати материјал за опажање: примере, узорке, предмете који ће подстаћи 

мисаоне процесе. До каквих мисаоних процеса ће доћи зависи од тога шта се 

опажа и како се опажа и шта се опажањем жели постићи.  Као што мисаони 

процеси утичу на опажање, тако и опажање утиче на токове мисаоних процеса. 

Разрађујући модел хеуристичке наставе М. Вилотијевић износи да је то модел 

учења који се састоји од низа задатака током чијих решавања деца самостално 

откривају појмове, правила и принципе. Хеуристичка настава не даје  знање, већ 

ствара услове за њихово стицање и развој. Пут учења је индуктиван од низа 

примера и појмова до општих закључака. Споља задати садржаји дати су да дете 

створи властити унутрашњи садржај образовања -  да га конструише. 

Синтетишући главне одлике хеуристичког образовања Вилотијевић наводи: 

садржај који извире из окружења, садржај учениковог мисаоног резултата, 

хеуристичкo удубљивање (круг мисли кроз активности које се изводе једна за 

другом) итд. У таквом моделу рада дете је конструктор свог знања, субјекат, не 

мање ангажован од васпитача. Васпитач је планер, организатор услова неко ко 

управља процесом сазнавања, а не преносилац готових информација. Искуствено 

стицање знања означава се не као преношење искустава са старијих на млађе, него 

учење из сопствених искустава.  Г. Шимић (1998, стр.89) наводи да је „метода 

проблемских ситуација, створена по идејама математичара (C. Gattegnoa 1911-

1980) дала изузетно добе резултате у развијању математичких појмова код деце 

предшколског узраста. То је активна метода, која ставља дете у ситуацију не да 

учи математику, већ да је само открива, изграђује.“ 

 

2.3   Појам, карактер и класификација хеуристичких математичких игара 

 

Трагајући за адекватним методама, поступцима, техникама и средствима, путем 

којих би  садржаје предшколске математике  најбоље ставили у службу дечијег 

развоја и формирања представа о почетним математичких појмова опредили смо 

се за хеуристички приступ и креиране  игре назвали хеуристичке математичке 

игре. У овој сложеници уочавају се три битна обележја: а) откриће - као метод  
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или начин на који се појмови на овом узрасту могу формирати, б) математичка 

својства објеката и ситуација окружујуће реалности путем којих утичемо на 

формирање представа о математичким појмовима и ц) игра као поступак или 

активност путем којем деца формирају математичке појмове. Поред три битне 

одреднице, хеуристичке математичке игре имају и друга карактеристична својства 

које у даљем тексту износимо. Када кажемо откриће првенствено мислимо на 

откривање математичких својстава објеката из реалног окружења, а потом на 

откривање веза и односа међу математичким појмовима. Пажљивим одабиром 

примера окружујуће стварности, блиске предшколском детету обезбеђујемо 

услове за издвајање битних математичких својстава која поседују сви 

представници једне класе. То „откриће“ учествује у даљој класификацији појма, 

једначењу са другим примерима исте класе или разликовању примера од 

непримера и контрапримера датог појма. Технике откривања у хеуристичким 

играма засноване су на: опажању и упоређивању по сличности (игре једначења), 

издвајању на основу разлика (игре визуелне дискриминације), процени и 

евалуацији (експерименталне игре). Неке игре засноване су на принципима 

комбинаторике (комбинаторне игре). Игре репрезентација посвећене су 

откривању практичних значења математичких појмова.  Пошто је неко 

математичко својство постало критеријум за класификовање других примера, 

деци омогућавамо да откривају нове примере за појмове који су формирани. Томе 

су намењене стваралачке игре које се заснивају на машти предшколског детета. 

Сазнавање кроз игру почива  на  опажајном и манипулативном искуству деце у 

контакту са предметима,  репрезентацијама објеката и ситуација реалног 

окружења. Математичка својства, која се препознају  у контакту са примерима 

окружујуће стварности, представљају основни садржај игре за формирање 

менталних представа о математичким појмовима. Формиране менталне 

представе и појмове видимо као крајње садржаје („продукте“) дечијих 

мисаоних напора. На том путу опажања, упоређивања,  једначења, 

класификовања, апстраховања и генерализовања математичких својстава игра 

има значајну улогу посредника. Хеуристичке игре осмишљене су као игровне 

активности са циљем. Циљеви, који су развојног и сазнајног карактера увек су 

прецизно формулисани. Решавање задатака води откривању неког 
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математичког својства, везе међу појмовима, нових примера или практичних 

значења математичких појмова. Хеуристичке игре, које у основи садрже 

активност решавања проблемског задатка омогућавају нам да на минимум 

сведемо све оно што је сувишно у математичким активностима деце. 

Прихватајући ставове структуралистичких теорија, пре свега Брунерове, потом 

уваженог психолога Р. Скемпа, путем хеуристичких игара желимо да утичемо на 

формирање иконичких представа за које сматрамо да кореспондирају са 

формираним појмовима и у случајевима када се њихови називи и симболи не 

користе. Због тога смо, као значајну у играма, користили технику једначења 

примера са више шума са оним примерима математичких појмова који поседују 

мање шума. Сликовно окружење, нарочито базирано на идеограмима 

математичких појмова представља фини дидактички прелаз са конкретних радњи, 

на апстрактне форме мишљења и оперисање математичким симболима. Надаље, 

индуктиван пут учења путем разноврсних примера захтева неку врсту 

уопштавања и структурисања. Сматрамо да би било важно установити логичку 

структуру игара, на такав начин да се поштују начела васпитно образовног рада 

као и природа математичких садржаја. Због тога смо хеуристичке игре поделели у 

неколико група. Као основ класификовања узимамо следеће критеријуме : 

 

 развојне способности и карактеристике деце предшколског узраста  

 циљеве васпитно образовног рада 

 математички садржај (математичка својства објеката) 

 технике откривања 

 организационе облике рада 

 дидактичка средства 

 

 

а) Подела игара према узрасту 

 

Полазећи од развојних карактеристика деце предшколског узраста, хеуристичке 

игре класификујемо у групе које су намењене деци: 4 до 6 и 5 до 7 година, 

узимајући у обзир све богатсво предшколског раздобља,  интезивног али 
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индивидуалног развоја деце. Није непознато да се у предшколском периоду могу 

јавити велике разлике у степену развоја међу децом које почивају на различитим 

наследним основама, социо-економским условима одрастања и њиховим 

активностима. Због тога су у групама узрастни распони двогодишњи, а примена 

одређених игара зависи од процене васпитача или родитеља и индивидуалне 

спремности сваког појединачног детета. Подела игара према узрасту условљена је 

такође и сложеношћу садржаја, примера и техника које се у игри примењују. 

Прихватајући становишта Виготског да формирање појмова почиње опажањем и 

класификовањем објеката првенствено по небитним својствима, то прве 

хеуристичке игре засноване на опажању и манипулацији одговарају управо овим 

захтевима. Садржаје игара за најмлађи узраст чине нематематичка својства 

објеката, као што су боја или намена. Потом следе игре које се заснивају на 

принципу опажања сличности међу објектима реалног окружења уз минималан 

шум какав је рецимо положај или боја објеката. За узраст 5 до 7 година креиране 

су игре које почивају на откривању математичких својства објеката блиским 

предшколском детету.  Игре које су посвећене формирању појмова, мање су 

захтевне од оних које подразумевају отривање веза или односа међу појмовима. 

Технике једначења са идеограмима доминантне су на овом узрасту и доприносе 

развоју иконичких представа у периоду када дете највише размишља у сликама. 

Погодне за овај узраст такође су и игре моделовања, стваралачке игре, 

комбинаторне итд. У зависности од степена моторичког развоја, социо - 

емоционалне зрелости и развоја интелектуалних способности врши се одабир 

поменутих игара. За узраст 5 до 7 година одабране су игре које обезбеђују услов 

за утемељење значења и фомирање представа о појмовима који ће се изучавати у 

првом разреду основне школе. Оне треба да допринесу адекватној припреми деце 

за школу и њима у наставку рада посвећујемо посебну пажњу. 

 

б) Подела игара према циљевима предшколске математике 

 

У складу са циљевима предвиђеним за одређени узраст креиране су игре које 

треба да допринесу њиховом остваривању. Усмереност према исходу односно 
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ономе што желимо остварити одређује и избор хеуристичких игара. Као крајње 

образовне исходе или жиже програма „предшколске математике“ видимо развој: 

 

 интелектуалних способности (мишљења) 

 менталних представа  о математичким појмовима 

 формалног језика (одређених назива и симбола за математичке појмове) 

 

Под интелектуалним способностима (способност мишљења) подразумевамо 

развој различитих мисоних операција: опажања, упоређивања, анализе, синтезе, 

евалуаације, решавања проблема, апстраховање, класификовање, способност 

конзервације, реверзибилност  у мишљењу и сл.  Формирање менталних 

представа о математичким појмовима схватамо као стварање менталних слика и 

схема у уму деце које се могу активирати у контакту са новим примерима класе 

којој припадају. Ментална слика формирана на основу разноврсних примера 

остаје трајно у памћењу детета и у  одсуству примера објеката из којих је потекла. 

То би значило да уколико је дете развило менталну слику о броју три, опажајући 

шест примера трочланих скупова, оно је у стању да у седмом и сваком следећем 

примеру трочланих скупова препозна њихову бројност. Менталне представе 

можемо сматрати менталним репрезентацијама ствари које тренутно чулно не 

доживљавамо. Обзиром да директно и емпиријско опажање формираних 

менталних представа у уму деце није могуће (бар не за сада) то су нам на 

располагању само алтернативне методе опажања менталних репрезентација 

математичких појмова. Према налазима когнитивних психолога менталне 

представе су аналогни кодови (облик репрезентације знања у којем су сачувана 

карактеристична перцептивна својства онога што је репрезентовано) физичким 

својствима објеката које опажамо у својој околини. Према Теорији двојног 

кодирања (А.Paivio, 1970)  могу се разликовати сликовни од симболичких кодова 

који припадају подручју језика. Менталне слике заправо су поједностављене 

слике које памтимо дуже неко објекте физичког света. На предшколском узрасту 

увид у менталне представе о математичким појмовима остварује се путем 

aктивности,  цртежа или модела. Дечији цртежи на известан начин 

кореспондирају са менталним представама које су формиране. Симболичко 

кодирање одликује употреба језика. Уколико дете правилно реагује на захтев:  
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издвој три жетона, или нацртај три кружића, можемо рећи да у његовом уму 

постоји формирана представа о броју три. Препознавање цифре 3 као ознаке, као 

и њено писање такође припада ономе што зовемо развој формалног језика. Но 

питање да ли тада можемо говорити о формираном броју три. Сматрамо да је и у 

тим условима развој броја још у току и да се његово формирање наставља 

захтевима који иду у правцу разумевања односа броја три и броја два, односно 

четири,  као бројева који му следе, или претходе. Познавање самих ознака за 

бројеве није оперативно и подређено је успостављању веза са другим 

математичким појмовима као што смо навели. Поред менталних слика на овом 

узрасту тежимо и развоју менталних схема попут адитивних,  које представљају 

менталну репрезентацију односа два или више дисјунктна скупа. Њихово 

формирање подређено је развоју идеја о рачунским операцијама сабирања и 

одузимања. Ментална слика представља репрезентацију појма, док ментална 

схема представља репрезентацију односа који међу појмовима постоје или 

комбинацију више менталних слика, како се наводи у радовима когнитивних 

психолога.  

На темељу претходног излагања можемо навести врсте игара које смо 

класификовали према крајњим образовним исходима предшколске математике. 

Хеуристичке игре усмерене на развој и формирање: 

 

 интелектуалних способности 

 менталних представа о математичким појмовима 

 математичког језика 

 

в)  Подела игара према математичким својствима објеката 

 

Уважавајући природу математике као науке поделу игара коју предлажемо 

утемељујемо на карактеристичним математичким својствима објеката о којима 

смо током дидактичке анализе садржаја детаљно говорили. Како су сви појмови 

на овом узрасту опажајни то су њихови примери објекти и ситуације из 

свакодневног искуства деце. У том контексту можемо говорити о хеуристичким 

играма за развој: 
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 способности оријентације – игре оријентације 

 идеја о броју, релацијама и операцијама са њима – предаритметичке игре 

 идеја о тополошким својствима – тополошке игре 

 идеја о пројективним својствима – пројективне игре 

 идеја о еуклидским својствима – еуклидске игре 

 идеја о метричким својствима – метричке игре 

 

г)  Подела игара према техникама открића (модалитетима учења) 

 

Уважавајући разноврсне модалитета учења путем открића, који кореспондирају са 

различитим техникама учења, предлажемо следећу класификацију игара: 

 

 откривање података посматрањем –  игре визуелне дискриминације 

 решавање проблема на основу практичне делатности – манипулативне 

игре 

 откривање узрочно последичних веза – комбинаторне игре  

 критичко читање и преиспитивање података – експерименталне игре 

 откривање својстава из низа сродних објеката – игре једначења 

 откривање практичног значења појмова – игре репрезентације 

 откривање помоћу стваралачке маште - стваралачке игре 

 

д)  Подела игара према организационим облицима рада 

 

Имајући и виду различите организационе облике рада хеуристичке игре можемо 

поделити на: колективне, тимске и индивидуалне.  

 

ђ)  Подела игара према употреби медија 

 

Развој нових информационих технологија утицао је и на смену дидактичких 

средстава која се у васпитно- образовном раду примењују. Многобројна 

традиционална дидактичка средства данас замењују рачунарски софтвери који 

обједињују разноврсне медије за пренос информација, интеракцију и повратну 
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информацију са садржајем који се проучава. Промишљајући о средствима путем 

којим би хеуристичке игре на најједноставнији и најеконимичнији начин биле 

примењене у конкретним активностима деце определили смо се за неколико врста 

дидактичких средстава и то: 

 

 Природни дидактички материјал 

 Ликовни дидактички материјал 

 Визуелна средства – слике и цртежи 

 Мултимедијални интерактивни софтвери 

 

Природни дидактички материјал као и објекти окружујуће стварности су прва 

средстава са којима деца долазе у контакт и манипулишући њима откривају 

одређена математичка својства те њихову дидактичку намену треба препознати и 

искористити. Зрна пасуља, кукуруза, врбове гране, штапови, сламчице,  кутије и 

сл. први су објекти коришћени у дидактичке сврхе којима се и данас враћамо. 

Ликовни материјали попут бојица, пластелина, теста за обликовање, водених 

бојица,  стандардни су материјали у раду са предшколском децом, па такве већ 

постојеће материјале примењујемо и у хеуристичким математичким играма. 

Највише времене изискује креирање визуелних средстава попут илустрација, 

цртежа и сл. које дају повод откривању неког математичког својства. У складу са 

сменом технологија сматрамо да су компјутерске пројекције игара утемељене на 

опажању  најекономичније решење. Применом хеуристичких игара у 

мултимедијалном облику обезбеђујемо повишени степен самосталности у раду 

деце кроз сталну повратну информацију коју рачунарски софтвери омогућавају. У 

том контескту омогућавамо и индивидуално напредовање деци која пратећи 

лични темпо развоја, бирају игре и напредују у складу са сопственим 

могућностима и способностима. Мултимедијални образовни софтвери у значајној 

мери могу индивидуализовати процес формирања представа о математичким 

појмовима код деце предшколског узраста. Како за полазну основу узимамо 

садржаје менталне математике, односно математике у сликама за предшколску 

децу, то креирање одговарајућих софтвера може имати примену на глобалном 
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нивоу, обзиром да језик није нужан посредник у овој фази стварања менталних 

представа о математичким појмовима.  

У намери да закључимо наше досадашње излагање о врстама хеуристичких игара 

рећи ћемо да је по нама развој мултимедијалних презентација и софтвера (уз 

обезбеђивање одговарајуће компјутерске опреме) најефикаснији и можда 

најекономични пут њиховог даљег развоја и примене у предшколским 

установама. Предложена класификација не мора бити коначна, већ полазна основа 

за класификовање хеуристичких игара према врсти математичких (или неких 

других) садржаја и другим дидактичко – методичким елементима васпитно 

образовног рада.  Одабрани називи игара утемељени су на научним терминима и 

нису прикладни да се користе у раду са децом.  

Следи шематски приказ дидактичког система хеуристичких математичких игара 

који смо разрадили. 

 
Схема 5  Систем  хеуристичких математичких игара 

 

У наставку рада представљамо низ примера хеуристичких игара, које због 

прегледности  излажемо поштујући њихов садржај и математичка својства 

објеката.  
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2.3.1  Игре оријентације 

 

Ослањајући се на различите технике откривања, примере игара за развој 

способности оријентације излажемо у виду неколико група. Прва група игара 

посвећена је визуелној дискриминацији и опажању леве и десне стране. Друга 

група обухвата игре једначења примера, на основу сличности  и то оних који 

поседују  више шума са примерима објеката који поседују мање шума. Трећу 

групу чине манипулативне игре које  стимулишу  практичну активност 

оријентације у простору. 

 

а) Вежбе визуелне дискриминације (лево-десно, горе – доле) 

 

  Прецртај предмет који је другачије постављен од осталих у низу.  
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Обоји  као што је показано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Игре  једначења  (лево-десно, горе – доле, изнад - испод) 

 

Задатак ове  игре јесте  

једначење смера у којем 

су окренуте оловке 

различитих боја са 

стрелицом као симболом 

којим означавамо 

смерево кретања лево и 

десно 
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У овој игри једначе се  

смерови у којем су 

окренуте оловке 

различитих боја са 

стрелицом као симболом 

којим означавамо 

смерево кретања горе и 

доле. 

У овом примеру 

интегрисана су четири 

основна смера кретања.  

Задатак  игре јесте 

једначење смерова у којем 

су окренуте ракете са 

стрелицама као 

симболима који те 

смерове приказују. 

У овом примеру 

интегрисана су четири 

коса смера кретања.  

Задатак игре јесте 

једначење смерова у којем 

су окренути објекти са 

више шума са стрелицама 

које поседују мање шума. 
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Задатак игре јесте 

једначење положаја 

предмета у односу на 

средишњу (бочну) раван у 

примерима који поседују 

више шума са примерима 

са десне стране  који 

имају минималан шум.  

У овој игри су заступљена 

четири могућа положаја 

која осмишљавају појмове 

лево – десно и горе-доле.  

Задатак  игре јесте 

једначење положаја 

објеката у односу на 

осовинску раван у 

примерима са више 

шума са идеограмима на 

којима су положаји 

испод и „на“ 

представљени.   
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в) Манипулативне игре  (лево-десно, изнад - испод) 

 

Постављањем  канапа и илустрације изражава се захтев да деца постављају 

апликације (балона, чарапа, заставица и сл. ) на леву односну десну страну. У 

другом примеру промењена је позиција посматрача.  

Задатак игре јесте 

једначење објеката леве 

и десне оријентације и 

то оних са десне стране 

који су заротирани и 

поседују више шума са 

онима који поседују 

мање шума са десне 

стране (левом и десном 

шаком)   

Са леве стране су кључеви 

који се налазе у различитим 

положајима. 

Задатак игре јесте једначење 

примера са леве стране са 

онима са десне стране, 

односно са онима леве и 

десне оријентације. 
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Уз следећу игру иду захтеви да деца ређају апликације како им стрелице показују 

или на начин који им се усмено саопштава:  

Ређај балоне с лева на десно.          Ређај балоне с десна на лево.  

 

У оквиру ове теме сматрамо да је важно утицати и на развој ситне моторике и 

оспособљавање деце за правилно повлачење црта на папиру у свим правцима и 

смеровима. Са једне стране графомоторичке вежбе обезбеђују основу за правилно 

писање цифара и математичких знакова који ће касније уследити, а са друге 

стране утемељују значење стрелици,  која има веома значајну улогу у почетним 

математичким активностима деце.  
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 Спајај тачкице, цртај стрелице и означи како се ракета креће. 
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2.3.2  Предаритметичке игре 

 

а)  Бројање  
 

Ређај жетоне како ти стрелице показују и броји колико жетона постављаш. 
   

  

 

Ређај куглице,  прави наруквице. Колико је перлица на свакој наруквици? 
  

                                                    

  

Задатак игре  је да деца на 

директан начин, кроз 

манипулативну активност, 

открију да на број објеката 

не утиче редослед слагања 

односно пребројавања. На 

постојеће матрице могу се 

слагати жетони или куглице 

прављене од пластелина. У 

циљу варирања врсте 

објеката могу се користити и 

жетони различитих боја. На 

крају активности резултат 

бројања је увек пет. 

Задатак ове игре јесте 

разумевање да на број 

не утиче врста 

(велична) објеката 

који се броје. На 

сликама се  налазе 

примери који дају 

повод упоређивању 

бројева и доприносе 

конзервацији бројева 

до 5.   
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На свако празно поље стави по једно дугме. Броји колико дугмади постављаш. 

 

 

 

У празна поља ређај семенке и броји. Колико семенки се налази на свакој слици?

  

 

Игра ређања семенки  посвећена је откривању својства уређености скупа у којем 

је сваки наредни број за један већи, односно сваки претходни за један мањи од 

датог броја. Игра такође доприноси и правилном бројању до 5 и бројању уназад 

од пет до један.  

 

б) Упоређивање бројева  (речи  више, мање и једнако) 

Колико је јабука? Без бројања реци колико је крушака? 

 

 

Игра подстиче откривање 

чињенице да на број не утичу 

врста и начин груписања 

објеката. У овој игри могу се 

варирати и остали примери из 

блока бројева до 5. 

Задатак  игре је 

упоређивање два скупа 

открићем успостваљене 

коресподенције 1-1 при 

којој није нужно 

пребројавање елемената 

другог скупа. 
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Преброј црвене  кружиће. Без бројања реци колико је плавих, а колико зелених. 

               

Теглу са више бомбона обој жутом бојом. 

 

Теглу са мање бомбона обој зеленом бојом. 

 

Задатак претходних игара јесте да деца открију да у једној од тегли има за једна 

или две бомбоне више, односно у другом случају мање. Осим уочавања овог 

својства подстичемо и правилну употребу речи више и мање. Следећа вежба 

креирана су са истим циљем али у случајевима када је видљива једнозначна 

кореподенција међу елементима скупова.  
 

 

Зеленом бојицом обој 

гране  које имају 

подједнак број листића 

са обе стране. 

Жутом обој гране које 

имају више листића са 

десне стране. 

Наранџасто обој гране 

које имају мање 

листића са десне 

стране. 



119 
 

На сваком тањирићу  нацртај по један колач. Колико је укупно колача? Без 

бројања реци колико је тањирића. За колико деце је спремљен ужина?  

 

У сваки корнету  доцртај по једну куглу сладоледа. Колико је кугли сладоледа?   

Колико је корнета? За колико деце је припремљен сладолед? 

 

в) Репрезентација бројева до 5 

 

 

Задатак игре је једначење 

примера за бројеве 1, 2 и 3 са 

леве стране који поседују више 

шума са онима са десне стране 

који поседују мање шума. Игра 

претпоставља откривање 

заједниког својства примера са 

леве и десне стране, а то је 

њихова бројност. 

У овој игри деца откривају 

различите начине 

груписања четири колача и 

једначе их са идеограмом 

који се налази са десне 

стране. Игра доприноси 

развоју менталних слика о 

структури броја четири.  
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Наредном игром подстичемо правилно разумевање и употребу назива за бројеве 

до 5.  

Обој једну, две,  три, четири и пет бомбона идући слева на десно.  

 

 

г)  Игре за развој адитивних схема – ментално сабирање и одузимање 

 

Игре које следе намењене су откривању адитивних схема које дају повод 

сабирању, односно одузимању. Игре једначења омогућавају деци да посматрајући 

слике са више шума које су смештене на левој страни, бирају одговарајуће 

идеограме са десне стране. Следеће игре доприносе откривању таквих схема.  

 

Обој  (1,2,3,4,5) црвено  а  (4,3,2,1, 0) бомбоне плаво.  

Колико је укупно бомбона на свакој слици појединачно? 

Задатак игре је откривање 

могућих начина груписања 

објеката петочланих 

скупова.   
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Посматрај слику са леве стране, па правилно обој кружиће са десне стране. 

 

 

Задатак  игре је 

формирање представа о 

адитивним схемама и 

различитим начинима 

груписања.   

Откривање ситуација које 

дају повод одузимању  и 

једначење са идеограмима 

таквих ситуација.  

Овакве игре подстичу и 

употребу израза било је, 

остало је ...   
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Следећа игра представља пример одузимања на иконички начин. 

Варирање бројности и 

врсте елемената у односу 

на претходну игру у 

развоју схема које дају 

повод одузимању.    

Након груписања 

конкретних објеката и 

сугерисања значења речи 

укупно (заједно) путем 

активности, у раду са 

децом прелазимо на већи 

ниво апстрактности. 

У овој игри подстичемо 

развој онога што зовемо 

сабирање на иконичком 

нивоу. Деца откривају да 

одговарајући скуп са 

десне стране под Твој 

знак представља унију 

два дисјунктна (са леве 

стране) приказана скупа.    
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Са леве стране уочава се велики број примера на којима се опажају три скупа, 

један са укупним бројем чаша (умањеник), празним чашама (умањилац) и пуним 

чашама који представља разлику два претходна скупа.   
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Циљ следеће игре јесте откривање адитивних схема са леве стране и њихово 

једначење са одговарајућим примерима  са десне стране. У питању су такође игре 

које подстичу сабирање  и одузимање  на интуитивном нивоу без употребе назива 

и симбола.  

 

 

 

Следеће игре намењене су откривању  различитих начина преслагања објеката  и 

развоју менталних представа о збиру три броја. 

 

  

 

Пример интуитивног 

сабирања које је 

иконички 

представљено 

Пример интуитивног 

одузимања  које смо 

иконички 

представили 

Задатак ове игре јесте преслагање група пакета и једначење са објектима који су 

сложени у растући низ, типа 0+3+1 = 0+1+3
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У оквиру предаритметичких вежби потребно је направити разлику између 

природних и редних бројева. Сматрамо такође да је значајно увести појам реда 

којем је следећа игра намењена.  

 

Игра једначења 

примера са више 

шума, са онима који 

поседују мање шума. 

Задатак игре је развој 

идеје о појму  реда. 

Задатак игре јесте 

развој идеје о збиру 

три броја. Са леве 

стране налазе се 

објекти који 

представљају три 

сабирка. Са десне 

стране представљен је 

„Опажање“ нуле као 

сабирка
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ђ) Структурисање бројева до 10 

 

Игра „Чаробни пасуљ“ намењена је откривању структуре почетних бројева из 

блока бројева до 10, односно различитим начинима груписања објеката који су 

ирелевантни за појам броја. На следећој слици приказана је игра посвећена броју 

7. Свако дете добија пластичну чашу у којој се налази по 7 зрна пасуља која  су 

спрејем обојена са једне стране. Потребно је да бацањем открију што више начина 

на који се број 7 може представити. Бојећи зрна пасуља на радном листу 

приказују добијене комбинације.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следећа игра намењена је регруписању  и структурисању бројева уз примену 

манипулативног материјала.  Посматрајући групе зрна пасуља деца боје 

квадратиће у  материци  са десет поља. 
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Следећа игра посвећена је развоју иконичких репрезентација бројева из блока 

бројева до 10. У постојећу матрицу са 10 празних поља, према броју који стрелица 

покаже на црвеном, па затим плавом кругу, деца слажу одговарајући број 

црвених,  а затим  плавих жетона. На питање  Колико је укупно жетона? одговор 

се добија препознавањем слaгалице на први поглед. 

 

 

Будући да је предмет нашег експерименталног истраживања усмерен ка развоју 

предаримтемичких појмова, то ћемо у наставку рада дати само неколико примера 

који се односе на откривање геометријских својстава феномена окружујуће 

стварности и формирање представа о геометријским  појмовима коде деце 

предшколског узраста.  

 

2.3.3  Тополошке игре 

 

a) Вежбе визуелне дискриминације 

 

Наредне вежбе посвећене су опажању карактеристичног својства отворених  

линија, односно поимању да се од затворених линија могу разликовати по томе 

што имају крајеве. Вежбе визуелне дискриминације засноване су на контрасту 

који свесно успостваљамо у случајевима појмова са супротним значењем 

(примера и контрапримера). Задатак игре је да се препозна и означи објекат 

другачији од осталих. Огрлице које су у првом примеру закопчане (затворене) 

доприносе да се огрлица која је откопчана (отворена) јасније истиче у односу на 

остале примере.  
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б) Стваралачке игре 

Игре утемељене на игри и машти предшколског детета треба да помогну у 

откривању нових примера или практичних значења за математичке појмове када 

су представе о њима већ формиране. Уместо цртања различитих примера 

затворених и отворених линија, уз правилно именовање класе којој припадају, 

сврсисходније је деци понудити траку, канап или ланчић који је откопчан, а затим 

закопчан  и омогућити им да кроз постављање објеката на различите начине и 

сами открију нове примере које ће представљати поједностављеним цртежима. Са 

истим задатком може се искористити пластелин за обликовање „змија“ које ће 

деца након обликовања представљати отвореним линијама различитог облика.  
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Следећа игра подстиче откривање практичних значења математичких појмова 

(тачке, линије, отворене, затворене линије...) када су они представљени 

идеограмима односно геометријским цртежима. Задатак је да се открије шта би 

тачке и линије на сликама могле да представљају. У почетку се може понудити 

помоћ у виду задатих речи, а у каснијој фази разговором, између деце и 

васпитача, подстицати креативни одговори засновани на имагинацији 

предшколског детета.  

 

 

 

2.3.4  Пројективне игре 

 

а) Манипулативне игре 

 

Карактеристична својства троугла, односно четвороугла каква су број страница и 

број темена без обзира на мере њихових углова можемо истаћи на предшколском 

узрасту и без употребе математичких назива. Следећа игре посвећена је 

откривању разлика између троугла и четвороугла. Задатак је да се помоћу 

сламчица и куглица пластелина формирају рамови за слике различитог облика. 

Након креирања рамова могуће је извршити једну врсту уопштавања питањима: 

Колико сламчица је употребљено за израду слика облика троугла, а колико 

куглица пластелина? Колико сламчица је употребљено за прављење рама облика 

четвороугла, а колико куглица пластелина? Битно је да приликом избора примера 

буду укључени репрезентативни примери троугла и четвороугла. Такође је 

значајно варирати небитна својстава попут положаја, боје, дужине страница како 

би  се на опажајном нивоу истакла разлика међу предметима облика тругла и 

четвороугла. 
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Претходна игра такође истиче  разлику између фигура и линија које 

материјализују рамови сачињени од сламчица, тако да може бити усмерена и ка 

откривању тополошких својстава. Проширивањем захтева игра може бити 

усмерена ка откривању геометријских својстава која су по свом карактеру 

еуклидска, те истицање разлика између врста троуглова, односно сличности и 

разлика између квадрата и правоугаоника, једнакостраничиних, 

неједнакостраничних и једнакокраких троуглова. Постављањем питања: Колико 

сламчица је било потребно за прављење рама облика квадрата или 

правоугаоника? Какве су по дужини сламчице које су употребљене?, могу се 

истаћи нека од карактеристичних својстава ових фигура. Напомињемо да игре 

могу бити модификоване и комбиноване већ према задатку и циљевима 

математичких активности.  

 

2.3.5  Еуклидске игре 

а)  Експерименталне игре 

Следећа игра посвећена је откривању  карактеристичног својства квадрата, 

односно правоугаоника и чињенице да је квадрат правоугаоник са посебним 

својством тј. да су му све четири странице једнаке дужине. Картоне (различитих 

боја, дужина страница) облика квадрата  и правоугаоника треба класификовати 

према облику путем екперименталне провере. На сталак са жљебом деца ће 

постављати картоне, превртањем на све четири стране. Путем активности и 

експерименталне провере могу закључити да приликом постављања картона 

облика правоугаоника он прелази границу постоља или је пак краћи од дужине 

постоља на које се фигуре постављају. Игра са истим задатком може се 

организовати  и ослањањем фигура од картона на исцртане дужи или повлачењем 
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црта дуж ивица картона. Поређењем дужина црта, могуће је упоредити дужине 

страница датих фигура.  

 

 

      

 2.3.6  Метричке игре 

 

На предшколском узрасту потребно је створити менталне представе најпре о 

мерењу дужине, а затим површине и запремине. Појам дужине везујемо за објекте 

који се простиру у једном правцу, а појам ширине за оне који се простиру у два  

правца, те имају дужину и ширину, односни висину. Следећа игра намењена је 

формирању представа о мерењу дужина нестандардним мерама и поређењу 

објеката по дужини. Задатак је да се према цртежу уз помоћ штапића (чачкалица) 

и куглица пластелина формирају објекти, а затим пребројавањем  штапића 

упореде њихове дужине. Захтев може бити упућен и у обрнутом смеру и задатаг 

гласити да се примера ради састави што је могуће више различитих облика чија ће 

укупна дужина износити 5 чачкалица.  
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2.4  Компетенције васпитача за примену хеуристичких игара  

 

Образовни систем је по својој природи веома инертан и тежак за промену. 

Полазећи од системских теорија дидактике, можемо рећи да припада  врсти 

стохастичких система у којима је због великог броја спољашњих чиниоца или 

улазних параметара, тешко предвидити излазне резултате. Такве одлике отежавају 

контролу квалитета и управљање образовним системима. Под разноврсним 

чиниоцима в.о процеса који утичу на токове и квалитет образовања 

подразумевамо пре свега различитост и индивидуалне разлике међу децом, утицај 

васпитача, утицај породице и шире друштвене средине, програмске основе в. о 

рада, материјално техничке услове за рад и сл. Хармонизовање улога свих 

учесника као и праћење квалитета рада посебно је отежано у земљама које се 

налазе у транзицији и условима великих друштвених промена. У  даљем излагању 

покушаћемо да створимо оквир за имплементацију сисатема хеуристичких 

математичких игара у предшколске установе, поштујући природу и фазе в.о рада 

уз ослањање на препоруке Министарства просвете Републике Србије о 

друштвеним потребама и посебним компетенцијама васпитача.  

Системско уређење в.о рада подразумева сталну повратну информацију о 

резултатима које постижу деца, васпитачи, стручни сарадници и предшколске 

установе у целини. Такви налази учествују у даљем планирању и кориговању 

васпитно образовних активности и поступака. Повратна информација смањује 

ентропију која се уобичајено јавља у свим стохастичким системима и утиче на 

развој образовања у правцу предвидивих и детерминианих система, какви су сви 

технички системи. Живимо у времену информационо – технолошке револуције 

која значајно утиче на дехуманизацију и техницизацију образовног система. У том 

контексту веома је значајно очувати кључна хуманистичка обележја в.о рада и 

занимања васпитача која се пре свега односе на очување креативности и 

могућност стваралаштва деце и васпитача. (Мандић Д., Мандић А., 2013). 

Креирани систем хеуристичких математичких игара сматраћемо иновацијом, 

обзиром да се по први пут јавља у оквирима овог рада, као резултат свеобухватне 

теоријске дидактичко – методичке анализе и трансформације в.о. садржаја, 
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односно пручавања проблема развоја почетних математичких појмова на 

предшколском узрасту.  

Реч иновација је латинског порекла (innovatio – новина)  и означава неку новину. 

У образовању означава новину која се односи на педагошку стварност. Увођење 

иновација у васпитно образовни рад мотивисано је унапређивањем, 

осавремењавањем, модернизацијом и развојем  одговарајуће области. Зато се у 

општем садржају појма иновације налази и појам унапређивања васпитно 

образовног рада. По свом квалитету иновација је увек прогресивна развојна 

промена. Под иновацијом подразумевамо новину у односу на постојеће стање у 

одређеној средини или делатности у коју се она уноси.  Према дефиницији  

Драгутина Франковића „ Иновација је намерна промена или скуп промена у 

циљевима или садржајима, организационој структури, методама, техникама и 

наставним материјалима, или у свему што се уноси, или је унето у систем и у 

праксу образовања, да би се тај рад побољшао и унапредио. Промена мора бити 

новост у постојећој ситуацији, али не мора бити посве нова.“ Обухватну 

дефиницију појма иновације дао је и уважени педагог и академик Петар Мандић, 

који каже да су иновације у васпитно-образовној делатности „синхронизовани 

системи педагошких, друштвених, организационих и економских мера (чврсто 

заснованих на педагошкој науци и другим наукама) које су усмерене ка подизању 

нивоа и квалитета в.о рада уз рационално коришћење кадрова, времена и 

креативности наставника и деце“. По мишљењу аутора оне означавају и стварање 

услова за праћење, нормирање и вредновање рада. Свака новина не мора бити и 

иновација уколико није научно утемељена и не доприноси унапређивању 

васпитно – образовног рада. Наш истакнути педагог, академик Бошко Влаховић у 

једном синтетизованом облику истиче да је „педагошка иновација свако свесно 

изведена и скорије настала промена која уноси извесне нове моменте и у 

позитивном смислу мења (унапређује) суштину датог стања у образовном 

процесу“. Према налазима нашег истакнутог дидактичара академика Младена 

Вилотијевића, под дидактичко-методичком иновацијом схватамо промене у 

дефинисању циљева, задатака, примени метода, поступака и техника учења, 

примени дидакичких медија и начинима вредновања и сл. Теоријски посматрано 

иновације су од значаја за читав васпитно образовни процес, јер могу „изнудити“ 
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реформу ситема образовања,  како би се отворио пут развојним променама, 

сматра проф. Вилотијевић. Петар Мандић (1972) даје опширну класификацију у 

коју уводи иновације које се односе на промене у васпитно образовном раду са 

децом: промене у циљевима и задацима образовања, промене у садржајима рада, 

промене у методама, планирању, реализацији и вредновању рада, промене у 

функцијама и улогама наставника и сл.  Познато је да је пут од проналаска 

иновације до примене често и веома дуг. Свака иновација наилази на отпор у 

образвном систему, па управљање иновацијама и образовним променама 

представља изазов за сваког ко се облашћу образовања бави. Генератори и 

носиоци промена у предшколским установама су васпитачи.  

Због свега наведеног, наша пажња биће усмерена ка оним компетенцијама 

васпитача које су неопходне за имплементацију организационих иновација,  

односно планирање, реализацију и вредновање математичких активности у којима 

ће се примењивати хеуристичке математичке игре. Добра оспособљеност 

васпитача за примену иновације пресудна је  и у оквирима експерименталног 

истраживања коме посвећујемо последњи део овог рада. 

 

2.4.1  Планирање активности на којима се примењују хеуристичке игре  

 

На темељу Програмских основа рада које детерминишу циљеве и садржаје за 

сваку васпитно-образовну област или подручје развоја, врши се планирање рада у 

предшколским установама. У том процесу учествују васпитачи и стручни 

сарадници. Њихов задатак је да према узрасту за сваку годину сачине годишње 

(или глобалне) планове распореда активности за свку од области в. о рада и 

развоја. Последње деценије осећа се снажан утицај  курукуларних покрета у 

којима се као полазна основа узимају циљеви активности, њихова 

операционализација и вредновање остварених резултата. Такав приступ допринео 

је усмеравању пажње ка развоју деце и њих поставио у центар планирања 

васпитно образовних активности. Мана оваквог приступа јесте стална усмереност 

ка контроли и вредновању остварених циљева, која у значајној мери дехуманизује 

процес васпитања и образовања. Свако учење изазива промену у понашању 

детета. Као што смо већ поменули учење, развој и процеси образовања припадају 
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стохастичким системима које је веома тешко детерминисати. Са друге стране 

поставља се питање где су границе контролисаних услова учења и развоја у 

односу на слободу индивидуалног развоја деце и васпитача. Такво техницизирање 

хуманистичких области људског рада ствара велике потешкоће васпитачима и 

стручним сарадницима. Одгајамо ли ми програмиране роботе, са тачно 

предвиђеним излазним подацима, или мислеће, слободне и креативне ствараоце за 

будућност која је пред нама? Без обзира на другачије ставове можемо 

констатовати да постоји друштвена потреба за развојем компетенција васпитача 

које предвиђа курикуларни приступ планирању. Васпитаче треба оспособити за 

месечна планирања и израду оперативних планова рада. Већина предшколских 

установа окренута је ка тематском планирању садржаја и активности. У тежњи да 

се оствари принцип интегративности, а дете одгаја као целовито биће васпитачаи 

бирају назив теме у оквиру које се реализују садржаји свих области развоја. У 

таквом приступу постоји опасност губљења структуре појединих области в. о 

рада. Наиме, у потреби да се једна тема реализује васпитач бира садржаје не 

поштујући хијерархијске везе међу појмовима, целинама и свеукупног сазнања 

научне области из које су садржаји бирани. Због тога сматрамо да је један од 

доприноса новог система дидактичких игара који смо креирали очување принципа 

научности и хијерархије математичких садржаја. У том контексту имплементација 

ове иновације подразумева оспособљеност васпитача за планирање редоследа 

садржаја који неће излазити из оквира логичке и научне заснованости. Предлог 

редоследа изучавања тема као и времена за њихову реализацију налази се у 

прилогу рада. Након фазе израде оперативних месечних планова приступа се 

изради недељених планова. У њима се врше извесне корекције, већ према 

постигнућима и могућностима деце у свакој васпитној групи. Недељни планови са 

чврстом временском структуром нереални су због индивидуалних разлика које 

међу децом и васпитачима постоје. Ако бисмо одређивали границу између задатог 

у плановима и слободе васпитача да се прилагођава потребама појединаца, 

можљемо рећи да је важно очувати редослед математичких садржаја, а не време 

њихове реализације. Свакодневни планови васпитача, другачије се називају 

писане припреме и оне представљају оквир за реализацију једне математичке 

активности. Већ према циљевима и задацима (материјалним, функционалним и 
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васпитним) васпитач бира садржаје, методе, облике и средства путем којих ће их 

остваривати. У пракси се врло често дешава, да услед непознавања одабраног 

садржаја, његове дидактичке структуре и грађе, изостају позитивни ефекти в. о 

рада. Усмереност на методе и средства рада доводе до губитка везе са стварним 

искуствима деце, како смо у једном примеру раније истакли. Након дефинисања 

циљева и задатака, пажња васпитача треба да буде усмерена на одабир садржаја и 

репрезентативних примера на којима ће се развој мишљења, појмова или правила 

развијати. У складу са одабраним примерима, прелази се на избор метода, облика 

и средстава рада, који ће обезбедити оптимизацију процеса в. образовног рада. 

Припремајући месечне и недељне планове за имплементацију хеуристичких игара 

детаљано смо изложили циљеве, задатке, методе, облике и средства рада за 

примере предаритметичких игара које смо укључили у истраживање. Наш рад 

није вођен идејом да се догматски установи нови приступ развоју почетних 

математичких појмова, већ намером да се обезбеде реални услови за 

имплементацију једног новог модела в.о.рада. Примери које смо разрадили могу 

се реализовати коришћењем другачијих облика и средстава рада. Могу се 

одабрати и другачији репрезентативни примери, али би пруступ који одређујемо 

као хеуристички требало да буде очуван. Суштина система дидактичких игара 

јесте учење путем открића у контакту са феноменима и примерима окружујуће 

реалности. У пракси доминира традиционални приступ сазнању, по којем се 

нешто учи само ако се сапоштава и предаје. Протеклих година имали смо прилику 

да се уверимо да се васпитачи превасходно труде да путем вербалног 

саопштавања утичу на формирање математичких појмова, понекада вичући, 

сматрајући да ће их деца боље разумети. Уверени смо да  се до разумевање 

значења математичких појмова не може доћи путем слушања прича и 

саопштавања чињеница, већ путем опажања и мисаоне активности деце. У целини 

посматрано на том узрасту и нема превелике потребе да се деца оптерећују 

формалним математичким језиком, а још мање да се слушају предавања из 

математике. По нашем мишљењу деци треба створити услове за игру, конкретан 

рад, и пратити њихово напредовање. Суштинска улога васпитача своди се на 

планирање услова и средстава рада за реализацију математичких активности. 

Његову пажњу маштовитост и креативност треба усмерити ка припреми што 
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бољих примера на којима ће се појмови развијати и одабиру што оптималнијих 

метода, облика и средстава рада. У прилогу рада налази се шема писане припреме 

математичких активности, која представља оквир за планирање активности деце и 

васпитача у којима се примењују хеуристичке математичке игре. У том концепту 

улога васпитача као предавача и преносиоца сазнања мења се према улогама које 

подразумевају планирање, праћење тока игара, усмерено посматрање понашања 

деце, координирање и усмеравање активности, подстицање сарадничких односа 

међу децом, праћење, вредновање и документовање  резултата рада. Васпитач 

заправо координира математичким активностима у којима деце самостално, кроз 

интеракцију са материјалима и садржајима стичу сопствена искуства, окривају 

значења математичких појмова и граде личне појмовне структуре. Језик има 

важну функцију у оним активностима које имају за циљ асимиловање и  правилну 

употребу математичких назива и симбола. У таквим ситуацијама васпитач 

подстиче спонтано и учестало коришћење назива, правилно читање и уколико се 

определи, писање математичких симбола и записа.  

У наставку рада кратко излажемо могућности организације услова и средстава 

рада за реализацију хеуристичких математичких игара.  

 

2.4.2  Организација услова и средстава рада   

 

Систем хеуристичких математичких игара који смо креирали већ по свом 

садржају сугерише оптималан избор метода које би се у раду користиле. Пре свега 

мислимо на методе открића и решавања проблема, илустративну, демностративну 

и експерименталну. Већ према потребама васпитања,  циљева и развоја 

сарадничких односа у групи, интеракције неопходне за хармоничне односе у 

заједници, васпитач може бирати игре које смо означили као колективне, групне 

или индивидуалне. Већи проблем од организационих облика рада заправо 

представља организација средстава рада. Није непознато да су предшколске 

установе веома слабо опремљене класичним дидактичким средствима, чија 

производња све више јењава. Обезбедити серије сликовних и иконичких примера 

није једноставно. Без обзира на спообност, машту и креативност васпитача израда 

илустрација и апликација тражи време и новчана средства за њихову израду. 
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Додамо ли томе још и лош квалитет штампаних материјала за предшколце, сав 

терет припреме дидактичких средстава пада на васпитаче. Није реално очекивати 

да поред бројних улога којима се посвећени, свакодневно, практично ручном 

израдом припремају потребна средства за рад. Развој информационих технологија 

и мултимедијалних система практично је сменио технологију рада у свим 

областима људских делатности. Компјутерски софтвери управљају системима и 

обезбеђују квалитет пословања у свим производним и непроизводним 

занимањима. Известни отпори који се јављају приликом иновирања технологије 

рада у предшколским установама превасходно су повезани са ниским степеном 

информатичке писмености и компетенција васпитача и стручних сарадника. У 

овом тренутку рекли би да постоје материјални и технички (хардверски) услови за 

смену технологије рада применом нових универзалних дидактичких средстава и 

код нас. Спорни моменат је заправо развој одговарајућих образовних софтвера 

који су намењени учењу и развоју деце предшколског узраста. Србија је мало 

тржиште за велике земље, тако да терет производње и развоја софтвера на 

српском језику пада на бригу државе Србије. Развој образовних софтвера требало 

би да допринесе подизању ефикасности и економичности в. о рада, а са друге 

стране очува културно и научно наслеђе које наш мали народ већ има. Образовни 

софтвери утемељени на мултимедијалним системима и презентацији садржаја 

путем више медија (слике, звука, филма, анимације) дају изванредне резултате у 

развијеним земљама. (Мандић Д., Мандић А., 2013). У намери да систем 

хеуристичких математичких игара прилагодимо разноврсним условим и 

средствима рада разрадили смо 3 врсте дидактичких средстава путем којих би оне 

биле имплементиране у предшколске установе наше земље. Употреба 

манипулативних природних, ликовних и стандардних дидактичких материјала не 

представља препреку за примену ове иновације. Суштински проблем постоји са 

применом слика, илустрација и примера који предстваљају изворе опажања за 

откривања математичких својстава.  

Прву групу визуелних средства чине апликације израђене од картона, које се 

путем магнета или трака могу постављати на фланелографе или магнетне табле у 

установама. Промишљајући о карактеристикама дидактичке опреме какве су 

табле и фланелографи, осмислили смо практична решења за примену оних игара у 
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којима доминира активност опажања. Деца имају потребу да устају, да се крећу, 

да уче радећи и кроз кретњу. Пано са две косе равни ствара услове за задовољење 

таквих потреба деце. На једној косој равни постављају се апликације примера који 

поседују више шума уз варирање свих ирелевантних атрибута за један појам. На 

другој косој равни под углом од  120 степени постављају се апликације иконичких 

знакова (идеограма) коресподентних математичких појмова. Дете бира слику са 

једног паноа, током кретања треба да сачува менталну представу о појму или 

својству које је запазило и препозна га међу примерима при наредном сусрету са 

коресподентним примером исте класе. Иако је време чување менталне представе у 

овом случају веома кратко, значајно је удаљавање примера из опажајног поља, јер 

уколико дете препозна одговарајући пример у новим случајевима, можемо бити 

сигурни да је ментална представа у уму била формирана. За оранизовање игара 

једначења и визуелне дискриминације могу се бирати и табле на које је могуће 

постављати апликације са обе стране. Њихова намена је иста као и у случају 

примене косих паноа.  

                    
 

Сл.  76  Предња и задња страна табле 

 

Хеуристичке математичке игре  представили смо и у форми мултимедијалних 

презентација. За њихово презентовање потребни су рачунар и бим пројектор. 

Компјутерске пројекције врло су еконимичан начин за презентовање садржаја 

хеуристичких математичких игара. Задатак васпитача је да пројектује игру. Деца 

након опажања и откривања карактеристичног својства на папиру боје један 

квадратић одговарајућом бојом, већ према изабраном одговору. Након логичне 
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групе примера добија се повратна информација о исправности одговора. Ову 

технику откривања назвали смо кодирање одговора бојом. У фазама рада када још 

увек не постоји формална употреба језика, када су опажање, апстраховање, 

класификовање и генерализација доминантни у процесу формирања појма, овакав 

начин презентације и примене игара чини се веома оптималним. Следи пример 

једне такве игре.  

        
Сл.  77  Опажање положаја објеката  и бирање тачног одговора према боји одеће 

девојчица  

 

               
Сл.  78  Игра визуелне дискриминације уз избор тачног одговора       Сл. 79 Повратна информација  

 

Већ припремљене презентације игара функционално су решење и омогућавају 

васпитачу да прати понашања и одговоре деце. Игре се завршавају бројањем 

тачних одговора, односно упоређивањем редоследа обојених поља (квадратића). 

Деци су потребне оловке у боји и свеска са квадратићима који представљају 

стандардни прибор предшколског детета.  
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Сл. 80  Кодирање одговора бојом 

 

Покушаји индивидуализације в.о рада јављају се још почетком прошлог века. У 

образовној парадигми Коменског тај захтев веома је тешко остварити. Верујемо 

да је истинска индивидуализација учења и напредовања могућа применом 

образовне информационе технологије уз креирање флексибилниг програма за 

развој и учење појединца. У намери да се обезбеди индивидуално напредовање 

детета у складу са његовим способностима, брзином и интересовањима за област 

математичких појмова сачинили смо пројекат образовног софтвера који садржи 

хеуристичке математичке игре за децу предшколског узраста. Садржаји игара 

представљени су на 3 нивоа сложености, којима обезбеђујемо постепене прелазе 

са конкретних на апстрактне начине мишљења. Таква ступњевитост управо пружа 

могућност индивидуалном напредовању деце, нарочито онима који имају 

развијеније или пак испод просека развијене математичке способности. Први ниво 

игара посвећен је манипулативним активностима, што нам рачунарски интерфејс 

омогућава. Скоро да нема значајније разлике у томе да ли детет стварно ређа 

жетоне, преслаже реалне објекте или то исто чини манипулацијом објеката на 

рачунару. Други ниво обухвата игре које обезбеђују визуелно опажање и 

једначење примера са њиховим идеограмима уз умерену употребу математичких 

назива. Трећи ниво подразумева једначење математичких симбола са иконичким 

знацима који им дају смисао. На последњем нивоу доминира употреба формалног 

математичког језика. Предност тако изложеног садржаја хеуристичких 
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математичких игара је и у сталној повратној информацији које дете добија. 

Анимираним ефектима, који представљају један вид поткрпљења да се игра 

настави, обезбеђујемо и повратну информацију о исправности одговора. Игре се 

могу презентовати и путем бим пројектора те организовати као колективне или 

групне, а у установама где за то постоје услови омогућити несметани приступ 

коришћењу образовних софтвера. Иако мислимо да је безпредметно говорити о 

томе треба ли нову технологију постепено и контролисано уводити у 

предшколске установе, истичемо да деца живе у информатички богатом 

окружењу и на том узрасту у својим домовима већ увелико користе рачунар. 

Сматрамо да би такву чињеницу требало прихватити и складу са тим створити 

услове за примену рачунара у образовне сврхе већ на предшколском узрасту. Уз 

поштовање ергономских захтева, применом рачунара могли би се постићи 

значајни васпитно образовни ефекти.  

    
Сл. 81 Приказ интерактивних хеуристичких игара са повратном информацијом 

 

 

2.4.3  Праћење и вредновање напредовања деце  

 

Питања праћења и вредновања напредовања у процесу формирања математичких 

појмова недољно су обрађена. Верујемо да би утврђивањем индикатора 

напредовања квалитет рада у значајној мери био унапређен. Формирајући систем 

хеуристичкиј игара утврдили смо индикаторе напредовања за формирање 

аритметичких математичких појмова. Узимајући као основ Теорију двојног 

кодирања, налазе Р. Скемпа и допринос Џ. Брунера  направили смо разлику 

између три категорије. Промишљајући о томе колико је заиста тешко отпратити 
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развој сваког појединачног детета, сачинили смо пројекат софтвера за праћење 

развој математичких појмова у aктивностима на којима се примењују хеуристичке 

математичке игре. Софтвер у себи садржи базе сликовних тестова које меморишу 

резултате одговора сваког појединачног испитаника, али и успех на нивоу групе 

деце. За сваки појам и ниво развоја одређен је одговарајући број примера. Након 

сликовног интерактивног теста у бази остају подаци о испитанику: р. број, 

постигнућа исказана у фрекфенцијама и процентима за сваки појам појединачно 

као и за одређену категорију појмова који се прате и испитују. Сумирањем свих 

резултата добијају се и резултати постигнућа на нивоу групе. Такви софтверски 

алати значјно би допринели и ефикасности и економичности када су у питања 

експериментална истраживања које смо сами извели. Након баждарења 

инструмената могуће је формирати стандардну базу тестова за праћење развоја у 

свим фазама и на свим нивоима напредовања.  

Техника коју смо означили као кодирање одговора бојом, када се путем бим 

пројектора организују хеуристичке математичке игре такође је погодна за 

праћење напредовања. Васпитачу преостаје да одговоре које су деца давала 

бојењем квадратића декодира и означи на некој од петостепених скала 

напредовања. Такви подаци могу унапредити поступке праћења и мерења 

напредовања у процесу формирања математичких појмова на свим узрастима.  

 

2.4.4  Документовање резултата рада  

 

Потреба за континуираним развојем појмова у предшколском и раном школском 

узрасту веома је важна, као и процене  васпитача које би учитељи о будућим 

првацима требало да имају. Формирање кумулативних досијеа или портфолија 

деце један је од начина да се битне информације и запажања документују. У њима 

би требало архивирати дечије радове, али и процене васпитача вршене током 

предшкослског припремног периода како за друге, тако и за област развоја 

почетних математичких појмова. Радни листови, фотографије модела, цртежи и 

остали радови којима документујемо дечије репрезентације математичких 

појмова, требало би да буду доступни родитељима, али и будућим учитељима. 

Чек листе које васпитач користи за евалуацију рада и праћење постигнућа требало 
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би да буду саставни део кумулативних досијеа деце. Протоколи посматрања у 

којима се бележе посебна запажања и на основу којих се дају препоруке за даљи 

в.о. рад родитељима и васпитачима, такође могу бити од велике користи за дете.  

 

 
Сл. 82 Пример креативног решења Портфолија 

 

У наставку рада излажемо методолошки оквир и резултате експерименталног 

истраживања којим смо испитивали утицај креираних хеуристичких игара на 

формирање и трајност менталних представа о почетним бројевима и разумевање 

кореподентних математичких записа.    
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3.   Методолошки део рада 

 

3.1  Предмет истраживања 

 

Отпори према математици као наставном предмету, као и слаби резултати наших 

ђака које остварују у оквиру међународних тестирања усмерили су нас ка 

проблему истраживања васпитно образовног рада и математичких активности на 

предшколском узрасту. Наше истраживање мотивисано је актуелним проблемима, 

потребама деце, васпитача и родитеља за квалитетнијом припремом за школу. 

Шире посматрано предмет овог истраживања јесте могућност унапређивања и 

иновирања образовног рада у области предшколске математике, применом 

система хеуристичких математичких игара који смо у теоријском делу рада 

детаљно изложили. Нов систем дидактичких игара креирали смо и утемељили на 

резултатима досадашњих истраживања и научном доприносу: 

 

 когнитивних теорија учења (конструктивистичких и структуралистичких) 

 педагога који су се бавили раним математичким образовањем деце 

 дидактичке  анализе математичких садржаја Р. Скемпа и Х. Фројдентала 

 класификације математичких појмова према карактеристичним својствима 

објеката Ж. Пијажеа 

 пручавања значаја игре у математичким активностима деце З. Динеса 

 дидактичких теорија учења путем открића и решавања проблема 

 проучавања хеуристичких модела в.о рада 

 пручавања појма, имплементације и управљања иновацијама у в.о.раду 

 образовне информационе технологије в.о раду  

 

Приликом осмишљавања система игара и стварања оквира за њихову примену 

руководили смо се основним принципима в. о. рада, пре свега научности како би 

значење математичких појмова у потпуности било очувано. У систему игара 

очувани су принципи очигледности, апстрактности, а самим тим и поступности. 

Прихватајући ставове Ј.А. Коменског, Ж.Ж. Русоа и Песталоција да је посматрање 

апсолутни темељ читавог сазнања определили смо се да садржај хеуристичких 
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математичких игара чини избор адекватних и репрезентативних примера за 

опажање и посматрање. Поштујући доприносе Џ. Брунера те узимајући као основ 

Теорију двојног кодирања, водили смо рачуна о јасном утврђивању нивоа 

апстрактности примера и очувању принципа одемерености према узрасту на 

којима се формирање појмова одвија. Структурисаност игара према 

математичким својствима треба да допринесе очувању принципа систематичности 

у васпитно-образовном раду. Учење путем открића прави је пут ка трајности 

формираних представа о математичким појмовима, али не и довољан. Систем 

игара који смо осмислили утемељен је на принципу активног учења (опажања, 

манипулације, игровних активности), самосталности и конструисању властитих 

система појмова и појмовних структура деце. Савремени медији обезбедили су 

нам основу за индивидуализацију развоја, доступност садржаја игара, подизање 

економичности и ефикасности в.о рада у области предшколске математике.  

Полазећи од чињенице да значајно место у програмима предшколског и нижег 

школског узраста заузимају аритметички садржаји, то смо наше истраживање 

усмерили ка унапређивању развоја аритметичких појмова на предшколском 

узрасту. Аритметика је математичка дисциплина чији су основни појмови бројеви. 

Разумевање значења почетних бројева и елементарних рачунских операција је оно 

што се одувек сматрало познавањем рачуна без чега се живот човека није могао 

ни замислити. Развојем рачунарских технологија, значај обуке за рачунање 

великим бројевима јењава, али се без ове вештине ни живот савременог човека не 

може замислити. Почетни аритметички појмови значајно утичу на способност 

деце за састављање и трансформацију математичких израза која их током ране 

наставе очекује. Посредују и у развоју мишљења како смо у теоријском делу рада 

истакли. Обезбеђивање васпитно-образовних услова за прелаз са конкретних на 

апстрактније начине математичког мишљења проблем је којим се бави велики 

број психолога, педагога, дидактичара и методичара  у свету.   Уже посматрано 

предмет нашег истраживања јесте: 
 

Могућност иновирања в.о рада у области предаритметике применом система 

хеуристичких предаритметичких игара на узрасту 6 до 7 година. 
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3.2  Значај истраживања       

 

Значај нашег истраживања проистиче из самог предмета и проблема проучавања 

развоја почетних ариметичких појмова у периоду непосредне припреме за полазак 

деце у школу. Са практичног становишта темељи успешне  наставе  математике 

постављају се систематским васпитно образовним утицајима у предшколском 

периоду. Настава математике као и развој математичког мишљења у току 

школског периода природан су наставак предшколске математике која се јавља 

већ од треће године. Интезивна припрема која се односи на формирање представа 

о математичким појмовим као и развој формалног језика одвијају се на узрасту од 

6 до 7 година. Уместо континуитета у развоју појмова и мишљења тренутним 

програмом утврђена су преклапања циљева и садржаја предшколске и математике 

првог разреда. Васпитачи нису оспособљени за увођење рачунских операција и 

оспособљавање деце за употребу математичких симбола, тако да је прелаз са 

игара конкретним материјалима на симболичке записе изузетно оштар. Такав скок 

резултира оперисањем симболима без разумевања њиховог значења. Највише 

потешкоћа јавља се у оним фазама рада које означавамо као прелаз са конкретних 

на апстрактне форме мишљења. Током 20. века пуно се писало о значају 

манипулативног дидактичког материјала, али је веома мало истражена област 

развоја сликовног и иконичког мишљења којом се Џ. Брунер веома посвећено 

бавио. Најмањи број истраживања је посвећен утицају иконичких представа на 

развој симболичког мишљења, иако је познато да деца на том узрасту највише 

размишљају у сликама. Систем хеуристичких математичких игара који почива на 

визуелизацији математичких појмова креиран је са циљем да обезбеди и олакша 

прелазе са сликовног на иконичке и симболичке начине мишљења. Значај нашег 

истраживања лежи у експерименталном испитивању једног васпитно-образовног 

модела, креираног система хеуристичких предаритметичких игара путем којег су 

таква олакшања и прелази могући. Како у основи новог система дидактичких 

математичких игара  лежи учење путем открића резултати истраживања треба да 

утврде утицај нашег хеуристичког приступа на трајност формираних представа о 

аритметичким појмовима, развој симболичког мишљења и оспособљавање деце за 

примену нових техника откривања математичких својстава феномена окружујуће 
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стварности. На основу резултата истраживања могуће је верификовати в. о 

вредност креираног система хеуристичких математичких игара.  

 

3.3  Циљ, задаци и хипотезе истраживања 

Циљеви истраживања 

Циљ истраживања се може разложити на своју теоријску и практичну 

компоненту. У том смислу циљеви истраживања би били:  

а ) Теоријски циљ истраживања   

Испитати утицај системске примене хеуристичких предаритметичких игара на 

формирање и трајност менталних представа  о аритметичким појмовима, 

разумевање значења коресподентних математичких симбола и оспособљеност 

деце узраста 6 до 7 година за коришћење нове  технике учења путем открића.  

б ) Практични циљ истраживања  

Идентификовати методе и технике предшколске математике које би допринеле 

формирању менталних представа о аритметичким појмовима, развоју способности 

коришћења нових облика учења путем открића и трајности менталних представа 

које ученик формира. 

Задаци истраживања 

Задаци истраживања разложени на појединачне компоненте би се могли 

операционално дефинисати на следећи начин. 

1.Испитати да ли креирани тестови показују задовољавајуће психометријске 

карактеристике 

2. Испитати степен развоја иконичких  представа о аритметичким појмовима  код 

деце узраста 6 до 7 година пре примене система хеуристичких предаритметичких 

игара  

3. Испитати степен развоја иконичких  представа о аритметичким појмовима 

након примене система хеуристичких предаритметичких игара 
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4. Испитати повезаност између развоја иконичких  представа и разумевања 

значења коресподентних математичких симбола и записа 

5. Испитати утицај система хеуристичких игара на трајност иконичких представа 

о аритметичким појмовима 

6. Испитати утицај хеуристичких математичких игара на оспособљеност деце за 

примену нове  технике  учења путем открића 

 

Хипотезе 

 

Главна хипотеза  

 

Системска примена хеуристичких предаритметичких игара утиче на формирање и 

трајности иконичких представа о аритметичким појмовима, доприноси 

разумевању значења коресподентних математичких симбола и записа, развија 

способности деце  за коришћење нових техника учења путем открића.  

Провера главне истраживачке хипотезе је вршена на основу провере њених 

појединачних сегмената. Кумулација одговора на појединачне истраживачке 

претпоставке омогућила је да се и на главну постављену хипотезу да потпун и 

релевантан одговор. 

 

Помоћне хипотезе 

 

1.Тестови коришћени у истраживању имају задовољавајуће психометријске 

карактеристике. 

2. Деца узраста 6 до 7 година имају веома слабо развијене менталне слике и схеме 

о аритметичким појмовима  

3. Системска примена  хеуристичких предаритметичких игара значајно доприноси 

развоју менталних представа о аритметичким појмовима 

4.Формиране иконичке представе доприносе разумевању значења коресподентних 

математичких симбола и записа 

5. Формиране менталне представе трајно остају у сећању деце 
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6.Системска  примена  хеуристичких предаритметичких игара развија 

способности деце за примену нове  технике  учења путем открића. 

 

3.4  Узорак истраживања  

 

Узорак истраживања је случајан и њиме је обухваћено 143 деце узраста 6 до 7 

година из предшколских установа Србије. У складу са техничким и 

организационим условима и могућностима истраживача у истраживање су 

укључена деца узраста 6 до 7 година из предшколских установа Вршца, Београда 

и Аранђеловца.  

У табелама испод су представљене карактеристике узорка према регистрованим 

социо-демографским варијаблама. 

 

Табела 1  Дужина боравка у предшколској установи 

 експериментална група контролна група 

година ф % ф % 

1 34 45,9 37 53,6 

2 2 2,7 1 1,4 

3 1 1,4 2 2,9 

4 20 27,0 29 42,0 

5 17 23,0   

Тотал 74 100,0 69 100,0 

 

У узорак су укључени испитаници који су полазници обавезног припремног 

предшколског програма у трајању од 4 сата током једне године, али и деца која 

предшколске установе похађају и до 5 година. Желели смо испитати да ли постоји 

разлика у разумевању значења математичких појмова код деце у односу на 

дужину боравка у вртићу. Познато је такође да значајан утицај на развој 

предшколске деце има породица. Према типу породице, близу 90% деце обе групе 

потиче из потпуних, а само око 10% из непотпуних породица, односно породица у 

којима дете живи са једним родитељем. Није било испитаника из хранитељских 

породица.  
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Табела 2 Тип породице 

Тип породице експериментална група контролна група 

 ф % ф % 

потпуна 65 87,8 64 92,8 

непотпуна 9 12,2 5 7,2 

Тотал 74 100,0 69 100,0 

 

Досадашња истраживања показала су да на школски успех деце утиче образовни 

ниво родитеља, тако да смо овим истраживањем желели да испитамо у којој мери 

образовање мајке, односно оца може утицати на постигнућа деце у области 

предшколске математике. Близу 80% деце потиче од родитеља са средњом 

стручном спремом, док осталих 20% чине родитељи са основном, вишом и 

високом школом.  Структура узорка према варијабли образовање родитеља 

приказана је у табели 3. Пре истраживања прикупили смо податке од васпитача и 

замолили их да на петостепеној скали процене математичке способности и ниво 

развоја почетних математичких појмова код деце из њихових група. Ти резултати 

приказани су у табели 4. 
 

Табела 3 Образовање родитеља 

 Мајка Отац 

Ниво 

образовања 

експериментална 

група 

контролна 

група 

експериментална 

група 

контролна 

група 

 ф % ф % ф % ф % 

основно 2 2,7 2 2,7 5 6,8 3 4,3 

средње 57 77,0 57 77,0 58 78,4 57 82,6 

високо 14 18,9 14 18,9 10 13,5 9 13,0 

мр и др 1 1,4 1 1,4 1 1,4 0 0,0 

Тотал 74 100,0 74 100,0 74 100,0 69 100,0 
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Табела 4  Процена васпитача 

процена експериментална група контролна група 

 ф % ф % 

1,00 0 0,0 0 0,0 

2,00 4 5,4 8 11,6 

3,00 23 31,1 19 27,5 

4,00 33 44,6 25 36,2 

5,00 14 18,9 17 24,6 

Тотал 74 100,0 69 100,0 

 

 

3.5  Методе, поступци, технике  и инструменти истраживања  

 

У складу са циљевима и задацима истраживања определили смо се 

експерименталну методу истраживања. За испитивање утицаја хеуристичких 

игара на развој математичких појмова код деце користили смо  експеримент са 

више паралелених група, односно 4 експерименталне  и 4 контролне групе.  

Експериментални фактор чинио је систем хеуристичких предаритметичких игара 

који смо креирали, док је пажљивом контролом паразитарних фактора већина 

организационих елемента в.о. рада уједначена у контролним и експерименталним 

групама.  

 

Независне варијабле експерименталног истраживања чине  

 

Систем хеуристичких дидактичких игара, третирана као експериментални фактор, 

а по врсти података категоријална варијабла, операционално дефинисана у две 

групе. 

 

а) Експериментална група - група у коју је уведен експериментални фактор 

(систем хеуристичких предаритметичких игара) 
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б) Контролна група - група у којој је изостао експериментални фактор (систем 

хеуристичких предаритметичких  игара) 

 

Зависне варијабле чине: 

 

1) Репрезентације иконичких представа о аритметичким појмовима 

- нумеричка варијабла, операционално дефинисана скором на тестовима И и Ф1 

2) Разумевање значења коресподентних математичких симбола и записа 

- нумеричка варијабла, операционално дефинисана скором на тесту Ф2 

3) Трајност формираних представа о аритметичким појмовима 

- нумеричка варијабла, операционално дефинисана скором на упитнику Р 

4) Оспособљеност деце за примену нових техника учења путем открића 

нумеричка варијабла, операционално дефинисана скором на упитнику Ф1, Ф2 и Р 

 

Поступак истраживања 

 

Након припрема за истраживање обавили смо пробно тестирање на укупном 

узорку од деце у предшколским установама. После обраде резултата приступили 

смо организацији и контроли тзв. паразитарних фактора који би могли да утичу на 

резултате истраживања. Извршено је уједначавање група применом следећих 

критеријума: дужина боравка деце у вртићу, процена васпитача о степену развоја 

математичких појмова код деце, тип породице и стручна спрема родитеља деце, 

обзиром да су контролне и експерименталне групе већ уједначене према узрасту, 

плану и програму рада који је предвиђен за припремни предшколски период и 

већини организационих елемената васпитно образовног рада. Све контролне и 

експерименталне групе према месечним плановима у временском периоду од 

четири месеца колико је трајало истраживање (фебруар 2013 -  јун 2013) биле су 

посвећене развоју идеја из почетног блока бројева до 10. У свим групама дневни 

ритам деце је сличан, а математичке активности биле су свакодневно 

организоване. Пре почетка деловања експерименталног фактора извршили смо 
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тродневну обуку васпитача за примену одабраних хеуристичких математичких 

игара. Васпитачи су били упознати са појмом, својствима и карактеристикама 

система хеуристичиких предаритметичких игара, који смо за истраживање 

припремили. У писменој форми добили су готове планове у којима су за сваку 

недељу дати називи тема, активности, циљеви и задаци, методе, облици и 

дидактичка средства путем којих су хеуристичке математичке игре 

имплементиране у рад експерименталних група. Током читавог периода 

истраживања постојала је комуникација и значајна сарадања са васпитачима. 

Експерименталне и конролне групе налазиле су се у различитим објектима 

предшколских установа у Аранђеловцу, Вршцу и Београду. Након прве фазе 

примене игара извршено је прво, а након друге фазе и друго финално тестирање у 

свим групама. Након 30 дана од престанка дејства експерименталног фактора 

обавили смо ретест у експерименталној групи како би испитали трајност 

формираних представа о аритметичким појмовима.  

 

 

Технике истраживања 

 

Приликом уједначавања група користили смо технику вођеног интервјуа са 

васпитачима контролних и експерименталних група, као и технику скалирања за 

уједначавање испитаника према проценама васпитача, дужини боравка у вртићу, 

типу породице и стручној спреми родитеља. За испитивање иницијалног стања и 

верификацију резултата истраживања користили смо технику тестирања. 

 

Инструменти истраживања 

 

У намери да у истраживање укључимо репрезентативни узорак деце определили 

смо се креирање сликовних тестова које смо применили приликом иницијалног и 

финалних испитивања постигнућа. Инструменти су баждарени и задовољавају све 

потребне метријске карактеристике.  
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Тест П (пробни тест),  намењен испитивању способности деце за: 

 

1. Бројање и репрезенатција бројева до 5 

2. Бројање и репрезентација бројева до 10 

3. Стуктурисаност   бројева до  10 

4. Конзервација почетних бројева  

5. Схватање релацијских односа више, мање, једнако   

 

Тест И (иницијални тест) намењен испитивању способности деце за: 

 

1. Уочавање адитивних схема за сабирање  

2. Уочавање адитивних схема за одузимање 

3. Уочавање адитивних схема збир три броја 

4. Уочавање схеме замене места сабирака 

5. Интуитивно сабирање три броја 

6. Интуитивно сабирање два броја 

7. Интуитивно одузимање два броја 

8. Разумевање значења речи пар 

9. Схаватње појма реда и речи које означавају редне бројеве 

10. Репрезентација  растућег и опадајућег низа  бројева до 5 

 

Тест Ф 1 (финални тест 1) намењен испитивању способности деце за: 

 

1. Уочавање адитивних схема за сабирање  

2. Уочавање адитивних схема за одузимање 

3. Уочавање адитивних схема збир три броја 

4. Уочавање схеме замене места сабирака 

5. Интуитивно сабирање три броја 

6. Интуитивно сабирање два броја 

7. Интуитивно одузимање два броја 

8. Разумевање значења речи пар 

9. Схаватње појма реда и речи које означавају редне бројеве 
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10. Репрезентација  растућег и опадајућег низа  бројева до 5 

 

Тест Ф 2 (финални тест 2) намењен испитивању способности деце за: 

 

1. Уочавање адитивних схема за сабирање и једначење са симболичким записима 

збира 

2. Уочавање адитивних схема за одузимање и једначење са симболичким 

записима разлике 

3. Уочавање адитивних схема збир три броја и једначење са коресподентним 

симболичким записом 

4. Уочавање схеме замене места сабирака и једначење са коресподентним 

симболичким записима 

5. Раумевање значења и једначење збира три броја са коресподентним цифарским 

записом 

6. Резумевање значења и једначење збира два броја са коресподентним цифарским 

записом 

7. Разумевање значења и једначење разлике са коресподентним цифарским 

записом 

8. Разумевање значења речи пар 

9. Разумевање значења и правилна употреба релацијских знакова веће и мање 

10. Симболичко предстваљање растућег и опадајућег низа бројева до 5 

 

Рететст који смо применили 30 дана након престанка деловања експерименталног 

фактора Р1 садржао је  коресподентне задатке из другог финалног теста.  

 

Након уједначавања експерименталних и контролних група применом 

петостепених скала извршено је пробно  испитивање деце ради утврђивања 

постојећег стања и одређивања нивоа  развијености иконичких представа о 

аритметичким појмовима. Текстови и упутства за рад су деци прецизно  и јасно 

саопштавани.  Након пробног испитивања које нам је показало да деца са успехом 

броје до 5, односно до 10, те да одговарајуће просторне матрице утичу на 

структурисане представе о бројевима до 10 приступили смо изради иницијалних и 
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финалних тестова. Иницијални тест требало је  да покаже иницијално стање и 

ниво развијености менталних представа о аритметичким појмовима код деце 

предшколског узраста који ће се током првог разреда изучавати у формалном 

облику. Први финални тест требало је да утврди финално стање и утицај 

хеуристичких математичких игара на формирање менталних представа о 

аритметичким појмовима. Други финални тест требало је  да покаже повезаност 

између формираних представа и успеха у једначењу коресподентних 

математичких симбола и записа аритметичких појмова. Ретест је требало  да 

обезбеди информацију о трајности формираних представа и разумевању значења 

одговарајућих математичких записа након 30 дана од престанка деловања 

експерименталног фактора. 

 

3.6  Поступци статистичке обраде  

 

У оквиру статистичке обраде података су прво анализиране метријске 

карактеристике примењених тестова (бажадарење мерних инструмената). У ту 

сврху су рачунати поузданост тестова која је представљена Cronbach α 

коефицијентом. Поред тога су рачунати утицаји сваке појединачне ставке 

(задатака) на поузданост укупне скале (теста) којој припада (α без дате ставке) као 

и индекси дискриминативности (коригована ајтем-тотал корелација) која показује 

у којој мери је свака појединачна ставка (задатак) способна да раздваја 

испитанике који постижу више скорове на тој ставци од испитаника који 

остварују ниже скорове на истој ставци. 

 

У оквиру процене постигнућа на тестовима рачунате су и разматране мере 

дескриптивне статистике. Ту спадају: 

 

1. Мере централне тенденције (аритметичка средина, медијана и мод) 

2. Мере одступања (стандардна девијација, варијанса, распон, скјунис, куртозис, 

минимална и максимална вриедност, Колмогоров-Смирнов тест) 
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При поређењу учинака експерименталне и контролне групе коришћене су методе 

утврђивања статистичке значајнсти аритметичке средине: 

 

1. Т-тест за независне узорке, којим су поређена постигнућа експерименталне и 

контролне групе на сваком појединачном тесту 

2. Т-тест за упарене узорке, којим су поређена постигнућа посебно за 

експерименталну и посебно за контролну групу да би се установило какве 

тенденције показују обе групе између два мерења (теста). Овом методом је, 

дакле, праћена варијабилност скорова у оквиру појединачне групе.  

3. Коефицијент корелације између два мерења у истој групи ради праћења тренда 

промене скорова у оквиру једне групе. 

 

У провери постојаности развијених менталних представа вршена је провера 

корелације између финалних тестова и ретеста. У ту сврху је рачунат Пеарсонов 

коефицијент корелације.  

Коначно је проверавана и повезаност резултата на свим појединачним тестовима 

са социо-демографским варијаблама као спољним (критеријумским) варијаблама. 

У ту сврху је коришћен поинт-бисеријски коефицијент корелације. 

 

 

3.7  Анализа и интерпретација резултата 

 

Провера прве помоћне хипотезе 

 

Прва помоћна хипотеза претпоставља да примењени тестови (означени кодним 

називима П, И, Ф1, Ф2 и Р) имају задовољавајуће психометријске карактеристике.  

У овом делу је извршена провера њихове поузданости и то тако да су прво 

анализирани Cronbach α koeficijenti за све појединачне скале по групама. Након 

тога је разматрана поузданост сваке појединачне ставке да би се утврдио њен 

допринос укупној поузданости теста. 

Поред тога су разматрани и индекси дискриминативности који омогућавају да 

се стекне увид у степен у коме је сваки задатак способан да раздваја појединце од 
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оних који су на једном задатку успешнији од оних који тај задатак не знају 

решити. 

Коначно, извршена је и корелациона анализа скорова на тесту са  соио-

демографским варијаблама које су послужиле као спољни критеријуми у 

утврђивању спољне ваљаности самих тестова. 

 

Скала П 

Табела 5. Поузданост скале П по групама 

Група α Н 

експериментална група ,64 5 

контролна група ,74 5 

 

α - Cronbach коефицијент поузданости 

Н – број ставки 

 

Табела 6 Основне дескриптивне мере ставки 

Група рп.бис α  без дате ставке 

експериментална 

група 

П1 ,33 ,62 

П2 ,45 ,57 

П3 ,49 ,58 

П4 ,59 ,52 

П5 ,39 ,65 

контролна 

група 

 

П1 ,49 ,70 

П2 ,65 ,65 

П3 ,53 ,70 

П4 ,33 ,69 

П5 ,45 ,73 

рп.бис – индекс дискриминативности ставке 

α  без дате ставке – коефицијент поузданости ако се избаци наведена ставка 

 

Поузданост изражена Cronbach α коефицијентом (табела 5) који показује интерну 

конзистентност скале П износи ,64 за експерименталну и ,74 за контролну групу. 
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За вредности поузданости се може рећи да би било пожељно да је нешто више у 

случају експерименталне групе. Међутим са обзиром на величину узорка као и 

чињеницу да се ради о свега 5 питања у тесту онда скалу П можемо прихватити 

као задовољавајућу, како за експерименталну тако и за контролну групу. 

Појединачне ставке (табела 6) показују врло задовољавајуће индексе 

дискриминативности где сви прелазе потрбну критичну вриедност (,30). То значи 

да свака ставка у задовољавајућој мери раздваја испитанике који постижу више 

скорове на њој од оних који на истој ставци постижу лошије резултате. 

Поред тога се у колони α  без дате ставке, види да свака ставка има позитиван 

утицај на укупну поузданост теста. 

 

Скала И 

Табела 7. Поузданост скале И по групама 

Група α Н 

експериментална група ,86 10 

контролна група ,87 10 

 

α - Cronbach коефицијент поузданости 

Н – број ставки 

 

Табела 8. Основне дескриптивне мере ставки 

Група рп.бис α  без дате ставке 

експериментална 

група 

 

И1 ,72 ,84 

И2 ,81 ,83 

И3 ,57 ,85 

И4 ,64 ,85 

И5 ,73 ,84 

И6 ,67 ,84 

И7 ,68 ,84 

И8 ,17 ,87 

И9 ,49 ,86 

И10 ,32 ,87 
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Група рп.бис α  без дате ставке 

контролна група 

И1 ,80 ,84 

И2 ,80 ,84 

И3 ,79 ,85 

И4 ,71 ,85 

И5 ,77 ,86 

И6 ,60 ,86 

И7 ,55 ,87 

И8 ,61 ,88 

И9 ,42 ,89 

И10 ,56 ,86 

рп.бис – индекс дискриминативности ставке 

α  без дате ставке – коефицијент поузданости ако се избаци наведена ставка  

 

Поузданост скале И износи Cronbach α = ,86 за експерименталну групу И α = ,87 

за контролну (табела 7). У овом случају се може рећи да је у обе групе поузданост 

врло задовољавајућа јер у обе групе коефицијент поуданости прелази границу од 

,80. 

Појединачне ставке у табели 8 показују да имају више него задовољавајуће 

индексе дискриминативности. Сви ајтеми своје  вредности прелазе вредност ( ,30 ) 

осим ставке И8 у оквиру експерименталне групе. Међутим и ова ставка показује 

значајан допринос поузданости теста  (α  без дате ставке) тако да се она може 

сматрати адекватном за употребу. 

 

Скала Ф1 

 

Табела 9. Поузданост скале Ф1 по групама 

Група α Н 

експериментална група ,85 10 

контролна група  ,84 10 

 

α - Cronbach коефицијент поузданости 
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Н – број ставки 

Табела 10. Основне дескриптивне мере ставки 

Група рп.бис α  без дате ставке 

експериментална 

група 

Ф1_1 ,72 ,82 

Ф1_2 ,74 ,82 

Ф1_3 ,60 ,84 

Ф1_4 ,58 ,83 

Ф1_5 ,62 ,83 

Ф1_6 ,77 ,82 

Ф1_7 ,68 ,82 

Ф1_8 -,07 ,86 

Ф1_9 ,24 ,86 

Ф1_10 ,55 ,84 

контролна 

група 

Ф1_1 ,79 ,79 

Ф1_2 ,82 ,79 

Ф1_3 ,58 ,82 

Ф1_4 ,57 ,82 

Ф1_5 ,48 ,83 

Ф1_6 ,40 ,84 

Ф1_7 ,50 ,83 

Ф1_8 ,37 ,84 

Ф1_9 ,46 ,83 

Ф1_10 ,45 ,83 

 

рп.бис – индекс дискриминативности ставке 

α  без дате ставке – коефицијент поузданости ако се избаци наведена ставка  

 

Поузданост скале Ф1 у табели 9 је врло задовољавајућа према вредности Cronbach 

α коефицијената (α = ,85 за експерименталну групу и , α = ,84 за контролну).  

У табели 10 се види да је једина ставка чија је дискриминативност нарушена је 

Ф1_8 у екосперименталној групи (рп.бис = -,07) која својим негативним 

предзнаком говори да ова она није у стању да раздваја испитанике испитанике 
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који постижу боље резултате од оних чији су резултати слабији. Ипак то не утиче 

на њену поузданост која је врло задовољавајућа (,86). 

 

Скала Ф2 

Табела 11. Поузданост скале Ф1 по групама 

Група α Н 

експериментална (црвена) 

група 
,90 10 

контролна (црна) група  ,90 10 

 

α - Cronbach коефицијент поузданости 

Н – број ставки 

Табела 12. Основне дескриптивне мере ставки 

Група рп.бис α  без дате ставке 

експериментална 

група 

Ф1_1 ,88 ,88 

Ф1_2 ,87 ,88 

Ф1_3 ,73 ,89 

Ф1_4 ,81 ,88 

Ф1_5 ,81 ,88 

Ф1_6 ,73 ,89 

Ф1_7 ,61 ,90 

Ф1_8 ,45 ,91 

Ф1_9 ,31 ,92 

Ф1_10 ,57 ,90 

Контролна 

група 

Ф1_1 ,86 ,87 

Ф1_2 ,89 ,87 

Ф1_3 ,80 ,88 

Ф1_4 ,89 ,87 

Ф1_5 ,61 ,89 

Ф1_6 ,55 ,89 

Ф1_7 ,58 ,89 

Ф1_8 ,46 ,90 
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Ф1_9 ,67 ,89 

Ф1_10 ,34 ,91 

 

рп.бис – индекс дискриминативности ставке 

α  без дате ставке – коефицијент поузданости ако се избаци наведена ставка  

 

Поузданост скале Ф у табели 11 је врло задовољавајућа према вредности Cronbach 

α коефицијената И да износи α = ,85 и за експерименталну за контролну групу.  

Све појединачне ставке у табели 12 показују врло високе индексе 

дискриминативности, где већина значајно прелази вредност (,30). Поред тога све 

појединачне ставке имају и значајну улогу у детерминисању високог 

коефицијента поузданости што је видљиво из њихових вредности уколико α  

посматрамо без дате ставке. 

 

Скала Р 

 

Табела 13. Поузданост скале Р по групама 

Група α Н 

експериментална група ,88 10 

контролна група  ,84 10 

 

α - Cronbach коефицијент поузданости 

Н – број ставки 

 

Табела 14. Основне дескриптивне мере ставки 

Група рп.бис α  без дате ставке 

експериментална 

група 

Ф1_1 ,60 ,86 

Ф1_2 ,64 ,86 

Ф1_3 ,68 ,86 

Ф1_4 ,57 ,87 

Ф1_5 ,73 ,85 

Ф1_6 ,77 ,85 
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Ф1_7 ,73 ,85 

Ф1_8 ,07 ,89 

Ф1_9 ,65 ,87 

Ф1_10 ,63 ,87 

контролна група 

Ф1_1 ,79 ,79 

Ф1_2 ,82 ,79 

Ф1_3 ,58 ,82 

Ф1_4 ,57 ,82 

Ф1_5 ,48 ,89 

Ф1_6 ,40 ,83 

Ф1_7 ,50 ,83 

Ф1_8 ,37 ,89 

Ф1_9 ,46 ,83 

Ф1_10 ,45 ,83 

 

рп.бис – индекс дискриминативности ставке 

α  без дате ставке – коефицијент поузданости ако се избаци наведена ставка  

 

Поузданост теста Р представљена Cronbach α коефицијентом (табела 13) који 

показује високу релијабилност која износи ,88 за експерименталну и ,84 за 

контролну групу. Добијене вредности су врло задовољавајуће.  

Појединачне ставке у табели 14 показују врло задовољавајуће индексе 

дискриминативности где сви прелазе потребну критичну вриедност (,30) изузев 

ставке Р_8 у оквиру експерименталне групе. Другим речима, све ставке сем 

наведене у обе групе испитаника у врло задовољавајећем степену су способне да 

раздвоје испитанике који постижу више скорове на њој од оних који на истој 

ставци постижу лошије резултате. 

Поред тога се у колони α  без дате ставке, види да свака ставка има позитиван 

утицај на укупну поузданост теста, чак и ставка Р_8, која се показала 

проблематичном у експерименталној групи. 
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Табела 15. Повезаност резултата на тестовима са социдемографским (спољим) варијаблама 

 

Група П_скор И_скор Ф1_скор Ф2_скор Р_скор 

експериментална 

група 

дужина 

боравка у 

вртићу 

,118 ,103 ,049 -,085 -,016 

образовање 

мајке 
,107 ,305** ,154 ,121 ,221 

образовање 

оца 
,145 ,206 ,075 ,117 ,102 

процена 

васпитача 
,386** ,242* ,299** ,360** ,453** 

контролна група 

дужина 

боравка у 

вртићу 

-,079 ,150 ,141 ,110 ,141 

образовање 

мајке 
,130 ,503** ,313** ,295* ,313** 

образовање 

оца 
,157 ,258* ,329** ,234 ,329** 

процена 

васпитача 
,660** ,484** ,567** ,435** ,567** 

 

** - корелација статистички значајна на нивоу ,01 

* - корелација статистички значајна на нивоу ,05 

 

Што се тиче последњег дела психометријске анализе тестова добијени су 

инретесантни резултати. 

 

У првом реду се види да се добијене корелације разликују у експерименталној и 

контролној групи, све осим корелација на примењеним математичкким тестовима 

са проценама васпитача. У овом случају се види да је процена васпитача врло 
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валидан спољни критеријум резултата које деца постижу на тестовима без 

обзира на то да ли се сусрећу са експерименталним фактором (у виду 

одређених припрема и вежби) или не. Са друге стране, у експерименталној 

групи су све варијабле неповезане са успехом на тесту (осим образовања мајке) 

док су у контролној групи све варијабле статистички значајно повезане. То би 

требало да значи да деца чији су родитељи образованији имају боље развијене 

представе и схаватају значења елементарних математичких појмова од оне деце 

чији су родитељи нижег образовног статуса (што је у складу са бројним ранијим 

емпиријским налазима и теоријским поставкама). 

 

Једина варијабла која се не показује предиктивном за успех ни на једном тесту 

је дужина боравка у вртићу, на основу чега се може закључити да је боравак у 

вртићу попуњен више базичном бригом за децу и да се више односи на васпитну 

компоненту, а далеко мање на образовну (барем када је у питању област 

предшколске математике).  

 

На основу размотрених резултата психометријске анализе примењених 

тестова можемо закључити да тестови имају врло задовољавајуће 

психометријске карактеристике и да је њихово коришћење оправдано. 

Другим речима, на основу коришћених тестова се могу добити подаци који су 

за дете валидни и релевантни. Стога се прва хипотеза у потпуности прихвата. 

 

Провера друге помоћне хипотезе 

 

Друга помоћна хипотеза претпоставља да деца узраста 6 до 7 година имају слабо 

развијене менталне слике и схеме о аритметичким појмовима. У овом се узрасту 

може очекивати прелазни период између стадијума у којем  слике и схеме о 

аритметичким појмовима нису развијене и наредног у којем су слике и схеме о 

аритметичким појмовима формиране и које омогућавају даље напредовање и 

усвајање сложенијих математичких појмова и релација. 
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Друга помоћна хипотеза је проверавана на основу резултата примењених тестова 

П и И који треба да покажу фактичко стање пре увођења експерименталног 

фактора. 

 

Скала П 

Табела 16 Мере дексриптивне статистике за укупни скор на скали П 

 
Експериментална 

група 

Контролна 

група 

Н 74,00 69,00 

М 10,95 10,88 

СЕ М ,36 ,43 

Мд 11,00 11,00 

Мод 14,00 14,00 

СД 3,08 3,58 

W 9,48 12,81 

Ск -1,22 -,95 

Ку 1,77 ,03 

Ранге 14,00 13,00 

Мин ,00 1,00 

Маx 14,00 14,00 

К-С 1,38 1,55 

П ,04 ,02 

 

Н - узорак 

М - аритметичка средина 

СЕ М - стандардна грешка аритметичке средине 

Мд - медијана 

Мод - Мод 

СД - стандардна девијација 

W - варијанса 

Ск - скјунис 

Ку - куртозис 
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Р - распон скорова 

Мин - минимални скор 

Маx - максимални скор 

К-С - Колмогоров-Смирнов тест 

п  - статистичка значајност 

 

Мере дескриптивне статистике за скалу П (односно резултате које испитаници 

контролне и експерименталне групе постижу на пробном тесту) се крећу у 

распону од , 00 до 14,00 за експерименталну и од 1,00 до 17 за контролну групу. 

Вредности аритметичких средина М= 10,95 (експериментална група) и М= 10,88 

показују да ученици успешно решавају више од половине постваљених задатака 

који склала П садржи. То показују и вредности скјуниса, који је негативан и који 

тиме показује да је већи број испитаника смештен на делу скале који је већи од 

аритметичке средине (Ск= -1,22 у експерименталној и Ск= -,95 у контролној 

групи). Куртозис са друге стране показује да се у оквиру експерименталне групе 

(Ку=1,77) ради издуженој или лептокуртичној дистрибуцији, док је код контролне 

групе то минимално спљоштена или платокуртична дистрибуција (Ку=,03 ).  

Колмогоров смирнов тест (К-С = 1,38 у експерименталној И К-С = 1,55,00 у 

контролној групи) у обе групе су статистички значајни на нивоу ,01 и показују да 

се резултати групишу на мањем делу скале И да не можемо очекивати нормалну 

расподелу (као што је то случај у готово свим математичким тестовима који се 

задају ученицима у прелазном периоду када тек развијају одређене математичке 

појмове као што су појам броја, његова сталност и однос међу вредностима). 

Графици 1 и 2 дају приказ дистрибуција резултата контролне и експерименталне 

групе на скали П. 
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График 1. Дистрибуција резултата експерименталне групе на скали П 

 
График 2. Дистрибуција резултата контролне групе на скали П 

 
Табела 17 . Основне дескриптивне мере ставки по групама 

 М СД 

Ставке 
Експериментална 

група 

Контролна 

група 

Експериментална 

група 

Контролна 

група 

П1 4,69 4,55 1,05 1,18 

П2 1,54 1,48 0,73 0,70 

П3 1,80 1,67 0,55 0,63 

П4 1,53 1,71 0,73 0,71 

П5 1,39 1,43 1,48 1,51 
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М - аритметичка средина 

СД - стандардна девијација 

 

Табела. 18 Т- тест 

Ставке т дф п 

П1 ,743 141 ,459 

П2 ,522 141 ,602 

П3 1,320 141 ,189 

П4 -1,524 141 ,130 

П5 -,172 141 ,864 

    

т- т-тест 

дф- степен слободе 

п- ниво статистичке значајности 

 

Горње тебеле са својим резултатима показују да нити једна ставка не одскаче 

својим вредностима у некој од испитаних група. Све добијене разлике сугеришу 

да статистички значајна разлика не постоји ни на једном нивоу значајности. 

Другим речима можемо закључити да су групе потпуно једнаке у смислу 

постигнућа добијених решавањем задатака на пробном тсту.  

Врло уједначене резултате показала су деца обе групе у задацима бројања и 

репрезентације бројева до 5 и 10, конзерваације појма броја и разумевање значења 

речи више, мање и једнако.   

Квалитативном анализом првог задатка приметили смо да је већи број испитаника 

на захтев да обоји онолико кружића колико је на слици приказано плодова воћа 

правилно реаговало бирајући оне боје које у природи одговарају појединим 

плодовима. За представљање броја јагода и трешања коришћена је црвена бојица, 

крушака – жута, шљива – љубичаста и сл. Овакво запажање може нам помоћи у 

разумевању начина на који деца најједноствније развијају репрезентације о 

почетним бројевима. Наиме, иако боја објеката, као ни боја кружића не утичу на 
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бројност елемената неког скупа она представља значајан шум који деци помаже у 

овом прелазном периоду формирања идеја о почетним бројевима. Стога сматрамо 

да је свесно уношење боје у одабране идеограме и дидактичку трансформацију 

садржаја од изузетне важности. (сл. 83) 

 

Сл 83 Репрезентација бројева до 5 

Анализом резултата другог задатка у којем је садржан захтев да се обоји онолико 

кружића, колико има перлица на наруквици, деца су реаговала на два начина. 

Већина деце бојила је кружића идући слева на десно, без прескакања кружића, а 

нешто мањи број прескачући два кружића у низу. Ову појаву можемо везати за 

саму слику на којој су перлице груписане са два размака на средини. То нам 

показује да неки испитаници начин гуписања сматрају важним за укупан број 

елемената неког скупа. Сматрамо да је значајно у овом периоду деци омогућити 

активности и дидактичке игре путем којих ће начин груписања као шум бити 

апстрахован, а самим тим бити развијене јасније менталне слике о почетним 

бројевима. (сл. 84) 

             

 

 

Сл 84 Репрезентација броја 8 

У трећем задатку већина деце је правилно представила бројеве 5 и 9 цртајући 

кружиће у предвиђене матрице са десет поља. Постоје мање разлике у смислу 

редоследа слагања кружића где примећујемо да је најучесталије представљање 

одозго надоле и слева на десно. Успех деце у решавању овог задатка показује нам 
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да структура матрице значајно доприноси развоју менталних представа о 

структури бројева из блока бројева до 10, те да се хаотичне гомиле којима деца 

иначе представљају почетне бројеве не појављују. Верујемо да употреба матрице 

може допринети развоју способности опажање структуре броја, а самим  тим 

смањити активности пребројавања када оно није неопходно. На слици 85 

приказана су два карактеристична начина репрезентације бројева 5 и 9 тестираних 

испитаника. У фази структурисања бројева потребно је деци сугерисати правилне 

начине попуњавања матрица са десет поља. 

                                        

                            

Сл. 85 Представљање бројева 5 и 9 слагањем кружића одозго надоле и обратно 

 

На захтев,  у четвртом задатку, да се заокружи слика са мањим бројем плодова 

деца су реаговала на два начина. Већи број деце издвајао је плодове парадајза, док 

је мањи број деце издвајао јагоде везујући представу о броју за димензије и 

величине објеката који су приказани.  На следећој слици приказан је типичан 

пример правилно опажаног скупа са мањим бројем елемената уз занемаривање 

врсте објеката чија бројеност се упоређује, као и пример неразумевања значења 

речи мање.                 

                             

Сл 86.  Упоређивање по бројности 
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Скала И 

 

Табела 19  Мере дексриптивне статистике за укупни скор на скали И 

 
експериментална 

група 

контролна 

група 

Н 74,00 69,00 

М 6,05 3,91 

СЕ М ,89 ,76 

Мд 3,00 2,00 

Мод ,00 ,00 

СД 7,66 6,31 

W 58,68 39,88 

Ск 1,87 2,88 

Ку 3,49 1,41 

Р 35,00 ,57 

Мин ,00 36,00 

Маx 35,00 ,00 

К-С 1,85 36,00 

п ,00 ,00 

 

Н - узорак 

М - аритметичка средина 

СЕ М - стандардна грешка аритметичке средине 

Мд - медијана 

Мод - Мод 

СД - стандардна девијација 

W - варијанса 

Ск - скјунис 

Ку - куртозис 

Р - распон скорова 

Мин - минимални скор 

Маx - максимални скор 
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К-С - Колмогоров-смирнов тест 

п  - статистичка значајност 

 

Дескриптивна статистика резултата за скалу И, (табела 19) тј. резултате који 

испитаници постижу на њој говори да се њихови скорови крећу од ,00 до 35,00 у 

експерименталној и од ,00 до 36,00 у контролној групи. Вредности аритметичких 

средина М = 6,05 (контролна група) и М = 3,91 показују да деца највећи број 

задатака не решавају успешно. Ипак дистрибуција је, према позитивном 

предзнаку скјуниса, померена ка вишим скоровима, односно постоји део ученика 

који омогућавају да скала има позитиван отклон у односу на аритметичку средину 

у обе групе. (Ск= 1,87 у експерименталној и Ск= 2,88 у контролној групи). 

Наглашавамо да је тај отклон нешто већи у оквиру контролне групе. Уз то 

куртозис показује да су у оквиру обе групе испитаници смештени на уском 

распону скорова што доводи до појаве лептокуртичне (издужене) дистрибуције 

(Ку= 3,49 у експерименталној И Ку= 1,41 у контролној групи).   

Колмогоров смирнов тест (К-С = 1,85 у експерименталној и К-С = 36,00 у 

контролној групи) у обе групе су статистички значајни на нивоу ,01 и показују да 

се резултати групишу на мањем делу скале И те да не можемо очекивати 

нормалну расподелу (као што је то случај у готово свим математичким тестовима 

који се задају деци у прелазној фази када тек развијају одређене математичке 

појмове као што су појам броја, његова сталност и однос међу величинама). 

На графицима 3 и 4 су прикази дистрибуција резултата експерименталне и 

контролне групе на скали и. 
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График 3. Дистрибуција резултата експерименталне групе на скали И 

 

График 4. Дистрибуција резултата контролне групе на скали И 
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Табела 20 Основне дескриптивне мере ставки по групама 

 М СД 

Ставке 
Експериментална 

група 

Контролна 

група 

Експериментална 

група 

Контролна 

група 

И1 1,08 ,45 1,66 1,19 

И2 ,86 ,45 1,53 1,22 

И3 ,26 ,29 ,86 ,84 

И4 ,78 ,39 1,34 ,91 

И5 ,43 ,12 ,92 ,58 

И6 ,45 ,33 ,94 ,82 

И7 ,35 ,07 ,97 ,49 

И8 ,04 ,01 ,26 ,12 

И9 1,32 1,26 1,45 1,46 

И10 ,47 ,54 ,78 ,85 

 

М – аритметичка средина 

СД – стандардна девијација 

 

Табела 21  Т-тест 

Ставке т дф п 

И1 2,594 141 ,010

И2 1,789 141 ,076

И3 -,232 141 ,817

И4 2,037 141 ,044

И5 2,432 141 ,016

И6 ,763 141 ,447

И7 2,140 141 ,034

И8 ,763 141 ,447

И9 ,260 141 ,795

И10 -,464 141 ,643

 

т - т-тест 

дф - степен слободе 

п- ниво статистичке значајности 
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У табелама  изнад видимо да су вредности аритметичке средине прилично ниске у 

односу на укупни могући распон, како у контролној тако и у експерименталној 

групи. Ставке на којима испитаници показују набољи успех су И1 и И9 у оквиру 

експерименталне групе и И9 у контролној групи. Овај резултат показује да су код 

деце почеле да се формирају представе о адитивним схемама, као и представе о 

појму редног броја.  

Општи закључак који се може дати поређењем две испитиване групе је да деца 

експерименталне групе постижу нешто боље резултате,  али да то није превише 

изражено. Ставке И1, И4, И5 и И7 показују статистички значајно више резултате 

експерименталне групе, међутим имајући у виду да је та разлика статистички 

значајна на нивоу ,05 онда можемо рећи да разлике могу бити и последица 

узорковања или деловања неких других случајних фактора који код деце овог 

узраста могу бити ад хок присутни. У разговору са васпитачима дошли смо до 

сазнања да је реч о испитаницима који су млађа деца у породици и који већ имају 

старије сестре или браћу школског узраста што уједно објашњава такве мале 

разлике међу групама. Карактеристично је такође наше запажање да су у првом, 

другом и трећем задатку испитаници за које можемо рећи да немају развијене 

адитивне схеме и не увиђају различите начине груписања објеката ипак 

препознавали схему два плус два. То се може тумачити спонтаним реаговањем на 

овакве схеме обзиром да родитељи као пример сабирања најчешће узимају ова два 

сабирка. Узимајући у обзир све резултате иницијалног теста ожемо рећи да су 

постигнућа деце на иницијалном тесту у обе групе веома слаба. Такви 

резултати показују да у периоду непосредног поласка у школу деца нису 

припремљена за увођење рачунских операција сабирања и одузимања и  

разумевање аритметичкх правила. Иако са успехом броје до 5, нешто мањи број 

до 10 и имају развијену способност конзервације појма броја, овим налазима не 

можемо у потпуности бити задовољни. 

Резултати добијени задацима И8, И9 и И10 којима смо испитивали разумевање 

значења речи пар, разумевање назива редних бројева и значења речи за један 

више (мање) показују карактеристичне начине реаговања деце.  Одговоре деце 

добијене решавањем поменутих задатака сврстали смо у неколико категорија.  
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Квалитативном анализом запазили смо да су деца на захтев у осмом задатку да 

обоје кружића, онолико колико виде парова ципела на слици,  реаговала на четири 

начина: 

1) Опажањем и заокруживањем двочланих скупова (парова ципела), 

занемаривањем пара чизама који је правилно искључен из класе којој не припада 

и тачним бројем обојених кружића. (сл. 87) 

2) Опажањем и издвајањем скупа ципела уз занемаривање пара чизама, али без 

разумевања значења речи пар при чему је обојено кружића колико је 

представљено комада ципела. (сл. 88)  

                   

                  

Сл. 87 Разумевање значења речи пар                        Сл. 88  Неразумевање значења речи пар 

3) Разумевањем значења речи пар, без уочавања пара чизама које не припадају 

скупу парова ципела (сл. 89) 

4) Неразумевањем значења речи пар и пребројавањем свих објеката (сл.90) 

                        

                 

Сл. 89 Разумевање значења речи пар                           Сл. 90  Неразумевање значења речи пар 
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Квалитативном анализом запазили смо су испитаници у деветом задатку 

иницијалног теста на захтев да се обоји 3. кружић у првом, 5. кружић у другом и 

8. кружић у трећем реду реаговала на три начина: 

1) бројањем слева на десно и правилним бојењем по једног кружића  

2) бројањем сдесна на лево и правилним бојењем по једног кружића 

3) бројањем слева на десно бојењем 3, 5 и 8 кружића.  

      

Слика 91 Различити начини реаговања на називе редних бројева 

Последњи тип одговора показује нам да су за називе редних бројева везана 

значења кардиналног броја, што свакако можемо тумачити као пропуст актуелног 

приступа обради овог појма. Такође закључујемо да је значајно приликом увођења 

појма редног броја деци сугерисати правилан смер бројања објеката слева на 

десно и одозго надоле, односно онај којим се правилно пише и чита. Разумевање 

појма реда, као и редних бројева значајна су припрема за читање 

дводимензионалних матрица и табела са којима се ученици срећу већ у првом 

разреду основне школе.  

Последњи задатак иницијалног теста требало је да покаже у којој мери постоји 

развијена представа о растућем и опадајућем бројевном низу до 5. Већина деце је 

на захтев да у свакој наредној слагалици обоји по један кружић више, односно 

мање реаговала цртањем само по једног кружића, крећући се за једно поље 

навише, односно наниже. Очигледно је да су испитаници појмове за један више и 

мање везали за просторне димензије и значења речи више и ниже којима се 

објекти пореде по висини. Тако погрешним формираним представама доприносе 

неадекватни примери васпитача, али и они који се могу наћи у материјалима за 

децу предшколског узраста. Често се срећемо са два стабла различите висине 

између којих стоји уметнути релацијски знаци веће или мање. Последице таквог 



181 
 

приступа јавиле су се и приликом иницијалног тестирања које смо спровели. 

Следеће слика (92)  илуструје наше запажање.  

                                       

Сл. 92 Погрешна репрезентација растућег и опадајућег низа бројева до 5 

 

На основу добијених резултата можемо закључити да је друга помоћна 

хипотеза потврђена, односно да деца узраста 6 и 7 година имају слабо 

развијене менталне слике и схеме о аритметичким појмовима. 

 

Провера треће и четврте помоћне хипотезе 

 

Трећа помоћна хипотеза претпоставља да системска примена хеуристичких 

предаритметичких игара значајно доприноси развоју менталних представа о 

аритметичким појмовима. 

Четврта помоћна хипотеза претпоставља да формиране иконичке представе 

доприносе разумевању значења коресподентних математичких симбола и записа. 

Другим речима, овим се хипотезама  претпоставља да ће деца која имају прилику 

да се на систематски начин сусретну са  хеуристичким предаритметичким 

игарама, имати бољи успех у решавању математичких задатака који 

претпостављају формиране менталне представе и схеме о елементарним 

аритметичким појмовима. Истовремено се претпоставља да ће формиране 

иконичке представе утицати на боља постигнућа деце у једначењу са  

коресподентним  математичким симболима и записима. 
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Трећа и четврта помоћна хипотеза су провераване на основу резултата 

примењених финалних тестова Ф1 и Ф2 и И који треба да покажу утицај 

експерименталног фактора на боља постигнућа на финалним тестовима. 

 

Табела 22. Мере дексриптивне статистике за укупни скор на скали Ф1 

 
Експериментална 

група 

Контролна 

група 

Н 74,00 69,00 

М 32,46 8,00 

СЕ М ,42 ,89 

Мд 34,00 6,00 

Мод 34,00 ,00 

СД 3,57 7,39 

W 12,75 54,68 

Ск -3,98 1,22 

Ку 19,02 1,43 

Р 23,00 34,00 

Мин 11,00 ,00 

Маx 34,00 34,00 

К-С 2,93 1,43 

П ,00 ,03 

 

Н - узорак 

М - аритметичка средина 

СЕ М - стандардна грешка аритметичке средине 

Мд - медијана 

Мод - Мод 

СД - стандардна девијација 

W - варијанса 

Ск - скјунис 

Ку - куртозис 

Р - распон скорова 



183 
 

Мин - минимални скор 

Маx - максимални скор 

К-С - Колмогоров-смирнов тест 

п  - статистичка значајност 

 

Мере дескриптивне статистике за скалу Ф1 се крећу у распону од ,11 до 34,00 за 

експерименталну и контролну од ,00 до 34,00 за групу. Вредности аритметичких 

средина М = 32,46 (експериментална група) и М= 8,00 показују да испитаници 

експерименталне групе далеко успешније решавају постављене задатке овог теста. 

Скјуниса говори да експериментална група, скреће својим резултатима ка 

скоровима вишим од аритметичке средине (Ск= -3,98) а ка нижим скоровима у 

оквиру контролне групе Ск= 1,22. Куртозис уз то показује да се у оквиру 

контролне групе  (Ку = 19,02) ради издуженој или лептокуртичној дистрибуцији 

која је значајно издуженија него контролној групи. И у контролној групи је 

лептокуртична расподела присутна али мањег интензитета (Ку=1,43 ).  

Колмогоров смирнов тест (К-С = 2,93 у експерименталној и К-С = 34,00 у 

контролној групи) у обе групе су статистички значајни на нивоу ,01 и показују да 

се резултати групишу на мањем делу скале И да не можемо очекивати нормалну 

расподелу  

График 5. Дистрибуција резултата експерименталне групе на скали Ф1 
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График 6. Дистрибуција резултата контролне групе на скали Ф1 

 

Табела 23. Т-тест 

т дф п 

25,45 141 ,00 

т - т-тест 

дф - степен слободе 

п - ниво статистичке значајности 

 

Вредност т-теста за независне узорке показује да су учесници из експерименталне 

групе далеко успешнији у решавању задатака теста Ф1.  

Овај налаз директно говори у прилог треће и четврте хипотезе и указује на 

чињеницу да системска примена хеуристичких предаритметичких игара и 

формиране иконичке представе значајно доприносе развоју менталних 

представа о аритметичким појмовима и разумевању значења 

коресподентних математичких симбола и записа. 

Као додатак овом закључку можемо видети резултате поређења постигнућа 

испитаника експерименталне и контролне групе на свим појединачним ставкама 

теста Ф1. Резултати њиховог поређења се налазе у табелама  24 и 25.  
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Табела 24. Основне дескриптивне мере ставки по групама 

 М СД 

Ставке 
Експериментална 

група 

Контролна 

група 

Експеримент

ална група 

Контролна 

група 

Ф1_1 3,85 1,22 0,57 1,63 

Ф1_2 3,88 1,14 0,62 1,59 

Ф1_3 3,70 0,61 0,90 1,29 

Ф1_4 3,73 0,78 0,60 1,29 

Ф1_5 3,78 0,28 0,56 0,84 

Ф1_6 3,89 0,30 0,39 0,93 

Ф1_7 3,82 0,12 0,65 0,58 

Ф1_8 0,96 0,35 0,20 0,48 

Ф1_9 2,93 2,06 0,25 1,35 

Ф1_10 1,91 1,14 0,38 0,96 

 

М – аритметичка средина 

СД – стандардна девијација 

 

Табела 25. Т-тест 

Ставке т дф п 

Ф1_1 13,05 141 ,00 

Ф1_2 13,69 141 ,00 

Ф1_3 16,74 141 ,00 

Ф1_4 17,65 141 ,00 

Ф1_5 29,68 141 ,00 

Ф1_6 30,48 141 ,00 

Ф1_7 35,87 141 ,00 

Ф1_8 10,08 141 ,00 

Ф1_9 5,47 141 ,00 

Ф1_10 6,32 141 ,00 
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т - т-тест 

дф - степен слободе 

п - ниво статистичке значајности 

 

У табелама видимо да су испитаници експерименталне групе статистички 

значајно успешнији (на нивоу п<.01) на свим задацима теста Ф1, што 

директно још једном говори у прилог треће и четврте постављене помоћне 

хипотезе. 

Табела 26. Мере дексриптивне статистике за укупни скор на скали Ф2 

 
експериментална 

група 

контролна 

група 

Н 74 69 

М 33,54 5,09 

СЕ М 0,77 0,99 

Мд 36,00 2,00 

Мод 37,00 0,00 

СД 6,59 8,19 

W 43,43 67,02 

Ск -3,55 2,23 

Ку 13,63 4,40 

Р 37,00 37,00 

Мин 0,00 0,00 

Маx 37,00 37,00 

К-С 2,58 2,46 

П ,00 0,00 

 

Н - узорак 

М - аритметичка средина 

СЕ М - стандардна грешка аритметичке средине 

Мд - медијана 

Мод - Мод 
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СД - стандардна девијација 

W - варијанса 

Ск - скјунис 

Ку - куртозис 

Р - распон скорова 

Мин - минимални скор 

Маx - максимални скор 

К-С - Колмогоров-смирнов тест 

п  - статистичка значајност 

 

Мере дескриптивне статистике за скалу Ф2 се крећу у распону од ,11 до 37 за обе 

групе испитаника. Вредности аритметичких средина М = 33,54 (експериментална 

група) и М= 5,09 показују да ученици експерименталне групе далеко успешније 

решавају задатке другог финалног теста. Скјуниса указује да експериментална 

група, скреће својим резултатима ка скоровима вишим од аритметичке средине 

(Ск= -3,55) а ка нижим скоровима у оквиру контролне групе Ск= 2,23. Куртозис уз 

то показује да се у оквиру експерименталне групе  (Ку = 13,63) ради врло 

издуженој или лептокуртичној дистрибуцији која је значајно издуженија него 

контролној групи. И у контролној групи је лептокуртична расподела присутна. 

Она је мањег интензитета али се не може рећи да не доводи до значајног 

одступања дистрибуције од нормалне, чак  и у групи са далеко лошијим 

резултатом (Ку=4,43 ).  

 

Колмогоров смирнов тест (К-С = 2,58 у експерименталној и К-С = 148,00 у 

контролној групи) у обе групе су статистички значајни на нивоу ,01 и показују да 

се резултати групишу на мањем делу скале и да не можемо очекивати нормалну 

расподелу. 
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График 7. Дистрибуција резултата експерименталне групе на скали Ф2 

 

График 8. Дистрибуција резултата контролне групе на скали Ф2

 

 

Табела 27. Т-тест 

Т дф п 

22,97 141 ,00 

 

т - т-тест 

дф - степен слободе 

п - ниво статистичке значајности 
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Вредност т-теста за независне узорке показује да су деца из експерименталне 

групе успешнији и у решавању задатака са другог финалног теста Ф2. И овај је 

резултат аргумент у прилог друге и треће хипотезе. Дакле још један доказ да 

системска примена хеуристичких предаритметичких игара и формиране 

иконичке представе значајно доприносе развоју менталних представа о 

аритметичким појмовима и разумевању значења коресподентних 

математичких симбола и записа. 

Исто се може закључити и кроз поређење постигнућа  испитаника 

експерименталне  и  контролне групе на свим појединачним ставкама теста Ф2. 

Резултати њиховог поређења се налазе у табелама  28 и 29.  

Табела 28. Основне дескриптивне мере ставки по групама 

 М СД 

Ставке 
Експериментална 

група 

Контролна 

група 

Експериментална 

група 

Контролна 

група 

Ф2_1 4,74 1,01 0,89 1,77 

Ф2_2 4,59 0,93 1,05 1,73 

Ф2_3 3,47 0,49 1,06 1,22 

Ф2_4 3,61 0,45 0,95 1,13 

Ф2_5 3,65 0,16 0,85 0,72 

Ф2_6 3,61 0,20 0,93 0,78 

Ф2_7 3,49 0,17 1,14 0,75 

Ф2_8 0,97 0,38 0,16 0,49 

Ф2_9 3,69 0,35 1,02 1,03 

Ф2_10 1,72 0,94 0,59 1,00 

 

М – аритметичка средина 

СД – стандардна девијација 
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Табела 29. Т-тест 

Ставке т дф п 

Ф2_1 16,07 141,00 0,00 

Ф2_2 15,43 141,00 0,00 

Ф2_3 15,60 141,00 0,00 

Ф2_4 18,14 141,00 0,00 

Ф2_5 26,38 141,00 0,00 

Ф2_6 23,60 141,00 0,00 

Ф2_7 20,43 141,00 0,00 

Ф2_8 9,93 141,00 0,00 

Ф2_9 19,52 141,00 0,00 

Ф2_10 5,70 141,00 0,00 

  т - т-тест 

  дф - степен слободе 

  п - ниво статистичке значајности 

 

У табелама видимо да су испитаници експерименталне групе статистички 

значајно успешнији (на нивоу п<.01)  и на свим задацима теста другог финалног 

теста Ф2.  

На основу свих добијених резултата у поређењу експерименталне и 

контролне групе у односу на њихова постигнућа на финалним тестовима 

можемо рећи да се трећа и четврта хипотеза у потпуности прихватају.  

Квалитативном анализом резултата добијених из контролних група запазили смо 

да се погрешне представе о елементарним аритметичким појмовима обухваћеним 

тестовима трајно задржавају и преносе на све задатке истог типа. Илустрације 
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ради представљамо најчешће погрешне одговоре деце везане за значења речи пар 

и за један више (мање).  

       

Сл 93 Појам пара               Сл 94. Растући и опадајући низ бројева до 5 

Успех деце експерименталне групе показује да се системским приступом могу 

формирати представе утемељене на значењима, а деца довести до правилног 

разумевања математичких симбола. Овакви налази иду у прилог значају 

предшколске припреме деце и њиховом оспособљавању да са успехом прате 

наставу математике која их у школи очекује. На следећим сликама приказани су 

одговори деце експерименталне групе у задацима у којима се од њих очекивало да 

почев од један уписују у свако наредно поље за један број већи и обратно,  као и 

да означе колико парова кружића се налази на слици.  

            

   Сл 95. Правилно писање цифара                        Сл 96. Појам пар   
      
         
Изузетна постигнућа деце експерименталне групе на другом финалном тесту 

показују да су деца на узрасту од 6 до 7 година спремна за читање и разумевање 

математичких симбола којима представљамо бројеве, збирове, разлике, збир три 

броја, сабирају и одузимају на менталном плану, али и разумеју математичке 

записе рачунских операција сабирања и одузимања. Иако се често сматра да се на 

овом узрасту не може много постићи у области предшколске математике, 

резултати до којих смо дошли говоре да су деца пре поласка у школу спремна за 

утемељивање и разумевање значења основних аритметичких правила као што су 

замена места сабирака или схватање нуле као неутралног елемента. Суштински 
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можемо закључити да је успех деце у највећој мери одређен адекватним васпитно-

образовним утицајама, методама и техникама као и репрезентативним примерима 

на којима ће се заснивати формирање математичких појмова.  

 

Провера пете помоћне хипотезе 

 

Пета помоћна хипотеза претпоставља да формиране менталне представе трајно 

остају у сећању деце. 

Другим речима претпоставља се да ће деца која имају прилику да се на 

систематски начин сусретну са хеуристичким предаритметичким игарама развити 

трајне иконичке представе (слике и схеме) које омогућавају разумевање значења 

математичких симбола и записа са којима ће се интезивно сретати поласком у 

школу. 

У провери ове хипотезе примењена је корелациона анализа. На тај начин је 

разматрано да ли формиране менталне предстве трајно остају у сећању деце. 

Наиме, уколико постоји релативно висока повезанст  између резултата финалних 

тестова који су примењени код групе која се сусрела са експерименталним 

фактором, онда би за прихватње ове хипотезе морала бити установљена и 

стабилна веза између резултата на финалним тестовима и резултатима на ретесту, 

који треба да покаже да формиране менталне предстве нису тренутног карактера 

већ да настављају перзистирати у сазнајним структурама деце. 

Табела 30. Корелације између скорова на тестовима (по групама) 

Група  П И Ф1 Ф2 Р 

експериментална 

група 

П 1 ,418** ,466** ,571** ,548** 

И  1 ,184 ,220 ,151 

Ф1   1 ,459** ,837** 

Ф2    1 ,724** 

Р     1 

контролна група П 1 ,486** ,535** ,270* ,535** 
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И  1 ,838** ,692** ,838** 

Ф1   1 ,773** 1,000** 

Ф2    1 ,773** 

Р     1 

** - корелација статистички значајна на нивоу ,01 

* - корелација статистички значајна на нивоу ,05 

 

У табели изнад представљене су корелације између резултата на примењеним 

тестовима. Резултате можемо анализирати у два дела. Као прво, видимо да су 

готово све добијене корелације статистички значајне на нивоу статистичке 

значајности ,01. Другим речима постигнућа испитаника на свим тестовима су 

високо повезана и то код децеобе групе (и контролне и експерименталне). Ово 

једино не важи за резултате постигнуте на тесту И (иницијаном) и то у оквиру 

експерименталне групе. Наиме док су у оквиру контролне групе сви резултати 

усклађени и високо корелирани једни са другима код контролне групе (осим 

корелације Ф1а и П, а што се може објаснити да деца контролне групе напредују у 

одређеном степену,  па порастом њиховог знања долази до пораста скорова на 

финалним тестовима,  а тиме и до опадања усклађености са претходним 

тестирањима и резултатима). Код експерименталне групе резултати на тесту И су 

само статистички значајно повезани са резултатом на П тесту. Ова два теста су 

примењена пре увођења ексеприменталног фактора, дакле када је систем 

постојећих менталних представа код деце био приближно исти. Друге три 

корелације у експерименталној групи резултата на скали И (са резултатима на 

скалама Ф1, Ф2 и Р) нису статистички значајне нити на једном нивоу док су врло 

високе и статистички значајне на новоу ,01 између финалних тестова (Ф1 и Ф2) са 

ретестом (Р). То би значило да су развијене и стечене менталне представе 

остале присутне код деце експерименталне групе испитаника и накод 

деловања експерименталног фактора.  

 

На основу овог налаза можемо закључити да се пета хипотеза у потпуности 

прихвата односно,  да  формиране менталне представе трајно остају у сећању 

деце.  
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Овакви налази охрабрују имајући у виду  значај трансфера који учењем  треба 

обезбедити током преласка са једног на други ниво образовања. Често се може 

чути да деца данас уче за један дан, што свакако није добро, јер једино научни 

појмови повезани у појмовне структуре доводе до функционалних знања која се и 

практично могу применити.  

 

Провера шесте помоћне хипотезе 

Према шестој помоћној хипотези системска  примена  хеуристичких 

математичких игара развија способности деце за примену нове  технике  учења 

путем открића. 

 

Табела 31. Корелације резултата на примењеним тестовима са припадношћу групи 

 Скала Група 

П ,009 

И ,151 

Ф1 ,906** 

Ф2 ,888** 

Р ,883** 

** - корелација статистички значајна на нивоу ,01 

У табели 31 су у везу доведени резултати на примењеним тестовима и припадност 

групи. Овим путем желели смо да добијемо општи однос између две тестиране 

групе у односу на различите предмете мерења. Општи закључак који се може 

изнети је да не постоји никаква повезаност између припадности контролној или 

експерименталној групи са постигнућем на примењим математичким тестовима 

све до момента док се не уведе експериментрални фактор. Од тога момента 

појављују се корелације статистички значајне на нивоу ,01 код сва три задана 

теста (Ф1, Ф2 и Р). Другим речима након увођења експерименталног фактора (у 

виду другачијег и садржајнијег упућивања деце у математичке појмове и 
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операције) се јавља разлика између деце која су изложена том фактору и оне која 

нису изложена.  

Поред тога је коришћен и т-тест за упарене узорке. Помоћу овог поступка смо 

желели утврдити да ли постоји стабилност одређених установљених менталних 

представа које ће омогућити развој способности деце за примену нове  технике  

учења путем открића. 

 

Табела 32. Мере дескриптивне статистике 

Група   М Н СД СЕ М 

експериментална 

група  

  

Пар 1 

  

Ф1 32,46 74 3,57 0,42 

Ф2 33,54 74 6,59 0,77 

Пар 2 

  

Ф1 32,46 74 3,57 0,42 

Р 30,73 74 4,55 0,53 

Пар 3 

  

Ф2 33,54 74 6,59 0,77 

Р 30,73 74 4,55 0,53 

контролна група Пар 1 

  

Ф1 8,00 69 7,39 0,89 

Ф2 5,09 69 8,19 0,99 

Пар 2 

  

Ф1 8,00 69 7,39 0,89 

Р 8,00 69 7,39 0,89 

Пар 3 

  

Ф2 5,09 69 8,19 0,99 

Р 8,00 69 7,39 0,89 

  

 Н - узорак 

 М - аритметичка средина 

 СЕ М - стандардна грешка аритметичке средине 

 СД - стандардна девијација 
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Табела 33 Корелација између упарених тестова 

   р дф 

експериментална 

група 

Пар 1 Ф1 & Ф2 ,46 ,00 

Пар 2 Ф1 & Р ,84 ,00 

Пар 3 Ф2 & Р ,72 ,00 

контролна група Пар 1 Ф1 & Ф2 ,77 ,00 

Пар 3 Ф2 & Р ,77 ,00 

  

 р - Пеарсонов коефицијент корелације 

 п - ниво статистичке значајности 

 

Табела 34. т-тест за упарене узорке 

  М СД СЕ М т дф п 

експериментална 

група 

  

  

Пар 1 Ф1 - Р 1,73 2,50 ,29 5,95 73 ,00 

Пар 2 Ф1 - Ф2 -1,08 5,88 ,68 -1,58 73 ,12 

Пар 3 Ф2 - Р 2,81 4,55 ,53 5,31 73 ,00 

контролна група 

  

Пар 2 Ф1 - Ф2 2,91 5,30 ,64 4,56 68 ,00 

Пар 3 Ф2 - Р -2,91 5,30 ,64 -4,56 68 ,00 

т - т-тест 

дф - степен слободе 

п - ниво статистичке значајности 

 

У табели 32, 33 и 34 су дати резултати упоређивања резултата на финалним 

тестовима и ретесту у оквиру експерименталне и контролне групе. Добијени 

резултати показују да су постигнућа ученика на два финална теста И ретест 

корелирани статистички значајно (све корелације су статистички значајне на 

ниову ,01 а корелација Ф1 и Р није ни израчуната јер су резултати на ове две скале 

идентични у контролној групи, односно т-тестом није могао бити примењен због 

непостојања варијација у резултатаима ова два теста. 
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Оно што можемо приметити је да не постоје разлике између резултата на скалама 

Ф1 и Ф2 док су оне забележене између ове две скале и резултата на ре-тесту (Р). 

Разлог за ово је одређен проток времена и “слегање” формираних  представа 

након што се временски мало деца удаље од деловања експерименталног фактора. 

Међутим, утврђена стабилност ефекта који се постиже деловањем 

експерименталног фактора свакако да омогућава већу способност деце да у своме 

учењу примењују технику учења путем открића. 

 

Коначно, на основу добијених резултата можемо закључити да се и шеста 

помоћна хипотеза прихвата, односно да системска  примена  хеуристичких 

математичких игара развија способности деце за примену нове  технике  

учења путем открића. 

На основу свега до сада реченог можемо закључити: да су све помоћне хипотезе 

прихваћене што директно омогућава да се у потпуности прихвати и главна 

истраживачка препоставка, односно да закључимо да системска примена 

хеуристичких предаритметичких игара утиче на формирање и трајности 

иконичких представа о аритметичким појмовима, доприноси разумевању 

значења коресподентних математичких симбола и записа, развија 

способности деце  за коришћење нових техника учења путем открића.  

 

Резултати до којих смо дошли путем истраживања, као и позитивне процене 

васпитача који су имали прилику да током три месеца примењују систем 

креираних предаритметичких игара у мултимедијалној форми, потврђују 

дидактичку вредност креираних игара, инструмената истраживања и указују 

на могућност иновирања и унапређивања васпитно образовног рада у 

процесу непосредне припреме деце за полазак у школу. Значајан успех деце у 

примени нових техника учења путем открића као и трајност менталних представа  

још једном потрвђују предност хеуристичког приступа формирању 

математичких појмова над традиционалним методама рада. 
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4. Закључна разматрања 

 

Проучавањем проблема формирања почетних математичких појмова у периоду 

непосредне припреме деце за полазак у школу дошли смо до неких битних 

закључака које ћемо у овом делу изнети. 

 

 На математичке појмове гледаћемо као на трокомпонентне целине коју чине: 

примери, менталне представе, називи и симболи кроз чије јединство се формира 

значење математичких појмова. Када су примери објекти или ситуације реалног 

света, тада кажемо да је тај појам на сензорном (опажајном) нивоу. Већина 

елементарних математичких појмова налази се на сензорном нивоу, али за неке 

апстрактније појмове, њихови примери могу бити и сами појмови мањег степена 

апстрактности. Објекте реалног света не можемо сматрати појмовима већ за њих 

кажемо да су феномени. Дакле феномене опажамо, а појмове формирамо путем 

апстраховања.  

 

Појам значења схватамо као комплекс релација и повезаности више делимичних 

значења, више врста значења. Према налазима М.  Марковића постоји  пет врста 

значења: „ ментално значење – однос знака према одређеној психичкој 

диспозицији, предметно значење – однос знака према означеном објекту, језичко 

значење – однос знака према другим знаковима које користи одређени језик, 

друштвено значење – однос између субјекта од којих једни употребљавају, а 

други разумеју знак, те практично значење – однос знака и одређених акција 

субјекта“. У оквиру предметног значења значајно је разликовати денотативно и 

конотативно значење. Денотативно се значење одређује као примењивање знака 

(речи) на дати објекат, именовање објеката. Под конотативним подразумевају се 

својства која поседују именовани објекти. Денотација прептоставља у 

филозофској литератури име за класу објеката, све објекте на које се знак односи, 

а конотативно значење означава својства или атрибуте објеката. Такви ставови 

веома су значајни за разумевање значења математичких појмова јер бројни 

неспоразуми у комуникацији између деце и васпитача потичу управо од 

наведених врста значења.  За развој почетних математичких појмова битна је 
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разлика коју можемо направити између икона са значећом и математичких 

симбола који имају означавјаућу функцију. Истичемо и становиште енглеског 

психолога Р. Скемпа који сматра да се математички појмови нижег степена 

апастрактности могу формирати и без коришћења језика. Могућност 

именовања неког појма није критеријум који одређује његово постојање, већ 

понашање које указује на класификовање нових података према сличностима које 

настају формирањем појма. Како се сви појмови на предшколском узрасту налазе 

на опажајном нивоу, овакав став упућује нас на разматрање методичких 

поступака за формирање математичких појмова и пре њиховог именовања, 

односно употребе формалног математичког језика и симбола.  

 

Брунер је процес развоја мишљења посматрао кроз три начина репрезентације или 

три равни мисаоних представа које су веома значајне за изучавање математичких 

садржаја.  Први начин представљања по Брунеру јесте енактивни и карактерише 

га схватање одређених односа на основу сопствених радњи. Други је иконички  и 

омогућава усвајање односа путем слика или икона. Последњи начин је 

симболички и обухвата схватање односа путем вербалног саопштавања или 

система знакова. Током развоја долази до наглашавања појединих равни 

апстракције. Најпре, на предшколском узрасту доминирају  акционо и иконичко 

представљање када дете можемо рећи,  највише размишља у сликама. Поласком у 

школу  деца прелазе на систем симболичког представљања појмова. Све прелазе 

ка равни радње Брунер назива акцијом, прелазе ка равни слика иконизовање, ка 

језичкој равни  вербализација, а оне ка знаковној равни формализација.  Обзиром 

да се у математици оперише симболима  веома је значајно кроз обликовање 

садржаја обезбедити фине дидактичке прелазе са једне на  другу раван 

апстракције и то у свим смеровима. Иконичко представљање реалних ситуација 

посебно је погодно за симултано уочавање различитих алтернатива које се у 

равни радње могу изводити само секвенцијално, једна за другом, попут 

представљања сабирања или одузимања. Иконизовање често може бити бољи 

избор него ли извођење конкретних радњи, обзиром да  се акцијом може 

нарушити опажајна целина која доводи до разумевања појмова и правила.  
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Бавећи се питањима учења математике кроз игру З. Дениз је дефинисао неколико 

важних принципа које ћемо овом приликом истаћи. Динамички принцип говори о 

развојном процесу математичких појмова који пролази кроз шест временски 

поређаних фаза. Прва или прелиминарна фаза јесте фаза слободне игре у којој се 

дете упознаје са појмом на један релативно неструктурисан али не и случајан 

начин. Путем покушаја и погрешака деца почињу да уочавају неке правилности 

које их воде ка решењу проблема. У другој фази игре са правилима деца стичу 

искуства која су структурно слична појмовима који се развијају. Трећу фазу 

карактерише појава математичког појма са широком могућношћу поновне 

примене у реалном окружењу. Играјући се деца постепено уочавају да су 

материјали и играчке мање значајни од правила и структуре игре. То је фаза 

упоређивања. Правила и радње почињу да се вербализују. Четврта фаза одговара 

репрезентацији појма иза које следе још и симболизација и формализација које 

одговарају школском узрсату.  По његовом мишљењу потребно је комплетирање 

овог циклуса пре него што било који појам постане функционалан и оперативан за 

дете. Принцип перцептивне варијабилности говори о томе да се појмови лакше 

осмишљавају кроз контакт  са објектима из физичког окружења блиског детету. 

Стечена искуства требало би да се разликују по својим спољним 

карактеристикама али да поседују исту појмовну структуру. Стицање 

вишеструких искустава (не истих више пута), кроз коришћење разноврсног 

дидактичког материјала намењено је промовисању апстраховања математичких 

појмова. Детету је потребно омогућити да посматра објекте и процесе  на 

различите начине и под различитим условима. Примера ради, процеси 

регруписања који се користе приликом сабирања не зависе од врсте и бројности 

коришћених објеката. Када се овај процес изложи на одређеном броју наизглед 

различитих случајева који су идентични по структури, деца ће тежити да сажму 

сличне елементе из свог искуства. Није решавање ни једног појединачног задатка 

апстраховање него крајње разумевање њихових сличности. Принцип 

математичке варијабилности говори да су генерализације олакшане у 

случајевима када се неко математичко својство опажа под условима у којима се 

варијабле ирелевантне за тај појам системски варирају, а релевантна варијабла 

задржава константном. З. Дениз предлаже истовремено коришћење ова два 
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принципа варијабилности зато што су намењени развоју комплементарних 

процеса (апстраховања и генерализације).  Говорећи о принципу 

конструктивности разликује две врсте мислилаца: конструктивног и 

аналитичког. Конструктивног мислиоца изједначава са Пијажевом фазом 

конкретних операција, а анлитичког са формалном фазом когнитивног развоја. 

Овај принцип налаже да би конструисање увек требало да претходи анализи што 

је аналогно тврдњи да би деци требало дозволити да развијају појмове на 

глобално интуитиван начин који проистичу из њиховог властитог искустава. 

Према З. Динесу  та искуства представљају темеље учења математике. Нешто 

касније, пажњу треба усмерити ка  анализи онога што је конструисано, јер није 

могуће анализирати нешто што још не постоји у конкретном облику. Овим 

ставовима додајемо налазе Р. Скемпа о томе да се математички појмови лакше 

формирају у присуству мање шума, мада људски интелект претпоставља 

способност да се појмови са успехом формирају и приликом веће количине шума. 

Као битан налаз истичемо и значај контраста за формирање појмова и 

одређивање граница класа о којем је Скемп детаљано говорио.  

 

Анализирање циљева и садржаја нашег припремног предшколског програма 

закључили смо запажањем да централно место међу садржајима на којима се 

темељи формирање математичких појмова заузимају две основне математичке 

области: аритметика и геометрија. Због тога што је њихова функција превасходно 

усмерена на формирање почетних математичких појмова, а њихов циљ на овом 

узрасту није стицање математичких знања  назваћемо их предаритметика и 

предгеометрија предшколског узраста. По нашем мишљењу главни циљ уношења 

ових садржаја требало би да буде утемељивање значења путем класификовања, 

иконичких репрезентација и именовања елементарних математичких појмова. 

Сматрамо да су дечије способности полазна тачка у планирању садржаја на 

којима ће се формирање математичких појмова заснивати. Након тога важно је 

прецизно одредити програмске целине, затим њихове делове (теме), кључне 

појмове и индикаторе напредовања чији развој очекујемо на предшколском 

узрасту. Програми као и планови које васпитачи самостално израђују морали би 

бити структуирани према принципима логике и правилима математике као науке. 
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Прецизирањем ових елемената в.о. рад у предшколским установама добио би 

чврсте научне оквире, а померања значења математичких  појмова  не би било.  

 

Полазећи од ставова Р. Арнхајма да је визуелно мишљење заправо визуелно 

опажање истаћи ћемо разлику између пасивног поимања и активног опажања чак 

и у елементарном визуелном доживљају. Опажањем се уочавају инваријанте 

одређеног објекта, док се утицај контекста занемарује. Опажати неки предмет 

као непроменљив значи апстраховати га на највишем нивоу општости, а тај ниво 

прикладан је у ситуацијама у којима се виђење примењује са циљем физичког 

доживљаја предмета. Кључна активност на којој заснивамо формирање 

елементарних математичких појмова јесте опажање. Формирање геометријских 

појмова и идеја почиње перцепцијом чврстих тела у простору. Према гешталт 

психологији, перцепција је неодвојива од интерпретације, док се на 

интерпретацију гледа као на облик мишљења или апстраховање. Иако је 

апстраховање процес издвајања битних својстава, много је лакше (или једино 

могуће) указати на она својства која су небитна и путем њиховог игнорисања доћи 

до суштине појма. Процес који води од посматрања чврстих тела до њихове 

геометријске перцепције и схватања називамо Принцип формирања 

геометријских идеја. Премештањем чврстог  тела у простору оно се не мења тј. 

остаје идентично себи. Уместо коришћења идеје геометријског простора (као 

оквира за геометријске објекте) ми се користимо иконичком репрезентацијом 

таквих објеката, смештајући их у сликовно окружење. На тај начин цртежи 

геометријских објеката постају иконички знаци, односно идеограми (носиоци 

идеја) геометријских појмова.  У жељи да сумирамо закључке везане за развој 

геометријских идеја код деце предшколског узраста рећи ћемо да математичке 

активности на овом узрасту треба да представљају процес комбинован од 

активности опажања, иконичког представљања опажаног (поједностављеним 

сликама – цртежима) и правилног вербалног изражавња опажаног. Уз реалне 

ситуације и илустрације којима су представљене ситуације из физичког окружења 

пожељно би било користити природни језик, док уз геометријске цртеже, уколико 

је наш циљ и именовање геометријских појмова треба користити математичке 

термине, односно формални језик. 
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Након анализе проблема развоја елементарних аритметичких појмова истичемо 

неколико значајних истраживања која разматрају утицај  пиктограма и бројевних 

слика на формирање идеје о броју. Истраживања неуролога показују да бебе од 6 

месеци поседују способност да разликују бројност скупова до 3 елемента, што 

показује да се код човека веома рано уочава перцептивна способност за поимање 

бројности неког скупа. У другој половини 20. века сматрало се да је способност за 

опажајно поимање броја развојни предуслов за бројање.  К. Даглас пишући о томе 

издваја истраживање Freeman-а који је нашао да се мерење фокусира на целину, 

бројање на јединицу, а опажање броја  на целину и јединицу истовремено. У 

другој половини прошлог века развијени су модели на претпоставкама да је 

опажање базичније од бројања обзиром да деца могу опажајно усвојити бројност 

скупа у интеракцији са материјалима, док је за бројање неопходна друштвена 

интеракција и сарадња са одраслима. Неки истраживачи пронашли су да деца 

развијају способност опажања броја као „пречицу бројања“ . К. Даглас разликује 

две врсте опажања: перцептивно и појмовно. Перцептивно опажање најближе је 

препознавању броја без коришћења других математичких процеса. На пример, 

деца могу опажати три, без било каквог математичког знања. Он садржи 

механизме врло сличне онима које користе птице за које је показано да разликују 

скупове до 3 елемента. Његова улога заправо је у томе да дете из целине издваја 

јединицу као појединачне ствари за бројање. Иако нам ова способност изгледа 

лака,  издвајање делова искуства, чување тих делова одвојене, па затим 

кординирање са њиховим називима за бројеве, за децу млађег предшколског 

узраста представља озбиљан задатак. Чак и приликом бројања прстију они на 

мисаоном плану морају издвојити један прст, од осталог дела руке како би 

створили јединицу пребројавања, а потом да повежу сваку јединицу са једним и 

само једним називом броја. Способност ума да на први поглед уочи 8 доминских 

тачкица Клементас назива способношћу појмовног опажања броја. Просторни 

обрасци детерминишу нашу способности да бројност неког скупа опажамо.  

Истраживања која су вршили Poter и Levy показују  да за децу узраста 2 до 4 

године просторни обрасци немају значаја, те да она нису способна за појмовно 

већ само перцептивно опажање. Деца узраста 5 година поседују способност 

опажајног поимања броја која се најчешће примећује приликом играња домина и 
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других друштвених игара са коцком. Закључујући своје излагање о значају 

опажајног поимања броја и употреби бројевних слика на предшколсом узрасту 

Даглас каже да се таква способност учи и развија за разлику од перцептивног 

опажања које се спонтано јавља. Опажање броја, како наводи поменути аутор,  

најважнија је математичка вештина коју у предшколском узрасту треба развијати, 

обзиром да представља основу за оно што зовемо развој идеје о броју и изучавање 

рачунских операција у раној настави математике.  Опажајно поимање броја 

саставна је компонента визуелизације учења и као такво помаже репрезентацији 

броја код деце, наводе Markovits и  Hershowits (1997) у закључку свог 

истраживања.  

 

Кардиналне бројеве коначних скупова називамо природни бројеви.  Ова  формална 

дефиниција броја (из  теорије скупова)  служи као основа за изградњу система 

природних бројева али и за уочавање разлике између перцепције једног скупа  и  

апстраховања заједничког својства свих других скупова који су с њим 

еквивалентни. Често је много теже рећи шта апстрахујемо, а лакше рећи шта су 

својства примера који стоје уз неки појам и која у процесу апстраховања 

занемарујемо. Тако је Г. Кантор описао процес који од перцепције неког скупа Ѕ 

води до идеје о броју Ѕ његових елемената као следећа два занемаривања: 

• природе елемената скупа Ѕ 

• редоследа како су  елементи скупа Ѕ поређани. 

Под организовањем елемената неког скупа подразумевамо начин како су 

елементи поређани или груписани у подскупове или како је тај скуп структурисан 

на било који други начин. Када су скупови тако структурисани да се њихови 

елементи могу видети груписани на различите начине, тада се број елемената 

такође записује на различите начине.(тј. у виду различитих израза). А како број не 

зависи од начина структурисања скупова, ти различити записи означаваће један те 

исти број, па их зато можемо једначити. Таквим једначењем утемељују се сва 

правила аритметике, што истиче велики дидактички значај Канторовог принципа. 

Верујемо да акценат предшколских активности треба да буде на формирању 

менталних представа о математичким појмовима, правилима и идејама чије 

симболичко записивање почиње поласком у школу. На овом узрасту, које још 
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можемо означити и као предворје аритметике, градимо платформу за даљи развој 

симболичког мишљења. Припремни предшколски период схватамо као 

транзициони, у којем је потребно обезбедити услове за фине дидактичке прелазе 

са конкретног на апстрактније начине мишљења и оперисање математичким 

симболима путем иконичког представљања математичих појмова.  

 

Трагајући за адекватним методама, поступцима, техникама и средствима, путем 

којих би  садржаје предшколске математике  најбоље ставили у функцију дечијег 

развоја и формирања представа о почетним математичких појмова опредили смо 

се за хеуристички приступ и креиране  игре назвали хеуристичке математичке 

игре. У овој сложеници уочавају се три битна обележја: а) откриће - као метод  

или начин на који се појмови на овом узрасту могу формирати, б) математичка 

својства објеката и ситуација окружујуће реалности путем којих утичемо на 

формирање представа о математичким појмовима и ц) игра као поступак или 

активност путем којем деца формирају математичке појмове. Поред три битне 

одреднице, хеуристичке математичке игре имају и друга карактеристична својства 

које у даљем тексту износимо. Када кажемо откриће првенствено мислимо на 

откривање математичких својстава објеката из реалног окружења, а потом на 

откривање веза и односа међу математичким појмовима. Пажљивим одабиром 

примера окружујуће стварности, блиске предшколском детету обезбеђујемо 

услове за издвајање битних математичких својстава која поседују сви 

представници једне класе. То „откриће“ учествује у даљој класификацији појма, 

једначењу са другим примерима исте класе или разликовању примера од 

непримера и контрапримера датог појма. Технике откривања у хеуристичким 

играма засноване су на: опажању и упоређивању по сличности (игре једначења), 

издвајању на основу разлика (игре визуелне дискриминације), процени и 

евалуацији (експерименталне игре). Неке игре засноване су на принципима 

комбинаторике (комбинаторне игре). Игре репрезентација посвећене су 

откривању практичних значења математичких појмова.  Пошто је неко 

математичко својство постало критеријум за класификовање других примера, 

деци омогућавамо да откривају нове примере за појмове који су формирани. Томе 

су намењене стваралачке игре које се заснивају на машти предшколског детета. 
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Сазнавање кроз игру почива  на  опажајном и манипулативном искуству деце у 

контакту са предметима,  репрезентацијама објеката и ситуација реалног 

окружења. Математичка својства, која се препознају  у контакту са примерима 

окружујуће стварности, представљају основни садржај игре за формирање 

менталних представа о математичким појмовима. Формиране менталне представе 

и појмове видимо као крајње садржаје („продукте“) дечијих мисаоних напора. 

Формирање менталних представа о математичким појмовима схватамо као 

стварање менталних слика и схема у уму деце које се могу активирати у контакту 

са новим примерима класе којој припадају. Ментална слика формирана на основу 

разноврсних примера остаје трајно у памћењу детета и у  одсуству примера 

објеката из којих је потекла. Менталне представе можемо сматрати менталним 

репрезентацијама ствари које тренутно чулно не доживљавамо. Према налазима 

когнитивних психолога менталне представе су аналогни кодови (облик 

репрезентације знања у којем су сачувана карактеристична перцептивна 

својства онога што је репрезентовано) физичким својствима објеката које 

опажамо у својој околини. Према Теорији двојног кодирања (А.Paivio, 1970)  могу 

се разликовати сликовни од симболичких кодова који припадају подручју језика. 

Менталне слике заправо су поједностављене слике које памтимо дуже неко 

објекте физичког света. На предшколском узрасту увид у менталне представе о 

математичким појмовима остварује се путем aктивности,  цртежа или модела. 

Дечији цртежи на известан начин кореспондирају са менталним представама које 

су формиране док симболичко кодирање одликује употреба језика. На путу 

опажања, упоређивања,  једначења, класификовања, апстраховања и 

генерализовања математичких својстава игра има значајну улогу посредника. 

Хеуристичке игре осмишљене су као игровне активности са циљем. Циљеви, који 

су развојног и сазнајног карактера увек су прецизно формулисани. Решавање 

задатака води откривању неког математичког својства, везе међу појмовима, 

нових примера или практичних значења математичких појмова. Хеуристичке 

игре, које у основи садрже активност решавања проблемског задатка омогућавају 

нам да на минимум сведемо све оно што је сувишно у математичким 

активностима деце.  
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Дидактику вредност креираних игара смо и експериментално испитивали. 

Циљеви истраживања били су усмерени ка: 

a. испитивању утицаја системске примене хеуристичких предаритметичких 

игара на формирање и трајност менталних представа  о аритметичким 

појмовима, разумевање значења коресподентних математичких симбола и 

оспособљеност деце узраста 6 до 7 година за коришћење нове  технике учења 

путем открића.  

b. идентификовању метода и техника предшколске математике које би 

допринеле формирању менталних представа о аритметичким појмовима, 

развоју способности коришћења нових техника учења путем открића и 

трајности менталних представа које се формирају. 

1) Први задатак истраживања био је да се испитају психометријске 

карактеристике сликовних тестова које смо примењивали.  Обзиром да су 

креирани инструменти по први пут примењивани у оквирима нашег истраживања 

било је значајно да се изврши поступак баждарења и провери њихова поузданост,  

дискриминативност и ваљаност. На основу размотрених резултата психометријске 

анализе закључили смо да тестови имају веома задовољавајуће психометријске 

карактеристике и да је њихово коришћење оправдано. Другим речима, на основу 

коришћених инструмената добили смо податке који су научно валидни и 

релевантни. Већина истраживања у области предшколске математике базирана је  

на квалитативним анализама дечијег понашања и начина реаговања што је и 

разумљиво обзиром да деца на том узрасту још увек не знају да читају и пишу. 

Техника тестирања омогућава обухватање већег узорка деце од оног уобичајеног 

који је предвиђен индивидуланим експериментима и вођеним интервјуима. 

Сматрамо да се на тај начин могу добити релевантнији научни подаци, подићи 

ефикасност и економичност у експерименталним истраживањима. Инструменти 

које смо креирали могу се користити у неким будућим истраживањима, али и 

представљати полазну основу за креирање нових инструмената за испитивање 

нивоа развоја неких других математичких појмова. Стварање електронске базе 

баждарених сликовних тестова могло би допринети унапређивању процеса 

праћења и мерења у области предшколске математике. Електронска тестирања 
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погодна су испитивање већег броја деце истовремено, као и за брзу статистичку 

обраду резултата на основу којих се могу мерити индивидуална и групна 

постигнућа деце.  

 

2) Уз други задатак постављена је потхипотеза која претпоставља да деца узраста 

6 до 7 година имају слабо развијене менталне слике и схеме о аритметичким 

појмовима. Резултати до којих смо дошли показују да деца која за три месеца 

крећу у школу са успехом броје до 5, имају развијену способност конзервације 

броја и правилно упоређују бројеве до 5. Подаци до којих смо дошли показују да 

једина варијабла која не утиче на успех деце јесте дужина боравка у вртићу, што 

значи да без обзира на време посвећено припреми за школу код деце не постоји 

напредак у формирању елементарних аритметичких појмова. Такво стање 

можемо разумети као усмереност предшколских установа и васпитача на 

елементарну бригу о деци, без усмеравања превелике пажње на когнитивни развој 

деце. Резултати до којих смо дошли иницијалним тестирањем показали су да деца 

не разликују различите начине груписања елемената, немају формиране адитивне 

схеме на којима се темељи развој рачунских операција сабирања и одузимања, те 

да не уочавају сложеније начине груписања који одговарају збиру три броја. 

Сликовним тестом испитивали смо и способност иконичког сабирања и 

одузимања где су деце без обзира на припадност групи показала веома слабе 

резултате. Пробни и иницијали тест такође су показали висок степен 

неразумевања значења речи којима представљамо редне бројеве и појам пара. 

Деца узраста 7 година немају развијене представе о растућем и опадајућем низу 

бројева до 5, већ своје представе везују за димензије висине. Поступцима 

статистичке обраде дошли смо до резултата којима је друга потхипотеза у 

потпуности прихваћена. Узмемо ли у обзир да већина деце већ у раном узрасту у 

оквиру породице научи да броји и упоређује бројеве до  5 поставља се питање 

садржаја математичких активности у оквиру предшколских установа.  

3) Трећа помоћна хипотеза претпоставља да системска примена хеуристичких 

предаритметичких игара значајно доприноси развоју менталних представа о 

аритметичким појмовима што је према резултатима истраживања у потпуности 

прохваћено.  Испитаници експерименталне групе у оквиру које су током три 
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месеца имали прилику да се сусретну са садржајима креираних игара су у 

значајној мери развили менталне представе о адитивним схемама, развили 

способност сабирања и одузимања на иконичком нивоу, у потпуности разумели 

значења редних бројева и развили идеје о опадајућем и растућем низу бројева до 

5. Резултати првог финалног теста показују да су деца узраста 6 до 7 година у 

потпуности спремна за развој предаритметичких појмова које смо поменули, те 

да њихов успех није одређен типом породице из које потичу, дужином боравка у 

вртићу или стручном спремом родитеља. Једина варијабла која се показала 

предиктивном за успех група на финалним тестовима била је процена васпитача. 

То нам казује да васпитачи имају добар увид у способности и ниво развоја 

математичких појмова код деце са којима раде, али да не постоји информисаност 

и оспособљност за имплементацију игара са нешто другачијим садржајима од 

оних на које су већ годинама навикли.  

 

4) Четврта помоћна хипотеза претпоставља да формиране иконичке представе 

доприносе разумевању значења коресподентних математичких симбола и записа. 

Иако ће се са симболичким записима деца срести поласком у први разред намера 

нам је била да испитамо, имају ли формиране менталне представе утицаја на 

касније разумевање значења коресподентних симбола и записа. Изузетна 

постигнућа деце експерименталне групе на другом финалном тесту показују да су 

деца на узрасту од 6 до 7 година спремна за читање и разумевање математичких 

симбола којима представљамо бројеве, збирове, разлике, збир три броја, сабирају 

и одузимају на менталном плану, али и разумеју математичке записе рачунских 

операција сабирања и одузимања. Иако се често сматра да се на овом узрасту не 

може много постићи у области предаритметике, резултати до којих смо дошли 

говоре да су деца пре поласка у школу спремна за утемељивање и разумевање 

значења основних аритметичких правила као што су замена места сабирака или 

схватање нуле као неутралног елемента. Суштински можемо закључити да је 

успех деце у највећој мери одређен адекватним васпитно-образовним утицајама, 

методама и техникама као и репрезентативним примерима на којима ће се 

заснивати формирање математичких појмова. Трећа и четврта хипотеза су у 

потпуности прихваћене. 
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5) Пета помоћна хипотеза претпоставља да формиране менталне представе 

трајно остају у сећању деце. У провери ове хипотезе примењена је корелациона 

анализа. На тај начин је разматрано да ли формиране менталне предстве трајно 

остају у сећању деце. Након ретестирања и статистичке обраде података добили 

смо резултате који показују да су развијене и стечене менталне представе остале 

присутне код деце експерименталне групе испитаника и накод деловања 

експерименталног фактора. Овакви налази иду у прилог идеји о формирању 

математичких појмова које утемељујемо на значењу и визуелизацији појава 

окружујуће стварности али и потврђују предност хеуристичких метода и учења 

путем открића над традиционалним методама васпитно образовног рада које се 

углавном заснивају на саопштавању чињеница и готових знања.  

 

6) Према шестој помоћној хипотези системска  примена  хеуристичких 

математичких игара развија способности деце за примену нове  технике  учења 

путем открића. 

Општи закључак који се може изнети је да не постоји никаква повезаност између 

припадности контролној или експерименталној групи са постигнућем на 

примењим тестовима све до увођења експериментралног фактора. Од тога 

момента појављују се корелације статистички значајне код сва три задана теста 

(Ф1, Ф2 и Р). Другим речима након увођења експерименталног фактора (у виду 

другачијег и садржајнијег упућивања деце у математичке појмове и операције) 

јавља се разлика између деце која су изложена том фактору и оне која нису 

изложена. Коришћењем т теста за упарене узорке желели смо утврдити да ли 

постоји стабилност одређених установљених менталних представа које ће 

омогућити развој способности деце за примену нове  технике  учења путем 

открића. Утврђена стабилност ефекта који се постиже деловањем 

експерименталног фактора показује  већу способност деце да у своме учењу 

примењују технику учења путем открића. Овакви налази иду у прилог нашој 

намери да се идентификују нове технике и методе учења путем открића у раду са 

децом предшколског узраста.  
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На основу свега до сада реченог можемо закључити: да су све помоћне хипотезе 

прихваћене што директно омогућава да се у потпуности прихвати и главна 

истраживачка препоставка, односно да закључимо да системска примена 

хеуристичких предаритметичких игара утиче на формирање и трајности 

иконичких представа о аритметичким појмовима, доприноси разумевању 

значења коресподентних математичких симбола и записа, развија способности 

деце  за коришћење нових техника учења путем открића.   

 

Резултати до којих смо дошли путем истраживања, као и позитивне процене 

васпитача који су имали прилику да током три месеца примењују систем 

креираних предаритметичких игара у мултимедијалној форми, потврђују 

дидактичку вредност креираних игара, инструмената истраживања и указују на 

могућност иновирања и унапређивања васпитно образовног рада у процесу 

непосредне припреме деце за полазак у школу. Значајан успех деце у примени нове 

технике учења путем открића као и трајност менталних представа  још једном 

показују предност хеуристичког приступа формирању математичких појмова 

над традиционалним методама рада. 

 

Верујемо да закључци до којих смо дошли на основу теоријског и 

експерименталног истраживања отварају могућност за даљу разраду и 

интерпретацију аритметичких и геометријских садржаја за децу предшколског 

узраста. Посебно би било значајно посветити се креирању и испитивању 

дидактичке вредности хеуристичких игара за млађи узраст (4 до 6 година) када 

још није заступљено симболичко означавање појмова. На тај начин могли би се 

боље упознати са могућностима и потенцијалима предшколске деце и одредити 

типове игара већ према узрасту. Горње  границе и могућности предшколског 

детета још увек нису истражене. Резултати до којих смо дошли показују 

способност разумевања математичких симбола и елементарних математичких 

записа, али би било значајно испитати у којој мери су деца способна за рачунање 

у оквиру блока бројева до 10 или 20. У већини земаља полазак у школу одређен је 

са 6 година, па остаје питање шта деца увођењем рачунања у предшколском 

узрасту добијају или можда губе? Са друге стране значајно би било креирати и 
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програм стручног усавршавања за васпитаче који би током краће припреме имали 

могућност да се упознају са карактеристичним својствима креираних игара и били 

оспособљени за њихово коришћење у васпитно-образовном раду. Нове 

технологије пружају могућност имплементирања игара у свакодневне активности 

деце, па би резултати истраживања могли послужити као основ за креирање 

образовних софтвера који се у припремном предшколском узрасту могу 

користити. На тај начин би процес формирања математичких појмова био  

индивидуализован. На крају, резултати до којих смо дошли требало би да буду 

имплементирани и у процесе оспособљавања будућих васпитача кроз програме 

Методике развоја почетних математичких појмова на факултетима и Високим 

струковним школама за образовање васпитача.  
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6. Прилози 

 

Прилог 1: Опште основе припремног предшкослког програма (модел А) 
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Прилог 2: Опште основе  припремног предшколског програма (модел Б) 
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Прилог 4: Текст задатака примењених  тестова 
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Прилог 5: Пробни тест - П 
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Прилог 6: Иницијални тест – И 
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Прилог 7: Први финални тест – Ф1 
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Прилог 8: Други финални тест – Ф2 
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Прилог 9: Ретест – Р 
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Прилог 10: Оперативни план примене игара 
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7. Биографија 

 

Мр Александра Н. Мандић је рођена у Крушевцу 23.09.1972. године. Основну 

школу „Јован Курсула“ у Варварину  завршила је као носилац Вукове дипломе.  

Током осмогодишњег школовања учествовала је на већем броју такмичења из 

математике и физике. Након завршене основне школе и  шестогодишње ниже 

музичке школе,  1987. године уписује средњу педагошку школу у Београду. 

Педагошку академију за образовање наставника разредне наставе завршила је 

1994. год. и дипломирала са темом „Индивидуализација рада са даровитим 

ученицима”. Поред смера за наставнике разредне наставе дипломирала је и на 

смеру за васпитаче одбранивши рад „Нове информационе технологије у функцији 

развоја почетних математичких појмова“. На Учитељском факултету у Београду, 

1997. године, дипломирала је са темом „Мултимедијални софтвер у функцији 

образовних промена“. Први је професор разредне наставе у Србији који је стекао 

високо образовање.  У септембру 2003. год. је завршила Филозофски факултет - 

одсек за педагогију. Дипломски рад из Дидактике „Улога наставника у 

моделовању дидактичко-информатичких иновација“, одбранила је исте године. 

Магистарску тезу „Дидактички аспекти моделовања теме множења у почетној 

настави математике“, одбранила је 2005. год. на  Учитељском факултету у 

Београду и стекла звање магистар дидактичко-методичких наука.  

У периоду од 1997. до 2002. год. радила је на Учитељском факултету у Београду и 

Вишој школи за образовање васпитача. Од 2002. до 2010. год. била је ангажована 

на структуирању и администрирању веб базе Едусофт – првог образовног портала 

у Србији. Аутор је и коаутор 10 научних радова на српском и 6 на енглеском 

језику, 3 уџбеничка комплета за наставу математике, 2 образовна софтвера и 

великог броја образовних ресурса за почетно математичко образовање у 

електронској форми.  Од 2010. ради као предавач на предметима Методика 

развоја почетних математичких појмова 1 и 2 и Дидактичке игре на Високој 

школи струковних студија за образовање васпитача у Вршцу. Удата је и има сина. 

Живи  у Београду. 
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