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РЕЧ УРЕДНИКА

На сваке три године Факултет педагошких наука Универзитета у 
Крагујевцу организује традиционалну научну конференцију Методички 
аспекти наставе математике (МАТМ) која окупља све оне који се баве ис-
траживањима у настави математике и математичком образовању, не само 
у Србији, већ и у ширем окружењу. Прва научна конференција Методич-
ки аспекти наставе математике, која је одржана 2008. године на тада Пе-
дагошком факултету у Јагодини, представљала је иницијативу неколико 
ентузијаста и истраживача математичког образовања, који су сматрали да 
је неопходно методици математике, као научној дисциплини, посветити 
адекватну пажњу. Зборник радова са прве конференције садржао је укупно 
11 радова саопштених на самом скупу.

С обзиром на то да на нашим просторима није постојало окупљање 
сличне врсте, које би свима који се професионално баве истраживањем 
математичког образовања омогућило јединствену прилику да размене 
сопствена искуства, али и да се упознају са актуелним трендовима и про-
блемима савремене наставе математике, са могућностима развијања, уна-
пређивања и модернизације наставног процеса и учења математике, одлу-
чено је да МАТМ проприми карактер традиционалног научног скупа. Ин-
тересовање аутора из земље и иностранства расте, тако да зборник радова 
са друге међународне конференције МАТМ2011 броји 42 рада страних и 
домаћих аутора, а са треће МАТМ2014 27 радова.

Четврти, традиционални научни скуп са међународним учешћем на 
тему Методички аспекти наставе математике (МАТМ2017) одржан је 
2. новембра 2017. године на Факултету педагошких наука Универзитета у 
Крагујевцу са седиштем у Јагодини. Одржавање скупа подржало је Мини-
старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Програмски одбор скупа чинили су: др Снежана Лоренс, професор 
Мидлсекс Универзитета у Лондону, Уједињено Краљевство, проф. др Мир-
ко Дејић, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Србија; проф. др 
Милана Егерић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 
Србија; проф. др Бранислав Поповић, Природно-математички факултет 
Универзитета у Крагујевцу, Србија; проф. др Даниел А. Романо, Педагошки 
факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херце-
говина; проф. др Веселин Мићановић, Филозофски факултет у Никшићу, 
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Универзитет Црне Горе, Црна Гора; проф. др Александра Михајловић, Фа-
култет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Србија; доц. др Не-
над Вуловић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Ср-
бија; доц. др Владимир Ристић, Факултет педагошких наука Универзитета 
у Крагујевцу, Србија; доц. др Верица Милутиновић, Факултет педагошких 
наука Универзитета у Крагујевцу, Србија.

Од 39 прихваћених тема на скупу је изложено 29 саопштења у пет 
тематских секција, а укупно 22 рада су прихваћена за објављивање у овом 
зборнику. Ови радови нашли су своје место у публикацији по два критери-
јума. Први критеријум представља квалитет, чему су значајан допринос 
дали рецензенти, а други је био везан за саму тематику и актуелност радо-
ва. Радови су посвећени различитим теоријским и практичним питањима 
математичког образовања и наставе математике, различитим приступи-
ма и могућностима методичке трансформације математичких садржаја, 
примени савремених информационих технологија, као и вези са осталим 
наставним предметима и областима.

Објављивање овог зборника представља успешан корак ка очувању 
и подстицању сарадње са колегама и научним институцијама из Србије 
и иностранства. Верујемо да ће резултати који су пред нама обогатити и 
унапредити како теорију, тако и школску праксу, и послужити као инспи-
рација за нека даља изучавања ових проблема и подстаћи нека будућа ис-
траживања.

Радујемо се новом сусрету и дружењу на наредној научној конферен-
цији која ће се одржати 2022. године.

Проф. др Александра Михајловић

Проф. др Ненад Вуловић
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Lawrence, S., Introduction to the new MATM2017 Proceedings 

INTRODUCTION

Snezana Lawrence, Middlesex University, London UK

Introduction to the new MATM2017 Proceedings 

The MATM conferences have a general aim to contribute to the develop-
ment, promotion and improvement of teaching mathematics in teacher train-
ing institutions around Serbia, as well as in neighbouring countries. These 
conferences focus on the teaching of mathematics in primary schools, as well 
as to the development of teacher competencies necessary for the modern pri-
mary education. Here the aim is to bring together mathematicians, mathe-
matics educators, researchers, and all others who are interested in develop-
ment, improvement and modernization of teaching and learning mathemat-
ics. In the pursuit of this goal, there is a concerted effort to widen students’ 
abilities to apply mathematical knowledge in creative and innovative ways. 

The conference on which this Proceedings is based was the fourth of its 
kind, and held in 2017. This collection of papers is therefore the fourth of its 
kind too – and we very much hope you will enjoy it no less than the previous, 
with excellent range of contributions covering interesting and thought pro-
voking methods and aspects of the teaching of mathematics. 

Our collection of papers is divided into several groups, according to the 
foci of the research and interest of our contributors. Let us then have a look 
at how they are organised. 

Papers

The Proceedings begins with the text corresponding to the plenary lec-
ture by Prof. Mirko Dejić on the history of mathematics in Serbia. In his 
paper, “The Dawn of Serbian Mathematics”, which is a part of a large-scale 
research, Prof. Dejić presents the very first beginnings of the development of 
mathematical literacy in Serbia. After the plenary, the readers will find 21 pa-
pers corresponding to the work done in five thematic groups of MATM2017.

Statistics and Geometry are the focus of the first couple of papers. 
In this group, Jasmina Milinković deals with some aspects of contemporary 
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mathematics education related to the development of statistical literacy in 
primary school students.  Besides comparative analysis of other countries 
curriculum contents in the domain of data presentation, Milinković analyzes 
the primary mathematics textbooks of different publishers. The author draws 
the conclusions which are in line with current changes in primary mathe-
matics curriculum in Serbia. In his paper, Daniel A. Romano investigates 
the “Pre-service Primary School’s Teacher Perception of Quadrilaterals”. The 
study is given as an international comparison study and gives many new and 
interesting insights on how teachers in pre-service perceive geometrical ob-
jects. Whilst in the same category as Romano, Biljana Lučić focuses instead 
on the students. In her “Effects of the application of geometrical models on 
problem solving in a classroom teaching” Lučić gives account of the practical 
application of geometric models in a classroom. When solving the problem 
through modelling, the author suggests, the student finds in his memory ad-
equate mathematical knowledge that connects with reality by constructing 
suitable models and algorithms. 

The second group is devoted to researching issues on the use of ma-
nipulatives and games in the teaching of mathematics. The first paper in 
this group is by Radojko Damjanović, Branislav Popović, and Dragić Banković. 
The authors present their research on the use of manipulatives in the teach-
ing of mathematics in Serbia. Whilst focused on Serbia, with ample evidence 
of the progress made in recent years, the theme is explored in comparison to 
other countries, and set in the European educational context. A paper that 
follows is by Suzana Ilić, whose paper is entitled “The role, significance, and 
possibilities of mathematical and didactical games in mathematics class” and 
in which she looks at the role mathematical and didactic games could have in 
mathematics education. She investigates the importance and the possibility 
of application of such games in lower grades of primary school. The paper 
gives examples of such games. The final in this group of papers is that by 
Branka Arsović, who looks at mathematics learning through the applications 
of information technology. “Mathematics through play – possibilities for the 
application of ICT” explores the computer-based mathematical games and 
their role in the modern classroom. With that paper we complete the overview 
of papers in this group and move onto the greater focus on ICT in the learn-
ing of mathematics.

Suzana Djordjević gives an intriguing and highly informative paper on 
the “Application of information technology in teaching of Boolean algebra”. 
Here the author speaks about the application of Boolean algebra in computer 
science trough logic gates. In this paper, a review is given of the application of 
logic gates and various examples from information technology to the teaching 
mathematics, in order for students to understand Boolean algebra – a high-
ly innovative approach. In the next paper in this group, Veselin Mićanović 
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talks about the challenges of ICT in the early years’ teaching of mathematics. 
Mićanović’s research, based on a sample of teachers from Montenegro, shows 
that embedded systems of ICT is needed in both the organization and the re-
alization in the teaching of mathematics, but in Montenegro this is currently 
faced with very serious challenges on the ground. In the final paper in this 
group, Marija Milinković introduces in her paper “Critical thinking of the use 
of information technologies in the early years” teaching of mathematics’ the 
empirical studies and research on the implementation and use of computers 
in teaching mathematics. She gives an overview of the current state of the 
technology and its use in mathematics education. 

The next section is devoted to the investigations on how mathemat-
ics can be taught using the surrounding context of the pupils. First in this 
group is a paper by Irena Golubović-Ilić, “The early mathematical concepts 
through the learning of immediate surrounding”, a paper which investigates 
how the beginning of the mathematics education with very young children is 
very much linked to the mathematical competences of the early years’ educa-
tors. Olivera Cekić-Jovanović similarly looks at the “Mathematics in the world 
around us” but in the context of the integrative methods of teaching. In this 
paper author pays attention to the methodological aspect of how this can be 
done, and focuses on the empirical research aimed at examining the views 
of future teachers on the correlation-integration approach. This brings us 
to the natural connection to the next section of Proceedings, devoted to the 
integrative methods of teaching mathematics. 

But in this next section, unlike in other sections of the Proceedings, we 
have further subsections: general investigations on the methods, then a 
couple of papers where authors were particularly interested in the links be-
tween mathematics and arts, mathematics and languages, and finally the 
papers devoted to the physical education of pupils and how mathematics 
links with it. 

In general, Arzija Mahmutović gives a paper on the “Integrated teaching 
activities in the first grade of nine-year elementary school”. The approach, 
which is characterized by an examination of a topic or foci from different dis-
ciplines and varied points of view, gives new perspectives also on the challeng-
es of teaching mathematics from both pedagogical and subject knowledge is-
sues for teacher practice and education. An interesting paper with statistical 
results drawn from the empirical investigation, this paper contains results 
from a study performed on a sample of hundred students.

In her paper, Vera Savić investigates mathematics contents in general 
international EFL coursebooks used for teaching English in grades 1–4 in 
Serbian primary schools. She draws attention to the potential which integra-
tion of mathematics contents into English curriculum might have for young 
learners by enabling them more authentic and meaningful communication 
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and more varied life-like interaction. Two papers are devoted to the links be-
tween mathematics and the arts. The first one, by Miloš Djordjević and Mia 
Arsenijević, on the “Contents of the fine arts in the teaching of mathematics” 
looks at the affect, the creativity and flexibility of reasoning, and certainly the 
functional connections between the knowledge and skills that can transcend 
the boundaries of the disciplines between mathematics and art. Many con-
nections between disciplines and lessons for the classroom are identified, an 
inspirational piece. On the other hand, Ivana Milić looks at an important and 
very innovative ways of teaching mathematics with music in her article on 

“Breathing vocal exercises used for the purpose of learning natural numbers”. 
This paper shows in particular how singing and the use and development of 
vocal skills influences and underpins the learning of mathematics at an early 
age. 

Sladjana Stanković and Aleksandra Aleksić-Veljković have produced an 
article on the relationship between physical education and the learning of 
mathematics. In their article, “Мotor skills, movement and mathematics”, 
they show how the physical education and health, in particular the develop-
ment of motor skills contributes to the development of their mathematical 
education. Learning basic mathematical concepts with the involvement of 
the whole body through physical movement, authors show, can have a pos-
itive effect on improving the mathematical performance in children. In the 
final paper in this group, “The views of teachers on the correlation between 
mathematics and physical education”, Mirko Dejić, Sandra Milanović, Vesna 
Milenković, and Ivana Jovanović compare the attitudes of teachers in Jago-
dina and Valjevo about the advantages of correlation classes between these 
two subjects, the physical education and mathematics. An interesting paper 
giving many subtle pieces of information and certainly useful for all early 
years’ teachers. 

Finally, we get to the final group of papers, devoted to investigating 
the effectiveness of educational practices in context. Here we have four 
papers, the first of which is “Lateral advancement of the educational effec-
tiveness of schools – the teaching of mathematics”, by Radojko Damjanović, 
Marko Slavković, and Branislav Popović. In this work, the authors report on 
the project conducted across the primary schools in Kragujevac, which in-
cluded all the official stakeholders in education from the town. The informa-
tion gained from the research make a basis for good planning for the further 
development of efficacy in schools, and in particular the development of the 
teaching of mathematics. In the next paper in this group, Emina Kopas-Vu-
kasinović writes about “Mathematics in pre-school institutions and schools 

– determination of programme and possibilities for achieving continuity”. Ko-
pas-Vukašinović studies the organization of teaching activities through play, 
and finds that this contributes to an easier adaptation of students to school 
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obligations, to a more successful linking of teaching contents and knowledge 
acquisition. Aleksandra Mihajlović, Nenad Vulović and Milan Milikić pres-
ent study which aims to investigate the attitudes of preservice kindergarten 
teachers about the effects of two models of teaching practice (Lesson Study 
model and traditional model of teaching practice) on development of their 
professional competences to teach mathematics concepts. The authors deal 
with the possibilities of improving prospective teachers’ teaching competenc-
es as a part of obligatory teacher preparation programmes. The final paper 
in this group, as well as in our Proceedings, is by Vana Colić. The author 
presents five known methodical approaches in early mathematics education, 
highlighting the positive and challenging aspects of each. In her paper “Pos-
itive and negative aspects: five methodical approaches in early mathematics 
education”, Vana points out the advantages and disadvantages of using the 
method of Maria Montessori, followed by the method of the Russian author 
Nikolai Zaitsev, as well as the system of developing games designed by the 
Nikitin couple. The work related to Waldorf pedagogy, and the increasingly 
popular Suan Pan method are also investigated.

A final note from the guest editor

In this diverse group of papers there is something for anyone who is 
interested in the current trends in mathematics education in Serbia. The pa-
pers cover a wide range of topics, investigate the various methods, and often 
give comparisons with the international trends and standards. We very much 
think and hope that the reader will find this collection not only informative, 
but educational and useful for their research practice as much as for the ev-
ery-day school practice. Finally, we hope you will be able to join us for the 
next MATM conference, planned to take place in beautiful town of Jagodina 
sometime in the summer of the 2022. 

Snezana Lawrence

Cambridgeshire, March 2020
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ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ

Мирко Дејић
Универзитет у Београду 
Учитељски факултет

ЗОРА СРПСКЕ МАТЕМАТИКЕ

Апстракт: Сами почеци српске историје и науке, од досељавања Срба на 
Балкан па до X века, сазнају се из списа насталог у X веку од византијског цара 
Константина VII Порфирогенита (905–959). Према овој званичној историји, 
Срби су дошли на Балкан у VII веку. Но, постоји и она друга, алтернативна 
историја, која нас учи да је Балкан прадомовина Срба, ту су преко 12.000 го-
дина и њиховом сеобом на север (пре око 4000 година) настају сви данашњи 
Словени, па и Руси. Сходно изнетим схватањима, српска писменост, а самим 
тим и математичка, или настаје релативно касно, са доласком Ћирила и Ме-
тодија (IX век), или је најстарија на свету. У раду разматрамо како су стари 
Срби писали цифре, мале и велике бројеве, које су имали новчане јединице и 
јединице за мере, на чему су записивали бројеве, када су настале прве мате-
матичке књиге, како је Србин Лазар Хиландарац 1404. године направио први 
механички сат у Русији итд. 

Кључне речи: нумерација, велики бројеви, мере, новац, сат. 

Увод

Човеку је неопходно да зна шта је то подстакло на развитак матема-
тичких идеја, које су то методе испитивања, како су постављани и решава-
ни проблеми. Такође, морамо знати које су то основне етапе у развоју ма-
тематике. Одговори на та питања немају само културно-историјски значај, 
већ и значај за развој савремене науке. Само ако знамо прошлост, утвр-
дићемо садашњост и одредити путеве будућности. Један од најпознатијих 
математичара са подручја бивше Југославије, професор Владимир Девиде 
(1925–2010), који се бавио проблемима историје и филозофије математи-
ке, истицао је следеће: „Онај који под појмом ’математика’ мисли (или по-
ступа као да тако мисли) да је то синоним за ’математика данас’, гријеши; 

mirko.dejic@uf.bg.ac.rs

DOI: 10.46793/MANM4.013D
УДK: 51:94(367)
           51(497.11)(091)

http://doi.org/10.46793/MANM4.013D


14

Дејић, М., Зора српске математике

ако потцјењује све оно шта су учиниле претходне генерације, неће учини-
ти оно што ће учинити генерације које долазе. Ако, пак, не прихвата оно 
што стварају генерације које надолазе, ни оне њега неће прихватити. А 
све се то манифестира и мора манифестирати и у приступу проблемима 
наставе математике” (Девиде, 1975).

Праћење историјских промена у математици веома је значајно и за 
наставу математике. Многи проблеми у настави математике постају ја-
снији, ако се сагледају са историјског контекста. Старо и ново, за разли-
ку од других наука, у математици је условљено једно другим, повезано 
је чврстим генетичким везама. O важности „историјске методе” у настави 
говори и Дига (Dugas, 1961: 339): „Приступити усвајању историјског ме-
тода у настави математике из више разлога је оправдано. Најважнијe нам 
се чини што математика има прилично важне компоненте у општеобра-
зовно-васпитном процесу које су недовољно познате у настави, а њихово 
објављивање без сумње би имало одјека у савременој настави математике 
која не може бити успешна и организована без свести о својој историји”.

Историјом математике су се бавили врхунски и значајни матема-
тичари свих времена: Лаплас (Laplace, 1749–1827), Поенкаре (Poincaré, 
1854–1912), група француских математичара, под псеудонимом Никола 
Бурбаки (Nicolas Burbaki), Мориц Кантор (Moritz, 1829–1920), Колмо-
горов (Колмогоров, 1903–1987), Клајн (Klein, 1849–1925) и други. Међу 
познатим српским математичарима многи су се бавили историјом мате-
матике: Димитрије Нешић (1836–1904), Михаило Петровић (1868–1943), 
Антон Билимовић (1879–1970), Милош Радојчић (1903–1975), Иван Бан-
дић (1903–1973), Ђуро Курепа (1907–1993), Ернест Стипанић (1917–1990), 
Драган Трифуновић (1930–?) и други.

Циљ нашег рада био је да сагледамо математичке почетке и дамо до-
принос једној општијој историји развоја математичке мисли у Србији. Ти 
почеци су у буквалном смислу били „почеци”, а о неком озбиљнијем ра-
звоју математике у Србији можемо говорити тек од XIX века, од добијања 
српске самосталности.

Два погледа на историју Срба

Званична историја Срба, која се учи у нашим школама, изграђена је, 
махом, на основу списа Константина VII Порфирогенита (913–959). Он 
је у форми упутства свом сину оставио спис De administrando imperio (О 
управљању Царством) у коме га саветује како да управља Царством. Ту се 
налази и прича о Србима. Наводи се да је прапостојбина Срба била Бела 
Србија или Бојка. Заправо се не зна тачно где се она налази, а модерна 
наука сматра да је то можда област смештена изнад области Дњепра, у 
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данашњој Украјини (Бубало, Крестић, 2016). Одатле су Срби кренули у се-
обу на југ и населили се на територију Византијског царства.  

Према другој, алтернативној историји Срба, која се не учи у школа-
ма, а о којој можемо да сазнамо из бројне литературе, Срби су веома стар 
народ и њихова прапостојбина је баш Балкан, а не некаква Бела Србија. 
На основу ДНК анализе, професор биохемије Харвардског универзитета и 
председник научне консултативне управе Међународног генеалошког би-
роа, Анатолиј Алексејевич Кљосов, тврди да је Балкан прадомовина Срба. 
Ту су преко 12.000 година и њиховом сеобом на север (пре око 4000 годи-
на) настају сви данашњи Словени, па и Руси, а и сви индоевропски народи 
у Европи имају преко 40% тог гена. Преко 60% тог гена имају Срби, Босан-
ци, Хрвати и Црногорци. Иста концентрација се налази на северу Европе 
у Данској, на северу Немачке, у Великој Британији. Такође, индоевропске 
језике (цела Европа, осим Финске и Мађарске) Словени су донели у Иран, 
Индију и Авганистан (http://www.rasen.rs/2017/03/anatolij-kljosov-otkud 
-su-se-pojavili-sloveni-indoevropljani-odgovor-daje-dnk-genealogija/). Зна 
се такође да су на тлу данашње Србије постојале праисторијске културе: 
Лепенски Вир (9500–5500. п. н. е.), Старчево (5300–4400. п. н. е.), Винча 
(4400–3200. п. н. е.). Прво писмо људске цивилизације јесте винчанско. 
Велики допринос прихватању ове тврдње дао је проф. др Радивоје Пешић 
(видети: Пешић, 1995), који је научним методама установио да је морфо-
логија винчанског писма у потпуној сагласности са етрурским писмом. 
Може се уочити велика сличност са латиницом и ћирилицом. Према ал-
тернативној историји, српско писмо, тзв. србица, најстарије је писмо на 
свету и појавило се 4000 година п. н. е. на територији култура које смо на-
вели. Са предела Подунавља и Балканског полуострва србица се раширила 
по целој Европи, Малој Азији, Блиском Истоку, северној Африци и све до 
Индије. Србица је усвојена од разних народа без или са малим изменама и 
тако је постала мајка писмености Европе, предње Азије и северне Африке. 
Најпознатија писма која су настала од србице су арамејско, феничанско, 
грчко, јеврејско, брахманско, арапско и римско писмо (www.vaseljenska.
com/.../srbica-odbrana-pisma-kao-obelezja-nacionalne- kulture/). 

Како писменост подразумева, поред писања слова, и писање цифара, 
онда почеци писмености јесу и почеци математичке писмености. У светлу 
изнетих историја Срба, почеци српске математичке писмености датирају 
се веома касно, тек од IX века, или раније од свих познатих цивилизација, 
заправо најраније у склопу људске историје. Оно у чему се обе историје, 
званична и алтернативна, развоја Срба могу сложити, јесте да је на позив 
великоморавског кнеза Растислава (око 846–870) византијски цар Михај-
ло III (836–867) послао 863. године солунску браћу Ћирила (око 826–869) 
и Методија (око 820–885) да шире хришћанство и писменост међу Слове-
нима. Година 863, у светлу изнетих историја, може бити или година када 
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су Ћирило и Методије успоставили континуитет прастаре српске писмено-
сти, коју су наследили Грци, а сада је враћају Србима, или година почетка 
српске писмености, добијене од Грка. Нека ова наша констатација остане 
у домену размишљања о томе да ли су математички почеци код Срба нај-
старији на свету, или ти почеци датирају од деветог века. 

Иако се чини да је средњовековна Србија тонула у мраку, није баш 
тако. Србија је била повезана путевима са Дубровником, Цариградом и 
Византијом. Преко Дубровника трговало се са Италијом и другим делови-
ма Европе. У Србију су, поред трговаца, стизали и лекари, рудари, уметни-
ци, градитељи. Све то омогућава оптицај новца, мерење времена, употре-
бу различитих мера, писање цифара, рачунање итд. У контексту српског 
средњовековног развоја треба тражити и математичке почетке.

Нумерација

Поред записа слова, састављачи словенске азбуке Ћирило и Методи-
је упознају словенски народ и са писањем цифара. Цифре се означавају 
по узору на грчко алфабетско означавање, слова су надвлачена знаком „~” 
(титло) и тако се знало да се ради о цифри. У старословенској литератури 
често се уместо знака титло употребљавају једна тачка испред и једна иза 
слова. Евидентно је да ћирилица, која је настала крајем IX и почетком X 
века, представља скоро неизмењену грчку азбуку, која се користила као 
литургијско писмо допуњено словима за обележавање чисто словенских 
гласова. 

У следећој таблици дато је словенско ћирилично означавање цифара 
(Дејић, 2014а):

Словна нумерација код старих Словена
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Као што се из таблице види, нумеричка вредност слова зависи од ње-
говог места у азбучном реду. Прва енеада (грчки εννεα значи девет) чини 
јединице, друга десетице, а трећа стотине. 

Бројеви од 11 до 19 имали су запис као у следећој таблици:

Словенско записивање бројева од 11 до 19

Видимо да је у запису бројева од 11 до 19 прво јединица па десетица. 
Овакво значење је у складу са називима бројева 11, 12, ..., 19. На пример, 
назив за број 11 на старословенском језику био је један на десет, за 12 два 
на десет итд. Од 21 па на даље прво су записиване десетице па јединице.

Поред записивања бројева до 1000, стари Словени су записивали и 
много веће бројеве, користећи сасвим оригиналне знаке. 

Хиљаде су означаване исто као јединице, са знаком      испред слова. 

На пример: 

Десетине хиљада означаване су као јединице, само заокружено и 
без титла. Стотине хиљада писане су слично, али заокружење јединице је 
било тачкицама. Ево како су означавани бројеви 10.000, 20.000, 100.000, 
200.000.

Милиони су означавани као јединице, заокружене зрацима. На 
пример,

Вишезначни бројеви записивани су у редоследу: хиљада, стотина де-
сетица, јединица: На пример, бројеви 231 и 2.389.678 имају запис:
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У пракси, исти бројеви бивали су записивани на различите начине. На 
пример, број 500044 имао је следећа два записа:

                   или      .

Иако нема директних споменика који сведоче о степену математичке 
културе из периода када је стваран старословенски језик, неке зачетке, пре 
свега писање цифара, можемо видети на најстаријем познатом споменику 
писаном ћирилицом, а то је Самуилов натпис из 993. године. Ради се о 
години 6501, рачунато по тзв. византијској (цариградској) ери. 

Самуилов натпис (копија из Педагошког музеја, поклон Галерије фресака): над-
гробна плоча коју је македонски цар Самуило подигао родитељима. На дну је го-
дина (уоквирили смо је) –6501. по византијској, односно 993. по хришћанској ери. 
Плоча је пронађена 1930. године на источној обали Преспанског језера у селу Гер-
ману. Оригинал се чува у Софији.
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Највећи број сачуваних старих споменика је из XI века. Углавном су 
то разна јеванђеља, псалми, требници, мисали, натписи, итд. писани гла-
гољицом и ћирилицом. У тим споменицима можемо видети зачетке ста-
рословенског записивања цифара, а неки од споменика су и датирани тим 
цифрама. Најстарији словенски споменик математичке садржине јесте 
рукопис монаха Антонова манастира у Новгороду, Кирика. Рукопис по-
тиче из 1136. године. У свом раду Кирик се бави проблемом хронологије: 
израчунавање времена које протекне између два догађаја. При записива-
њу бројева користи старословенска слова са знаком титла изнад (Дејић, 
Ћебић, 2015). Споменимо и први српски буквар, чији је аутор монах Сава 
Дечанац. На следећој слици налази се факсимил четврте стране 1. издања 
тог буквара на којој видимо ознаке цифара и датум издања.

Четврта страна пр-
вог српског буквара, 
штампаног у Млеци-
ма, 1597. године. Ту 
су цифре у словној 
нотацији. На крају 
је записана и година 
издања 

(7105, односно 1597. 
по нашем рачунању 
времена). 
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Данас није могуће прочитати и разумети било коју средњовековну 
повељу, запис на надгробним споменицима, на фрескама и зидовима ма-
настира, на било ком документу, записаном пре седамнаестог века, а да се 
не зна нумерација коју су нам донели Ћирило и Методије.  

Средства за записивање цифара и рачунање

 Прва сведочења о томе где су Срби записивали своје бројеве и чиме 
су рачунали даје нам Црноризац Храбар. Мало се зна о овом првом поле-
мичару и браниоцу словенске писмености. Познат је по свом тексту О пи-
сменех (О словима, 863). Документ има само три странице, али је значајан 
поглед на стање словенске писмености. У спису стоји: „Пређе Словени не 
имађаху књига, него по цртама и резама читаху и гатаху”. Другим речима, 
користили су се рабоши. У средњевековној Србији за рачунање се користе 
абакуси.

Механички сат Лазара Хиландарца

Срби немају много проналазака који датирају из старијих времена. 
Није то недостатак српске памети, већ кобна судбина вековног ропства 
под Турцима. Ипак, можда је мало познато, или мало писано о томе, да у 
Русији постоје писани документи да је Србин, хиландарски монах Лазар, 
на позив Великог кнеза Василија I, 1404. године, направио први механич-
ки сат који је без прекида радио пуних 217 година и красио најлепшу кулу 
кремаљских зидина. Ево шта о том догађају пише у својеврсној богослов-
ској енциклопедији Лицевој летописни свод насталој у XVI веку (Амосов, 
1998) која обухвата историјски период од „Књиге постања” до XVI века:  

„В лето 6912, Князь Великий замыслил часник и поставил его на сво-
ем дворе за церковью за Св. Благовещеньем. Сей часник наречется 
часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол размеряя и 
рассчитывая часы ночные и дневные; не бо человек ударяше, но че-
ловековидно, самозвонно, страннолепно сотворено есть человеческою 
хитростью, преизмечтанно и преухещренно. Мастер же и художник 
сему бяше (был) некоторый чернец, иже от Святыя горы пришеший, 
родом Сербин, именем Лазарь. Цена же сему бяше вящьше (более) по-
лутораста рублев.” 

(Лета 6912, Велики кнез је замислио часовник и поставио га је на свој 
двор иза Благовештењске цркве. Тај часовник, звани часомерје, сваки 
час је ударао маљем у звоно, одмеравао и одбројавао је часове ноћне 
и дневне; није [то] ударао човек, него нешто човеку налик, самозвоно 
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и самопокретно, чудновато некако, створено људском оштроумношћу, 
маштом и мудрошћу. Мајстор и уметник свему био је неки монах који 
је скоро дошао са Свете Горе, родом Србин, по имену Лазар. Цена свега 
била је више од 150 рубаља.)

Поред текста у поменутом летопису налази се и следећа минијату-
ра, на којој светогорски монах Лазар показује кнезу Василију сат који је 
направио. Цифре на цифарнику написане су у словној старословенској 
нотацији.

 

Минијатура (Лицевој летописни свод, XVI век) на којој светогорски монах Лазар 
показује кнезу Василију сат који је направио

Новац

Још у време римске владавине на тлу Србије радиле су две велике 
ковнице новца: Сирмијум (Сремска Митровица) и Виминацијум (Косто-
лац). Новац се ковао искључиво од сребра. Назив основне римске моне-
те – денар, задржава се у средњовековној Србији као динар и тај назив се 
користи до данас. „Српски динар” се први пут помиње у архивским доку-
ментима с краја 1214. године. Иако се динар у немањићкој држави кори-
сти за плаћање робе, државних дажбина, глобе и др., обрачунска новчана 
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јединица је био перпер. Перпер није био никакав новац, већ замишљена 
обрачунска новчана јединица, као мера вредности. Са увођењем српског 
динара обрачунска вредност перпера (преузета од Дубровчана) износила 
је 12 сребрних динара. Од губитка самосталности 1459. године, па све до 
половине XIX века престаје ковање српског новца, а у употреби је махом 
новац страних држава (турски грош и аустријски талир). Српска монета 
опет почиње да се кује за време владавине кнеза Михаила Обреновића 
(1823–1868). 

Мере и мерења 

Рударске мере. Са развојем рударства, трговине, грађевинарства и 
др., у средњовековној Србији се указује и потреба за употребљавањем ра-
зличитих мера. „У рударским пословима употребљавале су се најчешће 
мере дужинске и шупље. Нису ове биле неке нарочите рударске мере, него 
исте оне које су служиле за мерење у истим пословима” (Скарић, 1939: 
78). Ипак, постојале су и неке специфичне мере, које су се користиле само 
у рударству. Неке су донели Саси са собом, али постојале су и локалне. 
На основу много документације, нарочито из турског времена, један од 
наших најбољих познавалаца историје средњовековне Србије, академик 
Ћирковић (Ћирковић, 1977, 1974), направио је списак мера за руду, дају-
ћи њихов приближни међусобни однос. Наводимо само имена тих мера: 
шихта, хици, товар, половац, кабао, вериче, капа, елерулук, кутао. Осим 
специјалних, рударских мера, у рударству су се користиле и друге мере, 
које су се иначе користиле у другим сферама: миљар, литра, урица, аскађа 
итд. И у време турске власти литра се задржава, мада су основне мере биле 
турске, ока и дирхем, које су се користиле у целом царству. 

Мере за дужину. У средњовековној Србији коришћене су следеће 
мере за дужину: поприште, стадиј, уже, сежањ, лакат, нога, пед, прст. 
Иначе, мера за дужину стадиј потиче из Вавилона. Представља дужину 
коју човек нормалним кораком пређе од појаве првог зрака Сунца до пот-
пуне појаве Сунчевог диска над хоризонтом. Централно место у систему 
старих српских мера заузима сежањ. Грчки назив је оргиа, а преводимо га 
као хват. Величина ове мере је било растојање врхова прстију раширених 
руку или дужина два обична корака. Нога заправо представља стопу. Вави-
лонци су ову меру користили при мерењу цигле. Лакат се појављује као 
мера најпре у Египту, а затим и у другим древним народима. То је била 
дужина од лакта до врха кажипрста. Постојали су мали, обични, три врсте 
средњег и велики лакат. Пед се помиње у документима из XIII века. У За-
конима о рудницима деспота Стефана налазимо прст, који се користи за 
изражавање малих растојања. 
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Иначе, у разним крајевима Србије коришћене су и следеће народне 
мере за дужину, а неке су се задржале до данашњих дана (видети: Јашовић, 
2011; Елезовић, 1932): 

– бој – служио је као мера за висину једног нивоа зидане грађевине; 
тако се каже „кућа на два боја” за кућу која има приземље и спрат;

– фаш – обим стогова сена, детелине, кукурузовине, дебљих стабала 
мерио се фашом, што је, у ствари, дужина распона раширених руку; 

– кват – мера од два метра, може бити ручни или ножни;

– прегрш, шака – мери се прашкаста материја или слично (брашно, 
жито итд.);

– конопац – служи као мера за мерење дужине приликом размерава-
ња земљишних површина код деобе или продаје земље, али и као мера за 
количину сена коју увезану конопцем може на леђима понети један човек; 

– туба – котур намотаног платна;

– аршин – мера дужине једне испружене руке од врха прстију до 
рамена; 

– уруп – јединица за дужину која представља осмину аршина;

– зенгија – мера за дужину од пола стопала којом се мери сенка како 
би се израчунало колико је сати; 

– конак – раздаљина која се може прећи за дан хода;

– круг – служио је за мерење обима сира, воска и сл. 

Мере за масу. У средњовековној Србији коришћене су мере из антич-
ког периода, које су у Србију дошле преко Византинаца и латинских трго-
ваца из приморских крајева. Основна мера за масу била је литра. Веће и 
мање мере су биле: миљар, кентенар, декалитра, унција, аскађа.

Старе народне мере за масу коришћене у Србији биле су и (видети: 
Јашовић, 2011; Елезовић, 1932):

– ока – мера за масу и запремину коју су увеле Османлије крајем XV 
и почетком XVI века; ока, као мера за запремину, износила је 1330 литара 
и могла је бити мања или већа; почетком XVI века уведен је стандард за 
лукно жита, који износи 140 ока;

– анџик – терет који може да понесе човек на леђима;

– оџак – означава количину кромпира ископаног из једне кућице;

– бреме – количина онога што се може пренети у наручју: дрва, сено, 
кукурузовина, пруће итд.;

– два прста – количина брашна, соли, бибера или чега слично која се 
може узети са два прста;
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– деветак – ручно жњевено жито везивало се у снопове који су се сла-
гали на гомиле са тринаест снопова (крстине) са девет снопова у деветаке;

– кантар – направа за мерење масе; некада је у Турској кантар био 
мера за масу од 44 или 55 ока;

– кола – количина робе која се може натоварити на запрежна кола;

– кудља – количина вуне која може да стане на преслицу;

– прегрш – количина која може стати на дланове две спојене шаке.
 
Мере за површину. За мерење површине употребљаване су следеће 

народне мере (видети: Јашовић, 2011; Елезовић, 1932):

– радник, косач – представља површину која се може окопати или по-
косити од изласка до заласка Сунца;

– плуг – површина земље која може да се пооре од изласка до заласка 
Сунца; 

– рал, јарам – квадратна површина странице 100 лаката; налазимо је и 
у Старом завету (1 Сам. 14, 14; Ис. 5, 10, 1 Цар. 18, 32); 

– ектер – површина земље коју ратар изоре за четири дана; 

– дан орања – представља површину коју један орач са плугом или ра-
лом који вуку два вола може да узоре за један дан (око 30 ари); 

– коса ливаде – представља површину ливаде коју један косац покоси 
за један дан (око 20 ари).

Мере за запремину. Коришћене мере за запремину у средњовеков-
ној Србији биле су разнолике. Тако, разликовале су се мере за течност и 
суву материју, а разликују се и саме мерице за различите материје, суве 
или течне. Тако, мерице истог имена могу мерити различите количине 
различитих материја (на пример, мерице за со и пшеницу се зову исто, а 
нису исте). У доба Немањића основна мера за житарице био је кабао, а за 
вино чабар. Чабар се користи и данас у Србији. У турским актима из XV и 
XVI века говори се о мерама лукно за житарице и ведро за вино. У турско 
доба ведро се мења мером под називом медре. Шупљим мерама Словени 
су, поред течних, мерили и суве материје. Важна шупља мера је уборак. У 
XV веку у неким деловима Србије (Ново Брдо) вино се мери конатом, а 
мање мере су биле сукупа и красовољ. 

За мерење запремине употребљаване су и следеће народне мере (ви-
дети: Јашовић, 2011; Елезовић, 1932):

– хват – није се користио само као мера за дужину, већ и за запремину; 

– шиник – дрвени суд који служи као мера за жито; 
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– трмка – старинска кошница која је некада служила и као мера за 
одређену количину меда;

– страник – буре удешено за товарење на коња уместо меха; 

– кондир – суд разног облика и материјала, али исте запремине, у ком 
се држала ракија или вино; 

– половак – стара мера за течност, пола кондира; 

– куто – дрвени суд који је од старина служио као мера за жито; на-
прављен од дрвета са дршком са стране и мерио је десет до петнаест ока 
зрнасте робе;

– тести́ја – грнчарска посуда са дршком запремине до два литра;

– бисаге – двострука торба која се носи преко рамена или пребачена 
преко седла или самара запремине десет–петнаест килограма.

Битнијих разлика у мерама које су употребљаване у средњовековној 
Србији и оних које су настале у турско време нема. Исте основне мере 
добиле су нове турске називе уместо старих српских. Такве „турске” мере 
употребљавају се до XIX века. Истакнимо чињеницу да се српске старе 
мере, од којих се неке употребљавају и данас, срећу на многим местима и 
у српском преводу Библије. Неке старе српске мере се појављују у Библији 
јер су преводиоци (Ђ. Даничић и В. Караџић) нашли да су оне адекватне 
оригиналима (в. Дејић, 2014б).

Школство

Образовање се у средњовековној Србији стицало у оквиру манастира 
и цркава, док су при дворовима постојали приватни учитељи који су обра-
зовали синове властеле припремајући их за будуће дужности (Благојевић, 
1989). Они који су одлучили да се замонаше учили су у манастирима да 
читају и пишу. Такође, парохијски свештеници су били дужни да обуче 
млађе дечаке и припреме их за богослужења. Постојала су и училишта, где 
су старије дечаке подучавали световни учитељи, али о овоме, као и о томе 
шта се тамо учило, има мало података (Благојевић, 1989). За писање се ко-
ристе таблице премазане воском. У таквим условима „школовања” тешко 
да је ко подучавао математику. На дворовима су радили обучени абацисти, 
који су вероватно били странци. Ипак, из многих повеља сазнајемо како 
су писани бројеви, какав је новац коришћен, које су мерне јединице упо-
требљаване, како је мерено време итд. Ако се зна да је природни развој 
српског царства заустављен у XIV веку најездом Турака и да су српске зе-
мље све до XIX века биле под страном окупацијом, организованији развој 
школства, а сходно томе и математичког образовања треба тражити тек у 
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XIX веку. Иако су неке српске области стекле независност нешто раније, 
фактичка независност Србије остварена је на Берлинском конгресу 1878. 
године. Убрзо после тога први Србин, Димитрије Данић (1862–1932), сти-
че докторат из математике. Радови неких математичара, попут Михаила 
Петровића (1868–1943) и Богдана Гавриловића (1864–1947) сасвим се 
уклапају у математичку науку тада најразвијених земаља у свету. Поред 
Данића, докторате из математике у XIX веку стичу још четири Србина: 
Богдан Гавриловић, Ђорђе Петковић (1862–1934), Михаило Петровић и 
Петар Вукићевић (1862–1941). Нису сви докторати и написани матема-
тички радови српских математичара XIX века од великог научног значаја, 
али за српску историју и културу имају велики значај (Вујасић и др., 2011). 

Закључак

Укратко смо изнели нека сазнања у вези са математичким почецима 
у Србији. Ти почеци махом се односе на средњовековну Србију. Ограниче-
ни простором, нисмо били у могућности да сагледамо многе детаље који 
би боље осветлили тематику којом смо се бавили. Видели смо да почеци, 
бар писани, математике у Србији сежу од тренутка примања писмености, 
добијања писма, које у Србију доносе браћа Ћирило и Методије. У доба 
Немањића нема математичких открића, пре би се рекло да смо презен-
товали неке видове коришћења математике (нумерација, новац, мере и 
мерења...). Што се тиче школства, у средњовековној Србији га није било, 
осим по манастирима. О неком организованом деловању на пољу матема-
тичког образовања може се говорити тек кроз делатност истакнутих срп-
ских педагога у Хабзбуршкој монархији, а те почетке треба тражити тек у 
првој половини XIX века. 

Овај рад представља мали допринос стварању националне историје 
развоја математике у Србији и отварање питања за шире бављење овом 
значајном темом.
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THE DAWN OF SERBIAN MATHEMATICS 

Summary: The very beginnings of Serbian history and science, from the 
settling of the Serbs to the Balkans until the 10th century, are known from a 
document written by the Byzantine emperor Constantine VII Porphyrogenitus 
(905–959). According to this official history, Serbs came to the Balkans in the 
7th century. However, there is another, alternative history, which teaches us that 
the Balkans were the original homeland of the Serbs, that they have been there 
for over 12,000 years and that their migration to the North (about 4,000 years 
ago) gave rise to all present-day Slavs, including the Russians. According to these 
concepts, Serbian literacy, and mathematical literacy as well, either emerged rel-
atively late, with the arrival of Cyril and Methodius (9th century), or is the oldest 
in the world. 

This paper considers how the old Serbs wrote cyphers, small and big num-
bers, which monetary units and units of measurement they used, when the first 
mathematical books were written, how a Serb named Lazar of Chilandary made 
the first mechanical clock in Russia in 1404, etc. 

Keywords: numeration, big numbers, measurement, money, clock.
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ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РАЗВОЈ СТАТИСТИЧКЕ 

ПИСМЕНОСТИ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ 

МАТЕМАТИКЕ 

Апстракт: Рад је посвећен анализи аспеката актуелног математичког 
образовања повезаних са развојем статистичке писмености. У првом делу 
рада анализирана су постигнућа ученика четвртог разреда на TIMSS 2015 у 
области приказивања података, у односу на когнитивне домене задатака и вр-
сте графичког приказа. Предшколско искуство омогућава рани сусрет деце са 
табеларним и другим видовима визуелног представљања података на интуи-
тивном нивоу. Како област приказивања података није дефинисана у нашем 
наставном програму до 4. разреда, постигнуће ученика указује на (не)фор-
мално усвајање знања из овог домена. Урађена је упоредна анализа садржа-
ја из области приказивања података у програмима других земаља. У другом 
делу, истраживано је стање у актуелним уџбеницима у Србији. Анализиран 
је узорак од 8 актуелних уџбеника четвртог разреда основне школе са циљем 
утврђивања присуства програмских садржаја и анализе задатака из области 
приказивање података. Дат је и осврт на резултате емпиријских истраживања 
реализованих у Србији, а везаних за истраживање могућности увођења елеме-
ната статистике у наставни програм. Циљ рада је да представљајући тренутно 
стање и постигнућа ученика пружи аргументе за увођење ових садржаја у ма-
тематику до 4. разреда основне школе.

Кључне речи: статистичка писменост, TIMSS 2015, математика, прикази-
вање података.

Увод

Статистичка писменост значајан је део математике писмености. Од-
говор на питање шта је математичка писменост може се заснивати на ра-
зличитим теоријским разматрањима, упоредним анализама наставних 
програма, али се у значајној мери може извести и анализом математичких 
садржаја задатака на великим међународним истраживачким пројектима 
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какав је ТИМСС, до којих се долази консензусом националних представ-
ника. Јаблонка (2003) дискутује о разумевању математичке писмености са 
аспекта способности коришћења основних вештина рачунања и геометриј-
ских вештина у свакодневним контекстима, али и алтернативног истицања 
математичке писмености као мреже знања и разумевања фундаменталних 
математичких идеја. Трећа страна поентира да се математичка писменост 
пре свега огледа у способности да се развију софистицирани математич-
ки модели, или као способности за разумевање и евалуацију коришћења 
бројева и математичких модела од стране других (Jablonka, 2003: 76). Де 
Ланж и експерти из више земаља у свом разумевању математичке писме-
ности истичу превасходно важност стицања способности јединке да разу-
ме улогу и значај математике, да изводи логички аргументоване закључке 
и да користи математику на начине који одговарају њеним потребама кроз 
улогу активног члана културе у којој живи (OECD, 1999). Ми смо овде по-
себно фокусирали пажњу на статистичку писменост као део елементарне 
математичке писмености.

Велман (Wellman, 1993) дефинише статистичку писмености као 
способност да се разумеју и критички оцене статистички резултати које 
срећемо у свакодневним активностима заједно са способношћу да уваже 
допринос статистичког начина размишљања у доношењу приватних и по-
словних одлука. У том смислу, јасно је да су познавање и примена ста-
тистичког резоновања важни за успешно рационално доношење одлука 
јединки у приватном и професионалном животу. Недостатак статистичке 
писмености отвара могућност погрешних интерпретација података са ко-
јима се појединци срећу, приватно, у медијима, као и у професионалном 
животу. Од посебног је значаја достизање високог нивоа статистичке пи-
смености у медицинским наукама, економији и другим друштвеним, тех-
ничким и природним наукама.

Елементи статистике у наставним програмима других 
земаља 

Програмски задаци почетне наставе математике се заснивају на кул-
турном одређењу (почетне) математичке писмености, анализама потреба 
савременог друштва, упоредним анализама програма других земаља. У не-
ким земљама, попут Мађарске, деца већ са шест година упознају теме из 
вероватноће и дескриптивне статистике. У Словенији деца се већ у другом 
разреду баве елементима статистике и комбинаторике као што су обрада 
података и једноставнији комбинаторни задаци. У Сједињеним Америчким 
Државама бављење прикупљањем и анализом података започиње у пред-
школском узрасту. У Сингапуру, а слично и у другим наставним системима 



 31

Методички аспекти наставе математике IV

Далеког истока, у почетној настави математике баве се цртањем графико-
на (стубичастих графикона, линијских графикона и кружних дијаграма), 
табела, интерпретацијом и коришћењем информација из графикона и та-
бела за решавање проблема, израчунавањем средње вредности. У табели 
је дат сажети приказ садржаја из области приказивања података у одабра-
ним земљама. Избор земаља направљен је на основу успешности на TIMSS 
2015, при чему је Словенија увршћена у анализу као једна од земаља у 
окружењу која је донедавно имала програм врло сличан наставном про-
граму у Србији, а која је постигла бољи успех од Србије у овом испитивању. 

Табела 1. Програмски садржаји из области приказивања података на узрасту до 11 
година

Земља/област приказивање података

Јапан

Прикупљање и организовање података у складу 
са циљем; 
Представљање података помоћу табеле и 
графикона; 
Испитивање особина података.

Јужна Кореја

Цртање графика, дијаграма и табела;
Својства података и организовање података;
Интерпретација промене графика;
Дијаграми, пиктограми, интерпретација 
података.

Русија

Статистика (представљање података у 
табелама, дијаграмима, графиконима);
Средња вредност;
Концепт статистичког закључивања на основу 
узорка.

сингапур
Цртање и интерпретација графикона и табела;
Решавање проблема;
Средња вредност;

словенија

Цртање графика, дијаграма и табела;
Прикупљање, организовање и представљање 
података;
Интерпретација промене графика;
Дијаграми, пиктограми, интерпретација 
података;
Решавање проблема;
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Финска

Прикупљање и приказивање података, читање 
једноставних табела и дијаграма;
Координатни систем, представљање података 
преко графикона;
Решавање проблема;
Средња вредност;

Хонгконг Статистика (пиктограми, бар графикони и др.).

Видимо да се садржаји из приказивања података којима се баве учени-
ци у овим земљама у великој мери преклапају (Табела 1). У овим земљама 
читање података из графикона представља очигледно основни ново зна-
ња. У већини се, међутим, ученици баве и прикупљањем и приказивањем 
података као и решавањем проблема који укључују анализу приказаних 
података. У Русији, Сингапуру и Финској ученици се баве и појмом средње 
вредности. Из табеле је јасно да се може говорити о значајном степену 
консензуса о когнитивним способностима ученика и потреби да они већ у 
том узрасту стекну основе статистичке писмености.

Испитивање статистичке писмености на ТИМСС-у 
– резултати и дискусија

У оквиру теста из математике на ТИМСС 2011 и ТИМСС 2015 иденти-
фикују се следеће теме:

•	 Читање, поређење, приказивање података из табела;

•	 Читање, поређење, приказивање података из пиктографа;

•	 Читање, поређење, приказивање података из стубичастих, линијских 
и кружних графикона; 

•	 Давање одговора на основу приказаних података, превазилажењем 
директног читaња датих података (решавање проблема и рачунање 
коришћењем података, комбиновањем података из два и више извора, 
закључивањем на основу података, итд).

Приметимо да садржаји који се испитују на TIMSS-у не обухватају 
све што раде ученици у земљама чије смо програме анализирали у прет-
ходној секцији.

Карактеристичан за TIMSS је задатак у коме ученици одговарају на 
питања директним читањем информација приказаних на стубичастим гра-
фиконима. У конкретном случају задатка који овде приказујемо (Слика 1), 
ученици треба да упореде информације приказане на четири графикона. 
Могући збуњујући фактор је да треба обратити пажњу на боју стубића јер 
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је број ученика који су изабрали плаву боју представљен белим стубићем 
(а не сивкасто или црно обојеним стубићем). 

Слика 1. Компарација стубичастих дијаграма, објављени задатак TIMSS 2015

Когнитивно захтевнији задатак би био упоређивање информација да-
тих на два различита графика (нпр. стубичасти и кружни дијаграм).

Ученици из Србије имали су преко 50% тачних одговора на задаци-
ма који су подразумевали податке представљене табеларно, или на сту-
бичастом дијаграму, кружном дијаграму или линијском графику. Слабији 
успех постигли су једино код читања пиктографа и задатака у којима су 
комбинована два начина представљања података (нпр. кружни дијаграм и 
стубичасти дијаграм или табела и стубичасти дијаграм). 

Слика 2. Постигнуће ученика Србије на TIMSS 2015 у процентима према типу 
графичког приказа у задатку
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Чак 90,4% ученика умело је да одговори и пронађе одговор читајући 
једноставни стубичасти дијаграм у коме се до одговора долазило прона-
лажењем максималне од четири приказане вредности. Међутим, знатно 
мањи проценат ученика умео је са истог графика да упореди парове при-
казаних вредности и каже између која два пара је највећа разлика. Задатак 
који припада когнитивном домену примене знања захтева од ученика да 
директно прочитају податке из стубичастог дијаграма.

Са друге стране, веома мали проценат ученика умео је да доврши 
кружни дијаграм на основу датих података. Како се овај начин графичког 
представљања ретко среће у нашим уџбеницима, овакав резултат није не-
очекиван. 

Слика 3. Задатак са кружним и стубичастим дијаграмом, објављени задатак 
TIMSS 2015.

Посебно изазовним показали су се задаци у којима су ученици мора-
ли да упореде два различита графичка приказа и да утврде која два графи-
ка показују идентичну ситуацију (Слика 3).
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Област „Приказивање података” у уџбеницима

У нашем наставном програму од 1. до 4. разреда још увек не постоји 
експлицитно наведена област приказивања података. Ипак, неки наведени 
општеобразовни задаци могу се тумачити као позив на бављење и неким 
елементима статистичке писмености. У наставном програму математике 
у млађим разредима основне школе као општи задатак наведен је задатак 
стицања знања која су „неопходна за разумевање квантитативних и про-
сторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 
свакодневном животу”. Такође, неопходно је „да ученици стичу основну 
математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике 
у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделова-
ње), за успешно настављање образовања и укључивање у рад”.

Јасно је да се оба ова задатка могу довести у везу са развојем способ-
ности читања, анализе информација о појавама представљеним визуелно 
помоћу табела и графикона, као и коришћењем у решавању проблема. 

Чињеница је да наши ученици као део друштва имају прилику да се 
сусрећу са различитим приказима података. Заиста, тешко се може прене-
брегнути чињеница да деца, као и одрасли, не могу избећи сусрет са гра-
фицима и табелама који су значајно присутни у медијима. Поред тога, у 
предшколском васпитању деца имају прилике да се баве креирањем табе-
ларних приказа података као и стубичастих дијаграма. Најзад, у стандар-
дима за основно образовање из математике експлицитно се захтева позна-
вање области приказивање података (Stanojević i sar., 2010). Милинковић 
и сарадници (2017) наводе претпоставку да је учешће на међународним 
испитивањима као што су TIMSS и PISA допринело препознавању знача-
ја ове области и макар увођењу праксе спорадичног, непланског бављења 
задацима из ове области. Они сматрају да је из тог разлога област прика-
зивања података вероватно заступљена у уџбеницима из математике више 
него ранијих година (Milinković i sar., 2017). 

Да бисмо проверили ову тврдњу прегледали смо узорак уџбеничких 
комплета за четврти разред, осам најзаступљенијих комплета следећих из-
давача: Бигз, Едука (два комплета), Завод за издавање уџбеника, Клет, Кре-
ативни центар, Нови логос и Нова школа. Пронашли смо да се у пет ком-
плета јављају задаци из домена приказивања података. У њима се може 
приметити различит степен пажње које су аутори усмерили на ову област 
коју програмски нису обавезни да покрију. Неки од аутора су одабрали 
само један задатак из ове области, неки су сматрали да се овој теми треба 
враћати периодично у оквиру надоградње основне колекције задатака дру-
гих области, док трећи имају читав одељак са садржајима из области при-
казивања података, просечно мање од 8 задатака по уџбеничком комплету 
за 4. разред. Код већине комплета садржаји из овог домена су интегрисани 
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у задацима у оквиру других области. Ученици читају податке из табела и 
сликовних дијаграма бавећи се сабирањем и одузимањем вишецифрених 
бројева, разломцима или једначинама и неједначинама. У једном компле-
ту (Todorović, Ognjanović, 2016) такви се задаци јављају у посебној секцији 

„Занимљиви задаци”, док у другом (Popović i sar., 2016) постоји и засебно 
поглавље посвећено овом домену. 

У задацима се подаци приказују у табелама, стубичастим дијагра-
мима, линијским графицима и кружним дијаграмима (пита графицима). 
Од ученика се очекује да умеју да прочитају и упореде податке из табе-
ла или стубичастог дијаграма и кружних графикона (Dejić i sar., 2016: 32; 
Todorović, Ognjanović, 2016: 162). У једном комплету се јавља и по један 
задатак са пиктографом и линијским графиком (Todorović, Ognjanović, 
2016). Изузетно, од ученика се у појединачним задацима тражи да доврше 
започети график или табелу. Такође, у појединим задацима до одговора се 
долази закључивањем на основу комбиновања добијених података. С об-
зиром на то да нема предвиђене обраде садржаја везаних за приказивање 
података, очигледно се подразумева да ученици интуитивно разумеју пој-
мове дијаграм, максималне и минималне вредности. Термин просек и одре-
ђивање просечне вредности се објашњавају узгред, уз решавање задатка у 
коме је то један од захтева (Popović i sar., 2016: 191; Todorović, Ognjanović, 
2016: 192).

Истраживања у домену приказивања података у Србији

При разматрању могућности увођења нових садржаја важно је про-
наћи и верификовати погодност одређеног методичког приступа овим са-
држајима. Због тога је од важности размотрити досадашња истраживања 
у овој области. Проблематиком методике наставе елемената вероватноће 
и статистике у Србији се већ дужи низ година баве Крекић, Милинковић 
и други. Крекић је у свом истраживачком раду, од дисертације до данас, 
фокусирана на садржаје из комбинаторике, указујући на значај и неопход-
ност ранијег бављења појавама са неизвесним исходом у настави (Krekic, 
2015). Слично, Опарница и сарадници (Oparnica et al., 2016) испитивали су 
могућности бављења комбинаторним задацима у млађим разредима нуде-
ћи моделе активности за млађи школски узраст. 

 Милинковић се у низу радова бави проблематиком наставе вероват-
ноће и статистике (Milinković, 2006, 2007, 2010, 2012). Резултати емпи-
ријског истраживања о изводљивости увођења садржаја из вероватноће и 
статистике у основну школу коришћењем одабране репрезентације изло-
жени су у монографији (Milinković, 2007). Емпиријска студија заснована 
је на анализи светских искустава у вези са садржајима из вероватноће и 
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статистике, теорија развоја стохастичког резоновања као и теорија репре-
зентације и њој су експериментално проверавани ефекти три типа репре-
зентација (акционој, иконичкој и симболичкој) на изабраним појмовима 
вероватноће и статистике у раду са ученицима основне школе од 4. до 8. 
разреда. Експериментални програм обухватао је и читање, прикупљање и 
приказивање података, као и решавање проблема на основу информација 
датих у графичкој форми.

 На другом месту, Милинковић се бави резултатима акционог истра-
живања у коме су испитиване могућности интегративног приступа у коме 
је учење приказивања података интегрисано са садржајима техничког 
образовања (Milinković, 2010, 2012). Показало се да већина ученика има 
почетна знања о графичком приказивању података, што им даје основу за 
брзи напредак у усвајању елементарних појмова из ове области.

Иако су малобројна, ова истраживања указују на интерес методичара 
математике у Србији за ово подручје, а резултати истраживања говоре у 
прилог увођењу садржаја у наставни програм.

Закључак

Анализа постигнућа из области Приказивање података показује да 
ученици из Србије, иако не упознају ову област формално у школи, ипак 
имају одређења интуитивна знања. Дакле, може се закључити да значајан 
проценат ученика јесте елементарно статистички писмен у складу са узра-
стом. Анализа наставних програма одабраних успешних земаља показује 
да ове земље посвећују усаглашену пажњу одређеним темама везаним за 
приказивање података. Пре свега, ученици ових земаља на узрасту до 11 
година уче да читају и упоређују податке задате једноставним графикони-
ма и табелама. Такође, они стичу праксу решавања проблема коришће-
њем података. 

У раду смо се бавили и анализом тренутног стања у уџбеницима. Ода-
брани узорак чинили су уџбеници за четврти разред издавача који покри-
вају већи део тржишта у Србији. Показало се да се у уџбеничким компле-
тима могу наћи задаци из области приказивања података, било интегри-
сани у друге области, било издвојено. Ипак, број задатака није велики, те 
се не може сматрати да су садржаји из ове области значајно присутни у 
актуелним уџбеницима.

На основу постигнућа наших ученика може се закључити да су учени-
ци когнитивно спремни за упознавање нове области и да искуство других 
земаља говори у прилог укључивању ових садржаја у наставни програм. 
Истраживања реализована у Србији показују да су наши ученици когни-
тивно спремни за бављење овим садржајима уз примерену методичку 
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трансформацију. Увођењу области која није нова само за ученике већ и 
учитеље треба приступити са посебном пажњом. Рано стицање елемен-
тарне статистичке писмености не само да би помогло ученицима у ака-
демском напредовању, већ би било искорак у циљу развијања математичке 
писмености.
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Summary: The paper deals with aspects of contemporary mathematical ed-
ucation related to development of statistical literacy. The achievements of fourth 
grade students from Serbia to TIMSS 2015 in displaying data are analyzed. The 
achievements of students are discussed in relation to the cognitive domain of 
mathematical tasks and types of graphic display. Preschool experience allows ear-
ly intuitive encounter with tabular and other visual data presentation. The data 
display domain is not defined in Serbian primary grade curriculum; therefore, 
relatively high student achievements is due to informal acquisition of knowledge 
in this field. A comparative analysis of contents in the field of data presentation 
in curricula of other countries is presented. In the second part, the current text-
books in Serbia are analyzed. A sample of 8 textbooks for the fourth grade of 
elementary school was analyzed to determine the presence of data presentation 
tasks. The paper gives a short overview of the research studies conducted in this 
field in Serbia. The aim of the paper is to encourage introducing this content in 
primary school mathematics curriculum.

Keywords: statistical literacy, TIMSS 2015, mathematics, data display.
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ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЧЕТВОРОСТРАНИКА

СТУДЕНАТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ

Апстракт: Ово истраживање имало је за циљ стицање увида у перцеп-
ције студената студијског програма за образовање професора разредне наста-
ве (учитеља) о четвоространицима и класификацији четвоространика. У том 
циљу тестирали смо 63 студента треће и четврте године два педагошка фа-
култета у БиХ. На основу повратних информација, овај истраживач је склон 
формирању слутње/хипотезе да ова тестирана популација има знатних поте-
шкоћа са детерминисањем четвоространика и њиховом класификацијом. Ова 
иницијална студија нам сугерише закључак да су заблуде које имају ученици 
нижих разреда са овом геометријском фигуром последица заблуда које о њој 
имају њихови наставници. Ако прихватимо овакву констатацију и ако је про-
ширимо на читаву наставу геометрије у таквим школама, онда долазимо до 
претпоставке да је недовољан развој геометријског мишљења („ниво 1” по Ван 
Хилеовој класификацији) код ученика последица недовољних математичких 
и методичких знања, али и недовољно развијених способности њихових на-
ставника да разумију процесе подучавања и ученичког учења. Дакле, пробле-
ме наставе геометрије у нижим разредима основне школе би требало сагледа-
вати пребацивањем фокуса са ученика на њихове наставнике.   

Кључне речи: четвоространици, класификација четвоространика, студен-
ти учитељског програма.

Увод

Изучавање школског и академског предмета Геометрија, самостал-
но или у саставу неких других предмета, поспјешује јачање способности 
логичког и геометријског мишљења, али и развијање вјештина рјешавања 
проблема. Сем тога, процјењује се да особе које уче геометрију подижу 
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властита умјећа критичког и креативног промишљања. Из тог разлога, у 
настави математике у основним, средњим школама и академском обра-
зовању требало би да су више присутни геометријски садржаји него је то 
сада случај. Таква настава помаже развоју вјештина препознавања геоме-
тријских облика (линија, фигура и тијела) али и уочавању, разумијевању 
и прихватању њихових атрибута. Довођењем у везу ових детерминација 
тих облика са класама конкретних облика развија се умјеће разумијева-
ња одговарајуће класификације класа тих облика. Ово, наравно, поспје-
шује способности дедуктивног закључивања. Једна од таквих класа јесте 
класа четвоространика/четвороуглова. Изучавање ове класе геометриј-
ских фигура углавном се фокусира на идентификацију и класификацију 
појединачних подгрупа ове класе фигура. Анализа ових студија показује 
да ученици/студенти имају потешкоће у идентификовању четворостра-
ника (Vinner, 1991; De Villers, 1998; Currie, Pegg, 1998; Pratt, Davison, 
2003; Zaslavsky, Shir, 2005), али и у њиховој хијерархијској класификаци-
ји (Monaghan, 2000; Erez, Yerushalmy, 2006; Pickreign, 2007; Fujita, Jones, 
2007; Okazaki, Fujita, 2007; Fujita, 2012). Већи број публикованих текстова 
на ову тему сугерише да је ученицима/студентима типски модел важнији 
чак и од прихватљиве детерминације и препознавања атрибута ове геоме-
тријске фигуре (Hershkowitz, 1990). Ови прототипски примјери концепата 
четвоространика почесто доведу до заблуде и сукобa између прихватљи-
вог дефинисања и појединачних личних односа према таквим фигурама 
(Fujita, Jones, 2006; Fujita, 2012; Hershkowitz, 1990; Pratt, Davison, 2003). 
О томе како ученици нижих разреда основне школе виде паралелограм 
писао је и аутор овог рада (Marković, Romano, 2013).

Наставници математичких садржаја у основној школи играју кључну 
улогу у перцепцији класификације и успостављању односа између четво-
роугловa (Turnuklu et al., 2012). Из тог разлога, перцепција четворостра-
ника код наставника и будућих наставника важна је истраживачка тема. 
Истраживања откривају да наставници имају тешкоће око ове динамичке 
класификације, сличне оним које се могу установити код њихових ученика. 
У једном броју истраживачких студија о овом проблему, већина будућих 
наставника детерминише класе четвоространика под утицајем слика (на 
примјер Pickreign, 2007), а не на основу знања и разумијевања те класи-
фикације. На примјер, Фуџита и Џоунс (Fujita, Jones, 2007) нас информи-
шу да већина тестиране популације будућих наставника препознаје класе 
четвоространика, али није у стању да понуди прихватљиве детерминације 
тих класа. Слична искуства има и аутор овог рада. У недавно публикова-
ном тексту (Романо, 2017), академској јавности дато је на увид, процјењи-
вање и прихватање истраживање перцепције правоугаоника студената два 
учитељска студија у БиХ. Према тој студији, 50% тестиране популације је у 
стању да понуди прихватљив опис правоугаоника, док је само нешто преко 
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10% те популације понудило прихватљив одговор на захтјев о прецизном 
дефинисању ове геометријске фигуре. 

Процјењује се да би читалац требало да посебну пажњу покло-
ни публикованим текстовима: Aktas, Aktas (2012); Aytekin et al. (2011); 
Brunheira, Da Ponte (2016); Budiarto et al. (2017); Çontay et al. (2012); 
Pickreign (2017); Rianasari et al. (2016); Türnüklü et al. (2013); Türnüklü 
(2014); Usiskin et al. (2008).

Будиарто и сарадници су у свом раду (Budiarto et al., 2017) истражи-
вали како ученици нижих разреда основне школе прихватају и спроводе 
процесе апстракције у вези са хијерархијском класификацијом четворо-
страника. Мањкавости које су уочене не би требало приписивати само 
ученичкој недовољно изграђеној геометријској писмености. Фокус про-
блема треба помјерати према неконсолидованим геометријским и геоме-
тријско-методичким наставничким умјећима.  

Брунхеира и Да Понте (Brunheira, Da Ponte, 2016) су сажели своја 
промишљања дедукована на бази прикупљених података са тестирања по-
пулације будућих учитеља у Португалу на њихова неопходна посебна гео-
метријска знања о четвоространицима и њиховој класификацији: будући 
учитељи имају знатно изражене проблеме у сагледавању концепта четво-
ространика и њихове класификације у специфичне кластере.

Шта овај рад јесте 

Успјешна настава геометрије зависи од знања геометрије које има на-
ставник и његове способности да је подучава на ефикасан начин. Поред 
тога, наставници би требало не само да разумију процесе подучавања и 
ученичког учења о четвоространицима него и да су свијесни чињенице 
да је неопходно да довољан број пута инсистирају да њихови ученици ди-
зајнирају своје рефлексије о овој геометријској фигури. Осим тога, неоп-
ходно је да будући реализатори наставних садржаја из математике у току 
студија на универзитету буду упознати са појмовним знањем о појединим 
геометријским концептима које ће подучавати у нижим разредима основ-
не школе, али и бити способни да га повезују са геометријским концеп-
тима који му претходе. Дакле, требало би да непрекидно цјеложивотно 
учење о настави геометрије не буде само самообразовање, већ да у томе 
значајну улогу имају и компетентне јавне институције (на примјер, педа-
гошки заводи, катедре за математику на јавним универзитетима и дру-
штва математичара). 

Сврха ове студије је да процјени математичку писменост тестира-
не популације унутар слиједећих парадигми: колективна математичка 
знања на примјеру геометријског концепта четвоространика, неопходна 
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методичка знања у односу на овај геометријски концепт, али и разумије-
вање процеса подучавања и ученичког учења о четвоространицима (Ball 
et al., 2005; Ball, Sleep, 2007; Романо, 2017). Ово истраживање је имало за 
циљ да одговори на слиједећа истраживачка питања.

1. Која когнитивна раван у којој је смјештен концепт четворостра-
ника је преовлађујуће присутна код тестиране популације од 63 будућа 
учитеља?

2. Да ли су код тестиране популације консолидована педагошка знања 
о томе како би требало подучавати ученике нижих разреда основне школе 
о поменутом геометријском концепту?

Методологија

Ово истраживање, у оквирима вишегодишњег истраживачког пројек-
та о установљавању математичке писмености студената учитељских про-
грама у нас, има за циљ стицање увида о неопходним математичким и 
неопходним методичким знањима будућих учитеља о концепту четворо-
странка. За ту сврху, студија је изведена методом анализе писаних пока-
затеља при тестирању двије популације студената два наставничка факул-
тета у БиХ. 

Учеснике студије су чинила 63 студента два студијска програма за 
образовање професора разредне наставе. Они су, између осталог, понуди-
ли одговоре на питања слиједећег задатка.

Задатак 

0. Шта је четвоространик (четвороугаоник, четвороугао)?

1. Наведи и образложи класификацију четвоространика према броју 
паралелних страница.

2. Наведи и образложи класификацију четвоространика према односу 
сусједних страница.

3. Наведи и образложи класификацију четвоространика према дужи-
ни страница.

Интервју са студентима реализован је 18. априла 2011. године.
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Прикупљени подаци и њихова анализа

0. Шта је четвоространик/четвороугаоник/четвороугао?

Четвоространик је многостраник са четири странице. Дакле, концепт 
многостраника претходи увођењу концепта четвоространика. Са појмом 
многостраника ученици се упознају у другом разреду основне школе у нас. 
Mногостраник је геометријска фигура у равни ограничена затвореном 
изломљеном линијом. Двије или више дужи повезане тако да се почетна 
тачка слиједеће дужи подудара са крајњом тачком претходне дужи чине 
изломљену линију. Изломљена линије је затворена ако се завршна тачка те 
комплетне линије подудара са почетном тачком. Концепти који претход-
не увођењу и дескрипцији геометријске фигуре изломљена линија су: дуж, 
почетна тачка, завршна тачка и релација „подударати”. Дужи које чине за-
творену изломљену линију су странице тог многостраника. Многостраник 
са три/четири/пет/... страница је тространик/четвоространик/петоростра-
ник/... (Термин многостраник базиран је на препознавању и ослањању на 
термин дуж/страница који му претходи. У српском језику чешће је у упо-
треби термин многоугао, иако је термин угао, на који се ослања ова детер-
минација, когнитивно комплекснији од термина страница.) Компоненте 
четвоространика су: четири тјемена, четири странице и четири унутра-
шња угла. Нешто детаљније о геометријском концепту дужи и концепти-
ма почетна/завршна тачка читалац може наћи у нашем тексту Романо 
и Винчић (2013), а о геометријском концепту угла у тексту Црвенковић и 
сар. (2012 и 2012а). Концепт геометријске фигуре прави угао је когнитивно 
комплексан и подучавање ученика четвртог разреда основне школе том 
концепту захтјева од реализатора наставе значајно софистициранији по-
ступак него је то уобичајено на „нивоу 1” (по Ван Хилеовој класификацији 
(Van Hiele, 1986)).

Четвоространике класификујемо (De Villiers, 1994; Fujita, Jones, 2007; 
Fujita, 2012) према слиједећим критеријима:

(ПС) Број парова паралелних страница четвоространика;

(ПУ) Број правих углова у четвоространику;

(СС) Међусобни однос сусједних страница четвоространика.

0.1. Неки од студентских одговора

– То је многоугао са четири странице, збир унутрашњих страница је 
3600.
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– Четвоространик је геометријска фигура или геометријско тијело 
које има четири угла и четири странице, с тим да су двије исте, двије ра-
зличите. Има четири праве праве међусобно повезане са четири тачке које 
леже у истој равни. Када су паралелне по двије странице онда је то пара-
лелограм. Када су сви углови по 900 и када су све странице једнаке онда је 
то квадрат. Када су углови по 900, a једнаке по двије странице, онда је то 
правоугаоник. Када су два угла по 600, a два по 1200  и све странице једнаке 
онда је то ромб.

– Четвоространик (четвороугаоник) је централно симетричан са цен-
тром симетрије у тачки О (пресек дијагонала AC и BD), у овом случају 
супротни врхови A, C и B, D су централно симетрични у односу на тачку О. 
Многоугао са 4 угла. Збир унутрашњих страница 360.

– Геометријско тијело које има 4 стране – 2 подударне, 4 угла по 900, 
по дужини 2 исте стране. Збир углова код четвороугла је 3600. 

– Четвороугаоник је врста правоугаоника коме су сви углови 900, а 
има их 4.

– Четвоространик има 4 странице.

– Геометријско тијело које има 4 странице. 

– Четвороугао је многоугао чији су углови под 900.

– Четвространик је затворени геометар са четири дужи спојен у чети-
ри тјемена. 

– Четвоространик је геометријска фигура чије су све стране једанаке 
под углом од 900.

– Геометријско тело са 4 странице и 4 угла. 

– Четвороугао је тијело које има све четири стране једнаке и све угло-
ве једнаке. 

–  Четвоространик је геометријска фигура која има четири наспрамне 
странице и четири сусједна угла.

– Четвоространик је геометријско тијело чије су све странице једнаке 
дужине.

– Четвоространик је геометријско тијело који има четири угла. 

– Четвороугаоник је геометријско тијело које има четири угла.

– Четвоространик је геометријска фигура која може да има 4 исте или 
различите странице, али углови морају бити исти, у већини случајева су то 
углови од 900.

– Четвоространик је пирамида чија је база квадрат. 

– Четвороугаоник је геометријско тело које има 4 иста угла и 4 стране. 

– Четвоространик је четвороугао чији су сви углови једнаки и 
паралелни.

– Четвороугао је фигура која има по 2 исте странице.
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– Четвороугаоник је фигура која има четири стране дедраедра.

– Четвоространик је геометријско тијело које има четири странице 
које не морају да буду истих димензија, тј. двије паралелне странице су 
исте, а има четири права угла. 

– Четвоространик је геометријско тијело које има 4 странице, може 
бити правоугаоник и квадрат. 

– Четвороугаоник гдје су све стране исте има 8 паралелних прави без 
обзира на дужину све странице су исте. 

– Четвороугаоник је онај угаоник који у себи садржи праве углове. 
Има по двије исте странице које су паралелне. Имају исте дужине, и однос 
према сусједним страницама.

0.2. Анализа

Четвоространик (четвороугаоник/четвороугао) је многостраник са 
(само) четири странице. Елементи четвоространика су тјемена, страни-
це и унутрашњи углови. Тестирани студенти препознају четвоространик 
али нису прецизни у његовом детерминисању а још мање у његовом пре-
цизном дефинисању. Дакле, значајан број тестиране популације показује 
да им је когнитивна раван у којој препознају четвоространик унутар „ни-
воа 0” (по Ван Хилеовој класификацији). Шеснаест кандидата (или 25,4% 
од укупног броја) није понудило никакав одговор на постављено питање, 
док је 17 кандидата (26,98%) понудило неприхватљив одговор. Дакле, за 
16+17 будућих учитеља (или нешто преко половине тестираних кандида-
та) при овом тестирању установљено је да нису у стању да опишу четворо-
страник коришћењем прихватљивих геометријских категорија. Тридесет 
кандидата (47,62%) имају развијену способност сагледавања и описивања 
четвоространика, док је само 9 кандидата (14,29%) понудило прецизну 
дефиницију. 

Дистрибуција студентских одговора на прво питање приказана је у 
слиједећој табели.

Табела 1. Дистрибуција студентских рефлексија на прво питање (N = 63). 

Квалитет одговора ∅ 0 1 2 Σ
Број 16 17 21 9 63

Проценат 25.4 26.98 33.33 14.29 100.0

Код: ∅ – студент није понудио никакав одговор на постављено питање; 0 – студент 
је као рефлексију на постављено питање понудио потпуно неприхватљиве речени-
це; 1 – студент је понудио прихватљиво образложење; 2 – коректан одговор



48

Романо, А. Д., Перцепције четвоространика студената студијског програма...

Како разумјети добијене податке да половина тестиране популације 
није у стању да опише четвоространик а да се при томе користе прихва-
тљивим категоријама геометријског језика? Наравно, не можемо се за-
довољити констатацијом која се, у овом случају, сама намеће: Тестирани 
студенти не знају да опишу четвоространик на прихватљив начин унутар 
геометријског језика. Овај истраживач математичког образовања склонији 
је прихватању констатације: Тестирана популација будућих учитеља у свом 
претходном математичком образовању није довољно често била у позицији 
да формулише своју рефлексију на ово постављено питање. 

1. Наведи и образложи класификацију четвоространика 
према броју паралелних страница.

Четвоространике класификујемо према критеријуму (ПС) на слије-
дећи начин: 

ПС0: Четвоространик нема паралелних страница;

ПС1: Четвоространик има један пар паралелних страница (трапези);

ПС2: Четвоространик има два пара паралелних страница 
(паралелограми).

1.1. Неки од студентских одговора

– Наспрам веће странице већи угао, има два пара паралелних страна.

– Има две паралелне и две наспрамне странице.

– Има две подударне странице, и угао по 900.

– Код четвороугла су странице исте дужине. 

– Постоје двије наспрамне паралелне странице. Постоје двије сусједне 
странице.

– Четвороугаоник може да има 4 дужи па самим тим добијамо 2 
паралелне стране. 

– Четвоространик има све странице исте дужине и по двије наспрамне 
које су паралелне. 

– Класификација четвоространика према броју паралелних страница 
може да буде квадрат и правоугаоник, трапез и ромб. Увијек су наспрамне 
двије странице паралелне сем у случају трапеза, гдје 2 бочне стране нису 
паралелне не подударају се. 

– 2 паралелне дужи и 2 паралелне краће. 
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– Према броју паралелних страница може да буде да су све паралел-
не стране једнаке, а постоји четворугаоник код којег ни једна паралелна 
страна није једнака. 

– Четвороугао има два пара паралелних страница.

1.2. Анализа

Дистрибуција студентских рефлексија на друго питање приказана је 
у слиједећој табели.

Табела 2. Дистрибуција студентских рефлексија на друго питање (N = 63). 

Квалитет одговора ∅ 0 1 2 Σ

Број 17 21 18 7 63

Проценат 26.98 33.33 28.57 11.11 100.0

Код: ∅ – студент није понудио никакав одговор на постављено питање; 0 – студент 
је као рефлексију на постављено питање понудио потпуно неприхватљиве речени-
це; 1 – студент је понудио прихватљиво образложење; 2 – коректан одговор

При првом погледу на прикупљене студентске рефлексије формира-
ло ми се питање: Да ли тестирани кандидати разумију шта је, генерално 
говорећи, разврставање концепта неке геометријске фигуре у кластере пре-
ма (додатним) предикатима? Ако прескочимо ову потребу за разумијева-
њем понуђених начина дизајнирања студентских рефлексија на ово пита-
ње, констатацију која нам се намеће можемо формулисати на слиједећи 
начин: Само 40% (или 25 кандидата) од укупног броја тестиране попула-
ције умије да препозна концепт паралелних наспрамних страница четворо-
страника. Даље, питање Да ли наши студенти препознају, разумију и при-
хватају као своје (тј. да ли имају консолидовано знање о појму паралелних 
правих) предикате посредством којих се описује концепт паралелности на-
спрамних страница четвоространика? – јесте наша друга рефлексија при 
сагледавању да је 17 + 21 = 38 студената (или 60,32% укупне популације) 
пропустило прилику да понуди прихватљиве реченице као одговор на по-
стављено питање. О овој појави аутор овог рада је већ раније износио своја 
запажања (погледати текст: Romano, Vinčić, 2010). Такође, наш недавно 
публиковани текст (Романо, 2017) односи се на студентско разумијевање 
геометријског концепта правоугаоника гдје је изнесено наше дубоко увје-
рење да „тестирана популација студената учи тељског програма посједује 
врло скромна мате матичка и методичка знања о овој геометријској фигу-
ри”. Могло би се резимирати да тестирана популација нема консолидована 
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математичка и методичка знања о класификацији четвоространика према 
критеријуму паралелних наспрамних страница. Међутим, не оспоравају-
ћи ову дедукцију, занима нас следеће: Зашто је могуће дедуковати овакав 
закључак? Да ли наши студенти нису способни да сагледају, разумију и 
прихвате концепт четвоространика у свој његовој комплексности укључу-
јући и динамичку хијерархију његових специфичности? Овај истраживач 
је склон прихватању рационализације ове појаве у слиједећем облику: У 
свом претходном школовању тестирана популација није била довољан 
број пута подвргнута захтјевима да конструишу своја промишљања нити 
о овој геометријској фигури нити о њеним подврстама. Овај недостатак 
њиховог образовања, ако не буде отклоњен, имаће ученичко значајно не-
разумијевање о четвоространицима као последицу њиховог будућег рада. 
Одавде слиједи закључак да би друштвена и академска заједница у БиХ 
требало да надомјести овај пропуст.        

2. Наведи и образложи класификацију четвоространика 
према односу сусједних страница.

Четвоространике класификујемо према критеријуму (СС) на слиједе-
ћи начин:

СС0: Четвоространик нема једнаких сусједних страница;

СС1: Четвоространик има један пар једнаких сусједних страница;

СС2: Четвоространик има два пара једнаких сусједних страница 
(делтоиди).

2.1. Неки од студентских одговора

– Сусједне странице код четвороугла су нормалне једна на другу, под 
углом од 900.

– Правоугли, коцка, четвороугао, тетраедар, ...

– Четвороугао има однос са сусједним страницама да су паралелне.

– Ако на пример узмемо коцку однос сусједних страница је кад год 
гледамо паралелан, а иста ситуација је и код правоугаоника.

– Сусједне странице сваког четвороугаоника су паралелне.

– Класификација четвороугаоника према односу сусједних страница 
највише се односи на угао између њих, у случају једнакостраничног че-
твороугаоника све странице су исте дужине и угао између њих је од 900. 
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Правоугаоник се разликује у дужини страница, двије наспрамне паралел-
не нису исте дужине ако и друге двије и њих такође спаја прав угао. У слу-
чају трапеза и ромба странице нису једнаке и не веже их прав угао.

– Jедна је дужа у односу на сусједну која је краћа.

– Однос сусједних страна може бити подударност и мимоилазност.

– Сусједне странице такође зависе од геометријског тела, код неких су 
једнаке, а код неких једна страница је дужа од друге.

2.2. Анализа

У овој студији у настојањима да академској заједници понудимо по-
дршку при њеном преговарању са друштвеном заједницом о неопходном 
математичком и методичком образовању будућих учитеља, испитивани 
су колективна математичка знања, специфична математичка знања не-
опходна будућим учитељима, али и неопходна методичка знања у односу 
на геометријски концепт четвоространика и његова класификација пре-
ма одређеним предикатима захтијевности. Сматрајући да у овом случају 
статистичка обрада података читаоца неће упућивати у дубље разумије-
вање проблема који се истиче овом студијом него је то учињено до сада, 
нудимо промишљања за која смо увјерени да би требало да академској 
јавности значајније скрену пажњу да студенти учитељских програма код 
нас нису оспособљени да код својих будућих ученика развијају аналитичко 
мишљење. Ова констатација подразумијева да они нису оспособљени да 
код ученика развијају нити дедуктивно нити критичко промишљање. Ове 
констатације су аналогне резултатима истраживања и других аутора у сви-
јету као што су Фуџита и Џоунс (2007), Фуџита (2012), Оказаки и Фуџита 
(2007) који тврде да математичка и методичка знања  геометријских са-
држаја планираних за ниже разреде основних школа нису адекватна. Због 
тога је неопходно да се током реализације геометријских садржаја у првих 
пет година професори разредне наставе самообучавају како специфичним 
математичким и методичким знањима тако и разумијевању процеса поду-
чавања и ученичког учења геометријских концепата да би надомјестили 
своје недостатке. Ову обавезу би требало да преузму педагошки заводи и 
универзитетске катедре за методику наставе математике. (Сасвим друго 
питање је да ли су поменуте институције компетентне за ове активности.)
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3. Наведи и образложи класификацију четвоространика 
према дужини страница.

Према прихваћеном стандарду (De Villiers, 1994; Fujita, Jones, 2007; 
Fujita, 2012), критериј за класификацију четвоространика према предика-
ту „дужине страница четвоространика” није прихватљив и препознатљив у 
поменутим класификацијама. Дакле, студенти су могли да понуде одговор 
у смислу: „Такав критериј не постоји”. Без обзира на ово опредијељење, 
студентима је постављено ово питање да би се из њихових одговора про-
цијенило да ли је тестирана популација разумјела и прихватила окружење 

„ниво 1: анализирање геометријске фигуре четвоространика”. Будући да 
код четвоространика уочавамо парове страница: (а) сусједне странице и 
(б) несусједне странице (у овом случају наспрамне странице), критериј би 
могао да буде следећи: 

Четвоространик нема једнаких страница;

Четвоространик има један пар једнаких сусједних/несусједних стра-
ница; 

Четвоространик има два пара једнаких сусједних/несусједних стра-
ница.

3.1. Неки од студентских одговора

– Дужина паралелних се разликује од наспрамних, нису исте дужине, 
паралелне су једнаке међусобно, као и наспрамне.

– По дужини две мање странице.

– Две наспрамне странице паралелне. 

– Једнакостранични и неједнакостранични.

– Код четворугаоника су странице исте дужине.

– Четвороугаоник има исту дужину свих страница. 

– Четвороугаоник може да има исте или различите дужине странице, 
онај четвороугаоник који има исте странице се назива коцка, а различите 
дужине називамо правоугаоник, а самим тим кад мало накривимо ове гео-
метријске фигуре добијамо ромб. 

– Дуже странице су паралелне једна наспрам друге. 

– Према дужини страница квадрат има све странице и по две на-
спрамне су паралелне и исте дужине. Правоугаоник увијек има 2 странице 
наспрамне исте дужине такође паралелне али се разликују друге 2. Ромб 
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исто као и квадрат, разлика је у угловима. У случају трапеза само су двије 
наспрамне странице паралелне, различите дужине.

– Дужине страница зависе од геометријског тела, ако је квадрат, онда 
су му све четири странице једнаке, а ако је у питању правоугаоник онда 
има 2 стране дуже и још 2 стране краће.

Завршне напомене

У овом раду настојали смо да нашој академској јавности презентира-
мо потенцијалне проблеме будућих учитеља у њиховом будућем раду са 
њиховим ученицима на примјеру описивања и прецизне детерминације 
геометријске фигуре четвоространика. У том циљу тестирали смо 63 сту-
дента студијског програма за обазовање професора разредне наставе (учи-
теља) посредством дизајнираног упитника о четвоространицима. С обзи-
ром на то да је узорак врло мали, не би требало дедуковати генерализоване 
закључке, али вриједи прихватити слутње које ова анализа нуди.

•	 Већина тестиране популације препознаје четвоространике, разуми-
је употребу именице „четвоространик” као њеног имена и непогре-
шиво их разликује од других раванских фигура. (Ова знања опису-
јемо као „ниво 0” по Ван Хилеовој класификацији.) 

•	 Знатан број тестираних студената (преко половине популације) зна 
да су претходно описана знања четвоространика заснована на уче-
ничком посматрању модела, знања која се развијају интуитивно те 
да за њихову консолидацију нису потребна предзнања.

•	 Довољан број студената тестиране популације (нешто мање од по-
ловине) разумије и прихвата карактеристике „нивоа 1” знања о че-
твоространицима која подразумијевају да ученици нижих разреда 
основне школе осим знања на „нивоу 0” треба да развију способност 
анализирања ових геометријских фигура: 

– препознају елементе четвоространика: тјемена, странице и унутра-
шње углове;

– знају описати поменуте елементе четвоространика као самосталне 
геометријске фигуре; и

– способни су препознати, разумијети и описати међусобне односе 
елемената четвоространика.

Без обзира на то није у стању да то ефективно изведе на примјеру хи-
јерархијске класификације четвоространика.  
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PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ 
PERCEPTION OF QUADRILATERALS

Summary: This research aimed to examine pre-service elementary school 
teachers’ perceptions on quadrilaterals and their classification. For this purpose, 
a sample of 63 third and fourth year students of two faculties of education in 
Bosnia and Herzegovina was tested. Based on the feedback, the researcher was 
able to set up a hypothesis that this population has significant difficulties with 
determining quadrilaterals and their classification. This study leads to the conclu-
sion that elementary school students’ misconceptions about this geometric figure 
are caused by their teachers’ misconceptions. Students’ underdeveloped geomet-
ric thinking (’Level 1’ by Van Hiele’s classification) is the result of their teach-
ers’ poor mathematical and didactic knowledge and modestly developed skills to 
understand the process of teaching and learning. Thus, the problems of teaching 
geometry in primary schools should be perceived by shifting the focus from stu-
dents to their teachers.

Keywords: quadrilaterals, classification of quadrilaterals, pre-service ele-
mentary school teachers.
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EFEKTI PRIMENE GEOMETRIJSKIH MODELA 

REŠAVANJA PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI

Apstrakt: U radu se razmatra praktična primena geometrijskih modela na 
različitim nivoima u kojima dolaze do izražaja individualne sposobnosti učenika 
uslovljene mentalnim razlikama, kao i nužnost i razlozi njihove primene u počet-
noj nastavi matematike. Na grupe učenika različitih sposobnosti i osobina pri-
menjuju se različiti modeli učenja i nastave s ciljem ostvarivanja boljih rezultata 
nego u tradicionalnoj nastavi. Ovakav rad se zasniva na saznanju da određenu 
grupu učenika karakteriše određeni sklop osobina ili pak zajednička opšta svoj-
stva kojima više odgovara jedan, nego neki drugi model učenja. Prilikom rešava-
nja problema putem modelovanja, učenik pronalazi u svojoj memoriji adekvatna 
matematička znanja koja povezuje sa stvarnošću gradeći pritom pogodne modele 
i algoritme. Na taj način se razvija algoritamsko i kreativno mišljenje koje će biti 
upotrebljeno u modelovanju novih problemskih situacija.

Preimućstvo koje daje ovaj model diferencirane obrade nastavnih sadržaja 
iz geometrije u nastavi matematike (putem problemske nastave) ogleda se u tome 
da je nastava matematike učinjena raznovrsnijom i dinamičnijom, pa samim tim 
i efikasnijom. 

Ključne reči: nastava matematike, osnovna škola, geometrijski modeli, dife-
rencijacija i individualizacija, problemska nastava.

Uvod

Velike društvene promene iznuđuju i nove potrebe i zahteve, kao i pro-
gresivne promene u obrazovanju. Novi trendovi razvoja traže od obrazovanja 
drugačije pripreme učenika za život. Posedovanje gotovih znanja ni u kom 
slučaju za nas ne može da bude dovoljno, već je neophodno da učenici uoča-
vaju, rešavaju probleme, kao i da kreiraju nova rešenja, efektno prezentuju 
svoja nova znanja, da su osposobljeni da komuniciraju sa drugima, kao i da 
su otvoreni za promene i nove mogućnosti, osposobljeni za samostalno do-
nošenje odluka i da imaju prilično razvijeno samopouzdanje. Sve to iziskuje 
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rekonstrukciju obrazovanja u smeru njegove što veće informatizacije, što je 
svetski proces u koji se i mi u Srbiji uključujemo. 

Geometrija u razrednoj nastavi 

Geometrija je oduvek bila omiljena matematička grana upravo zbog svo-
je očiglednosti. Geometrijsko telo (odnosno njegov model) možemo videti, 
dodirnuti, napraviti, predočiti, odnosno u potpunosti ga doživeti, dok za arit-
metičke pojmove to ne možemo reći. U nastavi geometrije treba da težimo 
razvoju intuicije, prostornog i logičkog mišljenja, kao i formiranju konstruk-
tivno-geometrijskih umeća i navika. Suština učenja geometrije je upravo u 
tome što učenik u procesu učenja mora proći osnovne etape razvoja geomer-
tijske nauke, ne preskačući pri tome ni jednu od njih, jer preskakanje u ranim 
etapama razvoja  može da dovede do ozbiljnih saznajnih posledica, na primer 
gubljenja interesa za učenje, otuđenja učenika od geometrije i drugo.

Matematičko modelovanje

Svaki učenik je individua za sebe sa svojim osobinama, intelektom i spo-
sobnostima. Na grupe učenika različitih sposobnosti i osobina primenjuju se 
deferencirani modeli učenja i nastave s ciljem ostvarivanja boljih rezultata 
nego u tradicionalnoj nastavi. Kada se modeluje neki sadržaj, moraju se po-
štovati zakonitosti u povezanosti i unutrašnjoj logici strukture naučne obla-
sti, ali i nivo mentalne razvijenosti učenika, kao i njihovo prethodno stečeno 
znanje i iskustvo iz proučavane oblasti, motivisanost za učenje, preferiranje 
pojedinih oblika i metoda organizacije nastave. 

Pod modelom bi trebalo podrazumevati pojednostavljeni prikaz jedne 
složene strukture i njene funkcionalne veze. Model treba da istakne važna 
svojstva originala, a sporedna da zanemari. 

Najvažniji zadatak nastavnika je u pripremi za diferenciranu obradu 
konkretnih problemskih zadataka i ogleda se u formiranju i strukturisanju ni-
voa pomoći (instrukcija) učenicima po principu minimalne pomoći. Savreme-
ni metodičar Ceh (Zech, 1999) za rešavanje i problemskih zadataka orijenta-
ciono postavlja hijerarhiju nivoa pomoći (taksonomiju pomoćnih sredstava): 

I motivaciona pomoć,

II pomoć za povratnu informaciju,

III opštestrategijska pomoć,

IV strategijska pomoć usmerena na sadržaj,

V sadržajna pomoć.
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Geometrijski modeli rešavanja problema

Za izradu i primenu geometrijskih modela diferencirane pomoći model-
sko-problemskim pristupom u rešavanju problemskih zadataka potrebno je 
poznavati stepen osposobljenosti učenika. Ukoliko nastavnici dovoljno po-
znaju učenike, tada je za njih diferenciranje motivacione i opštestrategijske 
pomoći relativno jednostavno. Upravo stoga je u ilustrovanim modelima dife-
rencirana samo pomoć usmerena na sadržaj i sadržajna pomoć, sa odgovara-
jućim povratnim informacijama.

Geometrijski modeli koji su prikazani u ovom radu evaluirani su u prak-
si na časovima utvrđivanja geometrijskih sadržaja iz matematike putem pro-
blemske nastave u prvom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole. Učenici 
su radili u malim grupama. Zapravo, učenik je trebalo da samostalno obradi 
problem, kao i da ga reši i prenese na srodne situacije. Nastavnik je na osnovu 
sledećih mogućnosti proveravao rezultate učenja.

•	 Dozvolio im da glasno razmišljaju;

•	 Insistirao da mu se objasne koraci rešavanja zadatka;

•	 Pitao učenike za pomoćne misaone strategije;

•	 Postavljao nove adekvatne probleme.

Geometrijski modeli rešavanja problema u prvom razredu 
osnovne škole

1. ZADATAK. Neka tačke ABCD predstavljaju naselja. Spoj naselja pute-
vima. Kakve puteve možeš da dobiješ?
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Spoj svake dve tačke pravim linijama. Kakve linije se mogu dobiti spaja-
njem dve tačke? Povratna informacija: Prave linije.

Kakve se linije mogu uočiti sa slike nakon spajanja?

Povratna informacija: Zatvorene linije.

Spoj svake dve tačke krivim linijama. Kakve linije se mogu uočiti na slici? 

Povratna informacija: Zatvorene krive linije: ABCA; ACDA; ABCDA.

Kakve si puteve dobio?

Povratna informacija: Prave i krive (zatvorene) puteve.

2. ZADATAK. Nacrtaj dve duži tako da se može izbrojati ukupno 3 duži.

Pomoć: Obeleži tri tačke koje se nalaze u takvom položaju da pripadaju 
jednoj pravi – jedna pored druge.

Pomoć: Dvema krivim linijama spoj tačke A i B.

Pomoć: Spoj tačke A i B tako da tim spajanjem dobiješ zatvorenu krivu 
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liniju. Nacrtaj takve tri krive linije na istoj slici. Na koliko bi se to načina mo-
glo učiniti?

Pomoć: Mogu li se dve tačke spojiti sa još krivih linija?

Povratna informacija: Mogu se spojiti sa bezbroj krivih linija.
Pomoć: Pravom linijom spoj tačke B i C.

Pomoć: Šta si dobio?

Povratna informacija: Duž.

Pomoć: Pokušaj da spojiš iste tačke još jednom pravom linijom od tačke 
C do tačke B.

Pomoć: Šta si tom prilikom uočio?

Povratna informacija: Da se ništa nije promenilo jer se te dve duži koje 
pripadaju dvema pravim poklapaju.

Povratna informacija: Duž AB.

Pomoć: Spoj tačke A i C. 

Pomoć: Šta si sada dobio?

Povratna informacija: Duž AC.
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Pomoć: Koliko duži ima na slici koju si nacrtao?

Povratna informacija: Tri duži.

Pomoć: Napiši koje duži si tom prilikom dobio.

Povratna informacija: AB, BC i AC.

3. ZADATAK. Na voziću ravne površi oboj žuto, a krive površi plavo.

Pomoć: Koja geometrijska tela uočavaš na slici?

Povratna informacija: Valjak, kocku, loptu, piramidu, kupu.

Pomoć: Za koja tela kažemo da imaju ravnu površ?

Povratna informacija: Kocka, kvadar, piramida.

Pomoć: Kako nazivamo tela koja imaju ravnu površ?

Povratna informacija: Rogljasta tela.

Pomoć: Koja tela imaju krivu površ?

Povratna informacija: Lopta, kupa, valjak.

Pomoć: Kako nazivamo tela koja imaju krivu površ?

Povratna informacija: Obla tela.
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Geometrijski modeli rešavanja problema u trećem razredu 
osnovne škole

1. ZADATAK. Koliko zajedničkih tačaka mogu imati dve prave?

Pomoć: Posmatrajmo tramvajske šine kao dve prave.

Pomoć: Koliko zajedničkih tačaka imaju te dve prave ?

Povratna informacija: Nemaju nijednu zajedničku tačku.

Pomoć: U kakvom su međusobnom položaju te linije?

Povratna informacija: Te linije su paralelne.

Pomerite jednu šinu tako da ona legne na drugu. 

U kakvom su međusobnom položaju te dve prave (šine)?

Povratna informacija: Prave (šine) su se poklopile, tako što je jedna na-
legla na drugu.

Pomoć: Koliko sada imaju zajedničkih tačaka te dve prave (šine)?

Povratna informacija: Beskonačno mnogo zajedničkih tačaka.

Pomoć: U kakvom su međusobnom položaju sada te dve prave?

Povratna informacija: Prave su paralelne.

Pomoć: Kada kažemo da su dve prave paralelne?

Povratna informacija: Dve prave su paralelne ako se nalaze u istoj ravni i 
nemaju nijednu zajedničku tačku ili nemaju zajedničkih tačaka. 

Pomoć: Dva puta, Beograd – Zagreb i Šabac – Novi Sad, ukrštaju se na 
Rumskoj raskrsnici.

U kakvom su međusobnom položaju ti putevi?

Povratna informacija: Seku se.

Koliko zajedničkih tačaka oni imaju?

Povratna informafcija: Jednu.
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2. ZADATAK. Nacrtaj duž AB i izaberi na njoj tačke C, D, E. Koliko na 
tako dobijenoj slici ima duži?

Pomoć: Možeš li na osnovu date tablice da uočiš kako se dobija broj duži 
povećavanjem broja tačaka obeleženih na datoj duži?

Broj tačaka 2 3 4

Broj duži 1 3 6

Povratna informacija: Svaki sledeći broj duži određuje se na osnovu pret-
hodnog zbira broja tačaka i dobijenih duži.

Broj tačaka 2 3 4 5 6 7 8 ...

Broj duži 1 3 6 10 15 21 28 ...
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3. ZADATAK. Na času matematike u školskom dvorištu učitelj je nacrtao 
ugaonu liniju i zamolio Bojana da stane na jedan njegov krak, Acu na drugi, a 
Obrena na teme ugla. Zatim je povukao polupravu iz temena ugla i presekao 
ugao pravom linijom, kao na slici. Zamolio je Cana da stane na tu polupravu. 
Utvrdite da li se Cane nalazi u oblasti ugla bOa (Bojana, Obrena  i Ace)?

Pomoć: Ugao je geometrijska figura koju čine dve poluprave sa zajed-
ničkom tačkom kao temenom ugla. Svaki ugao ima teme, dva kraka i ugaonu 
oblast (unutrašnju i spoljašnju). Ugaona linija deli ravan na dve oblasti, a sa 
svakom od njih čini po jedan ugao.

Pomoć: Nacrtaj ugaonu liniju i na jednom njegovom kraku Bojana (tačka 
B Bojan). Acu nacrtaj na drugom kraku ugla (tačka A Aco), a Cana nacrtaj na 
polupravi koja seče ugao na dva dela (tačka C Cane).

Pomoć: Kojom tačkom (kojim dečakom) na slici je obeleženo teme ugla?

Povratna informacija: Tačkom O (Obren).

Pomoć: Kojom bojom je prikazana unutrašnja, a kojom spoljašnja oblast 
ugla?

Povratna informacija: Plavom spoljašnja, a crvenom unutrašnja oblast 
ugla.
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Pomoć: Navedi poluprave sa slike koje čine krake ugla.

Povratna informacija: bO, aO, cO.

Pomoć: Napiši poluprave koje na slici grade ugaonu liniju.

Povratna informacija: bOa, bOc, cOa.

Pomoć: Kako se obeležava teme, a kako kraci ugla?

Povratna informacija: Teme ugla se obeležava velikim štampanim slo-
vom latinice, a kraci malim slovima latinice.

Pomoć: Koliko uglova uočavaš na slici i koji su?

Povratna informacija: Tri (bOa, bOc, cOa).

Pomoć: Kakav je ugao bOc po veličini u odnosu na ugao bOa?

Povratna informacija: Ugao bOc je manji od ugla bOa.

Pomoć: Ugao bOc se vidi kao deo ugla.

Povratna informacija: bOa.

Pomoć: U oblasti kog ugla je poluprava cO?

Povratna informacija: U oblasti ugla bOa.

Dakle, utvrdili smo da se Cane nalazi u oblasti ugla (bOa) Bojana, Obrena 
i  Ace. 

Geometrijski modeli rešavanja problema u četvrtom 
razredu osnovne škole

1. ZADATAK. Kada jednu stranicu kvadrata uvećamo tri puta, a drugu 
dva puta dobije se pravougaonik površine 96 cm². Za koliko je obim pravou-
gaonika veći od obima kvadrata?

Šta je u zadatku poznato?

Povratna informacija: Poznata je površina dobijenog pravougaonika.

Šta biva sa površinom kvadrata ako mu se jedna stranica uveća dva puta?

Povratna informacija: Povšina se uvećava dva puta.

Koliko puta se uveća površina dobijenog kvadrata ako mu se jedna stani-
ca uveća 3 puta, a druga 2 puta?

Povratna informacija: Površina će se uvećati  2 · 3 = 6 puta. 

Koliko onda iznosi površina kvadrata?

Povratna informacija: 96 : 6 = 16cm²

Koliko je duga stranica kvadrata?

Povratna informacija: P□ = 16 cm², P□ = a², 16 = a², 16 = 4cm · 4cm, a 
= 4cm
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Ako je stranica kvadrata 4 cm, kolike su onda stranice pravougaonika?

Povratna informacija: a = 4 · 3 = 12cm, b = 4 · 2 = 8cm.

Koliki je obim kvadrata, a koliki pravougaonika?

Povratna informacija: O□ = 4cm · 4cm, O□ = 16cm, O = 2 · a + 2 · b, O 
= 2 · 12cm + 2 · 8cm, O = 40cm

Za koliko je obim pravougaonika veći od obima kvadrata?

Povratna informacija: 40cm -16cm = 4cm

2. ZADATAK. U pravougaonik dužine 8cm i širine 6cm ucrtan je dru-
gi pravougaonik čije su stranice paralelne i na rastojanju od 1cm od stra-
nica prvog pravougaonika. Za koliko je obim prvog veći od obima drugog 
pravougaonika?

Šta je potrebno da pronađemo da bismo izračunali obim ucrtanog 
pravougaonika?

Povratna informacija: Potrebno je otkriti kolike su dimenzije ucrtanog 
pravougaonika. Ako dimenzije datog pravougaonika obeležimo sa a i b, gde je 
a = 8cm, a b = 6cm, onda ucrtani pravougaonik ima stranice aı i bı.

Koliko iznosi dužina ucrtanog pravougaonika?

Povratna informacija: a = 8cm, aı = 8cm - (1cm + 1cm) = 8cm - 2cm = 
6cm. Širina ucrtanog pravougaonika iznosi 6cm.

Za koliko je dužina ucrtanog pravougaonika manja od datog 
pravougaonika?

Povratna informacija: Za 8cm - 6cm = 2cm je dužina ucrtanog pravouga-
onika manja od datog pravougaonika.    

Na osnovu navedenog utvrdi kolika je širina ucrtanog pravougaonika.

Povratna informacija: b = 6cm, b ı = 6cm - 2cm = 4cm.

Za koliko je širina datog pravougaonika veća od širine ucrtanog 
pravougaonika?



 69

Методички аспекти наставе математике IV

Povratna informacija:  Širina datog pravougaonika je za 6cm - 4cm = 
2cm veća od širine ucrtanog pravougaonika.

Izračunaj obim datog pravougaonika.

Povratna informacija: O = 2 · (a + b), O = 2 · (6cm + 8cm), O = 2 ·14cm, 
O = 28cm.

Koliki je obim ucrtanog pravougaonika?

Povratna informacija: O ı = 2 · (a + b), O ı = 2 · (6cm + 4cm), O ı = 2 · 
10cm = 20cm.

Za koliko je obim prvog veći od obima drugog pravougaonika?

Povratna informacija: Obim prvog pravougaonika veći je od obima dru-
gog pravougaonika za 28cm - 20cm = 8cm.

3. ZADATAK. Kvadar je sastavljen od 6 jednakih kocki čija je ivica 5cm. 
Kolika je najveća moguća površina tog kvadra? Na koliko načina možete složi-
ti date kocke da biste dobili kvadar? Predstavi grafički način slaganja. 

Povratna informacija: Na tri načina i to: u prvom slučaju 2 kocke, pa na 
njih 2 kocke, pa još 2 kocke, u drugom slučaju 3 kocke, pa na njih još 3 i u 
trećem slučaju u jednom redu 6 kocki poslaganih jedna do druge ili 6 kocki 
naslaganih jedna na drugu (što je isto).

Слика 1.

Слика 2.

Слика 3.
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Napiši kolike su dimenzije dobijenih kvadara, odnosno kolika je dužina, 
širina i visina tih kvadara.

Povratna informacija: Prvi kvadar: 10cm, 5cm, 15cm; Drugi kvadar: 
15cm, 5cm, 10cm; Treći kvadar: 30cm, 5cm, 5cm.

Kako se izračunava površina pravougaonika?

Povratna  informacija: a · b.

Koliko ima pravougaonika istih dimenzija na kvadru, odnosno koliko 
ima parova takvih pravougaonika?

Povratna informacija: Tri para.

Napiši dimenzije ta tri para pravougaonika, odnosno kolika je dužina i 
širina pravougaonika sa prve slike (u prvom slučaju).

Povratna informacija: 10cm i 5 cm, 10cm i 15cm i 5cm i 15cm.

Kolike su površine ta tri pravougaonika?

Povratna informacija: P = 10cm · 5cm = 50cm², P = 10cm · 15cm = 
150cm², P = 5cm ·15cm = 75cm²

Kako se izračunava površina kvadra?

Povratna informacija: P = 2 · (a · b + a · c + b · c)

Izračunaj površinu dobijenih kvadara. Vidi dimenzije prvog, drugog i 
trećeg kvadra. Vrati se na početak.

Povratna informacija: P = 2 · (a · b + a · c + b · c), P = 2 · (10cm · 5cm + 
10cm · 15cm + 5cm · 15cm), P = 2 · (50cm + 150cm + 75cm), P = 2 · 275cm 
= 550cm²

Koji kvadar ima najveću površinu? Navedi njegove dimenzije.

Povratna informacija: Najveću površinu ima kvadar dimenzija 30cm, 5 
cm, 5 cm (kvadar sa slike broj 3).

Preimućstvo koje daju ovi modeli diferencirane obrade geometrijskih na-
stavnih sadržaja u početnoj nastavi matematike (putem problemske nastave) 
se ogleda u sledećem: podstiče proaktivan stav prema učenju i vodi ka većoj 
efikasnosti, zadovoljstvu, manje formalnoj atmosferi i ima pored motivacije i 
emocionalnu komponentu, što rezultira visokim stepenom zadovoljstva uče-
njem. U procesu učenja učenici su bili u direktnom odnosu sa programskim 
sadržajem, a sa nastavnikom delom u direktnom, a delom u indirektnom od-
nosu. Nakon početnog nastavnikovog usmeravanja učenici su bili upućeni na 
samostalno traganje za rešenjem problema, vođeni pretežno svojim sposob-
nostima i motivisanošću. Ovakvo učenje, odnosno učenje rešavanjem proble-
ma ima karakteristike stvaralačkog učenja a ne usvajanja gotovih znanja u da-
tom obliku. Data je mogućnost učenicima da sami organizuju svoja razmišlja-
nja, rad, kao i rešavanje zadataka i pisanje objašnjenja. Omogućeno im je da 
uče geometriju, onoliko koliko im je potrebno da reše matematički problem. 
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Pružena im je šansa da ovakvim načinom rada stvore sigurnost u radu prili-
kom rešavanja geometrijskih problema. Učenik ovde ima položaj subjekta, 
dok je uloga nastavnika saradnička, mentorska i pomagačka.

Geometrijski modeli rešavanja problema uz primenu 
obrazovnog računarskog softvera

Uz pomoć kompjutera učenici postaju aktivni subjekti, koji upravljaju 
procesom usvajanja novih znanja, vrše samostalno testiranje, od računara do-
bijaju povratne informacije o uspehu, računar im nudi pitanja i odgovore.  

Učeći uz pomoć računara učenik napreduje korak po korak, sve dok u 
potpunosti ne savlada predviđeno gradivo. Zbog zvučnih i vizuelnih efekata, 
koje omogućava kompjuter, učenje uz pomoć računara postaje zanimljivije, pa 
je i sama motivacija za učenje veća. U proveravanju učenikovih znanja kom-
pjuteri su malo objektivniji. Ako se uči uz pomoć kompjutera, bolji učenici 
brže napreduju, ne čekaju slabije, dok učenici slabijih sposobnosti uče sop-
stvenim tempom. Aktivnosti uz pomoć računara podstiču motivaciju deteta 
da savlada predviđene nastavne sadržaje. Prezentacija sadržaja pomoću raču-
nara poseduje interesantne problemske situacije, dok se rešavanje problema 
prepušta deci. Računari deci postavljaju pitanja, od njih primaju odgovore i 
koriguju ih. Kod dece razvijaju pozitivne osobine ličnosti, kao i njihov inte-
lektualni razvoj.

Korišćenje kompjutera kao mašine za učenje podrazumeva, između osta-
log, izlaganje sadržaja od strane kompjutera, testiranje odgovora učenika o 
usvojenom znanju, ocenjivanje odgovora, određivanje daljih puteva rada na 
osnovu usvojenosti stepena sadržaja.

Obrazovni softveri

Primena računara u obrazovanju podrazumeva odgovarajuće programe 
napisane u nekom programskom jeziku. Ti programi moraju imati potporu u 
logici i didaktici. Programi (softveri) namenjeni nastavi nazivaju se i obra-
zovni računarski softveri. Ukoliko se koriste u nastavi matematike, moraju 
da ispunjavaju postavljene ciljeve matematičkog obrazovanja, da funkcioni-
šu na principima savremenih didaktičkih sistema i da obezbede maksimalnu 
individualizaciju. 

Prednost obrazovnih računarskih softvera u odnosu na priručnik na pa-
piru je u tome što ovi programi sadrže deo za proveru znanja za svako pogla-
vlje koji skreće pažnju korisniku na propuste u savladanom gradivu. Učenici 
koji uče pomoću obrazovnih računarskih softvera mogu da napreduju prema 
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svojim sposobnostima. Svaki učenik komunicira sa računarom, na ekranu se 
ispisuje gradivo ili test pitanja, a učenik saopštava svoje rezultate preko ta-
stature ili pokretima miša. Nakon pređene oblasti program nudi mogućnost 
testiranja iz te oblasti, ukoliko korisnik ne pokaže zadovoljavajući rezultat 
program će ga obavestiti na koja je pitanja pogrešno odgovorio, saopštiti tačan 
rezultat i ponuditi ponovo učenje date oblasti.

Pri radu sa ovakvim programskim paketom učenik ne može biti pasi-
van, pošto je tako projektovan da mu program stalno vezuje pažnju slikom 
i zvučnim efektima. Ključne reči u programima označene su drugačijom 
bojom. Kada korisnik klikne na neku od ključnih reči dobija opširnija obja-
šnjenja o datoj ključnoj reči. Softver je tako napisan da se prilagođava nivou 
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znanja učenika. Ukoliko učenik ne pokaže dovoljnu količinu znanja softver će 
ga obučavati jednostavnijim stvarima; ukoliko učenik na postavljana pitanja 
stalno odgovara tačno, znači da nivo izlaganja može da se podigne.

Zaključak

Navedeni geometrijski modeli poslužili su za pravljenje obrazovnih sof-
tvera koji su potom evaluirani u praksi. Na matematičkom softveru ustano-
vljeno je da je nastava matematike približena skoro svakom učeniku tako što 
je učinjena zanimljivom, zabavnom, interesantnom, odnosno aktivnom, ži-
votnom, praktičnom, korisnom, takmičarskom, motivacionom. Na taj način 
se kroz nastavu matematike razvija sigurnost, samopouzdanje, samoinicija-
tivnost, upornost, istrajnost, nepokolebljivost, a ne strah od samostalnog raz-
mišljanja i donošenja zaključaka uopšte. Stoga smatram da nastavne sadržaje 
ne treba predavati, već usmeravati učenika da ulaže vlastiti napor, kao i da 
aktivnim odnosom otkriva i saznaje istinu. Međutim, aktivnosti učenika treba 
da budu tako usmerene da učenik programske sadržaje usvaja sa razumeva-
njem, intenzivnim razmišljanjem, samostalnim otkrivanjem, zaključivanjem i 
proveravanjem, a na nivou koji odgovara njegovom trenutnom razvoju. Ne-
ophodno je, takođe, u nastavi matematike stvarati takve situacije u kojima će 
se učenici suočavati sa problemima koji će ih motivisati da sami pronalaze, 
otkrivaju, izvode zaključke i proveravaju dobijene rezultate, a da uloga na-
stavnika bude saradnička, mentorska i pomagačka. 

Prednosti koje proizlaze iz primene obrazovnog softvera u nastavi nisu 
samo u gore navedenom, nego i u bržem obavljanju tehničkih poslova, što 
ostavlja više vremena nastavniku i učeniku da diskutuju o posmatranom pro-
blemu, kao i da pokušaju da isprobaju neki drugi postupak rešavanja zada-
taka, da ga uporede i analiziraju. Prilikom rešavanja matematičkih zadataka 
nije važno samo rešenje zadatka, nego i put kojim je učenik došao do tačnog 
rešenja. Međutim, učenik koji teže uočava sve ono što nosi sa sobom jedan 
matematički zadatak oslobođen je dugotrajnog rešavanja zadatka, te samim 
tim dobija više vremena da mu se ukaže kako i kojim putem treba ići ka tač-
nom rešenju zadatka. 
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EFFECTS OF APPLICATION OF GEOMETRIC MODELS 
OF PROBLEM SOLVING IN CLASS TEACHING

Summary: The paper deals with practical application of geometric models at 
different levels, in which individual abilities of pupils are conditioned by mental 
differences, as well as the necessity and reasons for applying the models in early 
mathematics education. Different models of learning and teaching are applied to 
groups of students of different abilities and attributes, with the aim of achieving 
better results than in traditional teaching. When applying this method of teach-
ing it should be taken into account that students have different attitudes, abilities 
and learning preferences. Solving problems through modeling enables students 
to find in their memory adequate mathematical knowledge and connect it with 
reality by constructing suitable models and algorithms. In that way, algorithmic 
and creative thinking is developed, which will be used in the modeling new prob-
lem situations.

The benefit of this model of differentiated teaching geometry contents 
(through problem-based teaching) is reflected in the fact that the teaching of 
mathematics is made more diverse and dynamic, and therefore more efficient.

Keywords: mathematics, elementary school, geometric models, differentia-
tion and individualization, problem-based teaching.
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Апстракт: Овај рад има за циљ да прикаже везу између конкретног ре-
ализованог истраживања о употреби манипулатива у настави математике и 
докумената које су европске институције и тела доносила у облику препорука 
и смерница за успостављање и осигурање квалитета процеса наставе и учења 
и унапређивања рада у установама образовања и васпитања. На овај начин 
представљају се валидност и актуелност истраживања и објашњавају разлози 
избора појединих области испитивања. Истовремено, рад усмерава на могућ-
ност прикупљања и продукције нових релевантних доказа за доношење ин-
формисаних и одговорних одлука у области политика образовања, коришће-
њем конкретног истраживања као генеричке основе.

Кључне речи: манипулативи, оквир квалитета, стандарди квалитета, обра-
зовне политике, настава математике, наставници математике.

Приликом одређивања исхода образовања и васпитања, тј. излистава-
ња онога шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, 
односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања, 
најважнији акт којим се уређује амбијент учења у Србији, Закон о основа-
ма система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2017), 
директно упућује на способност ученика да примењује математичко ми-
шљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама 
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и наводи математичке компетенције као кључне компетенције1 за цело-
животно учење. 

Овако артикулисана воља/намера државе јесте исказивање значаја 
и на известан начин усмерење за субјекте/провајдере услуга образовања, 
конкретно наставе и учења (или: поучавања и учења) математике.

Извориште унапређивања образовно-васпитне праксе и 
школских процеса

Према необавезујућем акту, Препоруци Европског парламента и са-
вета, од 12. фебруара 2001. године, који се односи на европску сарадњу 
у области вредновања квалитета образовно-васпитног рада у школама 
(RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 
12 February 2001 on European cooperation in quality in school education), др-
жаве чланице требало би да преузму одговорност осигурања могућности 
да школски програми воде рачуна о друштвеним дешавањима. Под овом 
синтагмом подразумева се подешавање квалитета процеса образовања и 
васпитања у институционалним инстанцама у контексту друштва које 
учи и уважавајући чињеницу да они не утичу само на промену појединца, 
већ доприносе социјалној кохезији, социјалној инклузији и решавању пробле-
ма незапослености. Оспособљавање за целоживотно учење омогућава да 
се покуша са успостављањем контроле будућности на професионалном и 
личном нивоу. Државе треба да осигурају да квалитет услуга образовања 
и васпитања буде у функцији унапређивања поучавања и учења, тако да 
трансфери знања који се одвијају у институционализованим инстанцама 
као посредовање између појединаца могу да се одвијају без препрека за 
различите осетљиве групе (вулнерабилне ентитете). Примарно, отклања-
ње баријера и омогућавање несметаног приступа образовању и васпитању 
односи се на спречавање (раног) осипања из система, те превенцију и успо-
стављање мера подршке младима који имају или могу да се суоче са те-
шкоћама у учењу. Једна од смерница упућује на неопходност припремања 
младих за дигиталну еру и у том смислу развијања рачунарске писмености, 
опремање школа рачунарским технологијама и подстицање ученика на ко-
ришћење интернета.

Наравно, Препоруке упућују на уважавање културне димензије образо-
вања, различитости приступа и установа и других специфичних околности 

1  Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који 
су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени 
живот и запошљавање и тако су дефинисане у самом Закону о основама система обра-
зовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2017).
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у којима се образовање и васпитање одвија у државама чланицама (фи-
нансирање, структура система и мрежа институција, циљеви поучавања и 
учења, курикулуми, доминантни приступи настави и учењу). Због наведе-
них разлога, оквири праћења и вредновања квалитета који се осмишљавају 
треба да одражавају флексибилност, прилагодљивост на увек нове ситуације 
наметнуте успостављањем корекција структура и циљева система образо-
вања и васпитања, иницираних променама потреба друштва. Формирање 
мрежа институција укључених у праћење и вредновање квалитета систе-
ма образовања и васпитања на европском нивоу и проширивање утицаја 
на државе које су кандидати за придруживање Европској унији или су у 
другим партнерским односима са њом од посебне је важности. Из ових ра-
злога подстиче се децентрализација система у смислу примене принципа 
супсидијарности и истиче допринос који даје подршка развоју посебности 
култура, традиција образовања и васпитања, али и истовремено развија-
ње сарадње у смислу цветања различитости.

Посебну пажњу Препоруке усмеравају на развој система самоевалуа-
ције, као моћног инструмента за целовито сагледавање квалитета образов-
но-васпитних процеса и успостављање културе праћења и процењивања 
сопствене појединачне праксе и на нивоу других инстанци (ентитета или 
провајдера – ученици, наставници, родитељи, локалне власти, установе/
школе).

Права или тачна мера квалитета одређене инстанце образовања и ва-
спитања јесте избалансирана слика уоквирена самовредновањем и споља-
шњим вредновањем овлашћене службе која се бави овим пословима. На-
ведено подразумева развој јединствене методологије у функцији сталног 
унапређивања квалитета и охрабривања свих да учествују у овом процесу, 
тако да се води рачуна о томе да се не сведе на пуко административно 
утврђивање чињеница (purely administrative checks). На овај начин сви пре-
узимају своју одговорност за унапређивање (школских) процеса.

Као подршка спровођењу смерница из Препоруке предлаже се успо-
стављање сарадње и транснационална размена искустава, дисеминација 
ефектних и прихватљивих метода евалуације квалитета, стварање база 
података и развој алата релевантних за вредновање квалитета у школа-
ма, подршка и тренинг менаџмента, односно управа школа, за разумева-
ње коришћења самоевалуације у циљу јачања капацитета за унапређивање 
сопствене праксе и ширење примера добре праксе, повезивање и умрежава-
ње школа, сарадња власти на свим нивоима, публиковање резултата вред-
новања школа, промовисање комуникације међу експертима и подстицање 
израде експертиза и коришћење резултата вредновања и базе података за 
међународна истраживања образовно-васпитне праксе у циљу развоја ква-
литета вредновања школа.
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Већина или готово сви документи, истраживања, извештаји, методо-
логије за вредновање и унапређивање школске праксе, односно школских 
процеса, налазе своје упориште у Препоруци, тако да су њени елементи 
саставни делови и оријентација за израду регулативе и релевантних ек-
спертиза приликом спровођења процедура доношења одлука у области 
квалитета образовања и васпитања.

Подршка развоју квалитета образовно-васпитних 
процеса у школама

Wulf Homeier, председник SICI-а (The Standing International Con-
ference of Inspectorates), организације која окупља све релевантне слу-
жбе, агенције и институције које се баве квалитетом праксе образовања 
и васпитања, у чијем раду учествују и представници Србије, изјавио је 
септембра 2016. године у уводном тексту публикације Стратешки план 
2016–2020 (Strategic plan 2016–2020) да се у Европи за образовање годишње 
издваја огромни износ новца, од преко 600 милијарди евра и да то обавезу-
је на суочавање са изазовима одговорности за увођење младих у сложено и 
глобализовано светско окружење. Наведена публикација истиче мото Боља 
инспекција, боље учење (Better Inspection, better Learning).

У Европи, односно у европском простору образовања, нема организа-
ције која има приступа толиком обиму информација у вези са квалитетом 
рада школа као што је то SICI, тако да је на неки начин позвана да омогући и 
помогне доношење политика и одлука заснованих на подацима (доказима из 
образовно-васпитне праксе), према речима председника ове асоцијације.

Промоција сарадње и унапређивања рада инспекција2, допринос вођењу 

2  Појмови инспектор, инспекција или инспекторат користе се у тексту у најширем 
значењу из разлога што се државне службе, агенције, институције или други ентитети 
за праћење и вредновање квалитета образовно-васпитног рада у различитим земљама 
другачије и називају. Нпр. у Србији овај посао обављају просветни саветници ресорног 
министарства или саветници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 
Најприкладнији назив за ову врсту посла био би вредноватељ или евалуатор квалитета 
рада установа образовања и васпитања, односно школа. 

Посебна тема у овој области јесте двострука улога просветних саветника у нашем 
систему, који са једне стране учествују у пружању подршке унапређивању квалитета рада 
установа/школа, а са друге стране врше вредновање квалитета рада установа/школа.

Иначе, у Србији, појам просветне инспекције односи се на управни надзор над радом 
установа/школа (поштовање законитости рада) и ови послови у првом степену 
поверени су локалним управама, а у другом степену обављају их службеници ресорног 
министарства, који врше и надзор над обављањем поверених послова. Просветни 
саветници реализују послове стручно-педагошког надзора и у оквиру тога спољашње 
вредновање установа/школа.
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унапређивања квалитета школа (на свим нивоима – од локалног до међуна-
родног), јачање међународне дебате у области образовања, стварање нових 
знања и увида на основу базе доказа SICI-а, јесу неке од прокламованих 
амбиција. Активности SICI-а треба да допринесу бољем разумевању како на 
посредан начин инспекција утиче на унапређивање квалитета образовних 
искустава младих широм Европе и како да она постану релевантна за жи-
вот у данашњици и будућности. 

Из наведених разлога SICI као заједница свих инспектора појединачно 
своје стратешке циљеве поставио је тако да: 

– омогућава образовним системима и школама да постану организа-
ције које уче;

– осигура својим члановима да сопственим учешћем допринесу дру-
гима или сами осете добитак од заједничких размена савета и искустава из 
других инспектората (активности за побољшање учења инспектора у обла-
сти струке – савети, подршке и заснованост доказима на основу искустава 
других чланова, дисеминација ресурса, доступност знања и делотворних 
приступа других);

– утиче на успостављање вибрантне културе сарадње и сарадничког 
рада, дељење информација, расправљање релевантних питања и развој 
мишљења (активности на дефинисању и суочавању са заједничким изазо-
вима, генерисање нових идеја и праксе);

– својом јединственом позицијом повезује налазе из инспекције са 
налазима из истраживања праксе и подстиче дебату о квалитету вреднова-
ња школа и квалитету образовања уопште;

– изграђује дубље разумевање квалитета образовања и улоге инспек-
ције у подршци унапређивања;

– промовише сопствену улогу као утицајне мреже инспектората за по-
дршку унапређењу образовања инспекцијом/вредновањем/евалуацијом.

Употреба манипулатива у функцији унапређивања 
квалитета образовно-васпитног рада

Теоријски вођена истраживања, као и подаци добијени истражива-
њем параметара образовно-васпитне праксе, показују код неких модела 
за унапређивање (у нашем случају тзв. динамички модел образовне ефек-
тивности) да се квалитет поучавања, уз друге факторе, огледа и у мери 
у којој је у учионици успостављено окружење за учење. Елементи овог сег-
мента квалитета били би способност, истрајност, стварање прилика за 
учење, очекивања, стил мишљења, предметна мотивација, особине лично-
сти и друго (Creemers, Kyriakides, 2008: 9). Наведени модел образовне 
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ефективности истиче као важне сегменте квалитета наставе/поучавања и 
учења структурисање, проверавање (испитивање) и вредновање (уз побро-
јавање још других сегмената).

Поједине студије указују на важност контекста социјалних комуни-
кација у групи/одељењу и да ученици, посебно у раном узрасту, буду по-
држани од сензитивисаних одраслих/наставника (Wood, Williams, McNeal, 
2006: 249). Креирање отворених дискусија о ученичким решењима пробле-
ма, ангажовање ученика у решавању проблема доводи до тога да се подиже 
ниво интеракција у групи, ученици се ангажују у вишим нивоима мишљења и 
мења се култура учења успостављањем образаца унапређеног посредовања 
(Wood, Williams, McNeal, 2006: 248).

Рад са (или: над) конкретним физичким или виртуелним објектима 
који представљају репрезентације математичких појмова и идеја јесте 
употреба манипулатива у настави и учењу математике уколико:

– репрезентације су јасно структурисане,

– репрезентације математичких појмова су преводиве у формални 
језик математичких симбола,

– радње са манипулативима су преводиве у формалне математичке 
релације и операције,

– постоје дефинисани циљеви и исходи овако организованог учења,

– наставник има јасну интенцију којом води процес рада са 
манипулативима,

– рефлексија након конкретног рада са манипулативима чини део је-
динственог сегмента процеса учења,

– ученици су потпуно ментално укључени и спроводе предвиђене 
радње над скупом манипулатива (ентитети дискретног или континуум 
типа),

– омогућавају ученицима да стичу искуство које је употребљиво у 
неким другим околностима учења када је неопходно генерисати ментал-
ну визуелизацију преводиву у формалне математичке ситуације и њену 
симболизацију,

– омогућавају да ученик у новим околностима учења креира/кон-
струише одговарајућу репрезентацију и стратегију решења дате ситуације 
(Дамјановић, 2016).

Претходно побројане претпоставке неке су од атрибуција употребе 
манипулатива у настави математике, која није спонтана, већ се изводи са 
тачно одређеном намером.
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Настава математике или поучавање и учење математике употребом 
манипулатива поспешује:

– активност ученика током процеса учења (усвајања или утврђивања 
знања – вежбање, понављање, систематизација),

– партиципативност ученика у процесу учења (укљученост у посредо-
вање инструкцијама/налозима за активности, доношење одлука у вези са 
процесом учења),

– иницирање неформалних облика мишљења или стварање услова за 
индукцију латералног размишљања у решавању математичких ситуација 
(генерисање тренутних стратегија, мултиангуларног сагледавања ситуа-
ције, претварање информалних решења у формална објашњења решења 
ситуација),

– подстицање интерактивности у функцији развоја кооперативних 
облика усвајања знања,

– спремност наставника за организовање сложених облика поучавања 
и учења математике (целисходност инструкција, учење као виши облик 
посредовања – двосмерна и латерална комуникација у групи која учи, спо-
собност конструисања и структурисања манипулатива као добрих матема-
тичких репрезентација),

– употреба окружења обогаћеног дигиталним компонентама које 
унапређују учење (софтверски алати, аплети, програми за учење) (Дамја-
новић, 2016).

Овако организовано учење математике доприноси успостављању ква-
литета образовно-васпитног процеса, како је дефинисано задатим окви-
ром квалитета, односно стандардима и индикаторима који их описују3. 
Дејством различитих процеса који се успостављају и њиховим повезива-
њем могуће је подизати укупан квалитет. На пример, формулисање циље-
ва и исхода учења, односно дефинисање ученичких постигнућа на почетку 
процеса наставе и учења омогућава добро праћење, давање одговарајуће 
и разумљиве повратне информације ученику о његовом учењу и отвара 
му простор да сагледава сопствени напредак. Истовремено, наставник 
лакше вреднује рад ученика уколико унапред структурише и конструише 
елементе праћења, на основу тога израђује елементе провере знања и про-
јектује могућност повратне спреге као инструмента за корекцију процеса 
наставе и учења. 

3 Тзв. јединствени оквир квалитета дат је и примена уређена Правилником о 
стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 7/2011 и 68/2012), 
Правилником о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник РС, бр. 9/2012) 
и Правилником о стручно-педагошком надзору (Службени гласник РС, бр. 34/2012).



84

Дамјановић, Р., Поповић, Б.,  Банковић, Д., Истраживање о употреби манипулатива... 

Улога наставника од посебне је важности, нарочито приликом ор-
ганизовања учења које претпоставља употребу манипулатива као сложе-
них дидактичких материјала. Истраживања су показала да наставници 
који успешно у дужем периоду користе манипулативе у процесу наставе 
и учења математике јесу они који имају дугорочан и обухватан тренинг 
(усавршавање) у областима повезаним са методиком наставе математике 
(математика, психологија, педагогија, али не фрагментарно већ повеза-
но у целину, као јединствен пакет за разумевање и унапређено извођење 
образовно-васпитног рада). Спрема наставника за извођење наставе на ви-
шим нивоима квалитета огледа се у припремању инструкција, формули-
сању исхода и пројекцији постигнућа, структурисању садржаја за учење и 
припреми за праћење и вредновање достизања исхода учења и ученичких 
постигнућа. Исказано упућује на сложеност и обимност појма компетен-
тан наставник математике.

Ефективност употребе манипулатива у настави математике пока-
зује се у дужем временском периоду и различита је за поједине узрасте 
(Sowell, 1989).

Могућност имплементације истраживања о употреби 
манипулатива у настави математике у Србији

Предметно истраживање (Damjanović, Stamenković, Popović, Dimitri-
jević, 2015) спроведено је на узорку наставника разредне наставе (416) и 
наставника предметне наставе – наставници математике у другом циклусу 
образовања и васпитања (281). Испитивани наставници су из две школске 
управе (Крагујевац и Нови Сад), односно из три управна округа (Шума-
дијски, Јужнобачки и Сремски). Посредно, учествовало је 127 школа у 90 
насељених места (општине и градови).

Упитник који су попуњавали наставници отвореног је типа, тако да 
су добијени одговори класификовани и обрађени квантитативно. Неке од 
тема обухваћених упитником јесу следеће:

– употреба манипулатива – физички или виртуелни – упућивање на 
укључивање дигиталних компоненти у наставни процес;

– употреба манипулатива – уочавање повезаности употребе диги-
талних компоненти у зависности од величине насеобине у којој се школа 
налази;

– употреба манипулатива – уочавање повезаности претходне профе-
сионалне оспособљености наставника, каснијег стручног усавршавања и 
различитих тренинга за коришћење манипулатива у процесу наставе и 
учења математике;
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– употреба манипулатива – мера и сврсисходност укључивања ма-
нипулатива у рад са децом/ученицима који имају тешкоће или сметње 
у учењу (утицај величине локалне средине, нивоа циклуса у којем се из-
води образовно-васпитни рад, административна припадност просветним 
властима).

Наставничким изјашњавањем, исказивањем ставова и објашњавањем 
различитих и специфичних околности употребе манипулатива сагледа-
ване су њихове компетенције за планирање и реализацију (организацију) 
наставе и учења математике на различитим нивоима образовања и васпи-
тања, развој компетенција у односу на касније целоживотно учење, утицај 
различитости култура у којима се процес образовања и васпитања одвија 
(традиције, административна организација просветних власти, локалних 
власти, извори иницијалног образовања наставника и каснијег тренинга, 
могућности трансфера знања ученицима који припадају ризичним и вул-
нерабилним групама). На основу налаза из истраживања употребе манипу-
латива у настави математике, може се закључити да има простора за уна-
пређивање ове праксе – нпр. тек нешто мало испод половине наставника 
разредне наставе користи геометријска тела као манипулативе (47,8%), а 
тек 37% наставника математике другог циклуса образовања користи јед-
ноставније облике физичких манипулатива за репрезентације дискретних 
математичких ентитета (исказивање дискретних вредности или величина). 
Значајни су и налази који говоре о употреби виртуелних манипулатива – 
више у другом циклусу образовања, више у градовима него у мањим ме-
стима. Однос радног стажа наставника и избора употребе физичког или 
виртуелног манипулатива, као и утицај стручног усавршавања наставни-
ка, упознатост са манипулативима током формалног образовања отварају 
могућности за примену афирмативног сета мера унапређивања наставе 
и учења математике употребом манипулатива (Damjanović, Stamenković, 
Popović, Dimitrijević, 2015: 149–151). Оквир праћења квалитета образовно-
васпитног рада једнообразан је за све школе и наставнике, тако да његова 
начелна примена јесте јединствена на читавој административној територи-
ји под управом Владе Србије (праћење и вредновање квалитета, унапређи-
вање школских пракси коришћењем јединственог оквира квалитета). Отуда 
је важно умањити, ако не и елиминисати утицај ефеката контекста наста-
ве и учења математике који не доприносе квалитету, а употребом мани-
пулатива као средстава за унапређивање праксе образовања и васпитања.

На основу истраживања теорија и емпиријских налаза (Дамјановић, 
2016) могуће је формулисати низ препорука за унапређивање наставе 
математике, које се односе на доносиоце одлука на националном нивоу 
у области политика образовања и васпитања, до нивоа установа/шко-
ла и самих наставника који директно осмишљавају и реализују праксе 
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поучавања и учења. За поспешивање употребе манипулатива у настави 
математике потребно је донети јединствен програм препорука и упут-
става који би укључио све одговорне за праћење и вредновање квалитета 
планирања и реализације наставе и учења уопште и наставе и учења ма-
тематике као посебног интереса за образовање и васпитање – академ-
ску заједницу (научнике и истраживаче – универзитети и институти), 
експерте из струке (методика наставе математике), струковна удружења 
(друштва, удружења и организације које окупљају наставнике матема-
тике у свим нивоима образовања), истакнуте наставнике из праксе, про-
светне саветнике, ученике, стручњаке из завода који се баве пословима 
из делокруга образовања и васпитања, локалне самоуправе. Препоруке 
за унапређивање пракси наставе и учења математике употребом мани-
пулатива односиле би се на:

– формирање националног тима који би осмислио програм унапређи-
вања праксе наставе и учења математике (програм треба да буде заснован 
на релевантним теоријским и емпиријским истраживањима и налазима);

– израду општег упутства са смерницама за различите инстанце које 
су укључене у спровођење образовања и васпитања са фокусом на наставу 
и учење математике (упутство садржи теоријску оправданост, емпиријске 
налазе и основа је за све активности усмерене на унапређивање наставе и 
учења математике);

– осмишљавање конкретних обука за наставнике математике на ра-
зличитим образовним нивоима (садржаји обуке односе се на употребу ма-
нипулатива у циљу поспешивања интерактивности, партиципативности и 
укупне менталне активности ученика током процеса наставе и учења и 
развоја мишљења – сагледавање увођења пожељних социокултурних обра-
заца понашања, укљученост ученика у процесе наставе и учења, развој ди-
јалога у вези са стратегијама решавања различитих проблема и ситуација 
индукованих дидактички осмишљеним околностима);

– осмишљавање обука за употребу дигиталних средстава и програма 
(готових или израђених од стране наставника) за реализацију наставе и 
учења математике употребом виртуелних манипулатива;

– осмишљавање обука за пружање стручне помоћи наставницима у 
укључивању ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и учењу за дело-
творно коришћење манипулатива у процесу наставе и учења математике;

– упутства за израду универзитетских и високошколских курикулу-
ма/силабуса који се баве наставом математике за оспособљавање студена-
та и наставничких кандидата у коришћењу манипулатива као инструмен-
та развоја математичког мишљења деце/ученика (размотрити могућности 
увођења специјалистичких академских студија у области развоја матема-
тичког мишљења код деце/ученика);
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– упутства локалним самоуправама / управама за формирање тимова 
за развој образовања и васпитања на територији њихове административне 
надлежности и помоћи школама у реализацији унапређивања наставе и 
учења математике употребом манипулатива;

– упутства директорима школа и стручним сарадницима за организо-
вање педагошко-инструктивног рада у функцији унапређивања наставе и 
учења математике употребом манипулатива;

– организовање скупова за субјекте који пружају стручну помоћ и ре-
ализују стручно-педагошки надзор4 у функцији унапређивања наставе и 
учења, посебно наставе и учења математике употребом манипулатива (за 
просветне саветнике, саветнике завода за вредновање и унапређивање ква-
литета, саветнике – спољне сараднике, наставнике са звањима);

– посебно разматрање унапређивања ефективности употребе мани-
пулатива у настави и учењу математике структурисањем процеса приме-
ном Блумове таксономије, формулисањем исхода и пројектовањем уче-
ничких постигнућа и на тој основи припремања праћења и вредновања 
успешности ученика;

– припрему и израду инструмената за праћење, прикупљање подата-
ка и вредновање планирања и реализације унапређивања пракси наставе и 
учења математике употребом манипулатива;

– одређивање рокова имплементације (целине и делова програма), 
израде финалног извештаја (рефлексије) о примени програма, формира-
ње доступне базе података о извршеним активностима за потребе истра-
живања и дефинисање структурисаног мониторинга (праћење и вреднова-
ње процеса) од стране националног тима за унапређивање наставе и учења 
математике (подстицати културу извештавања и прикупљања података у 
пројектованом формату) – исказана ставка/смерница односи се на мета-
позицију националног тима за унапређивање наставе и учења математике.

Претходно исказан сет предложених препорука за унапређивање 
школских пракси у области наставе и учења, конкретно наставе и учења 
математике, утемељен је и усмерен јединственим оквиром квалитета који 
је прописан на националном нивоу; своје извориште има и у препорукама 
из европских тела која регулишу и воде токове процеса и пракси од локал-
них до наднационалних нивоа, уважавајући традиције, културе и специ-
фичности субјеката и инстанци образовања и васпитања. 

Коначно, применом препоручених мера (излистаних препорука) за 
политике унапређивања образовно-васпитних пракси делотворно би било 
истраживати могућности и ефекте коришћења манипулатива за достизање 

4 Или учествују у пружању стручне помоћи и реализацији стручно-педагошког надзора 
над радом школа и наставника.
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исхода који се односе на способност ученика да примењује математичко 
мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуаци-
јама, као и на математичке компетенције, које су кључне за целоживотно 
учење. У том смислу, ученик треба да буде у стању да користи вештине 
математизације, односно да преводи проблеме стварног живота у мате-
матичке ситуације које је способан/спреман да решава и да успешно мате-
матичка решења интерпретира у околностима животне реалности (OECD, 
1999: 43–47).
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УЛОГА, ЗНАЧАЈ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ 

МАТЕМАТИЧКИХ И ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА 

НА ЧАСОВИМА МАТЕМАТИКЕ

Апстракт: Са разним ступњевима друштвеног развоја мењао се начин 
живота, али је игра у свим условима била и остала саставни део дечје актив-
ности. Игра може бити конкретан и ефикасан начин да се обезбеди активно 
учешће деце у настави математике. Учење математике кроз игру и забаву ра-
звија интересовање ученика за математику, развија њихову машту, а процес 
учења чини лакшим и забавним. Тема овог рада су математичке и дидактичке 
игрe, њихова улога, значај и могућност примене у млађим разредима основ-
не школе. Приказаћемо примере неких математичких и дидактичких игара и 
указати на могућност њихове примене на часовима математике. Такође, да-
ћемо приказ неких ранијих истраживања која су се бавила применом игара на 
часовима математике.

Кључне речи: математичке игре, дидактичке игре, почетна настава мате-
матике.

Увод

Математика својим занимљивим садржајима привлачи пажњу оних 
који је воле и оних који ће је тек заволети. Математика је од свог настанка 
везана за човека, његове потребе и његова размишљања. 

Да би математика постала популарнији предмет, потребно је унети 
више елемената игре. Велики математичар Блез Паскал је рекао: ,,Пред-
мет математике је толико озбиљан да је корисно не пропустити ниједну 
прилику да се он учини мало забавнијим. Остварење васпитних задатака у 
настави математике кроз игру је најпогоднији начин васпитања у нижим 
разредима основне школе. Потреба за игром је испољена код човека током 
целог живота, а нарочито у том узрасту” (Ћетковић, Пинтер, 1998, према: 
Тот, 2008: 488).
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Свака дечја игра има у себи елементе традиције и средине у којој деца 
расту, зависи од њиховог узраста, пола, интелигенције и социјалне среди-
не. Посебно се истиче психолошки аспект игре и њен значај за психички, 
физички и интелектуални развој сваког детета. Игра је увек повезана са 
дечјим потребама и представља њихово специфично задовољење. Отуда се 
и деца сасвим другачије односе према задацима који се појављују у игри, 
него кад су им они представљени на неки други начин.

Игра

Игру је тешко дефинисати једном реченицом и обухватити сву ши-
рину тог појма. За игру се каже да је то интелектуална, физичка и рекре-
ативна активност која укључује једног или више учесника и која служи за 
разоноду и забаву. Игра је дефинисана циљем који играчи покушавају да 
достигну и скупом правила који одређује шта играчи могу да раде.

 Игра представља активност деце у различитим периодима живота, 
али у измењеним облицима. Она заузима значајну улогу у животу и разво-
ју деце, али и одраслих. Игра је потреба дечјег живота. Посебно је значајна 
за проучавање самог детета, јер се оно током игре понаша природно. О 
игри и њеном значају су писали многи познати филозофи, класици и пе-
дагози.

„Игра је начин упознавања детета са спољним светом, игра је за децу 
учење, игра је њихов рад, игра је за њих озбиљна форма васпитања.” 

(Н. К. Крупска)

„Дечја игра је права социјална институција.” 

(Жан Шато)

„Игром се дете развија и цвета као што се цвеће развија и цвета из 
пупоља! Радост је душа сваке радње тога доба.” 

(Ф. Фребел)

Најпознатији филозофи, научници и класици педагогије бавили су се 
дечјом игром и указивали на њен значај још у историјском развоју васпи-
тања. Функција игре у животу деце и њиховом развоју постаје све значај-
нија. Она представља снажно васпитно средство и њена примена у настави 
могућа је на свим нивоима образовања. Игра се у настави, пре свега, кори-
сти као метода помоћу које ученици могу да уче, али и као мотивационо 
средство за учење. Образовна игра је увек у функцији остварења унапред 
постављених циљева и задатака образовно-васпитног рада.
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Васпитно-образовна вредност игре је у томе што привлачи и задржа-
ва пажњу деце на одређеним садржајима, мотивише их да активно уче-
ствују у неким активностима. Игра за децу није забава као за одрасле, 
већ активност којом задовољавају своје сопствене потребе, развијају умне 
и стваралачке способности, уче и социјализују се. Пружа могућност за 
вежбање моторичких способности, интелектуалних, социоемоционалних, 
као и способност комуникације и стваралаштва. Дете ће са задовољством 
решавати различите ребусе, лавиринте, скривалице, више него у било ко-
јој другој активности. Игра је блиска природи детета, због тога она заузи-
ма значајно место у систему васпитања. Кроз њу деца уче да се сналазе у 
новим ситуацијама, уче да брзо реагују, реше проблем, вежбају досетљи-
вост.

Постоје разне теорије о смислу и улози игре. Ако игру посматрамо у 
функцији менталног развоја детета, она има велики значај за формирање 
самосталности, формирање позитивног односа према раду, а самим тим 
се и сви васпитни ефекти ослањају на психички развој детета. Учење по-
четних математичких појмова у игри је спонтано. У складу са тим, свака 
спонтана индивидуална или групна игра је, мање или више, интелектуална 
активност. Игра омогућава ученику да учи на свој начин, да се у том про-
цесу максимално ангажује, експериментишући са предметима и ситуаци-
јама и активно сарађујући са вршњацима (Карић, Радовановић, 2003). 

Математичке игре

Значајну улогу за развијање математичког мишљења имају матема-
тичке игре. Оне развијају мисаоне операције, пре свега анализу, синтезу 
и компарацију. Посебно су занимљиве математичке игре за двоје у којима 
један од играча има више могућности да победи. 

Ако се ток игре може унапред утврдити, тј. ако се може утврдити низ 
поступака који једног играча сигурно доводи до победе, или бар до тога да 
не изгуби, ма како играо његов противник, онда за такву игру кажемо да је 
математичка (Пинтер, 1995).

Деци треба објаснити правила игре и пустити их да, играјући се, сама 
трагају за стратегијом. На тај начин развијају своје стваралачке способно-
сти, аналитичко, логичко и комбинаторно мишљење, али и истрајност и 
жељу за дружењем.
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Примери неких математичких игара

Три гомилице пасуља 

На столу су три гомилице пасуља и у свакој од њих једнак број зрна. 
Сваки од двојице играча, када дође на њега ред, узима из само једне, било 
које од њих, колико хоће и може зрна. Победник је онај ко узме са стола и 
последње зрно.

Постоји ли стратегија која једног од играча сигурно води ка победи? 

Решење: У првом потезу играч који почиње игру узима целу једну 
гомилицу, а на столу остају две једнаке гомилице. После тога, колико год 
узео зрна други играч с једне од гомилица, толико исто ће узети први играч 
с друге гомилице. Држећи се такве стратегије, први играч има обезбеђену 
победу.

Пар–непар 

Дат је низ бројева 1 2 3 4 5 6 ......... 98 99 100.

Два играча на смену уписују између датих бројева знакове + , – , · 
(сабирања, одузимања и множења). Наредни знак се може ставити на било 
које слободно место. 

Игра се одвија све док се не попуне сва слободна места. 

Ако је коначан резултат непаран број, онда је победник први играч, а 
када је тај резултат паран број, онда је победник други играч.  

Може ли један од играча играти тако да стално побеђује?

Решење: Први играч ће победити ако примењује следећу тактику. У 
првом потезу он уписује знак + иза броја 1. У сваком наредном кораку он 
уписује знак множења с друге стране непарног броја поред кога је други 
играч уписао свој знак у претходном потезу. Тако ће први играч постићи 
да сви сабирци, осим првог, буду парни. Збир сабирака биће непаран, а то 
значи да ће победити први играч.

Дечаци и кругови 

Андрија и Ненад играју игру.

Нацртали су најпре велики круг пречника 2dm.

После тога, Андрија нацрта један круг полупречника 2cm који се цео 
налази унутар великог круга. 

Затим Ненад нацрта други круг полупречника 2cm који се опет цео 
налази унутар великог круга, а са малим кругом нема заједничких тачака.

Затим Андрија поново црта овакав мали круг који цео лежи у вели-
ком кругу, а са већ нацртаним малим круговима нема заједничких тачака. 
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Тако наизменично цртају мале кругове све док имају где да их нацртају. 
Победник је онај који нацрта последњи круг.

Који од играча може сигурно победити у овој игри? 

Решење: Андрија може да води игру тако да увек побеђује и то на сле-
дећи начин. Он ће нацртати круг који је концентричан са великим кругом. 
Када Ненад нацрта свој круг, Андрија ће нацртати круг који је са Ненадо-
вим кругом симетричан у односу на центар великог круга. Тако ће Андрија 
сваки пут цртати кругове симетричне оним које претходно нацрта Ненад. 
На тај начин, ако Ненад има где да нацрта свој круг, постојаће симетрично 
место и за Андријин круг.

Дидактичке игре

Дидактичке игре у почетној настави математике представљају вели-
ки помак за развијање интересовања за математику, јер наставу чине за-
нимљивијом и успешнијом. Представљају снажно средство за развијање 
математичког мишљења и интересовања за математику. Оне представљају 
активности кроз које дете на спонтан начин делује на свет око себе. Посеб-
но развијају и подстичу мишљење и мисаоне операције, као и способности 
расуђивања и закључивања.

Игра која има унапред постављен педагошки циљ у смислу утицаја на 
развој неке способности, врлине, навике, вештине или сазнања јесте ди-
дактичка игра (Шимић, Пејић, 2007). Функције игре се преплићу тако да 
иста игра може да има елементе стваралаштва, драматизације и логичког 
решавања проблема.

Дидактичке игре спадају у игре са унапред датим правилима. Њих 
обично осмишљају одрасли, одређују унапред ниво захтева. У њима није 
на првом месту забава, већ увођење ученика у свет математике на зани-
мљив начин. Код оваквих игара у којима су правила унапред постављена, 
развија се упорност, поштовање друштвених правила понашање, самопоу-
здање. Правила могу да буду различито осмишљена тако да се у игру унесу 
неизвесност, очекивања, напетост.

Дидактичке игре се најчешће користе у настави математике, како 
бисмо код ученика подстакли њихове стваралачке способности. У првом 
разреду могу се користити на часовима на којима се обрађују или пона-
вљају предмети у простору и односи међу њима (лево, десно, испред, иза, 
горе, доле...). Могу се користити и код обраде природних бројева (усвајања 
цифара, писања, читања бројева). Углавном, учитељ убацује дидактичке 
игре како би ученике увукао у свет математике. У првом разреду не би 
требало дозволити да ученик руководи игром. Дидактичке игре су погодне 
баш за извођење у првом и другом разреду јер се ученици брзо уморе, па 
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је потребно разбити монотонију часа чиме ће се ученици активирати и 
подстаћи интересовање за математику. У другом разреду садржаји се про-
дубљују и надовезују на оне који су обрађивани у првом разреду, први пут 
се јављају операције множења и дељења и у оквиру блока бројева до 100 
примењују се све четири рачунске операције. Од геометријских садржаја 
који се изучавају, ученици су углавном ангажовани и највише цртају. Ту 
би учитељ могао да осмисли различите дидактичке игре јер на овом нивоу 
ученици усвајају виши степен знања. У трећем разреду ученици уче блок 
бројева до 1000, пишу бројеве римским цифрама, решавају текстуалне за-
датке, упознају се са различитим јединицама мере, тако да је градиво које 
је заступљено веома погодно за реализацију дидактичких игара на поједи-
ним часовима, како би ученици били мотивисани после неког напорнијег 
рада. Самим тим, ученицима ће то бити нека врста сатисфакције јер ће 
схватити да је математика интересантна, само треба уложити више труда 
и напора како би је савладали. У четвртом разреду ученици се упознају са 
скупом природних бројева, изводе рачунске операције са вишецифреним 
бројевима, усвајају јединице мере за површину, цртају мреже и израђују 
моделе коцке и квадра, упознају разломке, итд. Садржаји који се изуча-
вају у четвртом разреду дају нам могућност да поставимо теже задатке 
него у претходним разредима, наравно у складу са наставним програмом. 
Дидактичке игре се, уколико се пажљиво испланирају и осмисле, могу 
применити у оквиру свих наставних области. Препоручљиво би било при-
менити их код садржаја као што су нпр. мерење и мере, јер су ученици 
углавном подозриви према тим садржајима, а игре пружају могућност да 
се укаже на практичну примену градива, односно повезаност учења са жи-
вотом. Наравно, све то мора бити унапред организовано и смишљено да 
има карактер учења, али и разоноде.

Примери неких дидактичких игара

Састави једнакост 

Дидактички циљ игре: Увежбавање стечених знања о сабирању и од-
узимању у оквиру прве десетице и давање повратне информације о нивоу 
савладаног градива.

 Садржај игре: Игру играју два играча. Сваки од играча добија кар-
тице са бројевима (могу бити картице са истим бројевима), знаковима 
рачунских операција и знаковима једнакости. Задатак играча јесте да за 
одређено време (време које одреди учитeљ) саставе што већи број тачних 
једнакости.

Победник је онај играч који састави више тачних једнакости. Ова игра 
се може играти са ученицима првог разреда, али може се применити и код 
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ученика другог, трећег и четвртог разреда, с тим да се користе картице са 
двоцифреним, троцифреним, четвороцифреним бројевима у односу на то 
у ком разреду се примењује.

Баци коцкицу 

Дидактички циљ игре: Утврђивање стечних знања о множењу двоци-
френог броја једноцифреним.

Садржај игре: За игру је потребна табла са пољима и две коцкице. 
На једној се налазе једноцифрени, а на другој двоцифрени бројеви. Игру 
играју најмање два играча. Игру започиње играч који добије највећи број 
на коцкица са једноцифреним бројевима. Играч који започиње игру баца 
обе коцкице и множи бројеве које је добио. Уколико као производ добије 
двоцифрени број, иде онолико поља напред колико тај број има десетица, 
а ако добије троцифрени број иде онолико поља напред колико тај број 
има стотина. Победник је играч који први стигне до циља. 

Овом игром ученици увежбавају рачунску операцију множење. Учи-
тељ који примењује ову игру треба да води рачуна о броју поља на табли и 
бројевима који се налазе на коцкицама, како игра не би трајала прекратко 
за неке ученике. Осим тога, ову игру учитељи могу користити и за увежба-
вање рачунских операција сабирања и одузимања, а што се дељења тиче 
није најпогодније јер би у оптицају били они двоцифрени бројеви који су 
дељиви само једноцифреним бројевима који се налазе на коцкици.

Геометријски бинго

Дидактички циљ игре: Обнављање стечених садржаја о геометријским 
телима, фигурама и њиховим крактеристикама. 

Садржај игре: Игру играју најмање два играча. Сваки од играча добија 
бинго листић на ком се налазе геометријске фигуре, тела, обрасци за из-
рачунавање површине, обима, одређени појмови везани за геометријска 
тела и фигуре. Бинго листић садржи 8 поља и сваки од играча добија 8 
папирића за прекривање истих. Водитељ са својих папира чита појмове, 
а играчи уколико тај појам препознају на свом бинго листићу, треба да 
прекрију. Нпр. водитељ прочита образац за израчунавање обима правоу-
гаоника, а ученици који на свом листићу имају O=2a+2b треба то поље да 
прекрију. 

Ова игра може бити и одлична мотивација за ученике четвртог ра-
зреда, уколико се користи у уводном делу часа за наставну јединицу По-
вршина квадра и коцке. Учитељ би могао да употреби оне појмове и ка-
рактеристике геометријских тела, квадра и коцке, које жели да обнови са 
ученицима пре усвајања новог градива.
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Игра меморије 

Дидактички циљ игре: Увежбавање превођења већих мерних јединица 
у мање и обрнуто.

Садржај игре: Игру може играти један ученик, али могу и сви учени-
ци одељења. На табли се налазе поља. Иза сваког поља се крије одређени 
мерни број и мерна јединица. Ученик отвара једно поље, а након тога још 
једно. Уколико отвори два поља чија је вредност иста, без обзира у којим 
је мерним јединицама изражена величина, та два поља остају отворена. 
Уколико не отвори иста поља, поља се затварају и игра следећи играч. Циљ 
јесте да се за што краће време открију сва поља. 

Учитељи ову игру могу користити како би проверили ниво усвојено-
сти знања ученика о мерним јединицама и њиховом превођењу из већих у 
мање и обрнуто. Ова игра може користити приликом утврђивања градива 
више наставних јединица о мерењу и мерама.

Преглед неких ранијих истраживања о ефектима 
примене игара у настави математике

Без обзира на позитивне ефекте које игре имају на знања и способно-
сти ученика, не постоји велики број радова и истраживања који су се ба-
вили овом тематиком, нарочито када су у питању млађи разреди основне 
школе. У овом поглављу анализираћемо и приказаћемо резултате неких 
студија и истраживања која су се бавила применом игара у настави мате-
матике.

Карић (Karić, 2015) је урадила анализу истраживања спроведеног 
2014. године на узорку од 130 ученика основне школе (82 ученика шестог 
разреда и 48 ученика седмог разреда) о значају и улози игара у процесу 
учења математике. Истраживање је било дескриптивно, коришћена је ан-
кета са питањима затвореног типа. Резултати су показали да 96,5% учени-
ка више воли да се игра у друштву и да 90,2% ученика воли да се такмичи. 
Што се тиче начина решавања задатака, показало се да 44,4% испитаника 
више воли решавање задатака у групи, 34,3% испитаника је преферирало 
самостално решавање задатака, а 21,3% ученика је показало склоност ка 
решавању задатака уз наставникову помоћ. Дакле, резултати указују на 
чињеницу да ученици најрадије бирају решавање задатака у групи, што 
указује на недостатак самопоуздања и вере у своје знање. Карић напомиње 
да ученике треба ослободити тог страха увођењем игре у наставу матема-
тике и на тај начин их припремити за самостално решавање задатака.

Брег (Bragg, 2003) је радила истраживање са ученицима 5. и 6. ра-
зреда. Направљене су четири експерименталне групе. Деца у три групе су 
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на часовима математике проводила време играјући посебно припремљене 
игре. У једној групи играли су игре 35, у другој 20 минута, а у трећој гру-
пи су најпре 15 минута разговарали о стратегијама играња, а онда играли 
игре 20 минута. У четвртој групи учили су на традиционалан начин. Ис-
траживање је трајало 14 недеља и за то време су посматрани часови, ко-
ришћени су посебно дизајнирани протоколи, рађени интервјуи са учени-
цима, скале судова. Као главни налаз своје студије ауторка истиче да игре 
имају потенцијал да утичу на стварање позитивних ставова код ученика 
пошто се везују за позитивна искуства. На основу интервјуа са ученицима 
све четири групе Брег је дошла до следећих запажања: игре су свим учени-
цима биле занимљиве; осећај задовољства није увек настајао само када би 
ученик победио, већ и када би начинио добар стратегијски потез; ученици 
су сматрали да су им игре помогле у учењу и разумевању неких сложених 
математичких концепата (нарочито када су дискутовали о томе са оста-
лим ученицима након играња неке игре).

Осим овог, Брег (Bragg, 2012) је радила истраживање са децом узра-
ста 10–12 година. Истраживање је спроведено у три аустралијске школе, 
где су коришћене различите активности како би деца научила множење и 
дељење, а једна од активности су биле игре. Резултати истраживања пока-
зали су да игре не побољшавају учење у значајној мери, односно да није 
нађена статистички значајна разлика између експерименталне и контрол-
не групе ученика. У складу са тим, Брег наводи да учитељи морају пажљи-
во да бирају игре пре него што их искористе као наставно средство за уво-
ђење математичких појмова.

Као што смо већ напоменули, не постоји велики број истраживања 
која су проучавала образовно-васпитни утицај игара на успех, знања, спо-
собности и мотивацију ученика. Све ово указује да би овом питању треба-
ло посветити више пажње, односно да би требало организовати већи број 
истраживања која би се бавила овом тематиком.

Закључак

Како би била ефикасна, настава треба да се заснива на методичким 
решењима која омогућавају изградњу темељних, трајних и употребљивих 
знања и вештина. Игра може бити конкретан и ефикасан начин да обезбе-
димо активно учешће деце у настави математике. Учење математике кроз 
игру и забаву развија интересовање ученика за математику, развија њихо-
ву машту а процес учења чини лакшим и занимљивијим. Разноврстан са-
држај игара и њихова примена омогућиће ученицима да уче на различите 
начине, што одговара различитим стиловима учења и врстама интелиген-
ције коју деца поседују.
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Игре у почетној настави математике доприносе повећању мотивације 
ученика, лакшем усвајању математичких појмова, повезивању различитих 
области математике, математике и других наука, ослобађању страха од 
неуспеха и изграђивању позитивног става према математици.

Литература

Bragg, L. (2003). Children’s perspectives on mathematics and game playing, 
In: Mathematics education research: innovation, networking, opportunity, proceedings 
of the 26th annual conference of the Mathematics Education Research Group of 
Australasia, held at Deakin University, MERGA Inc., Pymble, N. S. W. 160–167.

Bragg, L. (2012). Testing the effectiveness of mathematical games as a 
pedagogical tool for children’s learning, International Journal of Science and 
Mathematics Education.

Karić, Ј. (2015). Matematičke igre, Beogradska defektološka škola, 21/3, 81–89.

Karić, Ј., Radovanović, V. (2003). Računski zadaci i njihova uloga u nastavi 
matematike u školama za decu oštećenоg sluha, Beogradska defektološka škola, 3, 
32–36.

Latković, M., Lipovac, D., Sotirović, V. (1984). Metodika razvijanja početnih 
matematičkih pojmova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pinter, Ј. (1995). Matematičko-kibernetičko modelovanje u početnoj nastavi 
matematike, Sombor: Učiteljski fakultet u Somboru.

Šimić, G., Pejić, R. (2007). Metodika početnog razvijanja matematičkih pojmova 
II, Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.

Tot, S. (2008). Motivacione igre u početnoj fazi nastave matematike, 
Pedagoška stvarnost, 54/5, 488–497.

Trnavac, N., Kondžić, Lj., Mozetić, O., Jukić, R., Kragujević, G., Stojanović, 
G. (1991). Didaktičke igre, prvo izdanje, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva.



100

Илић, Д. С., Улога, значај и могућности примене математичких и дидактичких...

Suzana D. Ilić 
University of Kragujevac
Faculty of Education in Jagodina
MA student 

ROLE, SIGNIFICANCE AND POSSIBILITIES OF 
APPLICATION OF MATHEMATICAL AND DIDACTIC 

GAMES IN MATHEMATICS CLASSES

Summary: With various stages of social development, the way of life changed, 
but play remained, in all conditions, an integral part of children’s activities. Play 
can be a concrete and effective way to ensure the active participation of children 
in teaching mathematics. Learning mathematics through play and fun develops 
students’ interest in mathematics, develops their imagination and makes the 
learning process easier and more fun. This paper deals with mathematical and 
didactic games, their role, importance and possibilities of application in the lower 
grades of primary school. Some examples of mathematical and didactic games 
are presented, as well as the ways of their application in mathematics classes. An 
overview of some of the earlier research studies in the field of the use of games in 
mathematics classes is given. 
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mary grades.



 101

Методички аспекти наставе математике IV

arsovic@pfu.kg.ac.rs; arsovic@sbb.rs

Бранка Б. Арсовић
Универзитет у Крагујевцу
Педагошки факултет у Ужицу

МАТЕМАТИКА КРОЗ ИГРУ – МОГУЋНОСТИ 

УПОТРЕБЕ ИКТ

Апстракт: Човек се остварује кроз рад и игру, али док рад асоцира на 
обавезе, игра је продукт слободног времена и разоноде. Управо особина игре, 
као добровољне, растерећујуће радње, чини је одличним медијумом учења. 
Кроз игру се учи, јер се на основу правила, поставки и сопствених вештина 
схватају постојећи и дефинишу нови појмови и односи међу њима. Игра ис-
пуњава један битан захтев образовања – истовремено јачање вишеструких ве-
штина. Учење математике представља изазов за бројне ученике, стога се игра 
чини као добро решење за приближавање математике ученицима. Матема-
тичке игре подстичу стратешко размишљање, решавање проблема и развијају 
логичко размишљање. Оне дају шансу ученицима да примене своје учење у 
другачијем контексту и прилику да дискутују о математичким појмовима и 
проблемима са својим вршњацима – често без страха од неуспеха. Напредак у 
области ИКТ је извршио значајан утицај на све аспекте живота, па и на начи-
не наставе и учења. Као резултат тога, технолошке иновације откривају нову 
генерацију образовних алата осмишљених да помогну ученицима да уче на 
нетрадиционалан начин. Комбинујући игру као вид учења са ИКТ напретком, 
долазимо до рачунарских видео-игара као новог наставног средства. Видео-
игре могу помоћи у учењу математике у практичним поставкама, па су као 
такве много бољи репрезентативни систем за учење математике него симбо-
личке репрезентације на статичким страницама уџбеника. У раду се разма-
трају изазови употребе рачунарских игара у учењу математике.

Кључне речи: игра, математика, ИКТ, рачунарска видео-игра.

Увод

Математика је наука која изучава аксиоматски дефинисане апстракт-
не структуре користећи логику. Најчешће се дефинише као наука о обра-
сцима и шаблонима, другим речима, то је наука о бројевима, облицима, 
простору, величини и односима између њих. Математика је такође уни-
верзални језик написан симболима и облицима, што подразумева обраду 
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информација (уређивање, анализирање, тумачење и дељење), стварање, 
предвиђање и решавање проблема. Основне математичке вештине састоје 
се од анализирања и решавања проблема са основним математичким опе-
рацијама (сабирањем, одузимањем, множењем, дељењем), као и са сложе-
ним математичким операцијама (Hayes, 2005). Математичко образовање 
пружа појединцу широку перспективу и знање за разумевање света, пове-
ћава друштвену интеракцију и вештине појединаца. Математика помаже 
људима да анализирају своја различита искуства, као и да систематично 
објашњавају и решавају проблеме. Такође омогућава креативно разми-
шљање и пружа естетски развој, подстиче развијање способности разми-
шљања појединца у различитим математичким ситуацијама.

Математичка писменост је пресудна за решавање свакодневних жи-
вотних ситуација, као што су стизање на време, плаћање рачуна, коришће-
ње мапа, читање распореда и табела, разумевање датума истека, процена 
трошкова, разумевање околног простора и односа у њему итд. 

Истраживања математичког образовања показују да се велики број 
ученика суочава са потешкоћама у разумевању математичких концепа-
та, као и при развијању логичког размишљања и стратегија за решавање 
математичких проблема. Потребно је да учитељи и наставници импле-
ментирају наставу која ће резултирати развојем критичног математич-
ког мишљења код ученика, а не стерилном асимилацијом математичких 
формула (McLaren et al., 2017). При анализирању узрока отежаног учења 
математичких концепата и вештина, показало се да су директно укључени 
проблеми пажње, когнитивно-процесни проблеми, аудиторни проблеми, 
проблеми са меморијом и метакогнитивни дефицити (Drigas et al., 2014). 
Стварање такве радне средине и образовног окружења, које ће бити сигур-
но и пријатељско за ученике, помоћи им да се опусте и уједно савладају 
своје страхове, инхибиције и одбојност према математици, може бити од 
велике помоћи приликом наставе математике. Игра је активност својстве-
на дечјем узрасту, која ствара релаксирано окружење у коме се дете осећа 
сигурно и пуно самопоуздања.  

Учење математике кроз игру 

Неоспорно је да деца уживају у играма, а досадашња искуства говоре 
да игра може бити врло продуктивна образовна активност (Gough, 1999). 
Када се разматра употреба игара у настави математике, треба правити ра-
злику између активности и игре. Gough (1999) наводи да игра мора да има 
два или више играча, који сви покушавају, кроз такмичење, да постигну 
некакву победу, а при том свако од њих може, у било које време, да ути-
че на ток игре и њен крај. Кључна идеја је могућност избора. Уколико у 
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поменутом процесу учесници не доносе никакве утицајне одлуке, нити по-
стоји интеракције између играча (нема никаквог утицаја једног играча на 
другог, на било који начин) онда то није игра (Gough, 1999).

Oldfield (1991) каже да су математичке игре активности које:

	укључују изазов, обично између два или више противника;

	управљају се скупом правила и има јасну основну структуру;

	имају тачно дефинисану завршну тачку;

	имају специфичне математичке когнитивне циљеве.

Предности коришћења игара у математичком образовању су изнете 
у Дејвисовом чланку (Davies, 1995), у коме је истражио и систематизовао 
литературу по том питању, доступну у то време. Он препознаје следеће 
предности учења математике кроз игру:

	смислене ситуације – довођење ученика игром у реалне, смислене си-
туације, у којима ће моћи да примене стечене математичке вештине; 

	мотивација – деца имају слободу избора да учествују и уживају у 
игрању;

	позитиван став – игре пружају могућности за изградњу самопоуздања 
и развијање позитивних ставова према математици, па самим тиме 
смањују страх од неуспеха и грешке;

	повећан обим учења – у поређењу са формалнијим образовним ак-
тивностима, може се повећати обим учења, а захваљујући повећа-
ној интеракцији међу учесницима игре, постоји већи број прилика 
за тестирање интуитивних идеја и нових стратегија за решавање 
проблема; 

	различити нивои – игра ученицима омогућава да функционишу на 
различитим нивоима размишљања и да уче једни од других. У групи 
деце која се играју, једно дете може по први пут да се упознаје са 
неким концептом, друго може бити на нивоу развоја разумевања тог 
појма, а треће да већ врши логичко повезивање претходно научених 
појмова и релација;

	процена – дечје размишљање често постаје видљиво кроз преузете ак-
ције и одлуке које се доносе током игре, тако да наставник има при-
лику да изврши процену учења у мање стресном окружењу;

	кућа и школа – игре омогућавају практичне интерактивне задатке 
како за школско окружење, тако и за рад код куће;

	независност – деца могу радити независно од наставника. Правила 
игре и мотивација обично усмеравају децу и задржавају им пажњу на 
задатку (Davies, 1995).
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Учење математике кроз игру превазилази бројне баријере, па и језич-
ке (било да се ради о ученику из другог говорног подручја или о некоме са 
говорном маном, па и специјалном потребом). Основне структуре неких 
игара су уобичајене за многе културе, а процедуре једноставних игара могу 
се брзо научити кроз посматрање. Деца која нису спремна да учествују у 
другим, формално-образовним, математичким активностима због језичке 
или неке друге баријере или тешкоће, често ће се придружити игри, и тако 
добити приступ математичком учењу и ангажовати се у структурираној 
друштвеној интеракцији.

Да би примена одређених математичких образовних игара била успе-
шна, потпуно функционална и ефикасна потребно је да се испуни више 
предуслова (Aldridge, Badham, 1993).

	Као прво, потребно је да се игра и њени циљеви поклапају са матема-
тичким циљем. Игре које се користе треба да буду наменске, са тачно 
дефинисаном, специфичном сврхом, а не само да буду активност ко-
јом ће се попунити време на наставном часу;

	Број играча треба ограничити и задржати на мањем броју (два до че-
тири), тако да се обрти, промене и смене у игрању брзо дешавају, што 
даје шансу свим ученицима да учествују;

	Игра треба да има довољно разнородних могућности и да даје осећај 
шансе, тако да омогућава и слабијим учесницима да осете да имају 
могућност победе;

	Сама игра не треба да траје предуго, да не би дошло до пада интере-
совања и концентрације код ученика;

	Приликом увођења нових игара у наставу, треба се ограничити на 
мањи број основних структура правила игара, са којима ће деца бити 
упозната. На тај начин акценат се ставља на математику и њену упо-
требу у игри, а не на сама правила игре;

	Играње предочене игре, с којим су се ученици упознали у школи, 
може бити занимљив домаћи рад;

	Пред ученике треба поставити изазов креирања сопствених игара, као 
варијација већ познатих игара. Тиме се додатно постиче креативност 
и математичка контекстуалност (Aldridge, Badham, 1993). 

Данашњи ученици своје навике и умећа развијају далеко брже и при-
лично различито од својих претходника. Они од вртића користе рачунаре, 
мобилне телефоне, разне друге паметне уређаје и, наравно, рачунарске 
видео-игре. Стога данашњи наставници треба да буду у току са интересо-
вањем деце и да у образовни систем интегришу савремене наставне мето-
де које мотивишу ученике више него обука у традиционалном учионич-
ком окружењу.
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Савремени трендови у образовним математичким 
играма

Савремени напредак у области информационо-комуникационих тех-
нологија (ИКТ) значајно утиче на стил живота и изазива промене у свим 
друштвеним аспектима. Утицај ИКТ се такође проширио и на образовну 
делатност, како на начине наставе, тако и на савремено учење. Као ре-
зултат тога, технолошке иновације откривају нову генерацију образовних 
алата осмишљених да помогну ученицима да уче на нетрадиционалан на-
чин. У савременом окружењу постојање рачунара у учионици често није 
довољно за ученике, који већ поседују виши ниво ИКТ компетенција и зна-
ња. Стога, учење кроз игре и симулације има потенцијал да ангажује дана-
шње ученике који су вешти у коришћењу ИКТ. Штавише, рачунарске игре 
су препознате као занимљиво и забавно виртуелно окружење и као важна 
стратегија за подршку новим приступима наставним алатима (Арсовић, 
Златић, 2017).

Ентузијазам по питању учења помоћу рачунарских игара је знатно 
изражен последњих година, што је довело до развоја бројних образовних 
игара. Рачунарске игре и симулације се могу дефинисати као интерактив-
на мултимедија са динамичким елементима који су под контролом кори-
сника. Оне варирају од игара које захтевају једноставне, репетитивне ак-
ције, до комплексних дигиталних светова. За разлику од већине тренутно 
доступних образовних мултимедија, игре и симулације су веома интерак-
тивне, уз многе функције које контролише сам корисник. Мада су сличне 
на много начина, игре се разликују од симулација по томе што укључују 
крајњи циљ или изазов. Општи је став да видео-игре могу промовисати 
учење, иако критичари указују на то да оно што се научи може бити не-
примерено (Арсовић, Златић, 2017).

Проблематика учења помоћу рачунарских игара је већ позната и до-
бро документована бројним истраживањима (Gee, 2003; Prensky, 2006; 
Squire, Jenkins, 2003). Осим тога, наставници верују да рачунарске игре 
могу бити ефикасне као образовни медиј. На пример, истраживање из 
2014. године показује да више од половине наставника који користе игре у 
учионици то чини најмање једном недељно (Gamesandlearning.org, 2015). 
Па ипак, иако су изнете бројне тврдње о потенцијалу образовних рачу-
нарских игара, оне су се до сада заснивале на релативно слабим докази-
ма (Hannifin, Vermillion, 2008; Honey, Hilton, 2011; Mayer, 2014; O’Neil, 
Perez, 2008; Tobias, Fletcher, 2011).

Рачунарске игре представљају корисне алате, с обзиром на то да деца 
у раним годинама уче како да прате специфичне стратегије за постизање 
свог циља. Често ангажовање рачунарских игара доприноси побољшању 
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визуелне пажње, јер се корисник истовремено бави различитим стварима. 
Мотивационе и импресивне карактеристике рачунарских игара могу по-
моћи и охрабрити ученике да одрже свој интерес и да раде на одређеном 
предмету како у формалном, тако и у неформалном образовном окруже-
њу. Игре могу помоћи учитељима и наставницима, за које је математика 
значајна, у мотивисању ученика да се укључе и активно учествују у актив-
ностима контекстуалног учења.

Истраживачи показују све већи интерес за коришћење видео-игрица 
у математичком образовању, као и развој нових образовних математич-
ких видео-игара. Дизајнирање образовне игре је комплексно питање, које 
захтева комбинацију забаве и едукације (већина рачунарских игара не по-
стиже уравнотеженост забаве и образовања у својим садржајима).

Да ли учење засновано на видео-игри позитивно утиче на математич-
ке способности ученика? Да ли видео-игре побољшавају когнитивне и мен-
талне способности ученика? Да ли образовне игре побољшавају ставове 
ученика према математици? Одговори на ова питања би допринели инте-
грацији рачунарских видео-игара у настави математике, као и мотивицији 
истраживача и аутора за даљи развој образовних математичких игара. 

Један од основних проблема са већином математичких, образовних 
видео-игара на тржишту данас, који је уочљив при њиховом коришћењу, 
јесте да су ове видео-игре тек нешто више од присилне вештачке симбиозе 
технологије игара и традиционалне математичке педагогије и методике 
(Devlin, 2011). Играч се у таквој игри суочава са математиком у симболич-
ком облику, и то врло често путем транспарентног прозора поврх окруже-
ња игре (кроз тај прозор се захтева решавање неког математичког пробле-
ма да би се наставило са играњем). Али окружења видео-игара нису сим-
боличке репрезентације попут свеске и оловке; то су имагинарни светови 
осмишљени да буду животни, стимулативни и експресивни. Постављање 
симболичких израза у електронском математичком образовном окруже-
њу је једнако збуњујуће за ученике као и традиционални приступ са сво-
јим статичким симболичким приказом на папиру (Devlin, 2011). Да би се 
направиле заиста успешне математичке видео-игре, морају се одвојити 
активности израде математичких радњи (које представљају један облик 
размишљања) од уобичајене репрезентације путем симболичких израза. 
Математички симболи су уведени зарад записивања и представљања ма-
тематичких појмова и радњи, најпре на тлу и пергаментима, а касније на 
папиру и школским таблама. Видео-игре пружају потпуно другачији ре-
презентативни медиј. Као интерактивни, динамички медиј, оне су далеко 
прикладније за представљање и рад него што су то записи симболичких из-
раза у свесци или на табли (Devlin, 2011). За битније, квалитативне помаке 
у овој области потребно је превазићи размишљање о видео-игрицама као о 
новом, занимљивом окружењу које само треба да достави традиционалну 
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педагогију (нова табла на којој треба исписати симболе) и видети их као 
потпуно нови медиј за презентовање математике (Devlin, 2011).

Разматрањем општих предности видео-игара као образовног меди-
ја и учења математике кроз игру, долази се до пресека где се могу, као 
можда најбитнији, издвојити следећи бенефити учења математике кроз 
видео-игре.

	Пружају практичну примену научених математичких вештина – сва-
ки наставник се суочио са питањем ученика када ће и да ли ће икада 
користити математику у свакодневном животу. Математика се дожи-
вљава као нешто што се мора проучавати, а не као практична животна 
вештина. У реалности, бројне математичке вештине се користе сва-
ки дан (оријентација и сагледавање простора – геометријска знања; 
коришћење основних математичких операција приликом новчаних 
трансакција – рачунска, аритметичка знања; разне врсте мерења; ло-
гичко извођење закључака на основу познатих чињеница – познавање 
математичке логике; утврђивање релацијских односа између ствари 
из окружења итд.). Играње видео-игара које их смештају у виртуелна 
окружења, која опонашају животне ситуације, помаже ученицима да 
увиде практичне потребе за овим вештинама (Gamesandlearning.org, 
2015).

	Неприметно вежбање и дрил – ученику се може дати радни лист како 
би се математичке чињенице и научени садржаји увежбали и обнови-
ли. Или се то утврђивање и увежбавање наученог може одрадити кроз 
игру. Обе активности узимају приближно исто времена, али је игра 
далеко забавнија. Деца су мотивисана да практикују стечена матема-
тичка знања, када њихов успех у познавању истих утиче на крајњи 
исход игре и њихов пласман у њој (Gamesandlearning.org, 2015) .

	Чине математику занимљивом и забавном – играње видео-игара је 
једноставно и забавно. А ученицима може бити толико занимљиво 
да можда и не примете да раде математику (Gamesandlearning.org, 
2015).

	Подстичу ученике на коришћење различитих стратегија и приступа 
за решавање проблема – суочени са реалним проблемом у игрици 
ученици су приморани да размотре и одаберу најпримеренији при-
ступ решавању проблема. Том приликом разматрају све научене ме-
тоде и опције, врше њихову квалитативну процену и поређење, па 
самим тим долазе до самосталних спознаја о примени одређених ме-
тода решавања. Тако стичу потребно самопоуздање за будући рад и 
образовање (Gamesandlearning.org, 2015).

	Укључују целу породицу – математичке видео-игре се обично могу 
модификовати тако да их цела породица може играти заједно 
(Gamesandlearning.org, 2015). 
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Играње видео-игара је сложена активност која стимулише чула, 
укључује стратешко размишљање и развија мотивацију за учење. Учесници 
размишљају, анализирају и планирају како да постигну циљ предвиђен ви-
део-игром, тј. подстакнуте су све когнитивно-мисаоне радње (Šakić, Varga, 
2015). Као образовни медиј, видео-игре су забавне и релативно једностав-
не, али никако не могу у потпуности заменити традиционално учење, већ 
могу бити само помоћ и допуна. Технологија образовних видео-игара има 
велики потенцијал у образовању, тако да би укључивање у наставне плано-
ве и програме могло бити веома корисно (Šakić, Varga, 2015).

Закључак

Унапређење и побољшање математичког образовања никада није по-
стигнуто једноставним, беспоговорним усвајањем нових наставних плано-
ва и програма, учила или наставних метода, а без узимања у обзир критич-
ких разматрања, практичних искустава и мишљења предметних наставни-
ка по тим питањима. Рачунарске видео-игре не могу бити изузетак у томе. 
Настава математике потпомогнута рачунарским видео-играма захтева од 
наставника пажљиво разматрање трендова, ограничења и увид у актуел-
на истраживања у поменутом пољу. Такође, таква настава се рефлектује 
на успех и изазове везане за наставу и учење математике. Потребно је да 
наставници заинтересовани за наставу математике видео-игрицама пре-
познају и уложе значајан напор и интелектуално ангажовање које такво 
настојање тражи од њих. Тек потпуним ангажовањем свих учесника у про-
блематику употребе видео-игара у сврху математичког образовања може 
се направити увид у право стање ствари, као и битни квалитативни помаци 
у употреби видео-игара у образовне сврхе.

Видео-игре могу представљати корисне помоћне алате за учење ма-
тематике, а у циљу креирања иновативног наставног модела. Међутим, не-
опходна су даља истраживања, првенствено у области образовних садржа-
ја који су прилагодљиви учењу помоћу видео-игрица, као и могућностима 
њиховог коришћења у учионичком образовном окружењу.
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MATHEMATICS THROUGH GAMES – POSSIBILITIES 
OF USING ICT IN TEACHING

Summary: Due to its voluntary and unburdening character, game is an ex-
cellent medium for learning. Children learn through games, because on the basis 
of rules, settings and their own skills, they understand the existing and define 
new concepts and relations between them. The game meets one important re-
quirement of education – straightening multiple skills at the same time. Learn-
ing mathematics is a challenge for many students, so the game seem like a good 
solution to bring mathematics closer to students. Mathematical games encourage 
strategic thinking, problem solving and develop logical thinking. Combining play 
as a form of learning with ICT progress, computer games became a new teaching 
tool. Video games are a much better representative system for learning mathe-
matics than symbolic representations on static pages of textbooks. 

This paper discusses the challenges of using computer games in learning 
mathematics. 

Keywords: play, mathematics, ICT, computer video game.
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ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

У НАСТАВИ БУЛОВЕ АЛГЕБРЕ

Апстракт: Решења многих проблема у разним научним дисциплинама, 
посебно у математици, информатици, техници, економији, социологији и ме-
дицини могу се превести на „да” или „не”, односно на „0” и „1”. Ова чињеница 
је, поред осталог, поспешила развој електронике и дигиталне технике, а тиме 
и Булове алгебре, посебно Булове алгебре на скупу {0, 1}. Рад садржи три по-
главља. У првом поглављу се говори о дефиницији Булове алгебре, Буловој 
алгебри на скупу {0, 1} и Буловим функцијама. У другом поглављу се говори о 
применама Булове алгебре у информатици, и то кроз логичка кола. У трећем 
поглављу ће се размотрити примена логичких кола и разних примера из ин-
формационе технологије у настави математике, како би ученици лакше разу-
мели Булову алгебру и логичке операције.

Кључне речи: настава Булове алгебре, Булове функције, информационе 
технологије, логичка кола.

Увод

Информација је нешто што смањује неизвесност.

Клод Шенон (Shannon, 1949) написао је још давне 1948. године и по-
ставио темеље теорије информација. Без те студије данас не би постојале 
модерна телефонија, телевизија, интернет, модеми, мрежне карте, теле-
фонске централе, сателитски системи, компресија података, дигитална 
обрада сигнала и много тога другог.

Информација = Неодређеност

Неодређеност = Ентропија

Ентропија (H) неке поруке M, чија дужина је n - бита (врло важно ово 
bita, дакле само два могућа исхода сваког елемента поруке (0 или 1)) би се 
могла написати овако:

H(M) = log2n:

DOI: 10.46793/MANM4.112DJ
УДК: 004:512.563
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Укратко, то је број покушаја који нам је потребан да бисмо добили 
тачан садржај поруке (информацију), у идеалном случају.

Све инжењерске дисциплине имају математичку подлогу на основу 
које даље развијају своје концепте. Дигитални системи укључују и и ра-
чунарске системе, нису различити у том погледу. Технике за формалну 
анализу и пројектовање дигиталних кола и система имају своје корене у 
радовима енглеског математичара Џорџа Була (Boole, 1854). Године 1854. 
он је формулисао алгебарски систем, данас познат као Булова алгебра, 
за изражавање фундаменталних закона резоновања у симболичком јези-
ку математичке логике. Булова алгебра манипулише исказима који могу 
бити тачни или нетачни и дефинише правила на основу којих је могуће 
утврдити тачност сложенијих исказа добијених комбиновањем полазних 
исказа. Све до касних тридесетих година прошлог века, Булова алгебра 
није наишла на неку значајнију практичну примену. Године 1938. аме-
рички истраживач Клод Е. Шенон (Shannon, 1949) искористио је Булову 
алгебру за анализу и опис понашања релејних мрежа. У Шеноновој интер-
претацији Булове алгебре, која се зове прекидачка алгебра, стање преки-
дача или релејног контакта, отворено или затворено, представља се про-
менљивом x која може имати једну од две могуће вредности, 0 или 1. Ово 
је била веома важна примена, с обзиром на то да су у то доба телефонски 
системи били у наглом развоју, па је било неопходно изнаћи неки погодан 
математички апарат којим би се описивале жељене комутације и начини 
успостављања везе. 

Од тог тренутка, примена Булове алгебре доживела је велику експан-
зију, што је поспешило интересовање за увођење дигиталне технике и у 
многим другим областима. Због важности Булове алгебре за пројектовање 
не само рачунарских система него и комуникационих система, система 
управљања и било ког другог система који користи дигиталну технику, ве-
ома је важно разумети значај Булове, односно прекидачке алгебре и проу-
чити њене основне концепте.

Клод Елвуд Шенон (Shannon, 1949) је доказао да се применом Булове 
алгебре на дигитална електрична кола може решити било који логички 
или нумерички проблем.

Дигитална технологија се развија и мења, и тако утиче на промену 
схватања дигиталних система, као и ефикасан начин њиховог пројектова-
ња, али принцип да је помоћу електронских склопова базираних на Було-
вој алгебри могуће решити и најсложенији логички проблем важи и још 
увек преовлађује у пракси.

На који начин ће информациона технологија бити употребљена у на-
стави Булове алгебре биће објашњено у наредним поглављима.



114

Ђорђевић, С.,  Примена информационих технологија у настави Булове алгебре

Булове алгебре

Овде ће се разматрати специјална алгебарска структура, тзв. Булова 
алгебра на непразном скупу са две бинарне и једном унарном операцијом. 

Основни појмови и тврђења

Дат је скуп B са најмање два елемента, у ознаци 0 и 1, на коме су 
дефинисане две бинарне операције, у ознаци „∪” и „·” и једна унарна опера-
ција, у ознаци „  ̅  ”.

дефиниција 1

На скупу B је дефинисана Булова алгебра ако за све a, b, c  B важе 
следеће аксиоме (закони, својства):

B1 Својства комутативности

(i) a ∪ b = b ∪ a    (ii) a . b = b . a

B2 Својства асоцијативности

(i) (a ∪ b) ∪ c = a ∪ (b ∪ c)    (ii) (a . b) . c = a . (b . c)

B3 Својства дистрибутивности

(i) a ∪ (b . c) = (a ∪ b) . (a ∪ c)    (ii) a . (b ∪ c) = a . b ∪ a . c

B4 Својства елемената 0 и 1

(i) a ∪ 0 = a (ii) a . 1 = a

B5 Својства комплемента

(i) a ∪ a = 1 (ii) a . a = 0

Булову алгебру на скупу B са операцијама: , „∪”, „.”, „¯” краће озна-
чавамо као четворку (B, ∪, .,¯ ). Елемент 0 обично зовемо први елемент, а 
елемент 1 последњи елемент.

Наводимо списак важнијих теорема Булове алгебре (B, ∪, ·, ¯).

теорема 1

У свакој Буловој алгебри (B, ∪, ·, ¯) важе идентитети:

 J
1
 (i ) a ∪ a = a   (ii) a · a = a

 J
2
 (i ) a ∪ 1 = 1   (ii) a · 0 = 0

 J
3
 (i ) a ∪ (a · b) = a  (ii) a · (a ∪ b) = a

 J
4
 (i ) a ∪ (a· b) = a ∪ b  (ii) a · (a ∪ b) = a · b
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 J
5
 (i) (a ∪ b) ∪ (a · b) = 1 (ii) (a · b) · (a ∪ b) = 0

 J
6
 (i) (a ∪ b) · (a · b) = 0 (ii) (a · b) ∪ (a ∪ b) = 1

 J
7
 (i) a= a

 J
8
 (i) 0 = 1 (ii) 1 = 0

 J
9
 (i) a ∪ b = a . b  (ii) a ∪ b = a . b

теорема 2

(i) Ако је a ∪ x = 1 и a · x = 0, онда је x = a .

(ii) a ∪ b = 0 ако и само ако a = b = 0.

(iii) a · b = 1 ако и само ако a = b = 1

(iv) a · b = 0 ако и само ако a = 0 или b = 0

(v) У Буловој алгебри постоји само један први елемент.

(vi) У Буловој алгебри постоји само један последњи елемент.

(vii) У Буловој алгебри за сваки елемент a постоји само један елемент a.

Булова алгебра L
2

Дат је скуп L
2 

= {0, 1}. Уведимо на скупу L
2 

бинарне операције ∪ и 
(зовемо их редом дисјункција и конјункција) и унарну операцију ¯ (зовемо 
је негација) на следећи начин:

0 ∪ 0 = 0, 0 ∪ 1 = 1, 1 ∪ 0 = 1, 1 ∪ 1 = 1

0 · 0 = 0, 0 · 1 = 0, 1 · 0 = 0, 1 · 1 = 1
0  = 1, 1 = 0

или помоћу табела

Разлог за посебно третирање Булове алгебре на скупу L
2 

образложи-
ћемо следећим: она се највише користи, а апарат који се односи на дво-
вредносне променљиве је још увек најсавршенији. Све теореме наведене у 
Буловој алгебри (B, ∪, ·, ¯) важе и за Булову алгебру (L

2
, ∪, ·, ¯).

а 0 1

1 0

∪ 0 1

0 0 1

1 1 1

∙ 0 1

0 0 0

1 0 1
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дефиниција 2

(i) Булове константе 0, 1 и Булове променљиве x, y, z, ... су Булови 
изрази.

(ii) Ако су A и B Булови изрази, тада су (A ∪ B), (A · B ), A, B Булови 
изрази.

(iii) Булови изрази су само они симболи који се добијају коначном 
применом 1. и 2.

дефиниција 3

(i) Булови изрази који не садрже дисјункцију зову се елементарне 
конјункције.

(ii) Булови изрази који не садрже конјункцију зову се елементарне 
дисјункције.

дефиниција 4

(i) Елементарна конјункција C у односу на променљиве x
1
, x

2
, ..., x

n
 

зове се канонска елементарна конјункција ако свака променљива x
k
 (или 

њена негација x 
k
, k = 1, ..., n) узета једном (и само она) учествује у изград-

њи конјункције C.

(ii) Елементарна дисјункција D у односу на променљиве x
1
, x

2
, ..., x

н
 

зове се канонска елементарна дисјункција ако свака променљива x
k
 (или 

њена негација x
k
, k = 1, ..., n) узета само једном (и само она) учествује у 

изградњи дисјункције D.

дефиниција 5

(i) Булов израз облика C
1 
∪ C

2 
∪ . . . ∪ C

r
, где су C

1
, C

2
, ..., C

r
 елементарне 

конјункције зове се дисјунктивна форма (краће DF ).

(ii) Булов израз облика D
1
· D

2
· . . . · D

r
, где су D

1
, D

2
, ..., D

r
 елементарне 

дисјункције зове се конјуктивна форма (краће KF ).

дефиниција 6

(i)  Дисјунктивна форма

зове се канонска дисјунктивна нормална форма (краће KDNF ) у односу на 
променљиве x

1
, x

2
, ..., x

n
, ако су C

a
, C

2
, ..., C

m
 канонске елементарне конјунк-

ције у односу на променљиве x
1
, x

2
, ..., x

n
.
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(ii) Конјунктивна форма 

зове се канонска конјунктивна нормална форма (краће KKNF ) у односу 
на променљиве x

1
, x

2
, ..., x

n
, ако су D

1
, D

2
, ..., D

m
 канонске елементарне дис-

јункције у односу на променљиве x
1
, x

2
, ..., x

n
.

теорема 3 (о KDNF и KKNF)

Сваки Булов израз који садржи неке од променљивих x
1
,...,x

n
 може се 

трансформисати у KDNF (односно KKNF ) у односу на променљиве x
1
,...,x

n
.

теорема 4

Булов израз E је KDNF у односу на променљиве x
1
, x

2
, . . . , x

n 
ако и 

само ако је израз E KKNF у односу на променљиве x
1
, x

2
, . . . , x

n
.

Булове функције

У овом делу се разматрају функције чији су и оригинали и слике еле-
менти скупа {0, 1}, и зову се Булове функције.

дефиниција 7

Пресликавање  f  скупа  (директни производ L
2
× L

2
× . . . × L

2
) у скуп 

L
2
, у ознаци f : →L

2 
зовемо Булова функција.

Булове функције најчешће задајемо таблицама или Буловим изразима.

За сваку Булову функцију, дату Буловим изразом, можемо формира-
ти одговарајућу таблицу и обрнуто. Сваку Булову функцију, дату таблицом, 
можемо представити Буловим изразом.

теорема 5

Број различитих Булових функција од n променљивих је .

доказ

Како у скупу  постоји 2n различитих n-торки, и свакој n-торки мо-
жемо придружити само једну вредност 0 или 1, то имамо варијације са 
понављањем од два елемента класе 2n. Њихов број је, као што знамо, .

Постоји шеснаест различитих Булових функција од две променљиве. 
Дајемо их у следећој таблици:
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x y f
1

f
2

f
3

f
4

f
5

f
6

f
7

f
8

f
9

f
10

f
11

f
12

f
13

f
14

f
15

f
16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Најчешће користимо следеће: f
2
, f

7
, f

8
, f

9
, f

10
, f

14 
и f

15
. Дајемо у следећем 

списку њихова имена и уобичајено означавање: 

f2(x, y) = x · y  функција i (конјунктивна функција)

f7(x, y) = x ⊕ y  функција ексклузивно ili (алтернативна 
функција)

f8(x, y) = x ∪ y  функција ili (дисјунктивна функција)

f9(x, y) = x ⊤ y  функција nili (Лукашијевичева функција)

f10(x, y) = x ⇔ y   функција еквивалентности

f14(x, y) = x ⇒ y   функција импликације

f15(x, y) = x ⊥ y  функција ni (Шеферова функција).

теорема 6

Скуп Булових функција

F= {f | f : → L}
на коме су уведене бинарне операције „∪” и „·” и унарна операција „¯” на 
следећи начин:

где је (x
1
, ... , x

n
) = x, (α

1
, . . . , α

n
) = α,    , јесте Булова алгебра.     

Више детаља о овој теми може се наћи у додатној математичкој лите-
ратури (Gilezan et al., 1977; Огњановић и сар., 2004).
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Логичка кола

Пошто смо описали основне елементе логичких кола, у овом делу 
прескочићемо развој електронике и фокусирати се на математичко обја-
шњење логичких кола у савременој информационој технологији.

Обрада података у дигиталној информационој технологији се реали-
зује помоћу електричних величина (напон, струја), односно електронски 
склопови информационе технологије обрађују електричне величине ко-
јима су представљени подаци. Најпогодније је податке бинарно кодира-
ти, односно представљати их помоћу два дефинисана стања електронских 
склопова, који се стога називају дигитални склопови, а пошто се ради о 
електронским колима чешће се користи термин дигитална кола.

Два могућа стања дигиталног кола су најчешће два нивоа напона U1
 и 

U
2
. Рецимо, U

1 
= 0V, а U

2 
= 5V. Физичким стањима 0V и 5V одговарају две 

логичке вредности ⊥ (лаж) и ⊤ (истина) које се у дигиталној електроници 
означавају као логичка нула (0) и логичка јединица (1) (види Слику 1).

      

Слика 1. Логичко и физичко стање дигиталног кола

Дата коресподенција између физичких и логичких стања одговара 
тзв. позитивној логици. Могуће је супротно, нижем напону U

1
 доделити 

логичку 1, а вишем напону U
2
 логичку 0 и тада се ради о негативној ло-

гици. Стања и функције дигиталних кола се дакле могу описати помоћу 
логичких вредности и логичких операција, па се зато уместо термина ди-
гитално коло најчеше користи термин логичко коло.

Понашање логичких кола може се описати помоћу прекидачких или 
Булових функција које су предмет изучавања Булове (или прекидачке) 
алгебре.

Логичко коло је најосновнија јединица неког дигиталног система 
укључујући како рачунаре тако и осталу информациону технологију.

Свако основно логичко коло је део хардвера или електронског склопа 
које се може користити за извршавање неких основних логичких израза. 
Закони Булове алгебре се могу користити у манипулацији бинарних про-
менљивих и поједностављењу логичких израза. Логички закони су заправо 
имплементирани у дигиталне и информационе системе уз помоћ елек-
тронских кола познатих као логичка кола.
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Логичким операцијама I, ILI и NE одговарају елементарна логичка 
кола чије су ознаке дате у Табели 1.

 

Табела 1.

Сложена логичка кола су састављена из више основних кола. Свако 
логичко коло се може описати неком Буловом функцијом и обратно, свака 
Булова функција се може генерисати помоћу неког логичког кола.

пример 1. 

Формирати Булову функцију која описује следеће логичко коло са че-
тири улаза: x, y, z и w.

 

Слика 2.

На слици су уведене ознаке међусигнала: w
1
 и w

2
. Идући од десног 

краја шеме (излаз из кола) према улазима, запажамо:
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f  = w1 + zw2

w1 = yz, w2  =  xzv + y

Сменом израза за w
1
 и w

2
 у израз за f добијамо коначно:

f = y z + z (z + xzv) = yz + zy+ xzv

f = yz + z (y+ xv)

пример 2. 

Формирати логичко коло, које генерише Булову функцију:

f (x, y, z, w) = w(xyz + yz)
Коло формирамо поступно ‒ слева удесно, поштујући правила о ре-

доследу израчунавања сложеног Буловог израза.

 
Слика 3.

Минимизација логичких кола

Основни задатак алгебре логичких кола је тражење логичких кола, 
функционално еквивалентних датом логичком колу, да би се из њих из-
двојило најпростије логичко коло. Универзалног критеријума шта је то 
најпростије логичко коло, међутим, нема. Као један од критеријума може 
се узети следећи: логичко коло је најпростије међу свим логичким колима 
која су му функционално еквивалентна, ако му одговарајући Булов израз 
садржи најмањи број слова. На тај начин задатак упрошћавања логич-
ког кола своди се на задатак упрошћавања њима одговарајућих Булових 
израза.

Према томе, трансформација датих логичких кола врши се помоћу 
основних закона бинарне Булове алгебре.
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пример 3.

Дато је логичко коло (Слика 4).

 

Слика 4.

Упростимо дато логичко коло користећи својства Булове алгебре, тј. 
одредимо функционално еквивалентно логичко коло са најмање контаката.

Структурна формула датог кола је

f(a, b, c, ) = abc + b  + a c + ab + bc

= ab(c + ) + b(  + c) + ac(b + )

= ab + b + ac

= b(a + ) + ac

= b + ac.

Значи, логичко коло које је еквивалентно датом колу, а садржи најма-
ње контаката има структурну формулу f = ac+b (Слика 5).

 
Слика 5.
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Конструкција логичког кола по задатим условима

У предходном одељку разматрали смо задатак: за дато логичко коло 
написати структурну формулу и обрнуто – за дату структурну формулу 
конструисати логичко коло. Сада ћемо задатак формулисати овако: кон-
струисати логичко коло по задатим условима рада. Другим речима, ако 
је дата функција рада једног логичког кола, како га конструисати. Свака 
функција рада (Булова функција) може се, на основу теореме о KDNF и 
KKNF, представити Буловим изразом, који је структурна формула траже-
ног логичког кола. Дакле, цео поступак у решавању овог задатка можемо 
приказати следећом скицом:

1. Користећи теореме о KDNF и KKNF напишемо Булов израз за дату 
функцију рада.

2. Неком од познатих метода минимизирамо добијени Булов израз.

3. Конструишемо логичко коло за добијени минимални Булов израз.

пример 4. 

Конструисати логичко коло са три улаза a, b, c и излазом f који задо-
вољава следеће услове:

1) Ако су улази a, b, c без сигнала, на излазу f постоји сигнал.

2) Ако су улази a и b без сигнала, а на улазу c постоји сигнал, излаз f 
је без сигнала.

3) Ако су улази a и c без сигнала, а на улазу b постоји сигнал, на излазу 
f постоји сигнал.

4) Ако је улаз a без сигнала, а на улазима b и c постоји сигнал, на из-
лазу постоји сигнал.

5) Ако су улази b и c без сигнала, а на улазу а постоји сигнал, на излазу 
f постоји сигнал.

6) Ако је улаз b без сигнала, а на улазима a и c постоји сигнал, на из-
лазу f постоји сигнал.

7) Ако је улаз c без сигнала, а на улазима a и b постоји сигнал, на из-
лазу f постоји сигнал.

8) Ако на сва три улаза a, b и c постоји сигнал, на излазу f постоји 
сигнал.

Функцију рада траженог логичког кола приказујемо Табелом 2.
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Табела 2.

a b c f
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

Структурна формула логичког кола је, на основу теореме о KDNF:

f =  + b  + bc + a  + a c + ab + abc

или, после минимизације,

f = a + b + .

Дакле, шема која одговара датим условима рада је (Слика 6):

 

Слика 6.

Више о логичким колима и њиховој широј употреби може се прона-
ћи у информатичкој и електротехничкој литератури (Maini, 2007; Bolton, 
1990).

Примена у настави 

Ученици се са основама Булове алгебре срећу први пут у средњој шко-
ли, у области математичке логике, кроз основне логичке законе и исказе 
без квантификатора, чије променљиве узимају вредности из скупа {0, 1}, 
односно {⊥, ⊤}.

Проблеми се могу јавити у различитим деловима ове области, али 
најчешће корен проблема је у схватању и разумевању самих логичких за-
кона и основних операција. На пример, деци је тешко да схвате како један 
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и нула дају нулу (1 ⋀ 0 = 0), јер су до сада везник и интерпретирали као +.

Решење тог и сличних проблема се може наћи у самој основи инфор-
мационе технологије, тј. логичким колима.

Конјункција и I логичко коло

I коло је логичко коло које има два или више улаза и један излаз. На 
излазу I кола постоји сигнал само у случају када на свим улазима постоји 
сигнал. У свим осталим случајевима на излазу не постоји сигнал.

Када се интерпретира у позитивној логици ово тврђење значи да из-
лаз I кола је логичка 1 само ако сви улази узимају вредност логичке 1. У 
свим осталим случајевима излаз је логичка 0.

Сада се такво логичко коло може применити у настави математике, 
како би се ђацима појаснила конјункција. Када се конструише примитив-
но I логичко коло, са једном лед диодом и два прекидача, лако се може 
показати да заиста важи конјунктивна истинитосна таблица (Табела 3), тј. 
лед диода ће сијати уколико су оба прекидача укључена. У супротном, лед 
диода неће сијати. Приказ примитивног I логичког кола је дат на Слици 7.

Слика 7.

напоМена. На Слици 7 је представљено логичко коло, као и неоп-
ходно интегрално коло како би ово логичко коло обављало конјунктивну 
логичку операцију. За I коло се користи IC-74LS09, а на слици је предста-
вљен његов изглед, као и схематски приказ.

Табела 3.

p q p ⋀ q
⊥ ⊥ ⊥
⊥ ⊤ ⊥
⊤ ⊥ ⊥
⊤ ⊤ ⊤
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Дисјункција и ILI логичко коло

ILI коло извршава дисјунктивну операцију са две или више логичких 
променљивих. ILI коло је логичко коло са два или више улаза и једним 
излазом. Излаз на ILI колу је без сигнала једино када су сви улази без сиг-
нала. За све друге комбинације сигнала на улазу, на излазу постоји сигнал. 
Ово тврђење у позитивној логици се може интерпретирати као:

Излаз на ILI колу је логичка 0 једино ако су сви улази логичке 0. За 
све остале комбинације улазних сигнала, излаз је логичко 1.

Слично као код  I логичког кола, такво логичко коло се може приме-
нити у настави математике, како би се ђацима појаснила дисјункција. Тако 
конструисано примитивно ILI логичко коло, са једном лед диодом и два 
прекидача, примењује се како би се могло показати да заиста важи дис-
јунктивна истинитосна таблица (Табела 4), тј. лед диода неће сијати само 
уколико су оба прекидача искључена. У сваком другом случају диода ће 
сијати. Приказ примитивног ILI логичког кола је дат на Слици 8.

Слика 8.

напоМена. На Слици 8 је представљено логичко коло, као и неоп-
ходно интегрално коло како би ово логичко коло обављало дисјунктивну 
логичку операцију. За ILI коло користи IC-74LS32, а на слици је предста-
вљен његов изглед, као и схематски приказ.

Табела 4.

p q p⋁q
⊥ ⊥ ⊥
⊥ ⊤ ⊤
⊤ ⊥ ⊤
⊤ ⊤ ⊤
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Негација и NE логичко коло

NE коло је логичко коло са једним улазом и једним излазом, чији је 
излаз увек комплементан улазу и обрнуто, што значи ако на улазу нема 
сигнала на излазу има сигнала и обрнуто. Када интерпретирамо предход-
ну реченицу у позитивној логици, имамо следеће значење. Логичка 0 на 
улазу повлачи логичку 1 на излазу, и обрнуто. NE коло се још назива и 
комплементно коло или инвертно коло.

Као и код претходних логичких кола, и NE коло се може искористити 
у настави математике. Када се конструише примитивно NE коло, са јед-
ном лед диодом и једним прекидачем, лако се може показати да заиста 
важи истинитосна таблица за негацију (Табела 5), тј. лед диода ће сијати 
уколико је прекидач искључен. У супротном, лед диода неће сијати. При-
каз примитивног NE логичког кола је дат на Слици 9.

Слика 9.

напоМена. На Слици 9 је представљено логичко коло, као и не-
опходно интегрално коло како би ово логичко коло обављало негацију. За 
NE коло користи IC-74LS04, а на слици је представљен његов изглед, као 
и схематски приказ.

Табела 5.

p ¬ p
⊥ ⊤
⊤ ⊥
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Таутологије

Понекада је ученицима тешко да разумеју како је логички израз та-
чан, када све променњиве тог израза узимају вредности ⊥. Могуће решење 
овог проблема је конструкција логичког кола које ће представљати модел 
таутологије. То значи да ће сијалица на таквом логичком колу сијати увек, 
без обзира у ком положају се налазе прекидачи.

Да би се конструисало логичко коло за дату таутологију потребно је:

•	 проверити да ли је дати израз заиста таутологија (за проверу користи-
ти софтвер Wolfram Alpha (WolframMathematica, 1988));

•	 сачинити шематски приказ тако задатог логичког кола на основу 
предходног одељка „Логичка кола” (или помоћу софтвера Wolfram 
Alpha (WolframMathematica, 1988));

•	 набавити одговарајуће електронске компоненте и самостално или уз 
помоћ стручног лица конструисати прототип логичког кола;

•	 тестирати склоп прототипа,

•	 уколико је тест прошао, укључити прототип у извођење наставе.

Закључак

Као што се може видети из рада, Булова алгебра има велику примену 
у информационим технологијама, иако дуго времена није имала примене. 
Део пажње посвећен је логичким колима, као основним јединицама ин-
формационих система, али и као материјализација Булове теорије, што ће 
у настави математике омогућити лакше схватање појмова Булове алгебре. 
Применом логичких кола у настави ученици лакше уочавају, разумеју и 
примењују логичке законе и правила. Поред тога, логичка кола, тј. њихо-
ва конструкција може заинтересовати ученике да се баве истраживањем у 
области електротехнике, физике и информатике, као и математике. То нас 
доводи до следећег закључка.

Коришћење информационих технологија у настави Булове алгебре 
подразумева и одређене промене у наставним облицима и методама како 
би се образовни процес подигао на квалитетнији и савременији ниво.
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY 
IN TEACHING OF BOOLEAN ALGEBRA

Summary: In various scientific disciplines, especially in mathematics, com-
puter science, technology, economy, sociology and medicine, solutions to many 
problems can be transformed in the form of “yes” or “no” or “0” or “1”. This fact, 
among other things, accelerated the development of electronics and digital tech-
nology, and thus Boolean algebra, especially two-valued Boolean algebra. The pa-
per contains three chapters. The first chapter discusses the definition of Boolean 
algebra, two-valued Boolean algebra and Boolean functions. The second chapter 
deals with the application of Boolean algebra in computer science through logic 
gates. The third chapter considers the application of logic gates and various ex-
amples from information technology in teaching mathematics, so that students 
can more easily understand Boolean algebra and logical operations.  

Keywords: Boolean algebra, Boolean functions, information technology, log-
ic gates.
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ICT KAO IZAZOV ILI POTREBA U POČETNOJ 

NASTAVI MATEMATIKE

Apstrakt: Rad je posvećen istraživanju zastupljenosti ICT u realizaciji nastave 
matematike u mlađim razredima osnovne škole. U početnoj nastavi matematike i 
pored brojnih reformskih zahvata dominantno se koriste udžbenik i radni listovi, 
odnosno zbirke zadataka. Da li su oni dovoljan i jedini izvor sticanja znanja u XXI 
vijeku postaje veoma osjetljivo pitanje. ICT s druge strane nudi brojne moguć-
nosti korišćenja i u velikoj mjeri olakšava proces razumijevanja učenih sadržaja. 
Cilj rada je da ispita mišljenje nastavnika o korišćenju ICT u nastavi matematike, 
utvrdi potrebu njenog korišćenja u nastavnom procesu i identifikuje probleme 
koji otežavaju i/ili sprečavaju primjenu iste u realizaciji programskih ciljeva iz 
matematike na ranom školskom uzrastu. Za uzorak smo uzeli dvjesta dvadest na-
stavnika od prvog do petog razreda osnovne škole iz šest gradova u Crnoj Gori. 
Istraživanje je pokazalo da je ICT potrebna u organizaciji i realizaciji početne na-
stave matematike, ali zbog njenog nedostatka u obrazovnim institucijama njeno 
korišćenje postaje nemoguće.

Ključne riječi: ICT, početna nastava matematike, učenici, nastavnik.

Uvod

Korišćenje ICT-a u nastavnom procesu podrazumijeva funkcionalno po-
vezivanje i usklađivanje programskih sadržaja savremenim potrebama nasta-
ve i učenja u cilju što efikasnijeg postizanja planiranih ishoda učenja. Svrha 
uvođenja savremene informacione tehnologije u početnu nastavu matema-
tike se nalazi u približavanju nastave realnom životu i potrebama društva, u 
poboljšavanju kvaliteta nastave i njenih ishoda. „Nastavna praksa uopšte, pa 
i početne nastave matematike, pokazala je da tradicionalna nastava ne odgo-
vara potrebama i mogućnostima učenika, kako po obimu i sadržaju progra-
ma, tako ni po oblicima i metodama rada u nastavi” (Mićanović, 2013: 127). 
Udžbenici i radni listovi, odnosno zbirke zadataka, kao dominantna postojeća 
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literatura u tradicionalnoj nastavi matematike, ne zadovoljavaju savreme-
ne potrebe učenika, naročito ne u didaktičkom i estetskom pogledu, a ni u 
motivacionom domenu. Zato ih učenici nerado koriste, a nastava se svodi na 
nastavnikovo predavanje na osnovu kojeg se on doživljava kao jedini izvor 
znanja. U ovakvoj nastavi učenje se često svodi na mehaničko zapamćivanje 
šturih „formula” i šablonsko rješavanje zadataka na času i kod kuće. ICT je 
izazvala značajne promjene u načinu učenja, pristupu individualizaciji, efika-
snosti sticanja znanja, promjeni ukupne organizacije i realizacije nastavnog 
procesa, kao i vrednovanju obrazovnih ishoda rada, pa je potrebno posvetiti 
posebnu pažnju osposobljavanju nastavnog kadra za njenu primjenu. Tako „u 
sklopu reformskih procesa koji se danas odvijaju u školi nova obrazovna teh-
nologija zauzima značajno mjesto, jer otvara puteve za razvoj novih mogućno-
sti, prevazilazi postojeća ograničenja u praksi i suštinski doprinosi otvaranju 
škole kao institucije društvenom okruženju” (Stanisavljević-Petrović, 2009: 
250). To znači da poznavanje mogućnosti korišćenja ICT u nastavi dodatno 
motiviše nastavnika za njeno korišćenje u planiranju i realizaciji nastavnog 
procesa. Nastavnik koji ovlada upotrebom ICT u nastavi vrlo brzo tradicio-
nalni pristup nastavi matematike, u kojoj dominira transmisioni oblik uče-
nja, transformiše u savremeno organizovanu nastavu matematike zasnovanu 
na primjeni najsavremenijih tehničkih dostignuća (računara u prvom redu) 
u kojoj preovladava interaktivni oblik učenja. Računar postepeno preuzima 
funkciju glavnog izvora znanja  i glavnog medija koji obezbjeđuje uslove za 
metodičke scenarije svih nastavnih sadržaja. Računar kao nastavno sredstvo 
u savremeno organizovanoj nastavi matematike treba da omogući brži i lakši 
rad, a obrazovni softver, nudeći koncepte multimedijalnosti i interaktivnosti, 
treba da obezbijedi neophodnu samostalnost učenika (Berković, Brtka, 2003). 
U praksi je sve više nastavnika koji su spremni i osposobljeni za realizaciju 
nastave matematike korišćenjem računara koji mogu zadovoljiti razvojne po-
trebe učenika (Mićanović, 2007). 

Potrebu za ICT-om u početnoj nastavi matematike nalazimo u potpu-
nijem razumijevanju apstraktnih matematičkih pojmova. Učenici potpuni-
je razumijevaju stvarnost, svijet koji ih okružuje i razvijaju svijest o načinu 
rješavanja nekog matematičkog problema. Nastavnik koristi ICT u različitim 
djelovima časa u okviru različitih aktivnosti kojim prilagođava učene pojmove 
realnim mogućnostima učenja. Svrha ovakvog rada je da se pomogne učeni-
cima različitih predispozicija da razvijaju svijest o različitim aspektima pro-
blema koji se izučava. Cilj je da se omogući individualni angažman svakog 
učenika u nastavi matematike kako bi se kod učenika podstakla i razvila želja 
za učenjem i rješavanjem matematičkih problema. Na taj način znanja i vje-
štine koje učenici stiču postaju funkcionalna i logički povezana, bez bojazni 
da se naruši kontinuitet povezivanja učenih pojmova. Naravno, ne treba težiti 
da se po svaku cijenu svi matematički ciljevi treba da postignu uz primjenu 
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ICT-a, već njenu primjenu treba planirati i realizovati tamo gdje je to mo-
guće i gdje će njen efekat biti uspješniji. Ono što ICT preporučuje u nastavi 
matematike na mlađem školskom uzrastu jeste njeno integrisanje različitih 
efekata u jednom času. Integrišući akustične, vizuelne i manipulativne efek-
te kroz intelektualni, društveni, emocionalni i estetski razvoj, ICT podržava 
cjelovit razvoj djeteta, ne apostrofirajući samo izdvojene, uglavnom kognitiv-
ne, segmente ličnosti (Buljubašić-Kuzmanović, 2007: 148). ICT u sebi obje-
dinjuje različite oblike nastave, kao što su učenje otkrivanjem, istraživanjem, 
učenje kroz igru, problemsko učenje, kooperativno, iskustveno učenje, kao i 
manipulisanje različitim alatkama. Osnovna namjera je sticanje znanja koje 
se zasniva na učeničkoj aktivnosti, a ne na transmisionom podučavanju. Često 
prostrorno okruženje nije zadovoljavajuće i ne omogućuje primjenu ICT-a u 
radu, što umanjuje efekte nastave (Fields, Boesser, 1988). Prostor za učenje 
bi trebalo da bude opremljen, funkcionalan i primjeren realizaciji planiranih 
ciljeva (Kyriacou, 2001).

ICT u početnoj nastavi matematike

Nema dileme da kvаlitet početne nastave matematike i uspijeh učenika u 
njoj u velikoj mjeri zavise od nаstаvnikа, od njegovih organizaciono-stručnih 
kompetencija. Međutim, pored nastavnika, dobra organizacija početne nasta-
ve matematike, inoviranje nastavnog procesa i kontinuirano praćenje uspjeha 
učenika i pospješivanje njihovog interesovanja za matematičke sadržaje zavi-
se i od raspoložive nastavne tehnologije. Promjene su spore i zahtijevaju upo-
trebu savremenih nаstаvnih tehnologija zа nаstаvu. Mogućnosti korišćenja 
savremene tehnologije u nastavnom procesu su izuzetno velike, ali često su 
nevidljive, neotkrivene i nepoznate velikom broju škola i nastavnika, upravo 
zbog njenog neposjedovanja (Atanasoska, 2005). Potrebno je izvršiti reformu 
nastave tako što će se u nastavi primijeniti novа interаktivnа sredstvа i me-
tode efikаsno upotrebljаvаti u cilju unаprijeđivаnjа procesа učenjа. Uz pri-
mjenu savremene informacione tehnologije „moguće je obogatiti i promeniti 
funkciju učitelja na taj način što će on sve manje biti predavač i ispitivač, a 
sve vise istraživač, programmer, strateg nastave i učenja, organizator nastave 
i učenja” (Petrović, Pinter, 2006: 151).  

Reprezentаtivnа opremа zа početnu nаstаvu matematike je, između 
ostalog, interаktivnа tаblа kojа nа nаjneposredniji nаčin omogućаvа korišće-
nje multimedijаlnih tehnologijа primjenjivih nа rаzličite ciljne grupe učenikа. 
Kako bi se u nastavi upotrebljavale interаktivne multimedijаlne tаble, potreb-
no je osposobiti nastavnike za njihovo korišćenje. Interaktivna tabla obez-
bjeđuje multimedijalni prikaz i interakciju učenika sa prikazanim sadržajima, 
pa zato predstavlja primjer laganog prelaza između frontalnog tipa nastave i 



134

Мићановић, В.,  ИKТ као изазов или потреба у почетној настави математике

saradničkog učenja, koji podržava aktivniju ulogu učenika. Korišćenje elek-
tronskih tabli, uz primjenu multimedije i interakcije, pospješuje razumijeva-
nje matematičkih sadržaja u početnoj nastavi matematike. Primjenа elektron-
ske tаble dаje odgovor nа pitаnje kаko se ne samo u nastavi matematike, već 
i u nastavi drugih predmeta mogu jednostаvno i efikаsno koristiti multime-
dijаlne i web tehnologije elektronske nаstаve i učenjа. Interaktivnom tаblom 
inovira se proces sticanja matematičkih znanja. Ona obezbjeđuje novine u 
strаtegiji prezentаcije matematičkih sadržaja, povećаnje interаktivnosti nа 
školskom čаsu i rаzvoj kontrole i ocijenjivаnjа, čаk i kаdа se zаdržаvа frontаlni 
rаd sа grupom od 30 učenikа, ali istovremeno osigurava očuvаnje onih meto-
dа nаstаve/učenjа koje su se pokаzаle efikаsnim (npr. objаšnjenje, predаvаnje, 
аnаlizа). Prednosti karakteristike interаktivnosti koju imаju ove tаble jesu u 
tome što se mogu primijeniti prije svegа u sаrаdničkoj nаstаvi – uz prisustvo 
učenikа ili umreženoj sаrаdničkoj nаstаvi sа učenikom koji je prisutаn „nа 
dаljinu”, pod uslovom da je i sаmа tаblа „umreženа”. Korišćenje interaktivne 
tаble podstiče rаznovrsnost plаnirаnjа nаstаvnog čаsа, funkcionаlno korišće-
nje medijа i sopstveni rаzvoj sаmovrednovаnjem prezentаcijа.

Dakle, kvalitetno osmišljena primjena ICT-a u početnoj nastavi matema-
tike integriše aktivnosti učenika i nastavnika, programske ciljeve uspješnije 
realizuje, pri čemu učenici stiču funkcionalnija znanja o nekom matematič-
kom pojmu koji se zbog svoje apstraktnosti u tradicionalnoj nastavi teže razu-
mijeva i usvaja. Mogućnost da se neki matematički pojam detaljnije sagleda 
doprinosi uspješnijem transferu znanja, a pri tome podstiče i razvija stvara-
lačko mišljenje i omogućuje njegovo kvalitetnije razvijanje. „Paradoksalna je 
činjenica da se prvi osmišljeni susreti učenika s računarom u našim osnovnim 
školama dešavaju dosta kasno, jer tek pri kraju osnovnog obrazovanja škola 
nudi učenicima mogućnost upoznavanja informaciono-komunikacijske teh-
nologije, a svima nam je jasno da veliki broj djece još na predškolskom uzrastu 
ostvaruje prve kontakte sa računarom” (Atanasoska, 2005: 204–205). Zato 
organizaciono-tehnički uslovi koji obezbjeđuju izvođenje nastave matema-
tike primjenom računara u najmlađim razredima osnovne škole moraju biti 
prioritet savremenog obrazovnog sistema. Škola mora nabaviti savremenu 
obrazovnu tehniku i obučiti nastavnike za njihovu primjenu. U kojoj će mjeri 
buduća nastava matematike biti uspješna u kvalitativnom i kvantitativnom 
smislu, zavisi od stepena transformacije uloge nastavnika i učenika u novim 
uslovima. U kojoj mjeri će se ta uloga uspješno transformisati prvenstveno 
zavisi od savremenosti, odnosno intenziteta primjenjivosti računarske tehno-
logije. U tom procesu ključnu ulogu ima škola i nastavnik koji izvodi nastavu. 
Tradicionalni pristup je neproduktivan jer ne motiviše ni učenike ni nastav-
nike i konzervativno djeluje u radu (Jensen, 2003: 104). Zato je neophodno 
inovirati process učenja, primjenjivati savremena nastavna sredstva, različite 
oblike i metode rada, kako bi nastavu učinili savremenijom, racionalnijom, za-
nimljivijom, kreativnijom, efikasnijom, kako bi učenici sticali funkcionalnija 
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znanja i umijeća. Za veliki broj nastavnika, ICT u nastavnom procesu zah-
tijeva rad za koji oni nijesu profesionalno pripremljeni. Zato je neophodno 
nastavnicima obezbijediti stručno usavršavanje, koje će ih osnažiti da postanu 
kompetentni za uvođenje inovativnih postupaka i metoda u svoju svakodnev-
nu nastavnu praksu. 

Pod uticajem ubrzanog tehnološkog razvoja civilizacije ICT u nastavnom 
procesu postaje potreba, jer moramo biti svjesni činjenice da danas učeni-
ci mnogo brže dolaze do informacija putem informacionih komunikacionih 
tehnologija koje postaju sastavni dio njihovog života. Zato je zadatak nastav-
nika da učenike usmjere kako da ICT pravilno koriste, da tragaju za novim 
informacijama, te da ih povezuju sa prethodnim znanjima i stvaraju uopštenu 
sliku, jer time postižu bolje razumijevanje stvarnosti koja ih okružuje. 

Kvalitetno korišćenje ICT-a u početnoj nastavi matematike treba da 
zadovolji sva područja dječjeg razvoja kako bi adekvatno odgovorilo priro-
di razvoja djeteta. Svojim performansama ICT pomaže holistički, cjelokupni 
dječiji razvoj. Obično se kao nedostaci primjene ICT-a u nastavnom procesu 
ističu smanjena aktivnost nastavnika i ostvarena komunikacija sa učenicima. 
Međutim, nastavnik ima mogućnost da smjenjuje korišćenje ICT-a u nastavi 
matematike sa vlastitom neposrednom komunikacijom sa učenicima, vodeći 
računa da predviđene aktivnosti u potpunosti realizuje, a da planirane aktiv-
nosti vode ostvarenju definisanog matematičkog cilja i zadataka. Brojna istra-
živanja su pokazala da je motivacija učenika u nastavi sa primjenom informa-
cionih tehnologija mnogo veća nego u tradicionalnoj nastavi. Razumijevanje 
mnogih apstraktnih matematičkih pojmova uz primjenu ICT-a postaje do-
stupnije nego u uobičajenoj nastavi. Sve ovo zahtijeva veću angažovanost i 
pripremu nastavnika u fazi pripremanja realizacije nastave. Nastavnik uz 
primjenu ove tehnologije može da integriše programske ciljeve unutar pred-
meta ili sa drugim predmetima, što zahtijeva dobar plan slijeda aktivnosti za 
učenike (Spremić, 2007). 

Nastavna praksa pokazuje da u radu najčešće dominira tradicionalan 
pristup organizaciji i realizaciji nastave uopšte, pa samim tim i nastave mate-
matike, u kojoj učenik još uvijek ima pasivnu ulogu a nastavnik se predstavlja 
dominantnim izvorom saznanja. Primarni razlog za ovakvo stanje je inert-
nost i nespremnost škole i nastavnika da prihvate inovativne modele kao ba-
zične i svakodnevne potrebe vaspitno-obrazovnog procesa (Radojičić, 2011). 
Osavremenjivanje nastavnih planova u osnovnoj školi, u kojima se nudi više 
praktičnih aktivnosti za rješavanje problemskih situacija, od posebne je va-
žnosti da se učenje doživi kao zabava i zadovoljstvo (Lee, Kim, Yoon, 2015). 
Tradicionalna nastava, koja uči činjenicama, i to tako što znanja dijeli u po-
jedinačne oblasti koji nemaju dodira jedne sa drugim, ne može da pripremi 
i osposobi učenike za savremeni način življenja i svijet koji se transformiše 
velikom brzinom.  
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Metodologija istraživanja

Predmet i cilj istraživanja. Predmet istraživanja je mišljenje nastavnika 
o korišćenju ICT-a u nastavi matematike u mlađim razredima osnovne škole. 
Cilj istraživanja je da se na temelju iskustvenog mišljenja nastavnika utvrdi 
potreba korišćenja ICT-a u nastavnom procesu i identifikuju eventualni pro-
blemi koji otežavaju i/ili sprečavaju primjenu iste u realizaciji programskih 
ciljeva iz matematike na ranom školskom uzrastu.

Uzorak istraživanja. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od dvjesta 
dvadest nastavnika od prvog do petog razreda osnovne škole iz šest gradova u 
Crnoj Gori. Riječ je o namjernom i prigodnom uzorku.

Metod istraživanja. U istraživanju je korišćen upitnik. Upitnik nam je 
poslužio da dobijemo, neposredno od ispitanika, tražene podatke o proučava-
nom problemu. Upitnikom su zastupljena pitanja koja su definisana u skladu 
sa datom problematikom i odnosila su se na utvrđivanje: mišljenja nastavni-
ka o ICT-u kao važnom potpornom sredstvu u početnoj nastavi matematike; 
zastupljenosti ICT-a u neposrednom radu nastavnika u nastavi matematike; 
osposobljenosti nastavnika za korišćenje ICT-a u nastavi matematike; dostup-
nosti ICT-a u neposrednoj nastavnoj praksi u školi (učionici/kabinetu), isku-
stva nastavnika u realizaciji nastave matematike u mlađim razredima osnovne 
škole uz primjenu ICT-a; mišljenja nastavnika o ICT-u kao potrebi u počet-
noj nastavi matematike; mišljenja nastavnika o ICT-u kao izazovu ili potrebi 
u početnoj nastavi matematike; problema koji otežavaju ili onemogućavaju 
primjenu ICT-a u realizaciji početne nastave matematike; prijedloga mjera iz 
ugla nastavnika za unapređenje nastavne prakse u realizaciji matematičkih 
ciljeva u prva dva ciklusa osnovne škole uz primjenu ICT-a.

Organizacija istraživanja

U organizaciju ovog istraživanja uključen je autor rada. Ispitanicima je 
bila zagarantovana anonimnost podataka dobijenih upitnikom koji su popu-
njavali. Na taj način smo smanjili mogućnost davanja „poželjnih” odgovora. 
Podaci su prikupljeni tokom maja, juna i septembra mjeseca 2017. godine.

Rezultati istraživanja

Istraživanje je obavljeno tokom maja, juna i septembra mjeseca 2017. 
godine, na uzorku od 220 učitelja u prvom i drugom ciklusu osnovne škole 
u šest gradova Crne Gore (Podgorica, Nikšić, Budva, Herceg Novi, Berane i 
Bijelo Polje). 
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U radu su date frekvencije, kao objektivni statistički pokazatelji varijabli, 
na osnovu kojih možemo jasno uočiti dinamiku iskazanih odgovora ispitanika 
koja odslikava stanje proučavanog problema u nastavi matematike u prva dva 
ciklusa osnovne škole. Zaključci do kojih smo došli produkovali su prijedlog 
mjera za unapređenje organizacije i realizacije početne nastave matematike u 
mlađim razredima osnovne škole. 

Tabela 1. Stručna sprema ispitanika i radno iskustvo u nastavnom procesu

Stručna sprema ispitanika i radno iskustvo 
u nastavnom procesu

Broj ispitanika Procenat 

Visoka stručna  sprema 212 96.36%

Viša stručna sprema 8 3.63%

Radno iskustvo od 0 do 10 godina 67 30.45%

Radno iskustvo od 11 do 20 godina 108 49.09%

Radno iskustvo od više od 20 godina 45 20.45%

Ukupno 220 100%

Na osnovu prikazanih podataka uočavamo da je istraživanjem obuhva-
ćena heterogena struktura ispitanika (Tabela 1), kako po stručnoj spremi tako 
i po radnom iskustvu. Takođe, uočavamo da dominira grupa ispitanika sa vi-
sokom stručnom spremom (212 ili 96.36%) u odnosu na ispitanike sa višom 
stručnom spremom (8 ili 3.63%). Analizom uzorka po radnom iskustvu pri-
mjećujemo da je najveći broj ispitanika (108 ili 49.09%) u kategoriji od 11 do 
20 godina radnog iskustva, zatim slijedi kategorija od 0 do 10 godina radnog 
iskustva (67 ili 30.45%) i na kraju kategorija više od 20 godina radnog isku-
stva (45 ili 20.45%), što govori da je riječ o relativno podmlađenom nastav-
nom kadru jer imamo približno 80% ispitanika (175) u kategoriji do 20 godina 
radnog iskustva. 

Tabela 2. Frekvencija odgovora ispitanika o ICT-u kao potpornom sredstvu u početnoj 
nastavi matematike

U kojoj mjeri se ICT može smatrati potpornim 
sredstvom u početnoj nastavi matematike?

Broj ispitanika Procenat 

U izuzetno velikoj mjeri 128 58.18%

U velikoj mjeri 73 33.18%

U dovoljnoj mjeri 19 8.63%

U maloj mjeri 0 0.00%

U izuzetno maloj mjeri 0 0.00%

Ukupno 220 100%
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Na pitanje U kojoj mjeri se ICT može smatrati potpornim sredstvom u počet-
noj nastavi matematike? dobili smo ohrabrujuće odgovore. Nastavnici u naj-
većem broju slučajeva (128 ili 58.18%) smatraju da se ICT u izuzetno velikoj 
mjeri može smatrati potpornim sredstvom u početnoj nastavi matematike, 
dok trećina ispitanika (73 ili 33.18%) dijeli mišljenje u velikoj mjeri, a svega 
19 ili 8,63% ispitanika je pri mišljenju u dovoljnoj mjeri. Budući da smo imali 
ponuđena još dva odgovora, interesantno je da niko od ispitanika ne smatra 
da se ICT u maloj mjeri ili u izuzetno maloj mjeri može smatrati potpornim 
sredstvom u početnoj nastavi matematike. Uzimajući u obzir činjenicu da 
savremeno društvo karakteriše intenzivan razvoj informacione komunikaci-
one tehnologije to možemo koristiti kao objašnjenje zašto su nastavnici do-
minantno mišljenja da se u izuzetno velikoj mjeri ista može posmatrati jakim 
potpornim sredstvom u sticanju matematičkih znanja na ranom školskom 
uzrastu.   

Tabela 3. Frekvencija odgovora ispitanika po pitanju zastupljenosti ICT-a u neposred-
nom radu nastavnika u nastavi matematike 

U kojoj mjeri smatrate da je zastupljena ICT 
u neposrednom radu nastavnika u nastavi 
matematike? 

Broj ispitanika Procenat 

U izuzetno velikoj mjeri 0 0.00%

U velikoj mjeri 0 0.00%

U dovoljnoj mjeri 0 0.00%

U maloj mjeri 89 40.45%

U izuzetno maloj mjeri 131 59.54%

Ukupno 220 100%

Istraživanje je pokazalo da nastavnici u najvećem broju slučajeva sma-
traju da se ICT u izuzetno maloj mjeri (131 ispitanik ili 59,54%) ili u maloj 
mjeri (89 ispitanika ili 40,45%) primjenjuje u nastavnom procesu. Nemamo 
nijedan odgovor ispitanika koji dijeli mišljenje da je u izuzetno velikoj mjeri, 
odnosno u velikoj mjeri ili u dovoljnoj mjeri ICT zastupljena u neposrednom 
radu nastavnika u nastavi matematike. Ako uporedimo dobijene rezultate na 
ovo pitanje sa prethodnim pitanjem možemo konstatovati da nastavnici imaju 
izuzetno visoko mišljenje o ICT kao potpornom sredstvu u realizaciji početne 
nastave matematike, ali i pored takvog mišljenja njena primjena u nastavi je 
minimalna, što nas upućuje na utvrđivanje razloga takvog stanja. Postavlja 
se pitanje: Zašto nastavnici ICT smatraju jakim potpornim sredstvom u nastavi 
matematike, a s druge strane su njihove procjene zastupljenosti iste u nastavnom 
procesu izuzetno niske? Razlozi mogu biti različiti i kreću se u dijapazonu od 
nekompetentnosti nastavnika za njeno korišćenje u radu do nedostupnosti 



 139

Методички аспекти наставе математике IV

pomenute tehnologije u nastavnom procesu (učionici/kabinetu). Zato smo is-
pitali i razloge takvog stava ispitanika (Tabela 4 i Tabela 5). 

Tabela 4. Frekvencija odgovora ispitanika po pitanju osposobljenosti za korišćenje ICT 
u nastavi matematike

U kojoj mjeri se smatrate osposobljenim za 
korišćenje ICT u nastavi matematike?

Broj ispitanika Procenat 

U izuzetno velikoj mjeri 67 30.45%

U velikoj mjeri 125 56.81%

U dovoljnoj mjeri 25 11.36%

U maloj mjeri 3 1.36%

U izuzetno maloj mjeri 0 0.00%

Ukupno 220 100%

Rezultati do kojih smo došli (Tabela 4) pokazuju da nekompetentnost 
nastavnika nije razlog niskog stepena primjenljivosti ICT u nastavi matema-
tike. Dakle, na pitanje u kojoj mjeri se smatraju osposobljenim za korišćenje 
ICT u nastavi matematike dominira odgovor u velikoj mjeri (125 ispitanika 
ili 56.81), zatim u izuzetno velikoj mjeri (67 ispitanika ili 30.45%), u dovoljnoj 
mjeri (25 ispitanika ili 11.36%) i u maloj mjeri (3 ispitanika ili 1,36%), dok nije 
bilo ispitanika koji smatraju da su u izuzetno maloj mjeri osposobljeni za kori-
šćenje ICT-a u nastavi matematike. Odgovori ispitanika ukazuju da u školama 
nema uslova za primjenu ICT-a, jer činjenica da su nastavnici osposobljeni 
za korišćenje savremene informacione tehnologije, a ona se ne primjenjuje u 
radu potvrđuje da škole ne posjeduju datu opremu za njenu primjenu.

Tabela 5. Frekvencija odgovora ispitanika po pitanju dostupnosti ICT-a u neposrednoj 
nastavnoj praksi u školi (učionici/kabinetu)

U kojoj mjeri je ICT dostupna u 
neposrednoj nastavnoj praksi u školi 
(učionici/kabinetu)?

Broj ispitanika Procenat 

U izuzetno velikoj mjeri 0 0.00%

U velikoj mjeri 0 0.00%

U dovoljnoj mjeri 0 0.00%

U maloj mjeri 23 10.45%

U izuzetno maloj mjeri 197 89.55%

Ukupno 220 100%
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Odgovori ispitanika na pitanje dostupnosti ICT-a u neposrednoj na-
stavnoj praksi u školi (učionici/kabinetu) (Tabela 5) nam ukazuju na ozbi-
ljan nedostatak naših škola po pitanju opremljenosti za savremenu nastavu. 
Interesantno je da niko od ispitanika nije mišljenja da škola u kojoj radi ima 
dostupnu informacionu komunikacionu tehnologiju (u izuzetno velikoj mjeri, 
u velikoj mjeri ili u dovoljnoj mjeri) u učionicama i kabinetima u kojima izvode 
nastavu matematike. Izuzetno mali broj ispitanika (23 ili 10.45%) smatra da 
u maloj mjeri imaju dostupnu navedenu opremu u učionici u kojoj rade, dok 
je ostalih 197 ispitanika ili 89.55% pri stavu da u izuzetno maloj mjeri ima do-
stupnu opremu u neposrednoj nastavnoj praksi u školi u kojoj rade. Dobijeni 
odgovori potvrđuju našu pretpostavku da i pored afirmativnog mišljenja na-
stavnika o ICT-u u nastavi matematike ona je na izuzetno niskom nivou pri-
mjenljivosti usljed nedostatka iste u radnom prostoru nastavnika. 

Tabela 6. Frekvencija odgovora ispitanika po pitanju iskustva u realizaciji početne 
nastave matematike uz primjenu ICT-a

U kojoj mjeri imate iskustvo u realizaciji 
početne nastave matematike uz primjenu 
ICT-a?

Broj ispitanika Procenat 

U izuzetno velikoj mjeri 0 0.00%

U velikoj mjeri 0 0.00%

U dovoljnoj mjeri 0 0.00%

U maloj mjeri 137 62.27%

U izuzetno maloj mjeri 83 37.72%

Ukupno 220 100%

Na osnovu utvrđivanja stava nastavnika o iskustvu u realizaciji početne 
nastave matematike uz primjenu ICT-a dobili smo podatke (Tabela 6) koji nam 
kazuju da je najveći broj ispitanika (137 ili 62.27%) pri stavu u maloj mjeri, 
dok ostali dio ispitanika (83 ili 37.72%) u izuzetno maloj mjeri ima iskustvo u 
korišćenju informacione komunikacione tehnologije u realizaciji početne na-
stave matematike. Po pitanju iskustva nastavnika u realizaciji početne nasta-
ve matematike uz primjenu ICT-a imamo zaista zabrinjavajuću situaciju koja 
se može objasniti nedostatkom ICT-a u nastavnom ambijentu (učionici/kabi-
netu). Dakle, dobijeni odgovori ispitanika upućuju na mišljenje da u školama 
ne postoje adekvatni uslovi za primjenu ICT-a u realizaciji nastave uopšte, a 
samim tim i nastave matematike, što je zaista neshvatljivo za organizaciju 
nastave u eri razvoja i primjene informacione tehnologije.  
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Tabela 7. Frekvencija odgovora ispitanika po pitaju potrebe za ICT-om u početnoj 
nastavi matematike 

U kojoj mjeri smatrate da je ICT potrebna 
u realizaciji početne nastave matematike? 

Broj ispitanika Procenat 

U izuzetno velikoj mjeri 144 65.45%

U velikoj mjeri 76 34.54%

U dovoljnoj mjeri 0 0.00%

U maloj mjeri 0 0.00%

U izuzetno maloj mjeri 0 0.00%

Ukupno 220 100%

Na osnovu dobijenih podataka možemo konstatovati da nastavnici domi-
nantno smatraju da je ICT potrebna u realizaciji početne nastave matematike. 
Najveći broj ispitanika (144 ili 65.45%) dijeli mišljenje da je ICT u izuzetno 
velikoj mjeri potrebna, dok je nešto više od trećine ispitanika (76 ili 34.54%) 
pri stavu da je ICT u velikoj mjeri potrebna u realizaciji početne nastave ma-
tematike. Dobijeni odgovori ispitanika su ohrabrujući po pitanju shvatanja 
značaja ICT-a u nastavnom procesu, što je dobra pretpostavka želje i potrebe 
nastavnika da primijeni tehnologiju novije generacije u realizaciji nastave ma-
tematike u mlađim razredima osnovne škole.   

Tabela 8. Frekvencija odgovora ispitanika po pitaju mišljenja nastavnika o ICT-u kao 
izazovu ili potrebi u početnoj nastavi matematike

Da li je ICT po vašem mišljenju više izazov 
ili potreba u početnoj nastavi matematike?

Broj ispitanika Procenat 

Izazov 0 0.00%

Potreba 220 100%

Ukupno 220 100%

Interesantno je da na pitanje kako nastavnici posmatraju ICT u početnoj 
nastavi matematike imamo potpuno jednoglasan stav svih ispitanika, bez ob-
zira na strukturu uzorka po radnom iskustvu i stručnoj spremi. Svi nastavnici 
(220 ispitanika ili 100%) ICT smatraju potrebom, a ne i izazovom u početnoj 
nastavi matematike. Ovakav odgovor ispitanika je produkovan nedostatkom 
savremene opreme u nastavi matematike koja postaje njihova sušta potreba u 
cilju modernizacije procesa učenja, kvalitetnijeg obrazovanja učenika i eman-
cipovanijeg razvvoja nastavničke profesije. 

Na otvoreno pitanje utvrđivanja realnih problema koji otežavaju ili 
onemogućavaju primjenu ICT-a u realizaciji početne nastave matematike 
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ispitanici su iznijeli brojne probleme iz nastavne prakse od kojih izdvajamo 
najučestalije:

•	 neopremljenost učionica savremenom informacionom tehnologijom,

•	 neposvećenost institucije inoviranom načinu učenja,

•	 nemotivisanost nastavnika za primjenu ICT-a u nastavi,

•	 nedostatak programa za primjenu ICT-a u realizaciji matematičkih 
sadržaja,

•	 preovlađujući tradicionalni pristup učenju,

•	 neusklađenost udžbenika matematike sa informacionim sistemom 
poučavanja,

•	 nekompetentnost nastavnog kadra.

Dobijeni odgovori ispitanika ukazuju na to da nastavnici ističu kao naj-
problematičnije nedostatak ICT-a u učionicama i tu još ističu neposvećenost 
institucije inoviranom načinu učenja, ali isto tako uočavamo prisutnu samo-
kritičnost koja se prepoznaje u nemotivisanosti nastavnika za inovativne mo-
dele učenja i nekompetentnosti nastavnika za organizaciju nastavnog procesa 
uz ICT podršku.

Nastavnicima smo na kraju dali mogućnost da daju prijedlog mjera, iz 
svog ugla, za unapređenje nastavne prakse u realizaciji matematičkih ciljeva 
u prva dva ciklusa osnovne škole uz primjenu ICT-a. U tom pravcu smo dobili 
zaista konstruktivne prijedloge koji su se odnosili na: opremanje radnog pro-
stora savremenom informacionom tehnologijom, osposobljavanje nastavnika 
za primjenu ICT u radu, pripremanje i prilagođavanje udžbeničke literature 
informacionom sistemu učenja, nabavku i instalaciju matematičkih softvera 
za sticanje i utvrđivanje matematičkih znanja u školi.

Zaključak sa priјedlogom mjera     

Globalno obrazovanje postavlja nove standarde kojih se svako društvo 
mora prihvatiti ukoliko želi da postane dio razvijenog svijeta. Ti standardi 
prije svega zahtijevaju prilagođavanje nastavnog procesa stvarnom životu. 
Zato se čini da će vrlo brzo doći dan uvođenje novih – savremenih sistema za 
učenje. Savremena informaciona tehnologija je danas postala masovno pri-
mjenljiva kako u nastavnom procesu tako u svakodnevnom životu pojedinca. 
Matematička pismenost postaje prepoznata kao okosnica globalnog društve-
nog razvitka, što će značajno uticati na osavremenjivanje nastave matematike 
od njenih najranijih koraka.  

Istraživanje je pokazalo da su nastavnici svjesni i podržavaju ICT u na-
stavi matematike kao izuzetno važno potporno sredstvo, te da se smatraju 
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u velikoj mjeri osposobljenim za realizaciju nastave matematike uz podršku 
ICT-a, ali da je vrlo malo ili uopšte ne koriste u radu usljed njene nedostupno-
sti u neposrednoj nastavnoj praksi (učionici/kabinetu), što implicira minimal-
na iskustva nastavnika u realizaciji nastave matematike u mlađim razredima 
osnovne škole uz primjenu ICT-a. No, i pored navedenih poteškoća, mišljenja 
nastavnika o ICT kao potrebi u početnoj nastavi matematike su izuzetno vi-
soka pa istu doživljavaju isključivo kao potrebu, ali ne i izazov u svom radu. 
Uvažavajući činjenicu da učenici na ranom školskom uzrastu odrastaju u sre-
dini u kojoj se koristi savremena informaciona tehnologija, to imaju pravo da 
im se organizuje nastava ne samo matematike već i drugih nastavnih predme-
ta uz podršku ICT-a. Početna nastava matematike, kao dio ukupnog nastav-
nog procesa, ne bi trebalo da predstavlja barijeru u razumijevanju i usvajanju 
matematičkih pojmova uz podršku ICT-a. Uzimajući u obzir sve relevantne 
faktore do kojih smo istraživanjem došli, uključujući prijedloge ispitanika po 
pitanju unapređenja procesa sticanja matematičkih znanja u mlađim razredi-
ma osnovne škole kroz primjenu ICT-a, predlažemo sljedeće mjere:

•	 opremanje učionica savremenom ICT opremom,

•	 inoviranje programskih sadržaja u skladu sa novom tehnologijom učenja,

•	 obezbjeđivanje adekvatnih programskih softvera,

•	 organizovanje obuke nastavnika za korišćenje ICT-a u nastavi.
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ICT AS A CHALLENGE OR NEED IN INITIAL TEACHING 
OF MATHEMATICS

Summary: The paper presents a research on the use of ICT in teaching math-
ematics in lower grades of elementary school.  In the initial teaching of math-
ematics, in spite of numerous curriculum reforms, textbooks, worksheets and 
workbooks remain predominantly used. Whether they are sufficient and the only 
source of knowledge in the XXI century is becoming a very sensitive issue. ICT 
on the other hand offers many possibilities and greatly facilitates the process of 
understanding the learned content. 

The aim of this paper is to examine the opinion of teachers on the use of 
ICT in teaching mathematics, determine the need for its use in the teaching pro-
cess and identify problems that impede and/or prevent its application in the im-
plementation of learning outcomes in mathematics at an early school age. The 
sample of the research included two hundred twenty teachers from first to fifth 
grade in six cities in Montenegro. The research has shown that ICT is needed in 
the organization and realization of the initial teaching of mathematics, but due to 
its lack in educational institutions, its use becomes impossible. 

Keywords: ICT, initial teaching of mathematics, students, teachers.
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КРИТИЧКА РАЗМИШЉАЊА О КОРИШЋЕЊУ 

ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОЧЕТНОЈ 

НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Aпстракт: Овај рад даје преглед емпиријских студија које су истражи-
вале имплементацију и употребу рачунара у настави математике, односно 
приказ тренутног стања технологије и њене употребе у математичком образо-
вању. Циљ рада је евалуација истраживачких питања, методологија и теорија 
кроз оквире метафоре „дидактичког четвороугла”. Наша анализа показаће да 
је потребна синтеза и интегрисање досадашњих теоријских оквира о учењу 
математике уз помоћ информационих технологија. Иако је значајан број ис-
траживачких питања која се односе на учење математике уз помоћ техноло-
гије, многа питања остају без одговора. На крају рада, истичемо недовољно 
помињане теме и потребе за даљим дискусијама које могу допринети будућим 
квалитетним студијама.

Кључне речи: почетна настава математике, информационе технологије, 
дидактички четвороугао, настава, учење.

Увод

Савремена настава је добила своју четврту компоненту и традици-
онални дидактички троугао увођењем рачунара и образовних софтвера 
проширила на „дидактички четвороугао”. Ученик, наставник, градиво и 
рачунари са образовним софтверима постали су нови дидактички систем. 
Наместовски (2008) сматра да ученици могу своја већ стечена знања да 
прошире и примене уз помоћ информационо-комуникационих техноло-
гија јер савремени приступи у настави имају за циљ да се стечено теориј-
ско знање примени у пракси. Рачунари пружају ученицима прилику да 
уче математику као истраживачку и динамичну дисциплину, а не као скуп 
закона који се уче напамет. Иако је језик математике заснован на прави-
лима која се морају научити, за мотивацију ученика је битно да се кре-
ћу изван правила како би могли да искажу ствари на језику математике. 
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Примена  компјутера у настави математике укључује напор који се фоку-
сира на проналажење решења и истраживање образаца а не само мемо-
рисање формула, као и на формулисање претпоставки а не само обраду 
задатака.

Познавање и коришћење информационих технологија у савременом 
свету представља један од основних елемената писмености и опште кул-
туре. Развој информационих технологија је у последњих десетак година 
донео значајне промене у образовању. Опремање школа савременом ра-
чунарском опремом и информатичко описмењивање представља један 
од приоритета сталног побољшања образовног система. Обухваћена тема 
укључује преглед студија које су истраживале употребу рачунара у на-
стави математике, ефикасност разних програма за учење и подучавање 
математике и истраживања која су се бавила предностима подучавања уз 
помоћ рачунара, али такође се наводе и запажени недостаци као и пита-
ња професионалног развоја учитеља. На крају рада истакнуте су теме и 
потребе за даљим дискусијама које могу допринети будућим студијама о 
учењу математике уз помоћ технологије.

Приказ тренутног стања технологије и њене употребе у 
математичком образовању

У овом делу рада дат је приказ тренутног стања технологије и њене 
употребе у математичком образовању. Иако су сличне теме биле део раз-
них радних група, у овом делу ћемо се осврнути на конференције Кон-
греса европског истраживања математичког образовања (CERME). Прво-
битно, питања везана за учење уз помоћ технологије на Конгресу спадала 
су под категорију „Средства и технологије”. Касније је назив промењен 
у „Средства и технологија у математичкој дидактици” од другог до петог 
конгреса и „Технологије и ресурси у математичком образовању” од шестог 
до осмог конгреса, што је већ указивало на унапређивање. Растући интер-
ес за ову тему и све више истраживања довело је до поделе на две групе 
на деветом конгресу. Већина радова се фокусирала на понашање учени-
ка и учење приликом коришћења технологија. На пример, квалитативно 
емпиријска студија чији су аутори Каја, Акчакин и Булут (Kaya, Akcakin, 
Bulut, 2013) (о којој се говорило на 8. конгресу) односи се на истраживач-
ко питање: „Да ли употреба Геогебре путем интерактивних белих табли 
као наставно средство утиче на успех ученика у геометрији?” Исто тако, 
експериментална истраживања Килка (Kilic, 2013) о софтверима који ути-
чу на развој геометријског мишљења и способности доказивања у геоме-
трији. Мисфелд и Ејсинг Дун (Misfeldt, Ejsing-Duun, 2015) дали су свој 
допринос учењу математике кроз програмирање. Огроман број студија 
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показује позитиван однос између употребе компјутера и развоја матема-
тичког мишљења у школи, као и да се применом информационих техноло-
гија и мултимедијалних презентација многи математички садржаји могу 
учинити уочљивијим и занимљивијим. Зарнис (Zarnis, 2012) је испитивао 
утицај информационих технологија на побољшање постигнућа ученика 
првог разреда при учењу кругова, троуглова, правоугаоника и квадрата. 
Резултати студија су показали да су настава и учење интерактиван процес 
захваљујући информационим технологијама и да имају позитиван ефекат 
на учење кругова, троуглова, правоугаоника и квадрата.

Рачунари су део живота деце још у раном детињству, као и ученика 
млађих разреда. Размера рачунара и ученика се мења из године у годи-
ну, и то од 1:125 1984. године, до 1:22 1990. године и 1:10 1997. године 
(Clements, 2002). У једном истраживању наставника и деце у четвртом ра-
зреду основне школе из 2006. године, примећено је да је, у поређењу са 
ситуацијом из 2001. године, употреба нових технологија у школи порасла 
(Еurydice, 2009: 207). Бектин податак из 2009. године показује да инфор-
мационе технологије користи скоро половина ученика основне школе нај-
мање једном недељно, односно 46% у настави математике (Becta, 2009). У 
контексту наставе и учења математике, технологија обухвата коришћење 
рачунара и одговарајућих математичких софтвера, Јава алате за интер-
акцију са математичким проблемима, софтвере за геометријску анализу 
података, тестирање знања ученика. У Великој Британији, Европи, САД и 
на другим местима, последњих година  је дошло до стабилног уграђивања 
дигиталних и умрежених технологија у учионицу, са  употребом интерак-
тивне беле табле, виртуелних окружења за учење, образовних компјутер-
ских игара и све већег ослањања на интернет апликације.

Истраживања која су спровеле многобројне институције (Becta, 
Unesco, ISTE, Iso Dynamic и др.) показују да адекватна употреба инфор-
мационе технологије повећава квалитет наставе и исходе учења (Ристић, 
Радовановић, 2013: 93). Адекватно употребљен рачунар са образовним 
софтверима омогућава да ученици могу напредовати индивидуално, у 
складу са својим предзнањима и интересовањима. Анализа међународног 
истраживања ПИСА открила је да они који понекад користе компјутере 
или интернет у школи остварују боље резултате од оних који их никад 
не користе. Постоји позитивна повезаност између дужине коришћења 
информационих технологија и учинка ученика на ПИСА тестовима из 
математике. „Приступ интернету побољшава резултате ученика у наци-
оналним тестовима из енглеског језика, математике и природних наука” 
(Livingstone, 2012). У истраживању из 2007. године које су спровели Леј и 
Џао (Lei, Zhao, 2007) у основним школама, просечне оцене су побољшане 
само из предмета везаних за употребу технологије, тј. за софтверске ресур-
се или игре које су произведене да подрже елементе плана и програма из 
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наставе математике и историје. Технологија може пружити ђацима моћне 
алате за рачунање, конструкцију, визуелно представљање градива и на тај 
начин им омогућити приступачнијим математичке садржаје и концепте 
који би им иначе били исувише сложени за истраживање (Милутиновић, 
2014: 216). Софтвер за вежбање може да помогне млађој деци да развијају 
способност у вешинама као што су бројање и разврставање. Нарочито у 
когнитивном пољу математике, евалуација исхода учења везаних за уче-
ње математике на рачунару код ученика је показала да учење уз помоћ 
рачунара може знатно да помогне у развоју одговарајућих математичких 
вештина и дубљег концептуалног мишљења у поређењу са традицоналном  
методом учења. Уколико су правилно одабране, компјутерске игрице могу 
бити ефективне. Ученици другог разреда који су провели у просеку један 
сат играјући компјутерске игрице у току две недеље су одговорили тачно 
на дупло више питања на тесту из математике од ученика у контролној 
групи (Clements, 2002). У једном приступу, деца су истраживала облике 
користећи графичке програме. Истраживачи (Zaranis, 2012) су примети-
ли да деца уче и разумеју и примењују појмове као што су симетрија, шеме 
и просторни ред. На пример, једна девојчица је преклапајући два троугла 
како би добила квадрат, створила трећи троугао који јој програм није за-
дао. Компјутерско искуство је навело децу да истражују, што је прошило 
границе онога што они могу да ураде. У Великој Британији је спроведено 
истраживање које је показало да дигиталне игре у настави код ученика 
позитивно утичу на решавање проблема, као и на развијање математичког 
мишљења, моторике и др. У једној студији (Clements, 2002) учитељ је да-
вао помоћне инструкције, подстицао је децу да раде заједно, тражећи од 
њих да размишљају и разговарају о својим плановима пре рада на компју-
теру, испитујући их о њиховим плановима и стратегијама. Деца су заједно 
радила на задатку и завршила ефикасно своје задатке, показала су висок 
ниво математичког расуђивања о геомеријским фигурама, као и о броје-
вима и мерама. Баланс између навођења учитеља и сталног испитивања од 
стране деце је неопходан како би деца научила да присвоје нову техноло-
гију. Дискусија целе групе помаже деци да причају о својим стратегијама 
решења и да размисле о томе шта су научили, што је такође добра страна 
подучавања у дидактичком четвороуглу. 

Истраживање које је спроведено код нас показало је да учење помо-
ћу компјутера повољно утиче на повећање мотивисаности ученика за уче-
ње математике, без обзира на претходни успех из овог предмета. Основни 
циљеви извођења наставе помоћу компјутера јесу упознавање ученика са 
математичким појмовима и идејама уз више очигледности, мотивација уче-
ника за самосталан рад и експериментисање. Пружа им се шанса да буду 
активни у учењу, да сами бирају задатке које ће решавати или да више пута 
понављају исте, као и да добију брзо решење задатка (Цветковић, 2014: 264). 
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Лидија Краљ (Краљ, 2008) изваја нека запажања о информационим техно-
логијама, од којих ћемо у раду навести следећа. 

1. ИКТ утиче позитивно на образовна постигнућа у основној школи.

2. Постоји позитивна веза између дужине периода употребе ИКТ-а и 
успеха ученика на ПИСА математичким тестовима.

3. Школе које су боље опремљене ИКТ-ом постижу боље резултате од 
школа које су недовољно или мало опремљене ИКТ-ом.

4. Преко 86% европских учитеља сматра да су ученици мотивисанији и 
пажљивији када се у раду користе рачунари и интернет.

5. ИКТ чини учење успешнијим јер мултимедијална наставна средина 
активира сва чула ученика.

Међутим, у многим школама информационе технологије су непо-
жељне јер запослени нису образовани како да их ефикасно користе у на-
стави.  Запажање пројекта „Деца иду онлајн” (Children go online) у Великој 
Британији извештава о недостацима који се јављају у настави математике 
уз помоћ рачунара. Наиме, у једној студији случаја десетогодишњакиња је 
играла математичку игру где је морала да наводи брод око мапе Шкотске 
уписујући правац у степенима и удаљеност у километрима. Пошто девој-
чица није прочитала упутства и није схватила суштину, она је изгубила у 
више наврата, на крају одустајући и не добијајући повратну информацију 
од учитеља  шта је учинила погрешно (Livingston, 2012). Позитивни зна-
ци у студијама случаја као што је овај наводе мотивационе и креативне 
могућности информационих технологија у почетној настави математике, 
међутим постоје и они који расправљају о томе да је технологија мање бит-
на у односу на то како се она користи. Наведено је и да је играње игрица 
одвлачило пажњу ученицима који имају потешкоће у учењу. Кокс и Мар-
шал (Cox, Marshall, 2007: 64) примећују да „до сада нисмо имали лонгиту-
далних студија великих размера о утицају информационих технологија”. 
Критички разматрајући, они сматрају да нема довољно убедљивих доказа 
да информационе технологије подржавају учење у настави математике, 
нема лонгитудиналних и/или националних процена које су усмерене на 
доказивање да су побољшани  традиционални резултати у почетној наста-
ви математике применом технологија. Они су такође истакли да допринос 
информационих технологија веома зависи од врсте ресурса и предмета 
у ком се користи, што је у супротности са претпоставкама да само зато 
што деца воле да користе технологију то им само по себи даје мотивацију 
која побољшава учење. У већини земаља школе су у фази усвајања инфор-
мационих технологија и одликује их неуједначена употреба. Баланскат 
сматра да постоји неко унапређивање учења и развој, али да нема дубљег 
побољшања у настави (Balanskat et al., 2006: 2). Оно што се може закључи-
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ти јесте да коришћење информационих технологија увећава мотивацију 
ученика и интернет омогућава интерактивне облике наставе, дајући места 
за заједничко учење, што је такође валидан подухват. Резултати разних 
истраживања у свету су доступни и треба искористити сазнања других, али 
не простом имплементацијом већ првенствено прилагођавањем нашем 
образовном систему уз потребну обуку наставника, чиме би се креирао 
најбољи концепт примене информационих технологија у почетној наста-
ви математике. 

Професионални развој

Информационе технологије се третирају као средство за подучавање 
и учење. Потребно је да се будући наставници и учитељи оспособе, како 
би успешно примењивали информационе технологије у реализацији мате-
матичких садржаја. „Учитељ мора бити компетентан како би могао успје-
шно да планира када ће и у којем обиму моћи да користи информациону 
технологију за боље разумевање и квалитетније усвајање математичких 
појмова” (Мићановић, 2012: 56). Активност наставника да интегришу 
технологију у дидактички троугао и тиме прошире систем на дидактички 
четвороугао зависи од неколико детерминанти, пре свега личних, инсти-
туционих и друштвених. Истраживачи као што су Ратвен (Ruthven, 2009), 
Дријверс (Drijvers et al., 2010) и Абуд-Бланшард (Abboud-Blanchard, 2014) 
наглашавају да је неопходно бавити се питањима професионалног развоја 
оних наставника који нису стручњаци за технологију и по њиховом ми-
шљењу раде у неексперименталним условима. Разна истраживања које су 
спровели Завод за статистику, Удружење професора информатике Србије, 
Извршна агенција за образовање медије и културу Европске уније доказују 
да је на нашим просторима становништво слабо информатички писмено. 
Истраживања у Србији (Милутиновић, 2014: 215) указују на то да настав-
ници математике технологију углавном користе недовољно и неадекватно 
у својој настави, како у основним тако и у средњим школама.

Информационе технологије унапређују учење и наставу и подстичу 
брже усвајање знања, али ипак оне нису толико укључене у праксу сва-
кодневног живота. Школе теже мењају наставне планове како би убациле 
компјутере у учионицу, учитељи имају тешкоће у успостављању везе из-
међу традиционалне наставе и образовне технологије; иако технологије 
могу учинити учење математике погоднијим, то захтева улагање у обуку 
наставника и припрему материјала како би такво учење постало ефика-
сније. Промене носе са собом и могућности и изазове на часовима мате-
матике али и у школама уопште, јер увођење информационих техногија 
подразумева разне обуке, мењање наставног плана и програма и поставља 



152

Милинковић, М., Критичка размишљања о коришћењу информационих технологија...

се питање да ли се друштво заиста жели трансформисати како би се техно-
логије уградиле у образовну структуру. Увођење технологије у учионице је 
захтеван процес у погледу ресурса, али далеко је захтевније обезбеђивање 
услова за његово ефикасно коришћење. Промена школа је дуготрајан и 
захтеван процес и много инвестиција тек треба да покаже значајније по-
бољшање у образовној пракси и исходима. Емпиријска истраживања наше 
наставне праксе, првенствено ставова наставника разредне наставе и бу-
дућих учитеља о употреби рачунара представља одраз стања, али и основа 
је за будућа истраживања педагошке праксе. Истраживање које је спровео 
Мићановић (Мићановић, 2012) показује да постоје позитивне тенденције 
у погледу оспособљавања учитеља да користе информационе технологије, 
али и да постоје бројни проблеми које треба отклонити. Слажемо се са на-
водима аутора (Ruthven, 2009; Drijvers et al., 2010; Мићановић, 2012; Сара-
чевић, 2012; Abboud-Blanchard, 2014) да је неопходно стручно усавршава-
ње учитеља у почетној настави математике за коришћење информационих 
технологија у наставном процесу, да знатан број учитеља у наставној прак-
си није оспособљен за практичну примену информационих технологија у 
реализацији почетних математичких садржаја и у великом броју школа не 
постоје објективни услови за примену информационих технологија. За-
нимљиво јесте упоредити налазе истраживања и прегледна истраживања 
стране теорије и праксе са налазима истраживања из домаће наставничке 
праксе. Наставницима је потребно обезбедити све услове, адекватно обра-
зовање и праксу како би на што бољи начин користили рачунаре у настави 
математике и оне моделе који су се показали као ефикасни.

Закључак

Ефикасно интегрисање технологије у наставни план и програм захте-
ва напор, време и посвећеност, а наставници морају имати помоћ при уче-
њу како да интегришу компјутере у наставу, користећи оне моделе који су 
се показали као ефективни. Разна истраживачка питања се брзо појављују 
и пре него што се претходна довољно истраже, потребна је синтеза и ин-
тегрисање досадашњих теоријских оквира о учењу математике уз помоћ 
технологије. Иако је значајан број радова који се односе на учење уз техно-
логију, многа питања остају као тема неким од наредних истраживања. На 
пример, шта је најбитнији математички садржај који постоји на интернету 
и како га пронаћи, који је добар онлајн материјал за учење, како интернет 
апликације доприносе мотивацији у настави математике. Истраживања 
која се односе на рад са специфичном групом  ученика (ученици са лошим 
успехом, даровити ученици, ученици са инвалидитетом) у дидактичком 
четвороуглу остају важна питања за будућа истраживања.
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Како бисмо стекли праву слику о стању информатичке писмености 
код ученика млађих разреда и њихових учитеља на нашим просторима по-
требно је спровести истраживање, важно је утврдити и слику стања опрема 
из школа и квалитета стечених знања у случају редовног коришћења ин-
формационих технологија. Емпиријска истраживања наше наставне прак-
се, првенствено ставова наставника разредне наставе и будућих учитеља 
о употреби рачунара представља одраз стања, али и основа је за будућа 
истраживања педагошке праксе. Занимљиво јесте упоредити налазе ис-
траживања и прегледна истраживања стране теорије и праксе са налазима 
истраживања из домаће наставничке праксе.

Унапређивање наставе је сложен процес, информациона технологија 
сама по себи неће допринети унапређивању наставног процеса. За ефика-
сно интегрисање технологије у почетну наставу математике неопходно је 
оспособљавање наставника, развијање њихових компетенција од почетка 
њиховог образовања током студија. Неки психолози наглашавају замерку 
да однос човека са машином никада не може имати онај квалитет као од-
нос човека са човеком, односно да је комуникација ученика и наставника 
природнија и богатија него када ученик комуницира са рачунаром. Међу-
тим, психолошку баријеру треба премостити, јер рачунар у настави мате-
матике не служи да замени наставника него да га допуни и од дидактичког 
троугла унапреди наставу у дидактички четвороугао. Проблем се не нала-
зи у великом очекивању од информационих технологија у образовању, већ 
у чињеници да потпуна и квалитетна примена информационих технологи-
ја у организацији наставе математике захтева темељне промене, почевши 
од окружења у коме се одвија настава и учење било ког предмета. У већини 
школа у Србији, али и у другим земљама, примењује се традиционалан 
начин рада уз мање помаке у коришћењу информационе технологије. По-
следица тога је спори напредак који је често везан за економски развој др-
жаве. Примена информационих технологија у образовању није само тех-
ничко питање, већ се поставља питање приоритета у финансирању, мисији 
и визији школа. При дефинисању образовних циљева треба узети у обзир 
нове могућности које пружа технологија, интернет, мултимедија. Резулта-
ти бројних истраживања у свету су доступни и треба искористити сазнања 
других, али не простом имплементацијом већ првенствено прилагођава-
њем нашем образовном систему, уз потребну обуку стручњака, чиме би се 
креирао најбољи концепт примене информационих технологија.
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CRITICAL THINKING OF THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN THE INITIAL TEACHING OF 

MATHEMATICS

Summary: This paper reviews empirical studies which researched the imple-
mentation and use of computers in teaching mathematics, that is the representa-
tion of the current state of the technology and its use in mathematics education. 
The aim of the paper is to evaluate research questions, methodologies and theori-
es through the framework of the “didactical tetrahedron” metaphor. The analysis 
has showed that it is necessary to synthesize and integrate the previous theore-
tical framework on learning mathematics with the help of information technolo-
gies. Even though there is a significant number of research questions related to 
learning mathematics using technologies, a lot of questions remain unanswered. 
The final part of the paper highlights the insufficiently mentioned topics and the 
need for further discussions that can contribute to future quality studies.

Keywords: initial teaching of mathematics, information technologies, didac-
tical tetrahedron, teaching, learning.
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ПОЧЕТНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ КРОЗ 

УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ

Апстракт: С обзиром на чињеницу да једна особа – васпитач реализује 
васпитно-образовни процес из свих области рада и има целовит увид у пред-
знања, могућности и постигнућа деце, реализација усмерених активности 
пружа посебне погодности за примену корелације и интегративног приступа. 
Околина за дете представља неисцрпни извор знања, утисака, емоција, дожи-
вљаја. Она подстиче дете да свакодневно богати своја сазнања и искуства, да 
истражује, открива, развија своје мишљење, вештине и умећа. Особине пред-
мета и појава у својој околини деца би требало да упознају сопственом ак-
тивношћу – посматрањем, поређењем, практичним радњама, испробавањем 
и проверавањем претпоставки, функционалним и конструктивним играма, 
итд. С обзиром на то да своје окружење деца посматрају целовито и синте-
тички, као јединствену целину, интердисциплинарни и комплексни садржаји 
Упознавања околине омогућавају различите начине корелације и интеграције 
са садржајима осталих области рада. У раду ће бити истакнуте и критички 
сагледане могућности планирања и организације усмерених активности из 
Методике упознавања околине и Методике развоја почетних математичких 
појмова применом интегративног приступа и корелације, наведени и илустро-
вани конкретни примери реализације одређених садржаја. Искуства показују 
да интегративни васпитно-образовни рад, осим усвајања знања, доприноси и 
развијању мисаоних способности, креативности, физичких, конативних и со-
цијалних компетенција не само деце, већ и васпитача.

Кључне речи: интеграција, корелација, интегративни приступ, Методика 
упознавања околине, Методика развоја почетних математичких појмова.

Увод

Чињеница од које смо у овом раду пошли јесте да би знања која 
деца усвајају у предшколским установама требало да буду функционал-
но и смислено повезана. Садржаји једне области рада не би требало да 
у потпуности буду одвојени, неповезани и изоловани од других области 
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васпитно-образовног рада, као што је то случај са предметима у основној 
школи. Строго дисциплинаран приступ, у коме су појаве и догађаји развр-
стани као предметна подручја одређених наука, на предшколском (деца 
3–6 година) узрасту није ни погодан ни пожељан јер деца овог узраста 
појавама и збивањима из свог окружења прилазе целовито, „полазећи од 
њихових међусобних и видљивих веза” (Спремић-Солаковић, 2009: 401). 
Остваривање „дубље” везе међу областима рада и њихово повезивање на 
вишем нивоу, што за последицу има развој виших облика мишљења и сти-
цање функционалних знања, омогућава интегративни приступ васпитно-
образовном раду. 

Предности и значај интегративног приступа

Интегративни приступ, према Ђорђевићу, подразумева „сагледавање 
различитих димензија једног проблема, из различитих углова и са разли-
читих страна” (Ђорђевић, 2007: 77). Интеграција је процес или појава која 
за резултат има целовитост, међусобну (унутрашњу или спољашњу) по-
везаност самих делова одређене области, научне дисциплине, наставног 
предмета. Подразумева међусобно повезивање васпитно-образовних са-
држаја из различитих области рада. 

Интегративни приступ пружа могућности за учење путем открића, 
учење истраживањем, кооперативно учење, искуствено учење, учење кроз 
игру, а дете у игри развија бројне способности (перцептивно-моторне, ин-
телектуалне, социоемоционалне, комуникационе и креативне), које по-
следично постају све отвореније за нове активности, у оквиру „зоне наред-
ног развитка” (Vigotski, 1996).

Интеграцијом садржаја избегава се непотребно понављање, штеди се 
време и енергија (Спремић-Солаковић, 2009: 408), а знања која се усвајају 
су систематичнија, квалитетнија и применљивија. Децу нема разлога опте-
рећивати сличним садржајима у оквиру више васпитно-образовних обла-
сти и на неколико усмерених активности када се исти1 ефекти могу оства-
рити током једне активности, тематског дана, седмице или месеца квали-
тетном и адекватном организацијом и применом интегративног приступа. 
Васпитно-образовни процес је динамичнији, интелектуално вреднији и 
емотивно богатији, јер су деца успешнија, више и боље мотивисана ако 
су садржаји учења „животни и ако задовољавају њихове потребе, циљеве 
и интересе” (Буљубашић-Кузмановић, 2007: 150). Истовремено, васпита-
чи рационалније и економичније врше избор и припремање средстава за 

1 А можда и већи (бољи) – примедба аутора
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реализацију усмерених активности, док су деца спремнија и расположе-
на да испуне захтеве које васпитачи постављају (Golubović-Ilić, Ćirković-
Miladinović, 2018).

Интегративни приступ подржава целовит развој деце, не усредсређује 
се на издвојене, углавном когнитивне аспекте; деца су активна – истражују, 
проверавају, решавају проблеме, постављају питања и трагају за одговори-
ма; омогућава сагледавање различитих димензија једног проблема, што 
доприноси већем квалитету и трајности стечених знања. Успостављањем 
веза међу различитим деловима садржаја и васпитно-образовним обла-
стима, знања која деца усвајају су повезана у систем који дуже „одолева” 
процесу заборављања. Интегративни приступ развија и подстиче диску-
сију, иницијативност, отвореност, флексибилност, критичко мишљење, са-
мовредновање, самокритичност и прилагодљивост новим ситуацијама, а 
деца такав начин учења  доживљавају „као спонтан начин усвајања нових 
знања, јер они у овом периоду живота и свет око себе доживљавају на исти 
начин” (Лукић-Радојичић, 2011: 369).

Правила и „рецепти” за успешну и, у сазнајном смислу, квалитетну 
примену интегрисаног приступа не постоје, али је важно да се она изводи 
неусиљено, неизвештачено и онда када за то постоје оправдани разлози. 
Благовремено планирање и осмишљавање које ће области васпитно-обра-
зовног рада, садржаје и делове градива повезати и на који начин ће оства-
рити интеграцију једна је од професионалних обавеза васпитача. Такође, 
интегрисани приступ не би требало примењивати по сваку цену, већ само 
онда када је могуће успоставити функционалне везе међу областима и њи-
ховим садржајима које ће имати за последицу боље разумевање и схвата-
ње, дуже и боље памћење садржаја и могућност практичне примене усво-
јених знања.

Зашто интегрисати садржаје Методике развоја почетних 
математичких појмова (МРПМП) и Методике упознавања 
околине (МУО)

Околина коју упознаје за дете је, после породице, вртића и васпит-
не групе, непосредно природно окружење. Дете ствари које га окружују 
додирује, испробава, ослушкује, посматра, игра се и манипулише разним 
предметима. Не задовољава се само пасивним посматрањем природне и 
друштвене средине и готовим знањима добијеним од стране одраслих, већ 
у директном контакту са објективном стварношћу стиче прва искуства о 
облицима и материјалима, појавама, процесима и односима, односно о 
физичком свету око себе. У раном детињству своје окружење не схвата 
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реално, већ га доживљава глобално и неиздефинисано, способније је да 
уочава спољне карактеристике предмета, појава и односа, него да схвата 
суштинске, битне карактеристике (Цвјетићанин, 2013).

Околина и непосредно окружење за дете узраста од 3 до 6 година 
представљају неисцрпни извор знања, утисака, емоција и доживљаја. Они 
подстичу дете да свакодневно богати своја сазнања и искуства о свету око 
себе, с једне стране, док с друге оно обогаћује своје утиске и „слику” о 
спољном свету. Средина подстиче развијање различитих облика мишље-
ња детета, а утиче и на развој дечјих вештина и умећа. Према Каменову 
(1997), васпитачи би требало да задовоље тежњу деце за разумевањем зби-
вања у природи, да проширују њихова интересовања и да их при сусрету 
са многим природним законитостима наводе на разумевање о њој у грани-
цама њихових могућности. Само континуираним и адекватним подстица-
њем, охрабрењима и пружањем помоћи васпитача и родитеља деци током 
упознавања њиховог природног и друштвеног окружења, она ће бити оспо-
собљена за активно и ставаралачко учествовање у животу.

Развој почетних математичких појмова, као и појмова о природи, 
мора бити усклађен са развојним карактеристикама и карактеристикама 
процеса учења предшколског детета. Предшколско дете се одликује мно-
гим специфичностима, посебно израженим на пољу сазнајног развоја. Ре-
ални свет и дешавања у непосредној околини често делују на децу нера-
зумљиво и збуњујуће. На васпитачима је велика одговорност да сачувају 
њихову природну радозналост и потребу за сазнавањем, и помогну им да 
сталним истраживањем богате своје искуство и развијају властити однос 
према спољашњем свету. Из тих разлога потребно је обезбедити довољно 
подстицајну средину и ситуације које ће деци бити интересантне, не сузби-
јати неуобичајене идеје и предлоге, невероватне претпоставке и закључке, 
већ уважавати њихово право на грешке. Мотивација, охрабривање и по-
хваљивање деце да одступају од рутинских поступака, да реструктурирају 
своја искуства и доводе их у нове односе, испробавају различита оригинал-
на решења имају велики утицај на развој самосталности, самопоуздања и 
самоуверености деце. Ослобађање од стереотипа у мишљењу, устаљених 
шема, шаблонских реакција и закључака води развоју дечјег дивергентног, 
хипотетичког и критичког мишљења, а унапређују се њихова самоиници-
јативност, независност и аутономија. 

Област развоја почетних математичких појмова није фиксиран, фи-
нални и изоловани систем знања, првенствено из разлога што ће матема-
тичка знања деци сутрадан бити неопходна у свакодневном животу. Њи-
хова интеграција у тематске области Упознавања околине (Жива и нежива 
природа, Култура понашања, Просторне и временске релације...) функцио-
нална је и двоструко корисна – деца с једне стране проширују знања о све-
ту који их окружује и развијају почетне математичке појмове (појам скупа, 
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геометријски облици, простор и просторни односи, релације горе–доле, веће–
мање, краће–дуже, уже–шире...), док се, на другој страни, припремају за 
учење садржаја предмета Свет око нас / Природа и друштво у разредној, 
односно физике, биологије, хемије у предметној настави. Демонстраци-
јом различитих предмета, слика и илустрација, играчкама и дидактичким 
средствима, различитим игровним активностима разбија се страх од ма-
тематике, превазилази виђење математике као (претерано) апстрактне и 
ирелевантне науке за дечју спознају света (Михајловић, Голубовић-Илић, 
2018). Истраживања (Копас-Вукашиновић, Стојановић, 2012; Стојановић, 
2017) су показала да се применом различитих дидактичких игара (које 
могу садржати елементе Упознавања околине) код деце развијају појмов-
но, конкретно и апстрактно мишљење, резоновање, „различити механи-
зми увиђања односа између елемената, откривања нових елемената [...] 
различите активности класификовања” (Стојановић, 2017: 157). Развијање 
почетних математичких појмова према Моделу А и Моделу Б Припремног 
предшколског програма може се сагледати кроз 4 нивоа у развоју когни-
тивних способности. „Први ниво се односи на посматрање, опажање, са-
гледавање, уочавање, препознавање, именовање и прикупљање, што чини 
основу дечијих перцептивних активности” (Копас-Вукашиновић, Стојано-
вић, 2012: 177). Други ниво подразумева развој сложенијих мисаоних опе-
рација – разликовање, распоређивање, упоређивање, измештање, придру-
живање и поређење; трећи ниво одређен дечјом радозналошћу обухвата 
експериментисање, откривање и предвиђање, док последњи, четврти ниво 
подразумева „представљање, закључивање, мењање, формирање, изграђи-
вање, развијање и примену стечених знања и искустава” (Исто: 177).

Интегрисање садржаја МРПМП и МУО може имати мотивациону уло-
гу и на следећи начин: уколико деци неки део садржаја једне од наведених 
области (нпр. из МРПМП – упоређивање скупова) није занимљив, повезују-
ћи га са садржајима друге области (МУО – животиње и њихови младунци; 
биљке и производи који се од њих добијају; занимања и алати, средства која 
људи одређених занимања користе у свом раду), а који је ученицима забаван, 
интересантан, можемо пробудити радозналост, интересовање и мотиваци-
ју за садржаје прве области. Деца ће пребројавати животиње, придружи-
вати производе биљкама од којих се добијају, алате и средства рада одре-
ђеним занимањима, али ће истовремено упоређивати скупове чији су то 
елементи. Исто важи и када су у питању садржаји из МУО који деци нису 
интересантни. Учење на овај начин постаје атрактивније, привлачније, а 
деце више заинтересована да у процесу учења активно учествују. „Друга-
чије”, необичне усмерене активности организоване на неуобичајен начин 
подстичу дечију радозналост, али и друштвено пожељне особине личности 
– посвећеност, истрајност и упорност.
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Начини и могућности интеграције МПМП и МУО

Да бисмо представили потенцијалне могућности и начине интегриса-
ња поменутих области пошли смо од питања – Који садржаји УО и ПМП 
могу да се интегришу? Један од најпогоднијих и најприроднијих садржаја 
за остваривање интеграције садржаја ове две области је појам скупа, чије 
формирање углавном тече кроз игру и практичне активности ученика. 
Када ученици посматрањем нпр. букета цвећа, јата птица, школског при-
бора, груписањем одређених врста биљака (поврћа, воћа, лековитих биља-
ка и др.), предмета од истог материјала (металних, пластичних, дрвених и 
сл.) успеју да мисаоно повежу неке објекте у једну целину на основу неког 
заједничког својства (Дејић, Егерић, 2006), занемарујући остала својства 
тих објеката, кажемо да су усвојили појмове скуп и елемент скупа.

Садржаји који се односе на Просторне односе и релације (горе, доле, ис-
под, изнад, лево, десно, у, на, ван) или упоређивање и распоређивање пред-
мета по дужини, величини и облику такође могу кроз игру да се интегри-
шу са садржајима Упознавања околине. Васпитачи у том случају користе 
играчке, пластичне фигурице животиња, лопте од различитих материјала 
и друге предмете да би од деце2 захтевали да их на одређен начин распо-
реде или „поставе” – нпр. стави кожну лопту испод стола; стави гумену 
лопту на сто, лутку десно од стола и сл.; распореди животиње од највеће до 
најмање; коцку стави између лопте и ваљка. Сличне циљеве можемо ства-
рити и адекватним питањима: Где се налази камион у односу на сто? Где 
би требало да ставимо цвеће које смо убрали у башти да се не би осушило?

Посебан значај у планирању и реализацији усмерених активности 
које подразумевају интегрисани приступ3 има игра, која би, као специфи-
чан облик учења деце, требало да има едукативни карактер. Путем разно-
врсних игровних активности деца теже, настоје да овладају својим окру-
жењем, а тиме и инструментима властитог развоја (Мontesori, 2003). Кроз 
игру они упознају стварност и истовремено делују на њу. Притом, сазнају 
велики број чињеница из различитих области, повезују их и сређују у ми-
саоне целине, успостављају односе и различите комбинације, што потвр-
ђује интегративну функцију игре (Копас-Вукашиновић, 2006).

Учење кроз игру подразумева измишљање, проналажење и истра-
живање, при чему деца слободно стварају ситуације које су под њиховом 
контролом, које она у потпуности разумеју и у њима се осећају сигурно. 

2 Игра може бити и такмичарског карактера – напомена аутора.

3 При чему не морају бити у питању само садржаји Методике развоја почетних мате-
матичких појмова и Упознавања околине, већ и осталих васпитно-образовних области 
рада – напомена аутора.
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Деца у игри имају слободу да бирају начине долажења до циља, средства 
којима ће се при томе служити, да путем покушаја и погрешака решавају 
проблеме, истражују оно што их занима, интересује и посебно привлачи 
пажњу. У прилици су да бирају понуђене алтернативе, облике и различите 
варијанте игара, да се договарају око поделе задужења и правила која ће 
поштовати. Имају могућност да понављају одређену игру на једноставан 
или сложенији начин и да добровољно улазе у игру или излазе из ње. „У 
игри се остварује активан однос појединца са другом децом и одрасли-
ма, буде се његове интегративне емоције и проширује социјално искуство” 
(Копас-Вукашиновић, 2006: 180). Правилно одмерене и осмишљене дечје 
активности у адекватно припремљеним условима, уз подршку и подстицај 
одраслих, доприносе томе да се деца слободно, спонтано и креативно из-
ражавају. „Одрасли интервенишу у току игре само онда када деца то желе 
или када процес игре то налаже” (Копас-Вукашиновић, 2006: 177).

Истраживања феномена игре указују на њен значај у смислу подсти-
цања интринзичне мотивације детета, јачања самоконтроле, стрпљења, 
упорности и истрајности док не оствари оно што је замислило, тако да 
смо могућности интеграције МПМП и МУО одлучили да представимо на 
примеру теме Стари занати. Ова тема може се реализовати у току једне 
седмице, с тим што би јединице активности том приликом биле ковач, бом-
бонџија, столар, метлар, а последњег дана би се кроз јединицу активности 
поменули и занати који су се одржали до данас – месар, часовничар, обућар, 
кројач и сл.

Недељни план реализације усмерених активности на 
тему Стари занати

Понедељак – јединица активности Ковач

Уводни део активности васпитач може реализо-
вати решавањем „Скривалице” (Слика 2 – ковач) на 
којој би свако поље (укупно их има 8) били геоме-
тријски облици. Деца бирају поља (нпр. зелени ква-
драт, црвени троугао), именују и препознају облике 
и боје, истовремено одговарајући на питања: Чиме 
се бави човек на слици? Где ради? Шта ковач кује? 
Шта има на себи? Од чега прави своје предмете? 
Шта још може да буде од метала?... Игра се завршава 
најавом јединице активности. Затим се испред деце 
ставља посуда са кованицама од 1, 2, 5, 10 и 20 дина-
ра и 5 обруча. Деца се деле у две групе. Свака група 
има задатак да разврста сваку кованицу у један обруч, 
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тако да се направе скупови новчаница од 1, од 2, од 5, 10 и од 20 динара. 
Следећа игра је да од истих кованица деца направе низове од највеће 
до најмање и обрнуто. Деца увиђају величину и обим ових кованица, 
упоређују, уочавају сличности и разлике. Са поменутим кованицама, 
уколико је у питању припремна предшколска група, може се уз помоћ 
теразија мерити и упоређивати маса. Завршни део активности може се 
организовати на различите начине. 1) Деца коришћењем кованица праве 
отиске на папиру тако што изаберу једну кованицу, ставе је испод папира 
и графитном оловком прелазе преко ње; увидеће да се рељеф са кованице 
осликава на папиру – корелација са Методиком ликовног васпитања;  2) 
Деца праве различите папирне новчанице, распоређују их у кутије шибица 
(у облику касе) и организује се играње улога „продавац – купац”, где  се 
деца оспособљавају да користе новац, плаћају, враћају кусур и рачунају.

Уторак – јединица активности Бомбонџија

Васпитач активност започиње игром меморије (на 8, 10 или 12 поља 
налазе се парови истих бомбона). Када отворе сва поља, следи разговор: 
од чега су направљене бомбоне, ког су облика, којих су боја, по чему су 
сличне, по чему се разликују (упоређивање по облику, величини, укусу 
и сл.), које је занимање особе која прави бомбоне. Активност се наставља 
демонстрацијом поступка прављења бомбона (коришћењем слика, РР 
презентације, видео-снимка), а затим деца имају задатак да различите 
омоте од бомбона разврстају у скупове или сложе у низове према одређеном 
критеријуму (величина, број, облик...). У зависности од начина на који је 
активност завршена претходног дана, васпитач организује игру улога – 
деца су у улози бомбонџије и коришћењем теста у боји или пластелина 
праве бомбоне по жељи4 или организује игру „купујем – продајем”, при 
чему деца броје бомбоне, пакују их, „плаћају” и „враћају кусур” новцем5 
који је направљен претходног дана.

Среда – јединица активности Столар

Уводни део активности васпитач може реализовати коришћењем 
картонске или пластичне коцке на чију ће сваку страницу залепити слику 
предмета од дрвета – ормара, клупе, стола, столице, врата и оклагије. 
Разбрајалицом бира дете које ће бацити коцку, а затим са целом групом 
разговара о предмету који је на слици. На пример – предмет дрвена 
столица. Дете које је бацало коцку каже шта је „пало”, односно шта је 

4 Корелација са Методиком ликовног васпитања (техника вајања).

5 Шрафиране кованице које ће претходно васпитачи или деца маказама изрезати.
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на слици (именује предмет), затим каже од чега је направљен, од којих 
још материјала може да буде направљен, где се налази (где можемо да 
га видимо), чему служи. Тако за сваки предмет. Интеграција са МРПМП 
може се остварити пребројавањем страна предмета, односно страна коцке, 
а разговор се наставља уочавањем сличности међу предметима – сви су 
од дрвета. Ко прави те предмете и на који начин? Које је занимање човека 
који прави предмете од дрвета? – то су питања којима васпитач најављује 
јединицу активности – Столар. 

У главном делу активности васпитач организује такмичарску игру. 
Деца су подељена у две групе. Испред сваке групе се налази врећа са ра-
зличитим предметима, а испред врећа су четири празне посуде – корпе. У 
врећи се налазе кашичице од пластике, дрвета, метала, картона; коцке од 
дрвета, пластике, картона; тањирићи од пластике, картона и дрвета; ви-
љушке од пластике, дрвета, метала, картона и многи други предмети. На 
знак васпитача, свако дете из једне колоне (групе) има задатак да извуче 
један предмет из вреће и да га разврста у одговарајућу корпу у зависности 
од ког је материјала направљен. По завршетку игре, у којој је победник 
она група која брже разврста предмете у одговарајуће корпе, васпитач 
организује разврставање и прављење скупова по називу/ намени предмета 
(све лопте, све коцке – прегруписавање по другом критеријуму), а затим 
следи пребројавање елемената скупа и упоређивање скупова – Чега је 
више, лопти или коцака, кашичица или тањирића...? Који скуп има више 
елемената?

Активност се завршава комбинацијом 
методе практичних радова и индивидуалног 
облика рада. Деца имају задатак да уз помоћ 
чачкалица, штапића за роштиљ и палидрваца 
моделује бројеве 1, 2, 3 на хамер папиру, на 
тај начин што ће их адекватно поређати и за-
лепити. Рад може бити индивидуализован, тј. захтеви и задаци могу бити 
различите тежине у зависности од предзнања, могућности и способности 
деце.

Четвртак – јединица активности Метлар

Обраду садржаја о овом старом занату васпитач започиње методом 
сценског рада. Метла и усисивач су ликови у представи који разговарају 
о томе ко су, чиме се баве и чији је посао тежи. Једно од њих чисти горње 
површине, а једно доње површине собе. Током разговора о представи ва-
спитач наглашава просторне одреднице (горе/доле, испод/изнад). Једини-
цу активности најављује навођењем деце да кажу ко прави метле, односно 
које је занимање човека који је у прошлости правио метле.
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У главном делу активности деца анализирају слике на којима је пред-
стављен процес израде метли, прибор и материјале које метлари користе у 
свом раду и врше поређење метли различите величине – мања/већа, дужа/
краћа, тања/дебља. Такође, распоређују метле од веће ка мањој и обрнуто, 
увежбавају просторне одреднице лево, десно, између и пребројавају метле 
које је васпитач донео. Завршни део може бити реализован покретном 
игром „Вредне метле” уз песму Нерадинка6, где деца праве покрете као да 
чисте метлама док се музика не заустави, а онда „улазе” у обруче, с тим да 
се број обруча после сваког заустављања музике смањује7.

Последњег дана у недељи васпитач може реализовати усмерену ак-
тивност на тај начин да децу упозна са старим занатима који постоје и 
данас – кројач, месар, обућар и сл., али да интеграцију са почетним мате-
матичким појмовима реализује у зависности од средстава која му стоје на 
располагању, своје креативности и маштовитости. Током ове активности 
деца могу да се баве мерењем (користе теразије и тегове различите масе), 
да „шију” одећу коришћењем тканина које су различитих геометријских 
облика (правоугаоник, круг, троугао, квадрат), да распоређују обућу у ску-
пове у зависности од годишњих доба, пребројавају, распоређују у низове 
и сл.

Уместо закључка

Интегрисање садржаја Упознавања околине и Почетних математич-
ких појмова – две, наизглед, јако различите и удаљене области рада, за 
васпитаче истовремено представља изазов и простор у коме могу испољи-
ти своју креативност, умешност, маштовитост, стваралачке идеје и способ-
ности. Правила и „рецепти” за успешно и квалитетно интегрисање поме-
нутих области рада не постоје, али је реч о једном од начина иновирања 
и осавремењавања васпитно-образовног рада о коме би требало водити 
рачуна и приликом образовања и обезбеђивања нових кадрова. Васпитач 
са довољно знања, маште, креативности и мотивације моћи ће да осми-
сли и испланира усмерене активности тако да свако дете доживи успех, 
прошири своја искуства новим сазнањима и способностима, без обзира на 
области које међусобно интегрише. Важни су покушаји, ентузијазам, жеља 
да се образовна постигнућа наше деце, њихово самопоуздање и сигурност 
повећају, а васпитно-образовни рад у предшколским установама учини 
ефикаснијим и квалитетнијим.

6 https://www.youtube.com/watch?v=nydKr0nGwV4

7 По принципу игре Музичке столице – напомена аутора
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BASIC МATHEMATICAL CONCEPTS IN ТEACHING 
ENVIRONMENTAL EDUCATION

Summary: Considering the fact that a kindergarten teacher is the only per-
son in charge of the whole teaching process and therefore he/she has insight into 
children’s prior knowledge, possibilities and achievements, using directed activ-
ities in teaching is particularly suitable for the integrative approach. Children’s 
environment is an inexhaustible source of knowledge, impressions, emotions and 
experiences. It encourages children to constantly enrich their knowledge and ex-
periences, to explore, discover and develop their thinking and competences. Chil-
dren should become familiar with the characteristics of objects and phenomena 
from their surroundings using the activities such as observing, comparing, prac-
tical work, testing hypothesis, playing constructive games. Given that children 
consider their environment in an integrative and synthetic way, as being a unique 
entity, the interdisciplinary approach in teaching Environmental Education of-
fers different ways of correlating and integrating different subjects. 

This paper presents and analyses the possibilities of planning and organizing 
directed activities, proposed by Methodology of Environmental Education and 
Methodology of Teaching Basic Mathematics Concepts, which include the inte-
grative approach and correlation; the activities are illustrated with some concrete 
examples of teaching activities. It has been proved that integrative approach in 
teaching contributes to acquiring knowledge and developing both children’s and 
teachers’ thinking ability, creativity, physical, conative and social competences.

Keywords: integrating subjects, correlation, integrative approach, Method-
ology of Environmental Education, Methodology of Teaching Basic Mathematics 
Concepts.
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Факултет педагошких наука у Јагодини

МАТЕМАТИКА У СВЕТУ ОКО НАС

– ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА 

Апстракт: У теоријском делу рада указаћемо на неке аспекте и мо-
гућности повезивања садржаја Света око нас и Математике. Посебан акце-
нат ставићемо на анализу (не)усаглашености наставих програма поменутих 
предмета. У контексту корелацијско-интеграцијског приступа, разматраћемо 
могућности за унапређење квалитета наставе Света око нас у основним шко-
лама. Методолошки део рада биће посвећен емипријском истраживању чији 
је циљ испитивање ставова будућих учитеља о корелацијско-интеграцијском 
приступу. Подаци су прикупљани онлајн, електронским анкетним упитником 
и петостепеном скалом Ликертовог типа, на узорку од 150 студената Факулте-
та педагошких наука у Јагодини. Резултати добијени применом једноставних 
статистичких метода показују да студенти имају позитивне ставове о значају 
примене садржаја математике у настави Света око нас, и препознају могућ-
ности за подизање квалитета наставе применом корелацијско-интеграцијског 
приступа, што упућује на разматрање услова за чешћу примену овог настав-
ног система.

Кључне речи: корелација, интеграција, ставови студената, савремена на-
става Математике и Света око нас.

Увод

Савремена стремљења образовних система у свету указују на чиње-
ницу да се у једном броју земаља, у области конципирања школских про-
грама, са предметно-часовног модела постепено прелази на интегратив-
ни приступ. Иновативни наставни модел који подразумева интегративни 
приступ почива на међупредметном повезивању и тематском планирању 
у настави, као и на поступцима који се заснивају на развоју како кључ-
них, тако и трансверзалних компетенција ученика. На основу резултата 
досадашњих теоријских и емпиријских истраживања, у неким земљама је 
у већој мери заступљен приступ који се базира на афирмацији и фавориза-
цији међупредметних области, као што је то случај у финском курикулуму, 
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а у другим земљама приступ који се заснива на развоју трансверзалних 
компетенција – у Енглеској, Велсу, француском делу Белгије (Спасеновић, 
Хебиб, 2014).

У прилог овој чињеници иду и стремљења, али и конкретне активно-
сти које предузима Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а која се односе на Правилник о плану наставе и учења 
за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и уче-
ња за први разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС 
– Просветни гласник, 2017). Поменутим документом предвиђа се да при-
ликом планирања наставе и учења треба инсистирати на интегрисаном 
приступу у ком постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар ис-
тог предмета и међу различитим предметима. Осим тога, у оквиру наставе 
у првом циклусу посебну пажњу треба посветити уважавању свакодневног 
искуства и знањима која су ученици изградили ван школе, повезивањем 
активности и садржаја учења са животним искуствима и подстицањем 
примене наученог у свакодневном животу. Када је реч о настави света око 
нас и Математике важно је да се приступи корелацији и интегрисаном 
приступу садржајима на међупредметном нивоу кроз наставне и ванна-
ставне облике рада и активности у школи и изван ње (Службени гласник 
РС – Просветни гласник, 2017). У складу са претходно поменутим, у овом 
раду најпре ћемо размотрити могућности за реализацију интегрисане на-
ставе које нуде прописани садржаји програма ова два предмета, а потом и 
ставове будућих учитеља – студената Факултета педагошких наука о инте-
гративном наставном моделу.

Полазне теоријске основе за интеграцију садржаја 
Света око нас и Метематике 

Многи аутори (Jović, Stanojević, 2008; Radojičić Lukić, 2011; Kostović-
Vranješ, Vickov, 2013; Hurić, 2014; Olajoš, 2015; Jovanović, 2016; Kanwar, 
Shekhawat at al., 2017, итд.) бавили су се теоријским и емпиријским истра-
живањима корелације, интеграције, интегративне наставе, тематског пла-
нирања и међупредметне хоризонталне и вертикалне повезаности настав-
них садржаја. Већина њих слаже се око тога да интегративно образовање 
једном линијом пресеца више предмета, повезујући различите аспекте 
курикулума у смислену целину да би се фокусирало на једну ширу тему 
из различитих наставних области. Интегративни приступ учењу наглаша-
ва интелектуални, друштвени, емоционални и естетски развој, подржава 
целовит развој ученика, не усредсређује се на издвојене, углавном когни-
тивне аспекте (Буљубашић-Кузмановић, 2007: 148). Поменута истражи-
вања истичу несумњиве предности и ефикасност интегративне наставе у 
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погледу мотивације, квалитета и функционалности стечених знања, разво-
ја креативности, критичког мишљења и целовитије ученикове личности. 
Све истакнуте предности значајно утичу и на развој компетенција неоп-
ходних за живот у савременом друштву у коме је нужно свеобухватно са-
гледавање проблема, приступање решењима са више аспеката, уз примену 
савремене технологије. Полазећи од ових закључака, анализираћемо са-
држаје наставних програма Света око нас и Математике за први циклус 
основног образовања, с циљем идентификације наставних јединица које 
пружају могућност реализације интегрисане наставе. 

Настава Света око нас, с обзиром на интердисциплинарност, односно 
чињеницу да обједињује садржаје бројних природних и друштвених нау-
ка, пружа широке могућности за реализацију интегративне наставе. По-
ред тога, нови Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног 
образовања и васпитања предвиђа да приступ настави и учењу овог пред-
мета треба да буде повезан са логиком и методологијом научне дисци-
плине, одакле произлази одређени садржај. Стога изучавање биолошких 
садржаја, на пример, нужно треба да укључи посматрање и праћење био-
лошких феномена; изучавање садржаја хемије и физике – закључивање 
на основу спроведеног експеримента итд. Правилник даље предвиђа да 
развијање система појмова у оквиру ове области подразумева континуи-
рани рад учитеља на успостављању хоризонталне (унутар једног разреда) 
и вертикалне повезаности (између разреда) садржаја унутар Света око нас 
(касније Природе и друштва). С друге стране, шира примена математич-
ких знања у животу и науци утицала је на заузимање посебног места овог 
предмета у систему образовања, а од школе се захтева већи ангажман у 
стварању повољније климе за учење и разумевање апстрактних матема-
тичких садржаја на часу (Mićanović, 2008: 353). У складу са тим, мате-
матика је веома комплексан предмет који богатством садржаја, ширином 
циљева и великом дубином апстраховања на специфичан начин развија 
способности ученика које су неопходне за живот у савременом друштву. 

Aнализом садржаја програма Светa око нас и Математике долазимо 
до закључка да постоје бројне могућности за интеграцију. У раду ћемо 
истаћи неке од типичних примера (детаљније о томе у: Cekić-Jovanović, 
2012 и Jakovljević, Cekić-Jovanović, 2014). Сродност садржаја за први ра-
зред најпре уочавамо у оквиру наставне јединице Кретање – промена по-
ложаја у простору и времену, нарочито дела који се односи на просторне 
одреднице (напред, назад, горе, доле, лево, десно). Ови садржаји се на ча-
совима Математике обрађују као Релације међу предметима: лево, десно; 
испред, иза; испод, изнад; горе, доле итд. Поменуте садржаје можемо обра-
дити, увежбати или поновити и у оквиру наставне јединице Оријентација 
у простору у односу на карактеристичне објекте у непосредном окружењу 
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(СОН1). Обзиром на спирално-узлазни модел распоређивања наставних 
садржаја, аналогно претходном примеру и наставна јединица Сналажење 
у насељу (улица, број, карактеристични објекти) (II разред) може се реа-
лизовати применом интегрисане наставе. Даљом анализом уочавамо да 
интеграцију можемо применити у оквиру лекције Опис скупа навођењем 
чланова или својстава (Математика) за коју сродне садржаје налазимо у 
програму Света око нас – Групације људи у окружењу и моје место у њима: 
породица, рођаци, суседи, вршњаци, суграђани; Разлике и сличности међу 
биљкама на основу спољашњег изгледа; Разлике и сличности међу животиња-
ма на основу спољашњег изгледа; Материјали, њихова својства (тврдо–меко, 
провидно–непровидно, храпаво‒ глатко) и понашање у води (плива–тоне, 
растворљиво–нерастворљиво).

С обзиром на то да садржаји геометрије заузимају значајно место у 
математици млађих разреда основне школе, потребно је размотрити и мо-
гућности за интеграцију са другим предметима. Ако пођемо од тога да се 

„геометрија бави проучавањем законитости величине, облика и положаја 
просторних творевина (геометријских тела, површи, линије и тачака) и 
да се савладавањем геометријских садржаја постиже правилно схватање 
простора и просторних односа” (Vukomanović, 2008: 307), можемо прет-
поставити да у садржајима СОН постоји известан број наставних јединица 
које могу да се интегришу са математиком. Илустроваћемо на примеру 
наставне јединице Светлост и сенка: облик и величина сенке (Свет око нас 
за I разред) и садржајима о саобраћајним знацима, који имају елементе 
геометрије и самим тим пружају могућност корелације са математиком. 
Слично овоме је и наставна јединица Утицај облика предмета на њего-
во кретање: клизање и котрљање (СОН 1), која има за циљ да ученици на 
основу конкретних примера увиде условљеност начина кретања обликом 
тела. Циљ је да ученици уоче која је заједничка карактеристика предмета 
који се котрљају, а која оних који се клизају. У другом разреду обрађују се 
наставне јединице Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке и Упоре-
ђивање предмета по облику, ширини, висини и дебљини (Математика), које 
су сродне садржајима Шта све утиче на брзину кретања тела (облик и 
величина тела, материјал од кога је начињено, подлога, средина, јачина де-
ловања). Код ових саржаја наилазимо на неусклађеност наставних програ-
ма, јер да би прецизно именовали облике тела који се клизају и котрљају 
морају најпре да науче те математичке појмове. Међутим, садржаји про-
грама Математике за први разред обухватају само облик круга, правоугао-
ника и квадрата, док се тек у другом разреду говори о лопти, ваљку, квадру 
и коцки, а много касније о призми, купи, пирамиди, облим и рогљастим 
телима итд. 

Велике могућности за остваривање интеграције поменута два пред-
мета на овом узрасту пружају садржаји наставне јединице Пратим, мерим 
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и бележим време и растојање (СОН 1). Међутим, и у овом случају наила-
зимо на проблем који се јавља због неусклађености садржаји програма. 
Наиме, мерење времена се у оквиру Света око нас и Математике обрађује 
у другом разреду, а у овом случају од првака се тражи да прате, мере и 
бележе време, што доводи до повећања захтева за дидактичком трансфор-
мацијом садржаја и изналажења алтернативних начина за упоређивање 
ових величина. Слично томе, јавља се проблем и код мерења растојања. 
У оквиру садржаја Математике у првом разреду обрађују се само нестан-
дардне мерне јединице, а мерне јединице уче се у другом разреду у оквиру 
наставне јединице Мерење дужи помоћу метра, дециметра и центиметра. 
У складу са поменутим, неопходно је кориговати и ускладити садржаје 
програма како би настава била ефикаснија, а примена интегрисаног при-
ступа једноставнија.

Методолошки оквир истраживања

Имајући у виду актуелне чињенице и законске одреднице о којима је 
било речи и које су разматране у теоријском делу рада, одлучили смо се да 
циљ истраживања буде испитивање ставова студената Факултета педаго-
шких наука (будућих учитеља) о корелацијско-интеграцијском приступу и 
могућностима за унапређивање квалитета образовања применом интегри-
сане наставе Света око нас и Математике. Да би се дати циљ истраживања 
реализовао, потребно је остварити следеће задатке: 

1. Утврдити да ли студенти ФПН препознају значај и предности корела-
цијско-интеграцијског приступа настави Света око нас и Математике;

2. Утврдити да ли студенти ФПН интегративну наставу Света око нас и 
Математике препознају као претпоставку квалитета стечених знања 
ученика у наставном процесу;

3. Испитати ставове студената ФПН о фреквентности примене интегра-
тивне наставе Света око нас и Математике у основној школи;

4. Испитати ставове студената ФПН о заступљености садржаја о инте-
гративној настави у оквиру универзитетске наставе.

Метода која је коришћена у овом истраживању је дескриптивна, тех-
ника за прикупљање података је била анкетирање, а као инструмент кори-
стили смо онлајн анкетни упитник који је креиран за потребе истражива-
ња. Анкетним упитником желели смо да сазнамо ставове будућих учитеља 
– студената Факултета педагошких наука о корелацијско-интеграцијком 
приступу настави Света око нас и Математике. Инструмент је садржао 
питања отвореног и питања затвореног типа – петостепену скалу проце-
не Ликертовог типа. Анкетирани су будући учитељи – студенти Факултета 
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педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. Истраживање је 
спроведено маја 2017. године са студентима студијског програма Учитељ 
(N=150). Добијени подаци су обрађени у статистичком пакету IBM SPSS 
Statistics 20. У складу са проучаваним предметом и коришћеним истра-
живачким методама применили смо одговарајуће статистичке поступке 
(проценат, фреквенцију, медијану).

Интерпретација резултата истраживања

У складу са дефинисаним задацима истраживања, у оквиру овог по-
главља извршићемо квалитативну и квантитативну анализу прикупљених 
података. За реализацију првог истраживачког задатка испитани су ставо-
ви студената Факултета педагошких наука о предностима и значају часо-
ва интегративне наставе, посебно Света око нас и Математике, са аспекта 
економичности у погледу времена неопходног за обраду поједних настав-
них садржаја; утицаја овог наставног модела на мотивацију ученика за 
учење и подстицања креативног и дивергентног мишљења ученика.

На основу добијених резултата (Табела 1) уочавамо да већина студе-
ната (њих 116, што је 77,33% укупног броја испитаника) има позитиван 
став и слаже се са тврдњом да интегративна настава омогућава економич-
није, рационалније и успешније реализовање наставе у оквиру више на-
ставних предмета. Вредност медијане потврђује да више од половине сту-
дената обухваћених истраживањем има позитиван став о економичности 
корелацијско-интеграцијског приступа настави СОН и Математике. Чак 
29,33% испитаника у потпуности сматра да се корелацијско-интеграциј-
ским приступом настави Света око нас и Математике штеди време за об-
раду поједних наставних садржаја, остварује принцип економичности, а 
ученици растерећују сувишних чињеница, што је на овом узрасту веома 
важно. Неодлучан став има 16,67% студената, а 6% студената се не сла-
же са претходно поменутом тврдњом. Потпуно негативан став поводом 
ове тврдње нема ниједан испитаник. Добијени резултати истраживања у 
складу су са налазима претходних теоријских разматрања различитих ау-
тора, који истичу да је основна претпоставка за успешну рационализаци-
ју и економичност у настави природе и друштва способност наставника 
да високим степеном методичке осмишљености са што мањим утрошком 
времена, средстава и снаге, с једне стране, постигне што боље резултате 
(Lazarević, Banđur, 2001: 116). С обзиром на то да се интегративном наста-
вом сродни садржаји више наставних предмета истовремено обрађују, не 
само да се штеди време, већ се на тај начин једном проблему приступа са 
више аспеката, што доприноси развоју дивергентног мишљења ученика. 
Садржај, знање и разумевање „узимају” се из једне дисциплине како би 
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се обогатили и применили у другој, на тај начин се ученици подстичу да 
уочавају различите перспективе, да повезују чињенице, критички и креа-
тивно размишљају о идејама, да на различите начине обрађују и сазнају, 
доживљавају садржаје и стварају своје оригиналне индивидуалне радове 
(Åström, 2008).

Табела 1: Значај и предности интегративне наставе Света око нас и Математике

Фреквенција Проценат Валидни % Збирно %

В
ал

и
дн

и
х

Слажем се у 
потпуности

44 29,33 29,33 29,33

Слажем се 72 48,0 48,0 77,33

Не знам 25 16,67 16,67 94,0

Не слажем се 9 6,0 6,0 100,0

Уопште се не слажем 0 0 0 100,0

Укупно 150 100,0 100,0

У оквиру првог задатка, како бисмо сагледали ставове студената о 
предностима интегрисане наставе, посебно смо издвојили тврдњу која 
се односи на мотивацију ученика. Одговори испитаника приказани Гра-
фиком 1 представљају резултате које смо добили у оквиру питања да ли 
корелацијско-интеграцијски приступ настави Света око нас и Математи-
ке може допринети побољшању мотивације ученика. Уочавамо да велики 
број студената (њих 123, што је 82% укупног броја испитаника) има по-
зитиван став по овом питању. Чак 44,67% студената у потпуности сматра 
да корелацијско-интеграцијски приступ настави Математике и Света око 
нас може допринети побољшању мотивације ученика. Неодлучан став има 
10% студената. Само 4% студената се не слаже са претходно поменутом 
тврдњом, а 6 студената има апсолутно негативан став. С обзиром на то да 
интегративна настава у основи има активну наставу и учење које је засно-
вано на квалитетној комуникацији и разноврсним активностима, чији је 
циљ развијање критичког мишљења, креативности, иновативности, флек-
сибилности и других предуслова за живот и рад у 21. веку, претпоставка 
је да позитивно утиче и на мотивацију ученика (Professional Development 
Service for Teachers, 2017), што студенти свакако препознају као предност 
овог наставног модела.
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График 1: Ставови студената у односу на утицај часова корелације Света око нас и 
Математике на мотивацију ученика

У оквиру другог задатка испитали смо ставове студената ФПН о ути-
цају поменутог наставног модела на квалитет знања ученика. Дакле, зада-
так нашег истраживања био је да испитамо да ли студенти ФПН интегра-
тивну наставу СОН и Математике препознају као претпоставку квалитета 
стечених знања ученика у наставном процесу. У складу са тим податке смо 
прикупили на основу две тврдње. Прва се односи на утицај интегратив-
ног приступа садржајима Света око нас и Математике на квалитет знања 
ученика, посебно на практичну применљивост у свакодневном животу и 
даљем учењу. Сходно томе одговори испитаника приказани су Графиком 
2, на основу кога уочавамо да се више од половине студената (њих 89, 
што је 59,33% укупног броја испитаника) слаже са поменутом тврдњом, 
истичући да примена наставног модела који интегрише сродне садржаје 
предмета Свет око нас и Математике може допринети подизању квалитета 
стечених знања ученика, те да су таква знања практично применљивија. 
Потпуно позитиван став има 48 студената, а неодлучно је било 8 студена-
та. Насупрот томе 4,67% студената сматра да корелацијско-интеграцијски 
приступ настави Математике и Света око нас не доприноси стицању ква-
литетних знања, применљивих у свакодневном животу и даљем учењу, већ 
да су пресудни неки други фактори. Наши резултати истраживања слични 
су резултатима Спасић-Стошић (2014) која наводи да примена корелације 
у настави има велики значај, садржаје различитих предмета који су ло-
гички повезани у јединствен систем ученици лакше, брже и квалитетније 
усвајају. С друге стране, због природе садржаја поменутих предмета и да-
тих исхода пожељно је активности организовати што чешће изван учиони-
це, односно у ближем природном и друштвеном окружењу, а посебно су 
погодни организоване посете, шетње, излети, настава у природи (Службе-
ни гласник РС, бр. 88/17), што свакако ствара услове за стицање квалитет-
нијих и практично применљивих знања кроз интегративну наставу.
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График 2. Дистрибуција одговора студената у вези са тврдњом о утицају часова 
корелације Света око нас и Математике на квалитет знања ученика

С обзиром на то да је једна од карактеристика квалитета знања и ње-
гова трајност, друга тврдња коју разматрамо о утицају корелацијско-ин-
теграцијског приступа настави Света око нас и Математике на квалитет 
знања ученика односи се управо на тај сегмент. Дескриптивни показатељи 
приказани Графиком 3 указују на то да се велика већина студената (њих 
130, што је 87,63% укупног броја испитаника) слаже са поменутом тврд-
њом. Тридесет студената (20%) у потпуности сматра да корелацијско-ин-
теграцијски приступ настави утиче на повећање трајности знања ученика. 
Неодлучан став има 20 студената, док у овом случају није било ниједног 
испитаника са негативним ставом према о овој тврдњи.

График 3. Дистрибуција одговора студената у вези са тврњом о утицају часова ин-
тегративне наставе Математике и Света око нас на трајност знања ученика



178

Цекић-Јовановић, Д. О., Mатематика у свету око нас – Интегрисана настава 

Када је у питању трећи истраживачки задатак, акценат је био на испи-
тивању ставова студената Факултета педагошких наука у Јагодини о фре-
квентности примене интегративне наставе Света око нас и Математике у 
основним школама у којима реализују интегрисану праксу током студи-
ја. Добијени подаци указују на то да већина студената (њих 128, што је 
85,33% укупног броја испитаника) сматра да се интегративна настава рет-
ко реализује. Најчешће је то у виду тематских дана поводом обележавања 
значајнијих датума (прослава Св. Саве, Дан жена, почетак годишњих доба 
и сл.). С друге стране, већина студената (112, односно 74,67% испитаника) 
сматра да је интегративну наставу могуће реализовати у сва четири разре-
да ОШ, што би требало да допринесе учесталијој примени овог наставног 
модела. 

Актуелна ситуација коју смо поменули у теоријском делу рада, као и 
законске регулативе које јасно истичу значај интегративне наставе, неми-
новно повлаче за собом и потребу разматрања унапређења универзитетске 
наставе, посебно дела који се бави образовањем будућих учитеља. У скла-
ду са тим, последњи задатак нашег истраживања односи се на испитивање 
ставова студената ФПН о заступљености садржаја о интегративном при-
ступу у оквиру универзитетске наставе. Највећи број студената, 118 испи-
таника (78,67%), сматра да су у оквиру универзитетске наставе недовољно 
заступљени садржаји који се односе на интеграцију различитих наставних 
предмета. Двадесет девет студената је имало неутралан став по овом пи-
тању, a само три студента негативан став. С обзиром на то да се студентска 
перцепција посматра као врло значајан ресурс, чија повратна информа-
ција, мишљење и образовно искуство значајно доприносе унапређивању 
квалитета наставног рада и услова студирања на високошколској институ-
цији (Јевремов и др., 2016), не треба занемарити њихове ставове у односу 
на интегративну наставу која у систему универзитетске наставе треба да 
има значајну улогу, јер управо ти будући учитељи у блиској будућности 
биће у прилици да реализују наставу у складу са Законом о основама си-
стема образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/17).

Закључак

Током овог истраживања дошли смо до одређених резултата на осно-
ву којих се могу извести следећи закључци. 

1. Студенти ФПН препознају значај и предности интегративне наставе 
и свесни су њеног утицаја на унапређење наставног процеса. Највећи 
број студената значај интеграције види у њеном утицају на мотиваци-
ју ученика; 
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2. Студенти ФПН сматрају да интегративна настава може утицати на 
квалитет и трајност стечених знања; 

3. Највећи број испитаника сматра да интегративна настава није довољ-
но заступљена у основним школама, упркос чињеници да садржаји 
програма нуде бројне могућности за реализацију овог наставног мо-
дела; 

4. Већина испитаника сматра да би наставу на факултету требало уна-
предити применом интегративног приступа. Да би студенти – будући 
учитељи, могли да одговоре постављеним захтевима, неминовно мо-
рају имати одређене компетенције наведене у оквиру Правилника о 
сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпи-
тача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 13/2012 и 31/2012). 
Они би требало да ученике оспособе да боље разумеју и схватају 
поједине садржаје, сагледавају одређена питања и проблеме из ра-
зличитих углова и са различитих страна, развијају навике да појаве, 
процесе и односе у окружењу посматрају дубље и целовитије и, тиме, 
јединствено и свеобухватно сагледавају свет који их окружује. Зато је 
важно студенте – будуће учитеље, кроз увођење нових обавезних и из-
борних предмета, али и измена силабуса постојеће групе дидактичко-
методичких предмета у контексту интегративне наставе, оспособити 
за успешну реализацију интегративне наставе.

На основу наведених закључака, може се извести општи закључак да 
студенти ФПН имају позитиван став о интегративној настави Света око 
нас и Математике, свесни су њених предности и значаја, те да би са тим у 
вези ваљало размотрити могућност унапређења студијских програма но-
вим наставним предметима и изменама постојећих силабуса методичке 
групе предмета. Креирање електронских база података  наставног мате-
ријала, адекватне литературе и конкретних примера припрема за часове 
интегративне наставе омогућило би учесталију примену овог иновативног 
модела. На тај начин омогућило би се лакше и брже имплементирање ин-
тегративне наставе како у рад са студентима, тако и у праксу учитеља који 
већ раде у основним школама.



180

Цекић-Јовановић, Д. О., Mатематика у свету око нас – Интегрисана настава 

Литература

Åström, M. (2008). Defining Integrated Science Education and Putting It to 
Test, The Swedish National Graduate School in Science and Technology Educati-
on, FontD Linköping university: Norrköping.

Buljubašić-Kuzmanović, V. (2007). Studentska prosudba učinkovitosti inte-
grativnog učenja, Odgojne znanosti, Vol. 9, br. 2, 147–160.

Cekić-Jovanović, O. (2012). Mogućnosti korelacije nastave prirode i društva 
i matematike u okviru obrazovno-računarskog softvera, Zbornik radova sa II me-
đunarodne konferencije „Metodički aspekti nastave matematike” (MATM2011 –Met-
hodological Aspects of Teaching Mathematics), Jagodina: Fakultet pedagoških nauka 
Univerziteta u Kragujevcu, 435–448. 

Gulab, K., Shekhawat, M., Saxena, N., Mehra, M. C. (2017). Introduction 
and Impact of Integrated Teaching Learning Method for First Professional Medi-
cal Students, Journal of Research & Method in Education, Vol. 7, No 1, 10–13. Pose-
ćeno 27. 2. 2018. godine http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-7%20
Issue-1/Version-3/C0701031013.pdf

Hurić, Z. (2014). Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta, Na-
stava matematike, Vol. LIX, br. 4, 41–44.

Jakovlјević, A., Cekić-Jovanović, O. (2014). Svet oko nas / Priroda i društvo 
i Matematika u sistemu međupredmetne povezanosti – stavovi učitelјa, Zbor-
nik radova sa III međunarodne konferencije „Metodički aspekti nastave matematike” 
(MATM2014 – Methodological Aspects of Teaching Mathematics), Jagodina: Fakultet 
pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 341–350.

Jevremov, T., Lungulov, B., Dinić, B. (2016). Zadovoljstvo studenata kvalite-
tom nastave: efekti godine studija i akademskog postignuća, Nastava i vaspitanje, 
Vol. LXV, br. 3, 491–508.

Jović, N., Stanojević, D. (2008). Korelacija nastavnih sadržaja – problem i 
primeri pozitivne prakse, Zbornik sa naučne konferencije Tehnika i informatika u 
obrazovanju, 9–11. maj 2008, Čačak, 402–408.

Kostović-Vranješ, V., Vickov, G. (2013). Interdisciplinary teaching of Scien-
ce and English at an EarlySchool Age, Croatian Journal of Education, Vol. 15, No. 
3, 823–848.

Lazarević, Ž., Bandjur, V. (2001). Metodika nastave prirode i društva, Beograd: 
Učiteljski fakultet.

Mićanović, V. (2008). Organizaciono-tehnički uslovi primene računara u po-
četnoj nastavi matematike, Pedagoška stvarnost, br. 3–4, 350–363.

Nađ Olajoš, A. (2016). Mogućnosti primene korelacijsko-integracijskog metodičk-
og sistema u razrednoj nastavi (doktorska disertacija), Novi Sad: Filozofski fakultet. 
http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/javniUvid146978219060436.
pdf;jsessionid=31C60A420E8A543E1A644F58BD4147E5?controlNumber=(BI-
SIS)101625&fileName=146978219060436.pdf&id=6630, posećeno 23. 9. 2017.

http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-7 Issue-1/Version-3/C0701031013.pdf
http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-7 Issue-1/Version-3/C0701031013.pdf
http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/javniUvid146978219060436.pdf;jsessionid=31C60A420E8A543E1A644F58BD4147E5?controlNumber=(BISIS)101625&fileName=146978219060436.pdf&id=6630
http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/javniUvid146978219060436.pdf;jsessionid=31C60A420E8A543E1A644F58BD4147E5?controlNumber=(BISIS)101625&fileName=146978219060436.pdf&id=6630
http://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/javniUvid146978219060436.pdf;jsessionid=31C60A420E8A543E1A644F58BD4147E5?controlNumber=(BISIS)101625&fileName=146978219060436.pdf&id=6630


 181

Методички аспекти наставе математике IV

Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog 
obrazovanja i vaspitanja (2011). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, 
br. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 
7/2011-I i 7/2011-II.

Professional Development Service for Teachers PDST (2017). An Integrated 
Approach to Learning, Teaching &Assessment, Dublin. http://www.pdst.ie/sites/de-
fault/files/Integrated%20Approach_0.pdf, posećeno 20. 2. 2018.

Radojičić Lukić, Ž. (2011). Integrativna nastava u savremenom obrazov-
nom procesu, Obrazovna tehnologija, 4/2011, 367–378.

Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, broj 10/17.

Spasenović, V., Hebib, E. (2014). Programi obaveznog obrazovanja u evrop-
skim zemlјama: osnovne odlike i pravci promena, u: R. Nikolić (ur.), Nastava i 
učenje, savremeni pristupi i perspektive, Užice: Učitelјski fakultet, 37–44.

Spasić-Stošić, A. (2014). Korelacija nastavnih predmeta Svet oko nas i Srpski 
jezik u I razredu osnovne škole, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, knjiga V, 
499–509.

Vilotijević, N. (2006). Integrativna nastava prirode i društva, Beograd: Škol-
ska knjiga.

http://www.pdst.ie/sites/default/files/Integrated Approach_0.pdf
http://www.pdst.ie/sites/default/files/Integrated Approach_0.pdf


182

Цекић-Јовановић, Д. О., Mатематика у свету око нас – Интегрисана настава 

Olivera Cekić Jovanović
University of Kragujevac
Faculty of Education in Jagodina

MATHEMATICS IN WORLD AROUND US
– INTEGRATED TEACHING 

Summary: The theoretical part of this paper deals with some aspects and 
possibilities of linking the contents of the World Around Us and Mathematics. 
Special emphasis was put on the analysis of (in)compliance of the two subjects. 
In the context of the correlation-integration approach, possibilities for improving 
the quality of the teaching World Around Us in elementary schools are considered. 
The methodological part of the paper is dedicated to empirical research aimed 
at examining the attitudes of future teachers about the correlation-integration 
approach. Data were collected online, with an electronic questionnaire and a 
5-point Likert-type scale, on a sample of 150 students of the Faculty of Education 
in Jagodina. The results obtained by applying simple statistical methods show that 
students have positive attitudes about the importance of applying the content of 
Mathematics in teaching of the World Around Us, and recognize possibilities for 
raising the quality of teaching using the correlation-integration approach, which 
suggests considering conditions for more frequent application of this teaching 
system.

Keywords: correlation, integration, student attitudes, contemporary teaching 
of Mathematics and World Around Us.
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INTEGRISANE NASTAVNE AKTIVNOSTI U PRVOM 

RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

Аpstrakt: Putem integrisanih nastavnih aktivnosti obezbjeđujemo primjenu 
kvalitetnih veza i odnosa koji postoje među komponentama raznih sadržaja. Na 
taj način se svakom pitanju, problemu, temi i pojmu proučavanja pristupa posma-
trajući ga iz svih perspektiva, sakupljajući o njemu podatke iz različitih disciplina. 
Takvo učenje matematičkih pojmova obuhvata različite discipline, slijedi prirod-
nu životnu situaciju u kojoj se neki pojam posmatra kao biološka i istorijska poja-
va koja ima matematička, a istovremeno likovna, jezička i  druga svojstva. Takvo 
učenje karakteriše: sadržaj koji se odnosi na pojmovni svijet koji nas okružuje, 
važna znanja i činjenice bez obzira na nastavni predmet. Provjera znanja se vrši 
dobivenim rezultatom, uratkom, rješavanjem problema i primjenom naučenog, 
mijenjajući ulogu učitelja i učenika, dajući učeniku više vremena za povezivanje i 
razumijevanje pojmova i pojava u stvarnosti.

Rad sadrži rezultate eksperimentalnog istraživanja koje je provedeno na 
uzorku od stotinu učenika. Dobiveni rezultati ukazuju da smo primjenom integri-
sanih aktivnosti u odnosu na tradicionalni model dobili bolje rezultate u formira-
nju matematičkih pojmova. Primjenom različitih didaktičko-metodičkih postupa-
ka, metoda, oblika, izvođenjem praktičnih operacija, do izražaja su došle brojne 
psihičke funkcije, na potrebu čega ukazuje pedagogija uopšte. 

Ključne riječi: tradicionalni model, korelacijske discipline, međupredmetno 
povezivanje, integrisane aktivnosti.

Uvod

Sve promjene kroz koje djete prolazi u fazama svoga razvoja stavljaju 
pred njega izazove i nove probleme za koje je neophodno pronaći rješenja. Još 
je J. A. Komenski, mada je velik pristalica predmetnog sistema nastave, uočio 
negativne strane predmetnog sistema nastave i upozorio na nedostatke koje 
krije. Obistinila su se predviđanja Komenskog da aktivnosti po sistemu strogo 
odvojenih predmeta ne vode do jedinstva svijesti djece, ne vode stvaranju 
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jedinstvenog pogleda na svijet, već daju parcijalna i nepovezana znanja i ne 
osposobljavaju u dovoljnoj mjeri za život. Prema tome, strogo predmetni 
sistem aktivnosti ima svoje prednosti i nedostatke. Mnogobrojna istraživanja 
koja su u tom smislu poduzeta, iako ih je još nedovoljno, čine napore da 
se u domenu strateškog razvoja pojmova nađu rješenja koja će dovesti do 
kvalitetnijih ishoda u neposrednoj odgojno-obrazovnoj praksi.

Značaj igre i didaktičkog materijala u integrisanim nastavnim 
aktivnostima na formiranje matematičkih pojmova

Govoreći o formiranju matematičkih pojmova, Montesori govori pri-
je svega o materijalu koji je koristila u radu s djecom na razvijanju njihove 
kompetencije i matematičkog uma. Ona senzorni materijal smatra sistemom 
materijalizovanih aplikacija ili bazičnim matematičkim materijalom. Vjeruje 
da je matematički um u djetetu aktivan od samog početka i da je zbog toga 
od najveće važnosti utjecaj sredine na njega kako bi se ove sposobnosti dalje 
razvijale. Dobro odabran didaktički materijal sam po sebi mami radoznalost 
djeteta motivišući ga na istraživanje, rad i učenje.

 Mnogi autori ističu da je igra veoma značajna u usvajanju matematičkih 
i naučnih pojmova. Navode da važni dijelovi matematike i nauke uključuju 
učenje o brojevima i numeričkim reprezentacijama, razumijevanje oblika i 
veza među njima, razvoj pojmova o oblicima i prostoru, kao i mjerenje i rje-
šavanje različitih problema. Oni predlažu da se u učionicama formiraju centri 
koji bi omogućili djeci manipulaciju različitim materijalima, a to bi, s druge 
strane, dovelo do razvoja pojmova i vještina, kao što su klasifikacija, serijacija, 
razumijevanje prostornih odnosa i sl.

Najznačajnije igre za formiranje matematičkih pojmova, prema Milijević 
S., su: Gdje je moje mjesto (složi me po visini), Igra aviona, Sakrivanje, Koji je dan 
poslije toga, Školica, Mi slikamo krugovima, Dobar dan, gdje je moj stan, Sastavi 
i broji, Igra s parnim slikama, Broj dalje, Čime se mjeri, čime se mjeri..., Šta se 
mjeri, šta se mjeri..., Traži isti oblik, Brzo razvrstaj, Imenovanje predmeta, Ko ima 
veći ili manji broj, Pronađi isti skup, Domino-geometrijski likovi, Dani u sedmici 
i druge igre. Didaktičke igre i njihova didaktičko-metodička pravila tematski 
olakšavaju i usmjeravaju formiranje misaone radnje, samim tim i pojmova u 
našem eksperimentalnom faktoru.

Metodologija istraživanja

Problem ovog istraživanja je bio naučno rasvjetljavanje pedagoških i di-
daktičko-metodičkih aspekata i efekata integrisanih nastavnih aktivnosti u 
odnosu na tradicionalni model. 
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Cilj ovog istraživanja je dvojak:

a) na osnovu kritičke analize tradicionalnog modela utvrditi mogućnost 
njegove rekonstrukcije u okviru integrisanih nastavnih aktivnosti,

b) eksperimentalno provjeriti moguće efekte integrisanih nastavnih ak-
tivnosti.

Osnovna hipoteza istraživanja je da se putem integrisanih nastavnih ak-
tivnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi postiže u prosjeku statistički bolji 
rezultat na Testu razvijenosti matematičkih pojmova u mlađem osnovnoškol-
skom uzrastu u odnosu na nastavu po predmetima.

Metode koje smo koristili u ovom radu su: metoda teorijske analize i sin-
teze, survey istraživačka metoda i eksperimentalna metoda

Priroda problema, cilj i zadaci našega istraživanja uslovili su da na osno-
vu naučno-teoretskog osnova za planiranje integrisanih nastavnih aktivnosti 
u mlađem osnovnoškolskom uzrastu prihvatimo sljedeći instrument: Test ra-
zvijenosti matematičkih pojmova (inicijalni i finalni).

Populacija i uzorak istraživanja dati su u Tabeli 1.

Tabela 1. Struktura i veličina uzorka

Uzrast Broj grupa Broj djece Ukupno
E+Keksperimentalna kontrolna dječaka djevojčica

Prvi razred 
devetogodišnje 
osnovne škole

2 2
E=10+12 E=15+13

100
K=12+12 K=13+13

Statistički postupci

Prilikom statističke obrade podataka korišten je IBM SPSS 19 i IBM 
SPSS 17 (Statistical Product and Service Solution), uz primjenu najrelevant-
nijih postupaka za analizu rezultata i provjeru postavljenih hipoteza. Kroz 
odabir statističkih postupaka nastojali smo doći do rezultata koji su jasni i 
nedvosmisleni i koji će imati svoje opravdanje kroz mogućnost primjene u 
obrazovnoj i pedagoškol praksi. U obradi rezultata korišteni su sljedeći stati-
stički postupci:

1. Paried Samples Test ili test uparenih uzoraka ili Studentov test za testi-
ranje hipoteze istraživanja, 

2. Hi kvadrat za analizu distribucije rezultata.

Dobijene rezultate uz interpretacijski osvrt prikazujemo kombinova-
njem tekstualne, tabelarne i grafičke forme u okviru narednih poglavlja, kako 
bismo imali što očigledniji uvid u nalaze ovog eksperimentalnog istraživanja.
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ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA EMPIRIJSKOG 
ISTRAŽIVANJA

Utjecaj integrisanih nastavnih aktivnosti na razvijenost opštih 
matematičkih pojmova u osnovnoj školi u odnosu na nastavu po 
predmetima

Formiranje pojmova kod djeteta započinje posmatranjem i manipulaci-
jom konkretnim predmetima, što je u integrisanim aktivnostima omogućeno, 
između ostalog, govornim reprodukovanjem radnje s didaktičkim materija-
lom. Rezultat tog rada su percepcije i predstave, od kojih se formiraju poj-
movi. Posmatrajući predmete i pojave u okolini, dijete počinje rano uočava-
ti sličnosti i razlike, dakle, počinje proces apstrahovanja i generalizacija. U 
početku dijete nije svjesno postupaka zanemarivanja nebitnih i uopštavanja 
bitnih osobina, ali s razvojem djetetova mišljenja i taj proces postaje svjesniji. 

Za potrebe našeg istraživanja izvršeno je inicijalno mjerenje razvijenosti 
matematičkih pojmova u osnovnoj školi. Rezultate prikazujemo u Tabeli 2.

Tabela 2. Test razvijenosti matematičkih pojmova – devetogodišnja osnovna škola, ini-
cijalno ispitivanje

Grupa N M SD t-omjer df Sig.

K 50 28,800 3,728

E 50 28,880 4,813

-0,073 49 0,942

Dobijeni rezultati prikazani na Tabeli 2 imaju sljedeće vrijednosti: t = 
-0,073, df = 49 i p = 0,942, što nam ukazuje da ne postoji statistički značajna 
razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe.

Nakon što smo zamijenili nastavu po predmetima s integrisanim nastav-
nim aktivnostima i nakon završetka eksperimenta pristupili smo finalnom 
mjerenju. Rezultate donosimo u Tabeli 3.

Tabela 3. Test razvijenosti matematičkih pojmova – osnovna škola, rezultati finalnog 
ispitivanja

Grupa N M SD t-omjer df Sig.

K 50 29,640 3,042

E 50 32,440 2,224

5,172 49 0,000
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Na osnovu Tabele 3 vidimo da je t = 5,172, df = 49, p = 0.000 i da se 
kontrolna i eksperimentalna grupa statistički značajno razlikuju. Eksperi-
mentalna grupa je postigla bolje rezultate na Testu razvijenosti matematičkih 
pojmova od kontrolne grupe, gdje nije bio uključen eksperimentalni faktor. 
Vrijednost standardne devijacije je manja u eksperimentalnoj grupi, što znači 
da su ispitanici postigli rezultate bliže srednjoj vrijednosti.

Grafikon 1. Rezultati finalnog ispitivanja razvijenosti matematičkih pojmova u deve-
togodišnjoj osnovnoj školi

Na Grafikonu 1 vidljiv je napredak eksperimentalne grupe. Grafikon 
ukazuje da se ne radi o normalnoj distribuciji rezultata, pa smo izračunali χ2. 
Tabelarni prikaz dobijenih rezultata nalazi se u prilozima. Na osnovu analize 
utvrđenih pokazatelja χ2 = 41,660,  df = 11, sig. = 0,000, konstatujemo da se 
kontrolna i eksperimentalna grupa statistički razlikuju, odnosno razlikuju se 
distribucije rezultata u okviru kontrolne i eksperimentalne grupe.  

Dobijeni rezultati s finalnog mjerenja na Testu razvijenosti matematič-
kih pojmova u osnovnoj školi potvrđuju osnovnu hipotezu koja glasi: Pret-
postavlja se da će se putem integrisanih nastavnih aktivnosti u devetogodišnjoj 
osnovnoj školi postići u prosjeku statistički bolji rezultati na Testu razvijenosti 
matematičkih pojmova u mlađem osnovnoškolskom uzrastu u odnosu na nastavu 
po predmetima.

Logičko-matematičko saznavanje je autentično i formira se preradom 
iskustava i mogućnostima njihove primjene u situacijama rješavanja proble-
ma, tako da je rad na razvijanju matematičkih pojmova strukturiranje sredine 
bogate podsticajima za što bogatija i autentičnija iskustva djece. Razvijati ma-
tematičke pojmove u mlađem osnovnoškolskom uzrastu znači pomoći djetetu 
da u svojoj okolini:
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– uočava kvantitativne osobine pojava i predmeta;

– grupiše i klasifikuje prema sličnosti, a odvaja na osnovu razlike;

– pri tome se oslobađa zavisnosti perceptivnih mehanizama upotrebljava-
jući zakonitosti logičko-matematičkog zaključivanja;

– u tako specifičnom vidu rada postupno otkriva zakonitosti apstraktnog 
mišljenja i priprema se za usvajanje vaspitno-obrazovnih sadržaja i vaspitno-
obrazovnih metoda s jedne strane i zahtijeva i zakonitosti matematike kao 
nauke s druge strane.

Integrisane nastavne aktivnosti moraju biti takve da omogućuju dalja 
produbljivanja i proširivanja gradiva i prigodan nastavak matematičkog obra-
zovanja na višem nivou i u njihovom mišljenju formiraju one matematičke 
pojmove koji su danas naučno potvrđeni. 

Princip naučnosti u nastavnim integrisanim aktivnostima sastoji se u 
nužnom skladu pedagoških i didaktičko-metodičkih aspekata i zahtjeva i za-
konitosti matematike kao naučne discipline s druge strane. To znači da učitelj 
treba da upoznaje učenike s onim činjenicama koje će u njihovom mišljenju 
formirati naučno potvrđene matematičke pojmove. Razvijanje pojmova po-
činje manipulisanjem konkretnim predmetima i posmatranjem. Rezultat tog 
rada su percepcije i predstave – osnovni materijal iz kojeg se razvijaju poj-
movi. Predmet dječijeg posmatranja nisu uvijek bili predmeti, nego i njihovi 
odnosi koji će se ilustrovati različitim didaktičkim materijalom (da bi ih djeca 
lakše uočila i razumjela).

Osim čulnog i misaonog faktora, u procesu formiranja matematičkih 
pojmova važnu ulogu ima i razvoj govora. Pojmovi se kod djece ne razvija-
ju samo pod utjecajem percepcije i mišljenja, nego i pod utjecajem govora. 
Upotrebljavajući istu riječ za perceptivno različite sadržaje (dva dječaka, dva 
drveta...), dijete uočava u njima ono što je isto – tj. dva. Riječ dva simbol je 
onoga što je zajedničko i bitno u svim tim skupovima i što, prema tome, u 
ovom slučaju omogućava stjecanje pojma broja.

ZAKLJUČAK

Proces formiranja matematičkih pojmova je postupan proces: 

a) početni i najjednostavniji stepen formiranja pojma je posmatranje 
i upoznavanje konkretnih objekata i njihovih konkretnih svojstava 
povezanih s pojmom, odnosno, čulno zapažanje;

b) drugi stepen je uočavanje opšteg i zajedničkog među elementima u 
posmatranom skupu objekata, što čini predstavu o pojmu;
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c) treći stepen je izdvajanje bitnog opšteg svojstva posmatranih objekata 
koje vodi formiranju i usvajanju pojma.

To znači da bilo koji pojmovi, a među njima i matematički, nakon pažlji-
ve analize apstrahiranjem svojstava predmeta, koji stvarno postoje u priro-
di, nastaju uopštavanjem. Na taj način matematički pojmovi, iako apstraktni, 
ipak odražavaju neke strane stvarnog svijeta i samim tim pridonose njego-
vom spoznavanju. Učitelji ostvaruju načelo naučnosti ako pravilno provode 
process formiranja pojma (opažanje, predstava o pojmu, formiranje pojma) i 
pridržavaju se osnovnih pravila koja mora zadovoljavati definicija pojma kao 
što su primjerenost, minimalnost sadržaja, sažetost, prirodnost, prikladnost, 
primjenjivost, savremenost.
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INTEGRATED TEACHING ACTIVITIES IN THE FIRST 
GRADE OF NINE-YEAR ELEMENTARY SCHOOL

Summary: Integrated teaching activities enable the connection of the con-
tents of different subjects. This approach is characterized by the examination of 
every problem, subject or research topic from a multitude of perspectives, thus 
gathering a number of information from different disciplines. It is in line with 
real life situations in which a problem is seen as a biological and historical cir-
cumstance that is made of mathematical and at the same time artistic, linguistic 
and other characteristics. Ultimately, the assessment is carried out by the ending 
result, essay or a problem solution and application of knowledge, thus changing 
the teacherstudent relationship by giving the student more time for interconnec-
tion and comprehension of terms and phenomena that describe our reality. 

This paper contains results of an experimental study that was carried out 
on a sample of hundred students. The resulting data point to a conclusion that 
the application of integrated teaching activities gives better results with respect 
to the traditional model when it comes to the formation of mathematical terms. 
Moreover, it must be noted that a greater expression of psychological functions 
was achieved by the application of different didactical and methodological meth-
ods and forms.

Keywords: traditional model, correlative disciplines, interdisciplinary con-
nections, integrative teaching activities.



 191

Методички аспекти наставе математике IV

Vera M. Savić 
University of Kragujevac 
Faculty of Education in Jagodina 
Department of Philology

INTEGRATING MATHEMATICS CONTENT INTO 

PRIMARY ENGLISH CURRICULUM THROUGH 

CONTENT-BASED INSTRUCTION

Abstract: Success in learning a foreign language is seen as the ability to use a 
foreign language in a variety of life contexts. Integration of mathematics content 
into a grade-appropriate English curriculum has the potential to enlarge the pos-
sibilities for young learners to experience more authentic and meaningful com-
munication and more varied life-like interaction in a number of content-based 
activities. The aim of the paper was to study mathematics content in international 
coursebooks used for teaching English as a foreign language (EFL) in grades 1–4 
in Serbian primary schools and to explore the means for integrating mathematics 
content into English classes. The study was based on a content analysis of seven 
EFL coursebook sets and focused on mathematics content analysis in relation 
to six study questions. The results revealed four distinct key content integration 
categories and showed that some of the coursebooks surveyed in the study con-
tain mathematics content that is well integrated into language curriculum and 
supports deeper learning of both mathematics and language through cross-cur-
ricular links. However, the results also indicated that mathematics content in the 
coursebooks surveyed is mainly not grade appropriate or cognitively challenging 
enough, which requires EFL teachers to provide more materials for expanding the 
cross-curricular links. Pedagogical implications of the study refer to EFL teach-
ers’ professional development needs for enhancing  their own skills to implement 
content-based instruction by introducing creative and motivating content-based 
and grade appropriate materials and tasks into their classrooms and thus engage 
the flexible minds of young learners in a holistic learning experience.

Keywords: young learners, content-based instruction, mathematics content, 
primary English curriculum,  EFL coursebooks.
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Introduction

The status of English as an international language is being strengthened 
throughout the globe, affecting the role English as a foreign or second lan-
guage (EFL/ESL) plays in education systems worldwide (McKay, 2018). First-
ly, governments are introducing EFL/ESL programmes earlier than they did 
several decades ago, mostly at primary school or even preschool levels, and 
secondly, the choice of English as a foreign language prevails over other lan-
guages offered in schools (Enever & Moon, 2009; Pinter, 2011). In some con-
texts, like in Serbia, English has gained the status of a compulsory school 
subject from grade one (Official Gazette 10, 2017; Savić & Shin, 2013), while 
a second foreign language is introduced later, mainly in primary grade five, 
meaning that all young learners (children aged 7–11) in Serbian state schools 
attend English classes from the very beginning of their primary education.

To be effective and sustainable, these early foreign language learning 
programmes need to meet a number of requirements and challenges, most of 
which relate to learners themselves and to their learning environment. Cur-
rent EFL/ESL pedagogy proposes creating a context for communicative lan-
guage use similar to native language learning. This can be done by designing 
classroom activities and tasks that are full of practice, offer a plenty of repe-
tition and recycling of the new language, are supported with visual materials, 
realia, gestures and a lot of praise, and provide opportunities for meaningful 
and purposeful use of the language in situations that are connected to learn-
ers’ interests and lives, and are also social and enjoyable (Read, 2003; Shin & 
Crandall, 2014). Content-based approaches, like Content-Based Instruction 
(CBI) or Content and Language Integrated Learning (CLIL), can contribute to 
creating such conditions because they connect language teaching and subject 
content teaching, like mathematics, geography, history, social studies, art or 
physical education, and thus respond to learners’ interests, bring the world 
into the classroom and create conditions for meaningful and purposeful com-
munication (Bentley, 2010; Coyle, Hood, & Marsh, 2010; Curtain & Dahlberg, 
2010; Enever & Moon, 2009; Shin, 2007; Shin & Crandall, 2014). 

An important prerequisite for making early language learning pro-
grammes successful and sustainable is policy support in terms of specifical-
ly trained teachers of young learners, child-friendly curricula and materials, 
and teaching approaches adopted. The following section describes the prima-
ry language learning context in Serbia and the policy that supports the intro-
duction of innovative approaches for achieving the effectiveness of primary 
language learning programmes.
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Background to the Study

Striving to increase the quality of the process of education and of its out-
comes, in 2012 the Serbian Ministry of Education, Science and Technological 
Development (MoESTD) adopted the Strategy for Education Development in 
Serbia by 2020 (MoESTD, 2018). The Strategy and the corresponding Action 
Plan resulted in an extensive reform of primary education in Serbia: first, 
in 2017 the new Rulebook on the Teaching and Learning Plan for the First 
Cycle of Primary Education (Rulebook), and the teaching and learning cur-
riculum for the first grade of primary education were introduced (Grade One 
Curriculum) (MoESTD, 2018; Official Gazette 10, 2017); then, in the period 
2018–2019 the teaching and learning curricula for the second, third and the 
fourth grades of primary education were also introduced (Grade Two/Three/
Four Curriculum) (Official Gazette 16, 2018; Official Gazette 5, 2019; Official 
Gazette 11, 2019). The Rulebook (MoESTD, 2018) and Grade One Curriculum 
have been implemented since September 2018, while Grade Two/Three/Four 
Curricula have been implemented since September 2019.

Both the Rulebook (MoESTD, 2018) and grades 1–4 curricula comprise 
new general competence-based requirements for primary education, focus-
ing on attainment targets (functional knowledge and skills) and including 
interdisciplinary themes into the core subjects. One of the most significant 
changes introduced by the new curricula is that “instead of obligatory and 
recommended contents currently in place, the new programs should include 
key concepts of curricular content” (MoESTD, 2018: 23). The curricula are 
oriented towards achieving outcomes, rather than on teaching the subject 
content, and the teachers are instructed to apply active teaching methods, 
draw on cross-curricular connections by implementing thematic teach-
ing, and apply project-based teaching at all levels of education. Apart from 
strengthening learners’ key competences, teachers are required to focus on 
inter-curricular competences by promoting information technologies and 
skills needed for lifelong learning (MoESTD, 2018). These modifications have 
created a framework for teaching in a more comprehensive way by applying 
the methods and subject pedagogies oriented towards outcomes and learners’ 
competences. The Rulebook gives a common framework for teaching all cur-
ricular subjects, while grade curricula determine more specifically the teach-
ing content and approaches. 

English possesses a status of a compulsory subject in the first cycle of 
primary education (grades 1–4) and is taught from primary grade one. The 
changes introduced by the reformed primary grades 1–4 curricula give teach-
ers a lot of freedom in lesson planning, from selecting the content, to deciding 
on methods, materials and activities appropriate to their teaching contexts, 
i.e. responding to the needs, interests and background knowledge of their 
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learners. Teachers are further directed towards contextualising the curricu-
lum by selecting the materials from various resources, designing life-like in-
teractive activities, and explicitly teaching the cultural content for  developing 
learners’ intercultural awareness. What is more, English language teachers 
are instructed to integrate cross-curricular themes and non-linguistic subject 
content into the language classroom. Thematic language teaching through 
non-linguistic subject content is an approach to foreign language teaching 
known as Theme-Based Instruction (TBI), a language focused variety of CBI/
CLIL, which will be explained in the following section. 

Content-Based Instruction in Teaching English to Young 
Learners

Language approaches, like TBI, that use content from non-linguistic 
subjects to contextualise foreign language teaching and learning and to en-
hance language proficiency, are regarded language-driven CBI because the 
teaching focuses mainly on linguistic development, while content learning 
is mainly incidental (Curtain & Dahlberg, 2010; Shin, 2007; Shin & Crandall, 
2014). On the other hand, CLIL is more content-driven and focuses on simul-
taneous learning of subject content and a foreign language (Bentley, 2010; 
Coyle, Hood, & Marsh, 2010). Two basic varieties are distinguished among 
numerous models on the soft CLIL – hard CLIL continuum applied in educa-
tion systems worldwide: soft CLIL is applied in programmes that “teach topics 
from the curriculum as part of a language course” (Bentley, 2010: 6); but if 
a half of the curriculum is taught in a foreign language, the approach can be 
referred to as hard CLIL (Bentley, 2010). This means that content-based pro-
grammes range from subject-led, like total immersion, bilingual education, 
or partial immersion, to language-led, like different models of thematically 
based language teaching, from teaching some curricular topics in language 
lessons once a week or once a month, to planning and teaching a thematic 
unit (TU), i.e. series of four to five language lessons connected by a common 
theme and incorporating content from other subjects in a grade curriculum 
(Cenoz, 2015; Shin, 2007; Shin & Crandall, 2014). In language-driven CBI, 
lessons are taught by an EFL teacher, who uses the content from the regu-
lar L1 subject curriculum to enhance learners’ language development (Coyle, 
Hood, & Marsh, 2010; Banegas, 2013). 

The principal rationale behind CBI/CLIL programmes lies in their abil-
ity to enhance educational outcomes. Research in the area of CBI points to 
a number of benefits of applying content-based approaches, seen mainly in 
learners’ cognitive and linguistic development, like problem solving skills, 
higher order thinking, listening and reading skills, increased motivation and 
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more active engagement in classroom activities (Coyle, Hood, & Marsh, 2010; 
Ioannou-Georgiou, 2012). Furthermore, task-based and/or project-based 
learning, which is often part of a CBI/CLIL/TBI approach, provides an au-
thentic context for meaningful communication, increases exposure to a 
foreign language, develops learners’ social skills, their creative and critical 
thinking, and a number of learning skills and strategies that can be applied 
across the curriculum (Ioannou-Georgiou, 2012). 

Integrating Mathematics Content into Primary English 
Curriculum

Content-based language teaching mainly draws upon learners’ everyday 
experience and general knowledge and is thus able to connect school and 
home through themes and topics, which makes languge lessons interesting, 
engaging and motivating (Brewster, Ellis & Girard, 2004). Mathematics topics 
and issues for young learners include numbers, counting, measuring, shapes, 
telling the time, and money, and are often introduced through rhymes, chants, 
songs and games, integrating all four language skills in the process.   

One of the factors that plays a crucial role in CBI/CLIL is the availability 
of teaching materials in a foreign language. Studies related to coursebook 
evaluation, both general language coursebooks and CLIL ones, show varied 
results. A study of CLIL content in international EFL coursebooks for teen-
agers in Argentina (Banegas, 2013) showed that there was little correlation of 
the subject-specific content in English and the corresponding content in the 
native language (L1), and that the subject content in EFL coursebooks was 
oversimplified and focused on lower-order thinking tasks. Studies conducted 
in the Check Republic considered authentic mathematics textbooks in English 
used in CLIL classrooms, and found linguistic and cultural obstacles related 
to mathematical terminology, grammar and general vocabulary (Novotná & 
Moraová, 2005; Novotná, Moraová, & Hofmannová, 2009). The authors sug-
gested that teachers should help students develop vocabulary through using 
games, crosswords, and illustrations, by frequent repetition and by keeping 
a balance between language and mathematics learning (Novotná & Moraová, 
2005; Novotná, Moraová, & Hofmannová, 2009).

Mathematics Content in International Primary EFL Coursebooks

Bearing in mind the new curricula prescriptions, the benefits of CBI/
CLIL highlighted by a number of studies, as well as the varied results of the 
studies of mathematics content in EFL coursebooks, we aimed to explore the 
ways international primary EFL coursebooks integrate mathematics content 
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into Serbian EFL classrooms. We were mainly interested to evaluate the 
mathematics content provided in the coursebooks selected by primary En-
glish teachers in Serbia for their regular practice. 

It is significant to point out that EFL teachers in Serbia are allowed to 
choose a grade coursebook that can best meet the needs of their respective 
learners and teaching contexts, but the choices are limited by a severe ac-
creditation process all coursebooks on the market must undergo before being 
added to the list of the coursebooks accredited for regular use. This process 
is the responsibility of the Institute for the Improvement of Education in 
Serbia, an agency trusted by the MoESTD with training coursebook evalua-
tors, collecting three independent evaluations for each coursebook set (usu-
ally involving a pupil’s book, an activity book, a teacher’s book, audio CD and 
DVD, iTools, flashcards, story cards, and/or posters), and submitting to the 
Minister a list of books suggested for accreditation for an unlimited period of 
time (see http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/). Book accreditation is necessary 
before adding a new title to the list and is usually done upon introduction of 
reformed curricula to make sure that a coursebook complies with the grade 
curricula requirements. Consequently, the EFL coursebooks accredited by the 
Minister and selected for use in grades 1–4 in Serbia, should comply with cur-
rent grade 1–4 curricula referred to in the above sections.

Another important fact related to EFL coursebooks selected by EFL 
teachers of young learners in Serbia is a long tradition of using internation-
al coursebooks, mostly published in Great Britain by well-known publishers. 
During the last educational reform some adaptations of the coursebook con-
tent have been made to respond to the accreditation and curricular require-
ments: introduction of cross-curricular content, cultural references and as-
pects of intercultural communication. Our specific interest in the study pre-
sented in this paper was mathematics content as a form of cross-curricular 
content required by the reformed primary curriculum.

Aims of the study

In the light of the above discussion, the study aimed to examine math-
ematics content provided in general EFL coursebooks used by teachers and 
learners in grades 1–4 in Serbia. Mathematics content in the EFL course-
books was analysed and evaluated in relation to the following study questions 
(based on Banegas, 2018: 26–27): 

1. whether mathematics content is a regular or add-on component;

2. whether mathematics content is the core of a unit or only appears as 
illustrative or disjointed from the rest of the unit; 

3. whether the mathematics content is relevant and cognitively challenging; 
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4. whether mathematics content is related to the grade curriculum or it is 
completely unrelated; 

5. whether mathematics content is presented through different formats 
and modalities (oral, audio, visual and written); 

6. whether there are activities which integrate the mathematics content 
and language.  

These six study questions allowed a comprehensive analysis of the 
relationship between mathematics content and language in the selected 
coursebooks.

Methodology

The study was based on a content analysis of seven international general 
EFL coursebook sets available for teaching English to learners aged 7–11. The 
titles were selected from the list of accredited coursebooks, and their frequen-
cy of use in local state primary schools was a significant criterion. Two titles 
were selected for grades 1, 2 and 3, respectively, and one title for grade 4 (see 
Table 1). Each book was part of a series, and six of them were published by 
Pearson Akronolo (Great Britain, Serbia), and one by Oxford University Press 
(Great Britain). Being widely adopted, these coursebooks were considered by 
the author of this paper to have been evaluated as quality materials by local 
EFL teachers.

Table 1: The list of coursebooks surveyed in the study.

Grade Title Author(s) Publisher(s)

One Our Discovery Island 
Starter

Tessa Lochowski Pearson Akronolo, 
UK, Serbia

One New English Adventure 
Starter A  

Regina Raczynska, 
Cristiana Bruni

Pearson Akronolo, 
UK, Serbia

Two Our Discovery Island 1 Linnette Ansel 
Erocak,
Jeanne Perrett

Pearson Akronolo

Two New English Adventure  
Starter B 

Tessa Lochowski,
Cristiana Bruni

Pearson Akronolo

Three Discover English Starter Judy Boyle Pearson Akronolo

Three Family and Friends 1,  
second edition 

Naomi Simmons Oxford University 
Press, UK

Four Discover English Level 1  Kate Wakeman Pearson Akronolo, 
UK, Serbia
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Our study focused on the content analysis of mathematics content in 
the above coursebooks, its comparison with the mathematics content in the 
grade curriculum, and its integration into the linguistic content.   

Results and discussion

Content analysis of the mathematics content in the surveyed EFL 
coursebooks revealed four distinct key categories: 1. Mathematics content; 2. 
Language content into which mathematics content is integrated; 3. Modality 
of presentation of the mathematics content (oral, audio, visual and written); 
and 4. Skill(s) practised through the mathematics content (listening, speak-
ing, reading, and writing). The identified content categories were further an-
alysed and evaluated with reference to the six study questions (see Aims of the 
study). The key categories of content analysis will be presented and discussed 
per individual grade coursebooks and in relation to the study questions.

Results and discussion of grade one EFL coursebook mathematics content

The results (see Table 2) showed that both grade one coursebooks sur-
veyed in the study, i.e. Our Discovery Island Starter, by Tessa Lochowski, pub-
lished by Pearson Akronolo, and New English Adventure Starter A, by Regina 
Raczynska and Cristiana Bruni, published by Pearson Akronolo, have a simi-
lar treatment of the mathematics content by considering numbers 1–10 as a 
lexical set and a linguistic content, rather than as a cross-curricular content. 
Besides numbers, in the coursebooks there is also reference to orientation in 
space and to sizes. All number concepts are introduced and practised in dif-
ferent contexts created in units with varied thematic foci, lexis and structures. 
These include language content related to asking and answering questions 
about the number of objects and people, about somebody’s age, and also say-
ing how old someone is, what someone has got, describing a picture or the 
size of animals, and naming left and right hand. 
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Although numbers 1–10 and counting are a regular component of almost 
all the units in the coursebooks, mathematics content cannot be regarded as 
a regular component or core of the units for several reasons. First, mathe-
matics content in grade one curriculum is much wider and involves numbers 
1–100. Second, mathematics content in grade one curriculum is more com-
plex and includes counting, adding, subtracting, and geometry. Third, grade 
one mathematics curriculum also includes measurement and orientation in 
space. Consequently, mathematics content in these two EFL coursebooks is 
related to the grade curriculum to a very limited level. 

Considering the formats and modalities for introducing numbers and 
counting, all channels that support learning and comprehension are used: 
oral, audio, visual and written. What is more, these formats are rather var-
ied and involve modalities like pictures, flashcards, objects, mime, colour-
ing, total physical response (TPR) activities like clapping, stamping, jump-
ing, and then games, drawing, matching, chants, songs, repetition, games, 
drawing, pointing, answering a question, and describing. These activities 
integrate mathematics content with language in an appropriate way, making 
mathematics content the core of the language activities. As for the language 
skills, since only listening and speaking are developed in foreign language 
classrooms in grade one, these skills are dominant in the activities surveyed. 
Importantly, a great variety of well-sequenced activities is included in both 
coursebooks. 

On the one hand, the mathematics content in grade one coursebooks 
surveyed is appropriate considering the fact that children are beginners in 
foreign language learning and do not possess enough language to compre-
hend other mathematics components (like mathematical operations) except 
numbers. On the other hand, it is strange that the numbers are not extended 
to at least 20, or that simple addition or subtraction problems are not intro-
duced. Children are cognitively ready to do for simple addition and subtrac-
tion problems, while linguistically it does not require more than introducing 
a few new phrases. 

Results and discussion of grade two EFL coursebook mathematics content

The results (see Table 3) showed that two grade two coursebooks sur-
veyed in the study, i.e. Our Discovery Island 1, by Linnette Ansel Erocak and 
Jeanne Perrett, published by Pearson Akronolo, and New English Adventure 
Starter B, by Tessa Lochowski and Cristiana Bruni, published by Pearson Ak-
ronolo, have a totally different treatment of the mathematics content: the for-
mer involves four lessons with key focus on numbers 1–20, addition and sub-
traction problems, and different geometrical shapes, while the latter has no 
real focus on mathematical content, but uses numbers 1–10 and geometrical 
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shapes as add-ons only, mainly for counting and naming activities. What is 
more, the former coursebook introduces signs for doing addition and subtrac-
tion, and provides a number of cognitively challenging mathematics problems, 
as well as highly creative tasks based on geometrical shapes and sizes, with a 
true cross-curricular focus, accompanied with a number of lexical phrases for 
expressing sums, describing the arrangement of geometrical shapes and sizes, 
and for developing spacial sense. On the contrary, the latter coursebook has 
scarce and a disjointed use of numbers in oversimplified contexts. 
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Методички аспекти наставе математике IV

Table 3 also shows that all four modalities of presentation (written, vi-
sual, audio and oral) are applied by both coursebooks, but that Our Discovery 
Island 1 provides a much bigger number of different activities for practising 
all four language skills. Moreover, in case of Our Discovery Island 1 the activi-
ties are much more varied and involve not only modalities like pictures, flash-
cards, objects, mime, colouring, total physical response (TPR) activities like 
clapping, stamping, jumping, then games, drawing, matching, chants, songs, 
repetition, drawing, pointing, answering a question and describing, but also 
gap-filling, solving puzzles and designing. These activities integrate the math-
ematics content with language in an appropriate way, making mathematics 
content the core of the language activities.

However, it must be stressed that although mathematics content in Our 
Discovery Island 1 is comprehensive and complex, it does not reflect the scope 
of mathematics content in grade curriculum which includes addition and 
subtraction operations with numbers to 100, multiplication of single digit 
numbers, measurement and units for measuring length. Children’s cognitive 
readiness allows introduction of numbers to 100, addition and subtraction 
problems to 100, and various examples of measurement in a foreign language 
as well. Importantly, measurement tasks or puzzles related to real life exam-
ples of geometrical shapes can bring the real world into the classroom and 
make language use more interesting, meaningful and purposeful.

Results and discussion of grade three EFL coursebook mathematics content

The results (see Table 4) showed that two grade three coursebooks sur-
veyed in the study, i.e. Discover English Starter, by Judy Boyle, published by 
Pearson Akronolo, and Family and Friends 1, by Naomi Simmons, published 
by Oxford University Press, differ substantially in the scope and treatment of 
the mathematics content: while the former contains several lessons with clear 
focus on numbers 0–100 (presented in two sets, as 0–20 and 21–100), count-
ing and number sequence practices, and also includes the topics of money and 
time, the latter deals only with numbers 1–20 (introduced as sets 1–10 and 
11–20), counting and geometric shapes. 
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In both coursebooks numbers are integrated into language content re-
lated to practising plural of the nouns, mainly in questions and answers about 
the number of objects or persons and about somebody’s age. However, only in 
Discover English Starter are learners encouraged to use numbers bigger than 
20 to talk about the age of family members, to express money values, or to 
tell the time. What is more, the same coursebook contains the functional lan-
guage for asking about someone’s telephone number, as well as for asking 
about the time and for telling the time by expressing it in hours and minutes.  

Both coursebooks contain the language for integrating mathematics 
content that applies all four modalities of presentation (written, visual, audio 
and oral) and integrates all four language skills (listening, speaking, read-
ing and writing). However, Discover English Starter uses mathematics content 
accompanied with a lot of visuals, in a variety of activities that support un-
derstanding, and allows learners to personalise the language and mathemat-
ics content through activities like writing their own phone numbers, asking 
about somebody’s phone number, and writing an invitation to a party that 
includes information about the scheduled time. 

The analysis of mathematics content in grade three coursebooks shows 
that in Discover English Starter mathematics content is integrated into lan-
guage as core content of several lessons, appears as a regular component of 
the lessons presented through different formats and modalities in activities 
which integrate the mathematics content and language in a successful way. 
On the other hand, mathematics content in Family and Friends 1 is just an 
add-on component, mainly illustrative, applied in a rather limited number of 
activities. What is missing in both coursebooks is a cognitive challenge and 
greater relevance of mathematics content to the grade curriculum which in-
volves numbers to 1000, mathematical operations with three-digit numbers, 
measurement of length, mass, volume and time. Some of the mathematics 
content that is relevant to grade-three learners life experience, like measure-
ments, should be integrated into the language content as well.

Results and discussion of grade four EFL coursebook mathematics content

The results of grade four courebook (see Table 5) Discover English Level 
1, by Kate Wakeman, published by Pearson Akronolo, show that the mathe-
matics content is rather varied and very well integrated into language content. 
Numbers 0–100 are practised for asking and answering about the number of 
things and people, for expressing somebody’s age, and for telling the time. 
Ordinal numbers are introduced and practised in telling the date, giving in-
formation about the date of birth and birthday.  
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The analysis of shows a comprehensive integration of mathematics con-
tent into language as core content of several lessons that appears as a regular 
component of the lessons that focus on giving information about habitual 
activities and their time schedule, talking about the calendar and dates, de-
scribing size of things, and orienting in space. These functions are a regular 
component of the lessons, and are presented through different formats and 
modalities in activities which integrate all language skills. The activities are 
very well sequenced and innovative in terms of introducing rap songs, o play-
ing games, like word tennis. Although they may seem not cognitively chal-
lenging enough, they represent an appropriate challenge in terms of recycling 
the language for telling the time and dates, which is rather difficult to master 
in English.  

Still, mathematics content in this particular coursebook can be extended 
to include tasks for guessing number sequences, written textual problems with 
relevance to real life contexts which require adding, subtracting, multiplying 
or dividing numbers to 1000, simple fractions, and even posing problems and 
formulating questions from everyday life. These extensions will allow greater 
relevance of Discover English Level 1 mathematics content  to grade curricu-
lum, and also give opportunities to learners to develop their mathematical 
skills and language skills simultaneously.   

Conclusion

The aim of the study was to investigate mathematics content in gener-
al international EFL coursebooks used for teaching English in grades 1–4 in 
Serbian primary schools. The focus was on evaluating mathematics content 
in each coursebook in terms of its scope, relevance to grade curriculum, cog-
nitive challenge, and its integration into language in terms of formats and 
modalitis of presentation, language skills and type and number of activities. 
The results indicate that most of the coursebooks surveyed in the study con-
tain mathematics content that is very well integrated into language content 
and supports language learning by creating opportunities for more authen-
tic and meaningful communication (topics of age, time, date, size, measure, 
price, space orientation), more varied interaction in a number of activities, 
and deeper learning of both mathematics and language through cross-curric-
ular links. 

However, there is the need to extend mathematics content in EFL course-
books for all young learner grades to include more mathematics grade content 
and raise the cognitive challenge with real life problems related to basic math-
ematical operations, measurement of length, size, space, mass and volume. As 
a consequence, pedagogical implications of our study should involve the need 
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for encouraging EFL teachers to select and/or create materials and activities 
that should make up for the mathematics content missing in the coursebooks 
surveyed in the study. Such materials and activities should contribute to joint 
solving of mathematical problems, promote critical and creative thinking and 
interaction (Mehisto, 2012), and should also  provide the necessary mean-
ingful and purposeful context for genuine communication, help children to 
gain confidence in using English, enhance their understanding of mathemat-
ics concepts, and contribute to their overall academic development. Some 
highly useful materials are freely availabile on the internet, like international 
TIMMS tests in the English language, which contain mathematics problems 
at three levels of difficulty for grade four learners, appropriate to be used 
with learners in Serbia (Kadijevich, 2019). Teacher provided materials should 
involve charts, maps, short videos or animations, and should prepare learners 
for hands-on activities like cooking food (real and imaginary) and writing rec-
ipes, planning imaginary journeys and holidays, and designing an imaginary 
world. Furthermore, learners should be taught how to express results of their 
classroom surveys both in numbers and in the form of bar charts, and thus 
get a general understanding of how information may be presented through 
graphic organisers.  

Providing content-based materials may be a challenge for EFL teach-
ers and may require focused professional development in this area (Savić & 
Shin, 2016), both for enhancing their awareness of the benefits of integrating 
mathematics content into language teaching for developing learners’ commu-
nication skills, cultural awareness, and group-work collaboration skills, and 
for improving learners’ reasoning skills, precision and accuracy of expression, 
which can also have positive effects on language learning. Further studies 
are needed to identify factors of cross-curricular links between mathematics 
content and language, on the one hand, and learners’ competence develop-
ment, on the other hand. Still, educators should be encouraged to apply a 
content-based approach as the one that has been shown to effectively pro-
mote a holistic approach to teaching and learning, and to greatly contribute 
to developing core skills and a range of learners’ competences prescribed by 
the new Serbian Rulebook (MoESTD, 2018).  
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INTEGRACIJA MATEMATIČKIH SADRŽAJA SA 
SADRŽAJIMA ENGLESKOG JEZIKA PRIMENOM 

INTEGRATIVNOG PRISTUPA  

Rezime: Uspešnost u učenju stranog jezika ogleda se u sposobnosti da se stra-
ni jezik koristi u različitim kontekstima. Da bi se učenici mlađeg uzrasta u Srbiji 
pripremili da engleski jezik svrsishodno koriste u različitim životnim situacijama, 
potrebno je da se u nastavi kreiraju raznovrsni konteksti, što se uspešno može 
ostvariti integracijom nastavnih sadržaja drugih predmeta sa nastavom predmeta 
Engleski jezik. Integracija matematičkih nastavnih sadržaja sa jezičkim sadrža-
jima može se realizovati primenom integrativnog pristupa u nastavi engleskog 
jezika, kojim se istovremeno mogu razviti jezičke veštine učenika i njihovo razu-
mevanje matematičkih pojmova na zabavan i motivišući način. Cilj rada bila je 
analiza matematičkih sadržaja u udžbenicima stranih izdavača, koji se koriste u 
nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu u Srbiji, sa fokusom na modele inte-
gracije tih sadržaja sa jezičkim sadržajima. Primenjena je metoda analize sadržaja 
sedam udžbeničkih kompleta, pri čemu su matematički sadržaji analizirani u od-
nosu na šest istraživačkih pitanja. Rezultati su ukazali na četiri ključne kategorije 
integrisanih sadržaja, na osnovu kojih je zaključeno da je u nekim od analiziranih 
udžbenika matematički sadržaj uspešno integrisan sa jezičkim i da omogućava 
dublje razumevanje kako matematičkih, tako i jezičkih sadržaja koji su sa njima 
povezani. Međutim, rezultati su takođe ukazali i da analizirani matematički sa-
držaji nisu u potpunosti usklađeni sa razrednim kurikulumom, kao i da su kogni-
tivno nezahtevni, što ukazuje na potrebu da nastavnici engleskog jezika obezbede 
dodatne nastavne materijale kojima bi se proširile postojeće kroskurikularne veze 
između sadržaja matematike i engleskog jezika. Pedagoške implikacije vezane su 
za potrebu za stručnim usavršavanjem u ovoj oblasti kako bi integrativna nastava 
engleskog jezika omogućila da učenici dožive iskustvo holističkog obrazovanja. 

Ključne reči: učenici mlađeg uzrasta, integrativna nastava engleskog jezika, 
matematički sadržaji, plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja, udžbe-
nici engleskog jezika.
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САДРЖАЈИ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 

У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Апстракт: У овом раду размотрићемо могућности, начине и бенефите 
укључивања садржаја ликовне уметности у наставу математике у циљу прева-
зилажења дихотомног погледа на ове предмете у настави. Одељени на афек-
тивно и когнитивно подручје, ликовна уметност и математика се предају као 
наставни предмети са врло мало или без успостављених веза. Лако се преви-
ђа њихова развојна и историјска компатибилност и међузависност. Узајамна 
фактичка повезаност ликовне уметности и математике омогућује обострану 
примену наставних садржаја у реализацији наставе према принципу хоризон-
талне корелације и са елементима интегративног приступа наставном процесу. 
Овакав начин извођења наставе подстиче развој флексибилности у мишљењу, 
способност дивергентног мишљења, успостављање функционалних веза изме-
ђу знања и оспособљавање ученика за самостално трагање за информацијама 
(учење учења) у циљу целовитог развоја личности ученика и укупних креа-
тивних потенцијала. У раду ће посебна пажња бити посвећена конкретним 
примерима из плана и програма ових предмета који у реализацији наставе на 
врло лак и спонтан начин подстичу повезивање чињеница. 

Кључне речи: ликовна уметност, математика, корелација, интегрисана 
настава, дивергентно мишљење.

Увод

Функција основног образовања као првог степена обавезног образова-
ња је да осигура функционални и примењив корпус знања и вештина који 
треба да пружају основу у даљем образовању. Међутим, у многим обавезу-
јућим законским документима и стратегијама развоја образовања често се 
као опште место у критици постојећег стања помиње застарелост образов-
ног система, потреба за модернизацијом наставних програма и наставног 
процеса и за усавршавањем наставника (Стратегија развоја образовања у 
Србији до 2020. године; Закон о основама система образовања и васпитања). 
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Имајући у виду савремене друштвене, технолошке и економске околности 
и критеријуме у којима функционише образовни систем у Србији, јавља се 
оправдана потреба да се образовни систем реконфигурише мењањем на-
ставних садржаја сходно актуелним привредним и друштвеним областима 
примене знања, и кроз мање комплексан захват – променом приступа на-
стави и учењу и ученику. 

Значај међупредметне повезаности

Међу значајне факторе за постизање успеха у учењу свакако треба 
уврстити и субјективне елементе у процесу наставе, попут става који уче-
ник заузима према градиву које треба научити. У широко заступљеном 
схватању наставе доминатно трансмисивног карактера, улога предавача 
је првостепена. Традиционална концепција развила је одређене конвен-
ције у приступу које карактерише усмереност на процедуре и резултате. 
Овај статички модел полази од установљених процедура у којима преда-
вач кроз инструкције, корак по корак води ученика кроз процес наставе 
често без мотивације и објективног ангажовања његовог искуства, маште 
или емоција. Оваква настава подразумева преношење знања које тек у ма-
њој мери активира различите облике перцепције, доживљаја и мишљења 
ученика, што се манифестује ниским квалитетом знања, умења и система 
вредности које ученици стичу у основном образовању. Kао кључни узроци 
ниског квалитета основног образовања помињу се: 

1. обимни, нефлексибилни, неусклађени планови и програми;

2. преоптерећени ученици, без могућности за рад на разумевању, пове-
зивању и примени знања; 

3. мала заступљеност модерних облика рада у школи – мало се приме-
њују активно учење, истраживачке методе, индивидуализована наста-
ва и други начини рада који развијају више менталне процесе, моти-
вацију за учење, оспособљавају за функционалну примену знања и 
даље учење и рад;

4. слаба повезаност предмета што онемогућава интегрисање садржаја и 
тематску наставу (Službeni glasnik, 2012). 

У васпитно-образовном раду у школи, кумулативни исход стицања 
знања највишег нивоа подразумева овладаност садржајима наставних 
програма са претходних нивоа, али се тиме не гарантује функционална 
повезаност знања различитих дисциплина. Због општег наглог раста зна-
ња, образовање се више не може сводити на репродуктивно учење, тј. на 
једноставно саопштавање постојећих знања. У савременим развијеним 
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облицима наставе, један од важних дидактичких захтева јесте веће анга-
жовање ученика у трагању за решењима и одговорима, као и њихова само-
стална примена стечених знања. У Закону о основама система образовања и 
васпитања у Ставу 2, Члана 7 (Општи принципи образовања и васпитања), 
између осталог наводи се обавеза усмерености образовања и васпитања на 
ученика кроз разноврсне облике наставе и учења којима се излази у су-
срет различитим потребама ученика, развија његова мотивација за учење 
и подиже квалитет постигнућа (Službeni glasnik, 2017). Као препорука за 
реализацију садржаја програма за образовање у основној школи, поми-
ње се додатна стандардизација програма како би се допринело повећању 
вероватноће да ће бити усвојени код свих, или скоро свих ученика. Такво 
форсирање остварености исхода образовања и васпитања ствара опасност 
да они буду тек формално испуњени. Уместо нових промена програма за 
основне школе, реалистичнија варијанта јесте нешто другачија интерпре-
тација постојећих програма. Један од начина да се нормирано и стандар-
дизовано градиво приближи подједнако свим ученицима и поред њихових 
различитих личних циљева и интересовања јесте свакако примена корела-
ције у настави. Задржаћемо фокус на примени корелације у разредној 
настави.

Досадашња пракса извођења наставе у нижим разредима основне 
школе познаје координисан и симултан рад кроз две или више дисци-
плина при обради једне теме. Овај приступ извођењу наставе првенстве-
но поштује дефинисане системске и курикуларне образовне циљеве, али 
и потенцира успостављање логичких веза између два или више предмета. 
Организација наставе на овакав начин од изузетног је значаја с обзиром да 
традиционална трансмисивна настава, једна од најстаријих и још увек до-
минантна наставна концепција, подразумева низак степен интеракције из-
међу ученика и учитеља. У свим варијантама трансмисивна настава почива 
на претпоставци да се знање може, у готовом и унапред припремљеном 
облику, непосредно преносити са учитеља на ученика од којег се очекује 
проста репродукција градива. Нажалост, механичка репродукција градива 
данас је још увек приметна пракса у школама. Када се градиво не користи 
за усмеравање подстрека и навика према значајним циљевима, онда је оно 
само нешто што треба научити. Празно усвајање речи и голог вербализма 
само симулира постојање одговарајућих појмова код ученика, а у ствари 
прикрива празнину. Ученик у таквим случајевима усваја не појмове него 
речи, служи се више памћењем него мишљу и неспособан је да са разуме-
вањем примени усвојено знање (Vigotski, 1977). Чест је случај да је однос 
ученика са градивом или према градиву посредан – ученик прилагођава 
усвајање градива према захтеву наставника. Ученик учи, али није свестан 
да су предмет његовог учења усвојена правила понашања и норме школ-
ског система (Djui, 1966: 111). Када се извесно градиво учи механички, без 
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схватања логичке везе у његовим деловима, резултат таквог учења је веома 
слаб, а градиво се заборавља брзо. Ефекти таквог учења могу се избећи ако 
се обезбеде услови за успостављање веза и међудејства појмова, наставних 
садржаја и претходних искустава. Да би научено градиво било функцио-
нално а стечено знање дугорочно, треба успостављати смислене везе у за-
памћеном садржају тако да је накнадна репродукција намерна, потпуна, па 
и контекстуална. То важи подједнако и за садржаје појединачних настав-
них предмета и за повезане садржаје два или више наставних предмета.

У суштини, међупредметна повезаност није конкурентна раду на са-
држајима који су непосредно везани за појединачне предмете. Напротив, 
међупредметна повезаност представља даљи корак ка бољем разумевању 
градива и његовој примени у ситуацијама које нису пука репродукција или 
реплика околности у којима је оно претходно усвојено. У већини случајева 
ученици напамет науче градиво које као такво има реторичко својство. То 
значи да иако ученици умеју да усвојено знање примене у програмским 
задацима, често не успевају да га примене у решавању проблема из других 
предмета или у свакодневним животним ситуацијама. За успешну реали-
зацију међупредметне повезаности треба примењивати активне облике 
наставе, односно на различите начине презентовати градиво, на различите 
начине организовати информације, користити разноврсне изворе инфор-
мација, повезивати нова знања са животним искуствима ученика, пове-
зивати нова знања са претходним знањима из датог предмета и из других 
предмета. Такви модели наставе пре свега треба да буду реалистични и 
остварљиви, али и интелектуално подстицајни. Другим речима, у настав-
ном процесу ученика треба интелектуално подстицати да постигне најви-
ши (когнитивни) исход учења – синтезу и евалуацију знања (Blum, 1956). 
На овом нивоу когнитивног развоја ученик демонстрира способност да 
организује и повезује постојећа и креира нова знања, те на основу њих 
да упоређује и утврђује сличности и разлике, процењује вредност и аргу-
ментује ваљаност идеја. У разредној настави учитељ има већу могућност 
реализације међупредметне повезаности него што је то случај са предмет-
ном наставом. Интегративна настава, хоризонтална корелација или темат-
ски дан само су неки од начина да се оствари поменути приступ настави. 
Репродуктивни облици могу бити обрасци стваралачких активности (рад 
по обрасцу), у смислу арсенала могућности које се примењују у атипич-
ним ситуацијама. Изнад свега није императив откривање конкретних веза 
између садржаја на основу очигледних примера које користи предавач 
(по принципу датих инструкција или готових решења), већ откривање да 
знање није монолитно и да је могуће успоставити структурне везе између 
садржаја појединачних предмета. Циљ оваквог приступа извођењу наставе 
је оспособљавање ученика за самостално уочавање и откривање веза кори-
шћењем менталног напора. 
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Садржаји ликовне уметности у настави математике

Полазна основа за примере који следе јесу радозналост и емоционал-
ност као карактеристике дечјег психичког развоја. Правилно подстицање 
и каналисање радозналости може да изазове јаке емоције и реакције ва-
жне за васпитно-образовни процес. Постигнути осећај задовољства услед 
успеха код ученика покреће унутарњу мотивацију, тј. снажну вољу за уче-
њем (чак и када се не мора или онога што није обавезно). За такав исход 
није одговоран једнострано ни ученик ни учитељ. Учење као интерактивни 
процес треба организовати као заједничку активност ученика и учитеља, 
чија структура и ток зависе од обе стране. Са једне стране, систематско 
школско образовање и васпитање засновано као процес усвајања систе-
ма знања чији је регулатор учитељ, представља својеврсну асиметричну 
социјалну интеракцију. Међутим, та „неравнотежа” се превазилази стра-
тегијама које учитељ примењује у реализацији наставе. Учитељ креира си-
туације у којима (привремено) подупире ученике у процесу учења, пружа 
дозирану помоћ кроз коју ученик изграђује нови начин разумевања и ре-
шавања проблема. Потпоре могу бити разни наставни садржаји, као што 
су плански осмишљени инструктивни материјали (илустрације, шаблони 
и сл.) који комбинују садржаје више наставних предмета у циљу решава-
ња конкретног задатка, али и организовања и повезивања информација и 
знања. У том смислу, елементи предмета Ликовна култура примењени у 
настави других предмета ученицима могу бити подстицајни. Оправданост 
за коришћење неких видова и садржаја уметности као методе активног 
усвајања делова програма предмета Математика налазимо у Образовним 
стандардима за предмет Математика у обавезном образовању (Službeni 
glasnik, 2010), према дефинисаним областима на основном нивоу знања и 
вештина који одговарају узрасту нижих разреда основне школе.1 Употреба 
компатибилних и аналогних садржаја предмета Математика и Ликовна 
култура подстиче вештину асоцијативне констатације и визуелног учења. 
Претпоставке и препоруке које ћемо изнети у својству су тренда повећања 
нивоа знања и вештина на прелазу у више разреде и одговарају процесу 
интериоризације, тј. постепеном кретању од представног мишљења ка пој-
мовном размишљању. Развојем поменутих и других когнитивних способ-
ности могуће је превазићи актуелни проблем усвајања наставних садржаја 
само на нивоу репродукције, што је један од основних проблема савре-
меног образовања. Препоруке се односе и на случајеве на које учитељи 
немају већи утицај, попут организације и концепције уџбеника. Додатни 

1 Посебно се односи на исказе умења и знања из области Бројеви и операције са 
њима (МА.1.1.3, МА.1.1.4. и МА.1.1.6.) и Геометрија (МА.1.3.1, МА.1.3.2, МА.1.3.3. и 
МА.1.3.4.).
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начин да се и оперативно изврши потребна реинтерпретација постојећих 
програма јесу уџбеници који би били урађени у складу са стандардима 
квалитета уџбеника. Према препорукама Националног просветног саве-
та, у документу Oбразовање у Србији: Како до бољих резултата. Правци 
развоја и унапређивања квалитета предшколског, основног, општег средњег 
и уметничког образовања и васпитања 2010–2020, усвојени стандарди ква-
литета уџбеника не испуњавају те услове и морају се мењати (Nacionalni 
prosvetni savet, 2011: 65). 

Уџбеници за ниже разреде основе школе у значајној се мери ослањају 
на визуелно-дидактичке материјале у представљању и појашњењу градива, 
што је свакако у складу са интересовањима и узрастом ученика који по-
хађају разредну наставу. Ипак, ти визуелно-дидактички материјали нису 
увек адекватно одабрани нити су у функцији текста, односно конкретног 
градива које уџбеник обрађује, што ћемо касније на једном од примера 
и показати. Ситуације у којима су слика и текст у дисхармонији, одно-
сно „говоре супротно”, воде стварању забуне код ученика јер им се шаље 
двосмислена порука, а то би се морало избећи. Претпоставка је да овакви 
проблеми настају у случајевима када се приликом финалног обликовања 
уџбеника више пажње посвећује изгледу уџбеника који, када је разредна 
настава у питању, изгледају врло атрактивно и допадљиво, него оној основ-
ној функцији слика као дидактичких материјала. Богато илустровани уџ-
беници неретко личе на сликовнице, са стилски уједначеним илустраци-
јама одабраног илустратора. Овакав приступ визуелном обликовању уџбе-
ника није добар јер ученицима одвраћа пажњу од самог градива и притом 
може негативно утицати на формирање визуелног укуса ученика. Слике у 
уџбенику нису декорација, већ су увек део визуелно-дидактичког матери-
јала, и та се њихова функција не сме превидети нити занемарити. Одабир 
визуелно-дидактичких материјала за један уџбеник се зато не сме вршити 
по критеријумима допадљивости, атрактивности или стилског јединства 
уџбеника, већ све одабране слике, фотографије, схеме, илустрације, али и 
уметничка дела као визуелно-дидактички материјали, морају бити најпре 
у функцији наставног градива. Визуелни материјали морају се пажљиво 
одабрати у зависности од тога шта најбоље демонстрира одређени про-
блем или тему, а за постизање стилске уједначености свакако да постоје 
модели који ће у финалном графичком обликовању уџбеника дати добар 
резултат.

Посредством адекватно одабраних и квалитетних визуелно-дидак-
тичких материјала и репродукција могуће је успостављање хоризонтал-
не корелације Ликовне културе и других наставних предмета, па тако и 
Математике. Квалитетан и мотивационо-инспиративан визуелно-дидак-
тички материјал може представљати и ликовно уметничко дело чијим ко-
ришћењем је могуће остварити поменуту корелацију. Наравно, уметничко 
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дело мора бити пажљиво и адекватно одабрано, уз поштовање свих настав-
них принципа методике ликовног образовања и васпитања; посебно се мо-
рају испоштовати принцип квалитета и васпитне усмерености, принцип 
одмерености узрасту, принцип егземпларности и економичности, прин-
цип мотивације. Одабир репродукције, тј. визуелно-дидактичког мате-
ријала према принципу квалитета и васпитне усмерености подразумева: 
1) коришћење репродукција проверених уметничких вредности или фо-
тографија, 2) избегавање илустрација кад год је то могуће, 3) избегавање 
коришћења сопствених  цртежа, и 4) избегавање лоше технички припре-
мљених репродукција. 

За потребе овог истраживања направили смо преглед уџбеника за 
предмет Математика од 1. до 4 разреда основне школе. Одабир укључује 
уџбенике три домаћа издавача, и то Завода за уџбенике и наставна средства, 
БИГЗ-а, и издавачке куће Клет. Преглед уџбеника показао је да илустра-
ције имају апсолутну доминацију када су у питању визуелно-дидактички 
материјали у уџбеницима за предмет Математика поменутих издавача. 
Уметничко дело као визуелно-дидактички материјал заступљено је тек у 
једном примеру и то у Клетовом уџбенику за 4. разред, где је уз текст о 
Фибоначијевим бројевима стављена репродукција, тј. фотографија Кривог 
торња у Пизи. Некоришћењем уметничког дела као визуелно-дидактичког 
материјала у уџбеницима пропуштена је прилика за успостављање коре-
лације Ликовне културе и Математике; свакако да наставник сам може на-
правити и реализовати овакву корелацију, али било би добро да подсетник, 
или пак подстицај за то има и у самом уџбенику. У наставку ћемо указати 
на тек неколико примера из одабраних уџбеника где би ликовна уметнич-
ка дела могла бити искоришћена уместо постојећих илустрација.

У уџбенику за 1. разред Завода за уџбенике и наставна средства у лек-
цији „Сабирак замењујемо збиром” за сабирање ученици користе јабуке, 
тј. илустрације јабука које су приказане типски и без свих оних финих ра-
злика које сваку јабуку чине посебном (Прилог, Слика 1). На овом месту 
ученицима је битно да имају објекте, јасно представљене, који могу да ма-
теријализују сабирање, односно који ће им помоћи у разумевању конкрет-
не математичке радње; тако, уместо искоришћених илустрација јабука 
овде би могле да се нађу и Сезанове (Paul Cézanne) јабуке – минималном 
интервенцијом ове јабуке могу се извући са сликаревих мртвих приро-
да, а материјал који би се у овом случају понудио ученицима кроз уџбе-
ник свакако би био знатно интересантнији, за око ученика интригантнији. 
Наравно, можда би се негде на овој страници у функцији потенцијалног 
математичког задатка могла наћи и оригинална Сезанова слика са које су 
јабуке „исечене”, што би ученицима додатно појаснило читаву ситуацију, 
и у оквиру уџбеника Математике им понудило један интересантан дода-
так, неочекиван искорак у сферу уметности. У истом уџбенику, у лекцији 
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„Поредимо. Пребројавамо” приказане су илустрације различитих гранчица 
(Прилог, Слика 2). У складу са принципом квалитета и васпитне усмерено-
сти, овде нема оправдања за коришћење илустрације која у овом случају 
само понавља оно што би фотографија конкретне багремове или храстове 
гране много боље приказала. Исту ситуацију налазимо и у Клетовом уџ-
бенику за 4. разред где се као пратећа слика уз текст о множењу у старом 
Египту нашла илустрација рађена по узору на египатску уметност. Овде 
би се као визуелно-дидактички материјал морала наћи оригинална репро-
дукција египатског рељефа или сликаног папируса јер нема ни разлога 
ни оправдања да се ученицима нуди илустраторова копија, сведена и сва-
како урађена у складу са његовим укусом и његовим ликовним језиком, 
када се ученицима може посредством фотографије понудити оригинал. 
Илустрација се овде нашла највероватније како би се одржао континуитет 
у ликовном обликовању уџбеника – све странице имају илустрације и нај-
вероватније да је фотографија на овом месту сувише „одударала”. Како је 
већ речено, ово не би смело да буде критеријум одабира визуелно-дидак-
тичких средстава, и на овом месту илустрација би морала да се заобиђе.     

Корелација Ликовне културе и Математике може се остварити и ко-
ришћењем материјала који припадају примењеној уметности и дизајну. 
На пример, међу илустрацијама за лекцију „Тела облика коцке и квадра” 
у Клетовом уџбенику за 2. разред нашао се и класичан фрижидер. Уместо 
овог фрижидера ученицима би се овде могли понудити модели савреме-
ног дизајна, баш као и неки од модела који су обележили историју дизајна 
попут SMEG-ових разнобојних фрижидера који су и данас врло популарни 
(Прилог, Слика 4).    

Врло интересантан пример налазимо у БИГЗ-овим уџбеницима за 3. 
разред, где су на чак два места коришћене слике које се читају, односно 
боје по бројевима. Заправо, ради се о варијацијама на тему бојанки по бро-
јевима (у складу са бројем одређени део слике се боји одговарајућом бо-
јом) које су овде прилагођене конкретним математичким задацима. Овај 
изузетно интересантан и по децу мотивишући задатак могао је да буде 
искоришћен за корелацију Математике и Ликовне културе да је цртеж бо-
рова под снегом анонимног аутора, вероватно илустратора овог уџбеника, 
замењен једним од дела Ендија Ворхола (Andy Warhol) из његове чувене 
серије „Уради сам” (Do It Yourself, 1962) која се заснива на истим принци-
пима – аутор уџбеника могао је овде да искористи оригинално уметничко 
дело којем је само бројчане вредности приказане на цртежу требало да 
замени предвиђеним математичким задацима. Уколико пак избор не би 
били Ворхолови цртежи, уместо зимског пејзажа који се нашао у уџбени-
ку ученици су за сабирање/одузимање и бојење могли да добију било које 
дело из историје уметности обрађено тако да представља „бојанку” – у том 
случају ученици би решавањем математичког задатка заправо бојењем 
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добили Леонардову (Leonardo da Vinci) Мона Лизу (Lise del Giocondo, 
1505) или Ван Гогове (Vincent van Gogh) Сунцокрете (Tournesols, 1888) 
или неко друго ремек-дело ликовне уметности (Прилог, Слика 5).  

Као насловна страна за наставну област „Предмети у простору и од-
носи међу њима” у Клетовом уџбенику за 1. разред дата је наизглед врло 
интересантна и атрактивна илустрација, али, како ћемо видети, прилично 
проблематична. Иако би требало да најави област кроз коју ће ученици са-
владати просторне одреднице попут У, НА, ИСПРЕД, ИЗА, ЛЕВО, ДЕСНО и 
друге, за које је неопходно посматрати их унутар просторне ситуације која 
подразумева тродимензионални простор, илустрација у уџбенику урађе-
на је као плошни цртеж, односно простор који је приказан нема дубину. 
Занимљиво је да се илустратор овде чак послужио египатским моделом 
за приказивање простора који не познаје трећу димензију (дубину), већ 
се радња по плановима поставља у траке при чему је она најниже поста-
вљена заправо она која је посматрачу најближа. Ово је један од примера 
где слика и тект „говоре супротно”, односно где се ученицима вербалним 
и ликовним језиком дају контрадикторне информације. Уместо поменуте 
илустрације, али и као примери за обраду просторних одредница на наред-
ним странама уџбеника, могле би добро послужити слике већ поменутих 
уметника или нека друга ремек-дела историје уметности попут Сераове 
(Georges-Pierre Seurat) слике Недељно поподне на острву Гран Жат (Un 
dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, 1886), да наведемо бар неки 
пример (Прилог, Слика 6).  

Закључак

Када се у настави Математике примењују уметничка дела проверених 
и високих естетских вредности која парирају прозаичним и естетизованим 
наставним материјалима, она имају позитиван утицај на квантитет, квали-
тет и трајност знања и развој способности ученика. Одабрана и примењена 
према принципима квалитета и васпитне усмерености и егземпларности и 
економичности, уметничка дела као садржаји наставних материјала имају 
нарочиту дидактичку вредност. Уметничка дела пружају погодност лакшег 
усвајања појмова визуелним путем, ученик је применом оваквих елемена-
та више мотивисан и концентрисан, ангажован је у настави и емотивно и 
интелектуално и, надасве, уметничка дела као културни артефакти обога-
ћују личност ученика и подстичу његов свеукупан развој. 
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Прилог 

Слика 1

Слика 2

Слика 3

Завод за уџбенике, 1 разред Пол Сезан, Мртва природа са јабукама, 
импресионизам

СЕЗАНОВЕ ЈАБУКЕ 
УМЕСТО

ИЛУСТРАЦИЈЕ

Завод за уџбенике, 1 разред

ФОТОГРАФИЈА 
УМЕСТО

ИЛУСТРАЦИЈЕ

Клет, 4 разред

РЕПРОДУКЦИЈА 
УМЕСТО

ИЛУСТРАЦИЈЕ

.

.

.
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Слика 4
      

Слика 5

Слика 6

БИГЗ, 3 разред

СЛИКАЊЕ ПО БРОЈЕВИМА ЕНДИ ВОРХОЛОВА 
серија ‘’УРАДИ САМ’’ 

УМЕСТО

ИЛУСТРАЦИЈЕ

или
МОНАЛИЗА

као
бојанка

Клет, 1 разред

ОДНОСЕ У ПРОСТОРУ
МОЖЕМО УОЧАВАТИ И НА 

ВАН ГОГОВОЈ ‘СОБИ У АРЛУ’... 

СЕРАОВОМ 
‘НЕДЕЉНОМ ПОПОДНЕВУ’...

Клет, 2 разред

УМЕСТО ОБИЧНОГ 
ФРИЖИДЕРА У УЏБЕНИКУ 

СЕ МОГУ НАЋИ КУЛТНИ 
ДИЗАЈНЕРСКИ ПРЕДМЕТИ 

ИЛИ НОВА ОСТВАРЕЊА 
ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА...

.

.

.
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CONTENTS OF FINE ARTS 
IN TEACHING MATHEMATICS

Summary: This paper considers the possibilities, ways and benefits of in-
cluding the content of fine arts in mathematics teaching in order to overcome 
the dichotomy of these subjects in teaching. Divisioned into affective and cog-
nitive areas, fine arts and mathematics are instructed as teaching subjects with 
very little or no connections between them. Their developmental and historical 
compatibility and interdependence are easily overlooked. Factual connection 
between fine arts and mathematics enables the mutual application of teaching 
contents in education by applying the principle of horizontal correlation and the 
integrative approach to the teaching process. Such approach to teaching stimu-
lates the development of flexibility in thinking, the ability of divergent thinking, 
the establishment of functional relationships between knowledge, and indepen-
dent searching for information (learning how to learn) in order to achieve more 
complete personal development of students and their creative capacties. In this 
paper, special attention is given to specific examples from the curricula of these 
subjects, which in the realization of teaching in a very easy and spontaneous way 
encourage the connection of facts.

Keywords: fine arts, mathematics, corelation, integrative teaching, divergent 
thinking.
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ВЕЖБЕ ДИСАЊА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ПОЈМА 

ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

Апстракт: О значају и важности музичког васпитања за даљи развoj деце 
предшколског узраста данас постоје многа педагошко-психолошка и методич-
ка сазнања. Циљеви и задаци музичког васпитања у предшколским установа-
ма, поред тога што предвиђају усклађен развој сваког детета и ангажовање 
његове целокупне личности, умногоме доприносе стварању темеља каснијем 
музичком васпитно-образовном раду кроз школско образовање. Управо овако 
формулисани циљеви и задаци одређују улогу музичког васпитања, која мора 
бити мултифункционална и остварена кроз конкретне активности у интегра-
цији са другим областима рада.

Стога ће у раду бити представљени примери интегрисања садржаја му-
зичког васпитања и упознавања почетних математичких појмова. С обзиром 
на то да је у музичком васпитању један од најзаступљенијих облика рада пева-
ње дечјих песама, а за чије је извођење неопходно припремити дечји певачки 
апарат на почетку сваке усмерене активности, представићемо вежбе дисања 
као средство које можемо користити да бисмо код деце развили појам при-
родних бројева. 

Кључне речи: музичко васпитање, песма, вежбе дисања, појам природних 
бројева.

Увод

Значај и важност музичког васпитања за даљи развој предшколског де-
тета данас је потврђен од стране многих педагога и методичара. Суштина 
циљева и задатака музичког васпитања у предшколским установама огле-
да се у полагању темеља каснијем музичком васпитно-образовном раду и 
ангажовању целокупне дечје личности. Тежња да музичко васпитање као 
област рада буде мултифункционално може бити остварена кроз интегра-
цију са другим областима, у овом случају са садржајима математике. 

Међутим, у данашње време традиционални систем предшкол-
ског васпитања и образовања не нуди иновативна решења за усвајање 
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интегрисаних садржаја, а самим тим не припрема децу за свет који се 
трансформише великом брзином. Такође, на националном нивоу не по-
стоји стратегија за имплементацију интегративног приступа, те је потреб-
но направити креативне искораке кроз едукацију, израду дидактичких 
материјала и праксу. Овим је јасно предочено да су увођење и примена 
иновација препуштени васпитачима, њиховом ангажовању и ентузијазму. 

Стога смо настојали да представимо примере добре праксе интегри-
сања садржаја Методике музичког васпитања и Методике развоја почет-
них математичких појмова. С обзиром на то да је у музичком васпитању 
један од најзаступљенијих облика рада певање дечјих песама, а за чије је 
извођење неопходно припремити дечји певачки апарат на почетку сваке 
усмерене активности, представићемо вежбе дисања као средство које мо-
жемо користити да бисмо код деце развили појам природних бројева. 

Потреба за интегрисањем садржаја као део савременог 
васпитно-образовног процеса

Упоредо са развојем друштва треба да тече и осавремењивање ва-
спитно-образовног процеса. Организација и сама реализација усмерених 
активности подразумева дидактичко и методичко деловање васпитача, 
планирање, анализу и свесно проматрање и проналажење могућности по-
везивања и интеграције садржаја различитих области. Интегрисање садр-
жаја не треба да представља само збир саставних елемената појединачних 
области, већ целовити контекст који ће омогућити формирање нових веза, 
сагледавање проблема са другог аспекта и решавање проблема. Интерди-
сциплинарни  приступ подразумева зналачко прожимање садржаја, пла-
нирање, сарадњу и добру организацију од стране васпитача из више разли-
читих области како би били решени одређени проблени и задаци. Овим 
приступом се не доводи у питање самосталност, интегритет Методике 
музичког васпитања и Методике развоја почетних математичких појмо-
ва, већ се активност деце и функционалност знања подиже на виши ниво, 
наводећи их да мисле, изводе закључке, осећају, помажу једни другима 
и примењују раније стечена искуства. Обезбеђивање и подела средстава 
рада за појединачне области може се избећи брисањем оштрих граница 
међу областима и заједничком применом средстава рада и дидактичких 
материјала. Да би до промене начина организације рада и увођења инова-
ција дошло, неопходна је подршка од стране свих запослених у предшкол-
ској установи, додатна мотивација, континуирана комуникација и разме-
на идеја и промена улоге васпитача.    
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Улога песме и вежби дисања у музичком васпитању

Развијању музичких способности детета, али и његовом свеобухват-
ном развоју умногоме доприносе музичке активности певање, слушање 
музике, извођење музичких игара и свирање на дечјим инструментима. 

Певање је одувек било примарни облик изражавања људи (Phillips, 
1996). У предшколским установама певање је најзаступљенији облик му-
зицирања детета. Захтева од детета свесну активност, усаглашавање фи-
зичких и менталних процеса, тј. свих функција гласа и тела, доприноси 
развоју самодисциплине и већем ангажовању емоција и интелекта (Ђурко-
вић-Пантелић, 1998). Кроз певање као најприступачнију активност, деца 
лако и спонтано изражавају осећања и проширују своја музичка искуства. 
Песму, најчешће уз пратњу инструмента, као уметничко дело одликује 
спајање поезије и музике, литерарног текста и мелодије. Као музичка фор-
ма најчешће има структуру периода или мале дводелне песме (8+8 такто-
ва), строфична је, ређе прокомпонована, а у зависности од узраста, дечјих 
музичких искустава и способности, за певање могу бити одабране фор-
мално једноставније или захтевније песме. Уметничка и васпитна вред-
ност текста, звучност и метрика речи, артикулација, садржај, на првом ме-
сту утичу на доживљај детета, аперцепцију односа и промена у окружењу, 
на проширивање сазнајних представа, а потом и на формирање естетског 
односа према музици, културних навика детета и доживљавање мелодије, 
ритма и темпа. Приступачна мелодија је она која се лако памти, поседује 
једноставан ритам, без захтевних ритмичких фигура у почетном раду у 
двочетвринском такту, лаганом (Andante) или умереном темпу (Moderato), 
у почетку у обиму кварте e1–a1 или квинте d1–a1, касније сексте d1–h1, па 
све до октаве c1–c2, без великих интервалских скокова и динамичких ни-
јансирања, извођења crescendа и decrescendа. 

Вршећи избор песaма за певање према наведеним критеријумима, 
предшколском детету обезбеђујемо подстицајну васпитно-образовну 
средину, а музику/песму чинимо добрим и погодним средством којим 
проширујемо дијапазон деловања у правцу његовог квалитетног развоја 
(Копас-Вукашиновић, 2009). Да добра песма позитивно утиче на развој 
омладине, знали су још Стари Грци у Атини, јер су веровали да негова-
ње и извођење добре музике утиче на стабилност и боље стање у држави 
(Платон, 2002). 

Посматрано са уметничког аспекта, језик музике јесте комплексан, 
али универзалан, због чега је моћ песме као једног вида њеног деловања 
потребно искористити у обликовању психофизичких и интелектуалних 
способности детета, а са методичког аспекта у циљу интегрисања одре-
ђених тема и садржаја различитих области, путем иновативних искорака.   
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Дете на предшколском узрасту усваја нове песме кроз игру, опона-
шајући васпитача, понављајући и имитирајући. Међутим, да би функцио-
нална и васпитна улога песме била испуњена, а због специфичних особина 
дечјег певачког апарата, неопходна је  припрема пре певања. Познавање 
технике певања је неопходно јер се неправилним вокалним поступцима, 
неадекватном негом, претераним коришћењем гласа и извођењем песа-
ма у f и ff динамици могу појавити неправилности које је веома тешко 
отклонити, а  могу довести до озбиљних оштећења, па чак и до губитка 
гласа. Иако је дисање основна животна функција човека, физичко и пе-
вачко дисање се разликују. Правилно певање треба да се одвија без напора, 
контролисано, да се поступним, свакодневним вежбама дисања постигне 
координација и усаглашеност удисаја и издисаја и код детета формира на-
вика и вештина косто-абдоминалног певања. Стога је импостација, пра-
вилна поставка, од  примарног значаја за обликовање и развој дечјег гласа. 
С обзиром на то да ангажује велики број мишића, певање се често пореди 
са спортом, за чије бављење је неопходна припрема, загревање и упорно 
вежбање (Alderson, 1979). 

У вокалној педагогији и певачкој пракси основна функција вежби ди-
сања је овладавање процесом равномерног, уједначеног и контролисаног 
коришћења ваздуха, као и ангажовање свих органа (за припрему, стварање 
и обликовање тона) за произвођење гласа. У методичкој пракси, у области 
музичког васпитања, примарна функција вежби дисања је припрема и рас-
певавање гласних жица у циљу лепог певања и неговања дечјег гласа.   

Дефинисање појма природног броја

Поћи ћемо од чињенице да је математика „настала из практичних 
потреба, па је аритметика настала бројањем предмета, а геометрија ме-
рењем величина”, те да математички појмови, даље, потичу од реалних 
ствари и предмета, а неки се чак њиховом апстракцијом трансформишу 
у математичке моделе (Егерић, 2006). Кроз истраживање окружења, кон-
кретне примере и чулна искуства започиње формирање појмова код деце. 
Потребно је осмислити и планирати разноврсне активности и проблем-
ске ситуације, па тако дете усмерити на мисаоно и практично ангажовање, 
чиме ће бити подстакнут и његов интелектуални развој. 

У области рада на усвајању почетних математичких појмова дидак-
тичка средства и материјали који се користе при организацији и реализа-
цији усмерених активности „представљају спољашње подстицаје развоја 
мишљења код деце” (Егерић, 2006: 38). Дете је по природи радознало, за-
интересовано за истраживање окружења и манипулацију предметима, при 
чему користи сва своја чула. Неопходно је ту потребу детета задовољити и 
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тиме подстаћи његове сазнајне потенцијале. Програмске садржаје из обла-
сти развијања почетних математичких појмова, али и садржаје свих дру-
гих области, треба реализовати  кроз игру која је основ сваке активности 
детета.      

Циљеви рада на почетном математичком образовању деце предшкол-
ског узраста су усвајање математичких знања прилагођених њиховим пси-
хофизичким могућностима, подстицање развоја интелектуалних и других 
способности, обогаћивање и развијање  својства личности, а све то кроз 
остваривање задатка, усвајање природних бројева до десет и развијања 
способности бројања унапред и уназад до десет. Развијању појма природ-
ног броја претходи развијање претпојмова: скуп, класификација, серија-
ција, конзервација, адитивност, инклузија, бројање и мерење (Дејић, 2016), 
а у зависности од узраста и способности деце примењују се два методичка 
прилаза, и то скуповни и бројевни. Из фазе разбацивања предмета и насу-
мичног понављања изговорених бројева, деца до треће године вежбањем 
почињу да усвајају низ природних бројева од један до три, а већ у периоду 
до четири године схватају да називи бројева имају своје место и редом их 
ређају. Деца уче да пребројавају, а потом разврставају елементе скупа кроз 
манипулацију предметима, где подстицајна околина има велики утицај.

Могућности повезивања вежби дисања у циљу развијања 
појма природних бројева 

Желећи да покажемо постојање чврсте повезаности различитих ва-
спитно-образовних области рада у вртићу, представићемо примере из 
праксе у оквиру музичког васпитања где вежбе дисања под вођством ва-
спитача могу мотивисати и побудити пажњу деце за усвајање математич-
ких појмова, али и допринети усвајању програмских садржаја обе обла-
сти. Апстракцијом ситуација, звукова, покрета и ритмичких трајања, чак 
и само  размишљањем деце, музичко окружење ће постати трансфер за 
усвајање појма природних бројева. С обзиром на то да је још у раном уз-
расту у вртићу код деце могуће изграђивати осећај за разликовање дужег 
и краћег трајања звука кроз разне игре, примерима ће бити предсатвљене 
ритмички обликоване вежбе дисања у циљу развијања ритмичке перцеп-
ције код деце (Плавша, 1989).  
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Табела 1. Методички подаци прве припреме за усмерену активност Музичког 
васпитања 

Врста активности: Усмерена активност

Тип активности: Обрада нових садржаја

Тема активности: Моја мама

Јединица 
активности:

А) Интерпретација песме „Мама волим те” (кроз 
разговор о песми и извођење вежби дисања)

Б) Обрада песме по слуху „Мама, мама да ли знаш” ‒ 
Надежда Хиба

В) Игра препознавања ритмичких трајања слогова и 
представљање ритмичким сликама 

Уводни део: Представљам се деци и говорим да пажљиво слушају 
о чему говори песма (Прилог 1). Изражајно рецитујем 
песму, затим постављам питања:

•	 О чему говори песма?

•	 Ко се помиње у песми? 

•	 Шта дете тражи од птице? Објасните. 

•	 Како птица у песми помаже детету?  

•	 Како се оглашава птица? 

         Ћи – ју    ћиии!

         Ћи   –   ју             ћиии!

Хајде да опонашамо како мама мирише цвет који јој 
је измамио осмех.

Хајде да шапнемо мами да је волимо („Ма-ма во-лим 
те”, изговарамо тихо као бројалицу по слоговима, 
прво ја, потом деца понављају на мој знак)

Хајде сада гласно да позовемо маму да би чула коју 
песму учимо за њу.  
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У процесу рада музичких активности вежбе дисања се реализују у 
уводном делу, па смо их тако у свим примерима предвидели одмах на по-
четку. У Табели 1 представљена је артикулација активности где деца имају 
задатак да опонашају оглашавање птице, изводећи ритмички обликовану 
вежбу дисања, тј. ритмички мотив у двочетвртинском такту. С обзиром на 
то да програмским садржајима у оквиру области музичког васпитања није 
предвиђено да деца уче нотно писмо, већ да све нове садржаје уче имити-
рањем, понављањем и опонашањем васпитача, деца имају игровни задатак 
да препознају како птица пева користећи само чуло слуха. У складу са 
музичким развојем, деца узраста до пет година осећају метрику текста, 
повезаност речи и ритма, у шестој години нагло им се развијају ритмич-
ке способности, те могу гласом да изводе сложеније ритмичке фигуре, а 
покретима једноставније ритмичке фигуре, очекујемо да ће препознати, а 
потом извести два краћа и један дужи звук (две осмине и једну четвртину). 

После ритмички тачно изведене вежбе дисања, за коју смо користили 
ономатопејске слогове ћи-ју ћиии, јер одговарају звучној карактеристици 
приказане апликације птице, деци показујемо само нотна трајања пред-
стављена ритмичким сликама у приближној сразмери 1:2 и постављамо 
задатак да, користећи чуло вида, изброје колико птица виде на грани при 
чему користимо математички бројевни приступ. Одговор на питање је 
број који представља колико ритмичких трајања има мотив, тј. три. Ди-
ректном опсервацијом деца треба да опишу карактеристике птица, да уоче 
да им је само једно својство различито – величина, две мале и једна већа 
птица. Подсећамо децу да су препознали два краћа и један дужи звук, а 
сада уочили две мале и једну велику птицу, наводећи их да упоређују ску-
пове (звучне и визуелне), да размишљају и изводе закључке, те да на крају 
разумеју појам једнакобројности скупова, применом скуповног приступа.  
Очекивано је да деца повежу краћа ритмичка трајања са апликацијама 
мање птице, а дуже трајање са апликацијом веће птице. Тако ће процес 
аперцепције различитих ритмичких трања тећи паралелно са формира-
њем појмова природних бројева, а вежбе дисања имаће мултифункцио-
налну улогу.
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Табела 2. Методички подаци друге припреме за усмерену активност Музичког 
васпитања 

Врста 
активности: 

Усмерена активност

Тип 
активности:

Обрада нових садржаја

Тема 
активности:

Пролеће се буди

Јединица 
активности:

А) Реализација вежби дисања кроз игру „Баци коцку, откриј 
поље” 
Б) Обрада песме по слуху: „Пролећна песма” – непознати 
аутор 
В) Ликовно стваралаштво уз игру препознавања звукова

Уводни део: Деца седе на столицама у полукругу. Представљам се деци и 
уводим их у игру. 

У циљу мотивације деце изводимо игру „Баци коцку, откриј 
поље”.  

Прилог број 1

Игру изводимо тако што по једно дете излази, баца коцку, на 
којој се налазе бројеви од 1 до 6, у виду тачака. 

Број који дете добије, бацајући коцку, открива поље на 
скривалици, а испод поља се налазе мотиви који упућују на 
пролеће. (Прилог 1)

На скривалици се налазе апликације 4 жабе, 2 потока, 3 птице, 
5 цветова, 6 пчела и ветра (Прилог 2).

Када откријемо сва поља, разговарамо о апликацијама и о 
томе шта на њима уочавају. 

Када открију поље на којем се налази слика жабе, питам:

•	 Како се оглашава жаба? 

Када одговоре на питање, опонашамо крекет жабе и на тај начин 
изводимо вежбе дисања (кре-кре кре-кре; у двочетвртинском 
такту, у ритму четири осмине).
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Игра тече за свих шест поља. 

Када открију поље са илустрацијом цвета, замислићемо 
да имамо цвет у руци и да га миришемо (мммм; изводимо 
умерено гласно mf, у трајању једне  половине ноте).

Када открију поље са илустрацијом ветра, имитираћемо 
фијукање ветра (фијууу; гласно f, у трајању једне половине  
ноте). 

Када откријемо илустрацију потока, опонашаћемо звук 
жубора потока (кло-кло; у двочетвртинском такту, у ритму 
две четвртине).Када открију поље са илустрацијом пчеле, 
опонашаћемо звук зујања пчела (ззззз; гласно f, у трајању 
једне половине ноте).  

Након вежби дисања, анализирамо скривалицу и питам децу 
за које годишње доба су везани мотиви на њој. 

Када добијем одговор да је то пролеће, питам:

•	 Како се радујемо пролећу? Зaшто?

Показујем им слику пастира који свира фрулу и чува овце 

(Прилог 3). Питам их:

•	 Шта виде на слици?

•	 Опишите природу на слици.

•	 Шта ради дечак на слици? 

•	 Како се зове особа која чува овце?

•	 Како се пастирче радује пролећу? 

Показујем слику фруле (Прилог 4)

•	 Шта свира пастирче? Покажите ми како.

Опонашамо свирање фруле покретима.  

Говорим да ћемо данас певати „Пролећну песму”. 
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Слика 1. Прилог број 2 из предложене друге припреме за усмерену активност Му-
зичког васпитања

У Табели 2 представљен је пример активности где кроз игру „Баци 
коцку, откриј поље” деца имају комплекснији задатак. Да би открили поља 
на скривалици, прво бацају коцку и на њој пребројавањем одређују број 
тачака, а затим упоређују скупове тачака на папирима скривалице и про-
налазе једнакобројне. Потом именују боју папира на скривалици, што је 
васпитачу повратна информација да ли је дете повезало скупове са истим 
бројем елемената, тачака. Да би деца задржала менталну слику у глави, 
испод сваког папира у боји са тачкама, крије се и слика која им одговара: 
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један ветар, два потока, три птице, четири жабе, пет цветова и шест пчела 
(Слика 1). Скривалица је сада откривена и са математичког аспекта деца 
скупове треба да посматрају занемарујући природу елемената и задржа-
вајући само својство бројности (Егерић, 2006). Са музичког аспекта, деца 
кроз разговор са васпитачем анализирају апликације које представљају 
тематску садржину теме музичке активности и опонашају ономатопејско 
оглашавање, тј. изводе ритмички обликоване вежбе дисања.  

Континуираним и упорним вежбањем, подстицањем деце да пажљиво 
посматрају и изводе закључке, те интеграцијом садржаја, биће створена 
могућност за напредовање у процесу усвајања природних бројева и разви-
јању вокалних и ритмичких способности деце, док ће у васпитном погледу 
вежбе дисања допринети култури и нези дечјих гласова.  

Табела 3. Методички подаци треће припреме за усмерену активност Музичког 
васпитања 

Врста активности: Усмерена активност

Тип активности: Обрада нових садржаја

Тема активности: Истражујемо звук

Јединица 
активности:

А) Интерпретација песме „Звук–тон” и реализација 
вежби  дисања кроз разговор о садржају песме

Б) Обрада песме по слуху: „Висибаба” – Ст. Коруновић

В) Свирање на ритмичким инструментима песме 
„Висибаба” (звечке)

Уводни део: Представљам се и говорим да пажљиво слушају o чему 
се ради и ко се помиње у песми „Звук–тон” (Прилог 1). 
Интерпретацију прате звуци у складу са текстом песме. 
Након рецитације водим разговор:

•	 О чему се ради у песми? 

•	 Ко се спомиње у песми? 

•	 Како се назива када чујемо да ковач кује или пева 
ћук? (Звук)

Хајде сада да опонашамо како се оглашава ћук.  

         Хуу,      хуу!

        Хуу,      хуу!
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У песми се чују и други звуци – мукање краве и фијук 
ветра. Замислимо онда да смо ветар, удахнимо дубоко и 
опонашајмо дување ветра. 

    Фијууу!

              Фијууу!

•	 Како крава муче? 

Хајде сада, заједно, да опонашамо мук краве. 

         Му,    му,      му,    му!

       Му,          му,           му,         му!

Чули смо још и звук звона, па хајде да га опонашамо.

         Динг,  динг,  динг!
    

    Динг,    динг,     динг!

Након тога, показујем слику са разбацаним нотама, 
солистом,  певам и свирам део песме. 

•	 Шта сам сада урадила? 
•	 Шта сте видели и чули? (Неко свира и пева, чује се 

песма, мелодија)
•	 Како се назива када чујемо песму или када неко 

свира, сетите се речи песме (Изговарам поново део 
песме која их наводи на тачан одговор)? (Тон) 

Сада ћемо ми заједно да стварамо тон, певаћемо песму 
о једном веснику пролећа, показујем слику висибабе и 
питам

•	 Који је ово цвет? (Висибаба) 
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У Табели 3 представљен је пример активности где деца имају задатак 
да опонашају оглашавање ћука, ветра, краве и звона. Деца кроз разговор, 
имитирајући васпитача, изводе ритмичке мотиве у двочетвртинском такту 
користећи само чуло слуха. На узрасту четири, пет и шест година, разви-
јене ритмичке способности дозвољавају да деца прате и повезују речи и 
ритам, те лако могу гласом извести ритмички обликоване вежбе дисања. 
Подстичемо децу да буду пажљива и ритмички прецизно понављају нотна 
трајања, за које смо опет користили одговарајуће ономатопејске слогове. 
У току извођења вежби дисања свако нотно трајање одбројавамо прстима 
једне руке, а ако желимо да отежамо задатак убацићемо и покрете где ће 
свако нотно трајање пратити одређен покрет, то може бити тапшање, пуц-
кетање прстима, удар ноге о под, клаћење тела и сл. Покрети ће деци по-
служити у апстраховању појма броја. Потом деци показујемо апликације 
са истим нотним трајањима која су извели аудитивно, само представљене 
ритмичким сликама у истој сразмери, желећи да деца визуелно посматра-
ју и преброје елементе сваког скупа, показујући у којем је један, у којем 
су два, а у којем су четири члана. „Пребројавањем елемената истог ску-
па на различите начине и различитих скупова са истим бројем елемената 
деца се припремају за схватање броја као нечег чиме се исказује колико 
елемената има у неком скупу” (Дејић, 2016: 29). Сада имамо два скупа, ау-
дитивни и визуелни, са одређеним бројем ритмичких трајања, тј. форми-
раним скуповима са задатим бројем елемената. Будући да деца већ имају 
представу о квантитативним односима скупова, даље кореспонденцијом 
вршимо упоређивање два скупа, аудитивног и визуелног, и деца имају за-
датак да повежу скупове са истим бројем елемената, закључујући да је у 
оба скупа једнак број елемената: једна половина – један дах ветра, две че-
твртине – два ћука, три осмине – три звука звона и четири осмине – четири 
мука краве.  

Тако ће процес дечје ритмичке перцепције кроз извођење вежби диса-
ња тећи паралелно са формирањем појмова природних бројева, а све даље 
може бити примењено за развијање појма бројевног низа.  

Закључак

За касније свесно упознавање музичке писмености у школи, неопход-
но је  константно, континуирано, спонтано и кроз игру, дечје извођење и 
доживљавање различитих ритмичких облика (Плавша, 1961). Даље, функ-
ционално повезивање појединих тематских целина у оквиру различитих 
области треба да представља незаобилазну одлику савременог курикулу-
ма васпитно-образовног рада у предшколским установама. Уз нова науч-
на сазнања, која такође могу допринети бољем сагледавању и евалуацији 
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процеса рада у предшколским установама, те разменом идеја и тимским 
радом васпитача, па чак и укључивањем наставника у структурално обли-
ковање подстицајне средине за децу, примена интегративног приступа 
створиће услове за квалитетнију припрему све деце за полазак у школу, 
што је само додатни допринос оваквог начина рада.  
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USING BREATHING EXERCISES 
IN TEACHING NATURAL NUMBERS

Summary: Today, there are many pedagogical-psychological and method-
ological research studies which highlight the importance of music education for 
the further development of preschool children. The goals of music education in 
preschool institutions, in addition to envisaging the harmonious development of 
each child and the engagement of his/her entire personality, greatly contribute to 
the creation of a basis for later musical education. These goals determine the role 
of music education, which must be multifunctional and achieved through specific 
activities in integration with other disciplines. 

Therefore, the paper presents examples of integrating content of music ed-
ucation and initial mathematical concepts. Considering that singing children’s 
songs is one of the most common forms of work in music education, and that is 
necessary to prepare children’s singing apparatus at the beginning of each activ-
ity, the paper presents breathing exercises as a tool for developing the concept of 
natural numbers.

Keywords: music education, song, breathing exercises, concept of natural 
numbers.
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МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ПОКРЕТ И МАТЕМАТИКА

Aпстракт: Учење елементарних математичких појмова уз ангажовање 
читавог тела кроз физички покрет може побољшати математичке перфор-
мансе код деце. Стицање и развој математичких вештина може се посматра-
ти као централни когнитивни атрибут у савременом друштву. Уопштено, не 
размишљамо о развоју моторичких вештина и манипулативних вештина као 
што је координација рука–око код беба, као основног елемента когнитивног 
развоја. Фине моторичке вештине снажан су предиктор каснијег постигнућа у 
области математике. Аутори упућују на то да постоје велике разлике у нивоу 
математичких способности између деце са најснажнијим и најсиромашнијим 
моторичким вештинама и да су узети заједно, фине моторичке вештине, по-
крет и игра, много јачи општи предиктори за остваривање добрих резултата у 
математици. 

Кључне речи: моторичке вештине, покрет, игра, математика.

Увод

Учење елементарних математичких појмова уз ангажовање читавог 
тела кроз физички покрет може побољшати математичке перформансе 
код деце (Beck еt al., 2016). У садашњем времену активно се истражују мо-
гућности за ажурирање и унапређење квалитета образовања у предшкол-
ском узрасту. У овом узрасту, формирање елементарних математичких 
појмова треба организовати на тај начин да деца увиде да математика не 
постоји сама по себи, да математички појмови одражавају везе и одно-
се својствене предметима који их окружују. У пракси, услови за примену 
математичких знања код предшколаца присутни су у визуелним и мото-
ричким активностима, као и приликом постављања различитих задатака 
(нпр. да се израчуна број објеката или да се предмети поређају по облику и 
величини и слично). Опште је познато да савремена деца воде седентарни 
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начин живота а да без покрета дете не може израсти у здраву особу. Резул-
тати великог броја истраживања (Hillman еt al., 2005; Pesce, 2012; Vazou, 
Skrade, 2016; Donnelly et al., 2016) указују на то да, што су разноврснији 
покрети и кретања, више информација долази до мозга, тиме је и интен-
зивнији интелектуални развој детета. Познати педагози од давнина до да-
нашњих дана указују на то је кретање најважније средство за упознавање 
света око нас. Током моторичких активности деца активно перципирају 
нове предмете и њихове особине. Због тога не треба ограничавати актив-
ности у предшколским условима на само један вид активности. Што су 
различитији захтеви по питању активности и дидактичких материјала, то 
ће бити и ефектније. Што више информација дете добије од својих чула, 
то ће бити успешнији и разноврснији његов развој. Ово је фаза емпириј-
ског знања о утицају моторичких активности на тело. Дете их прима као 
резултат свакодневних активности. Акумулација емпиријског знања дово-
ди до тога да дете схвати ефекат  моторичких активности и на тај начин 
упозна своју околину. Свака активност из математике може укључивати 
моторичке вежбе и игре тако да деца имају прилику да се активно крећу у 
току активности. 

Ми уопштено не размишљамо о развоју спретности (као што је коор-
динација рука–око код беба) као основног елемента когнитивног развоја. 
Заправо, само научна терминологија – „моторичке вештине” за кретање 
и „когнитивне вештине” за менталну обраду – ствара јасно и дефинитив-
но раздвајање између ове две врсте функција. Како се испоставило, такво 
размишљање нас може одвести од иновација у образовању које би заиста 
могло да утиче на велики број деце. Недавна истраживања показала су 
јасну везу између развоја финих моторичких вештина у раном животу и 
каснијег успеха у математици, читању и науци (Lopes еt al., 2013; Senturk 
et al., 2015; Станковић, 2017). Упркос релативно комплетном теоријском 
развоју проблема истовременог развоја менталних и моторичких способ-
ности деце у процесу физичког васпитања, ове идеје нису добијале аде-
кватно признање и широку примену у предшколским образовним инсти-
туцијама. Новија истраживања усредсређена су на истраживање односа 
између физичке активности, когнитивних функција и академских достиг-
нућа код деце (Hillman et al., 2005; Donnelli et al., 2016; Vazou et al., 2016; 
Tomporovski et al., 2015). Oдређени број студија имао је за циљ истражива-
ње диференцијалних ефеката физичке активности на когнитивно функци-
онисање и академско постигнуће у вези са основним перформансама деце 
(Mahar et al., 2006; Pontifek et al., 2013; Drollette et al., 2014). Наведене 
чињенице указују на постојање контрадикције између бројних теоријских 
података који потврђују постојање блиског односа између моторичког 
и менталног развоја деце и недостатка метода за њихов придружени ра-
звој. Из контрадикције следи проблем проналаска средстава и метода за 
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истовремено повећање нивоа менталног и моторичког развоја деце пред-
школског узраста. Помагање деци да развију своје фине моторичке вешти-
не и повећање разумевања о основним математичким концептима важни 
су циљеви у раном периоду образовања. Укључивање активности у оквиру 
којих ће се учење математике реализовати кроз манипулативне вештине 
у предшколским установама даће деци прилику да побољшају своју коор-
динацију, науче о бројању и сортирању предмета и прошире своје вештине 
решавања проблема. Овакве могућности за учење помоћи ће деци у њихо-
вом свакодневном животу и припремити их да науче напредније матема-
тичке концепте у свом будућем образовању.

Термин физичке активности је свеобухватан концепт који покрива 
различите активности. Ове активности обухватају кардиоваскуларне вежбе 
које се фокусирају на квантитативним карактеристикама физичких актив-
ности (нпр. интензитет и трајање) са циљем побољшања кардиоваскуларне 
способности, као и активности које се тичу квалитативних карактеристика 
физичке активности (нпр. координативни захтеви и когнитивно ангажова-
ње), а све у циљу побољшању моторичких вештина (Pesce, 2012; Diamond, 
2015). Недавне унакрсне студије позитивно су повезивале моторичке ве-
штине са когнитивним мерама (Kantomaa et al., 2013; Lopes et al., 2013; 
Haapala et al., 2016; Geertsen et al., 2016) и недавне критике су нагласиле 
значај квалитативних карактеристика извршене физичке активности у од-
носу на квантитативне карактеристике физичке активности (Pesce, 2012; 
Diamond, 2015; Beck et al., 2016). Уопштено гледано, међутим, мање па-
жње је посвећено квалитативним карактеристикама физичке активности 
и њиховом односу на когнитивне функције и академска достигнућа.

Повезивање моторике и когниције

За време прве когнитивне фазе најважнији циљ детета јесте да схвати 
основне компоненте моторичког обрасца покрета. Ова фаза се назива ког-
нитивном због тога што је деци потребно много менталне активности како 
би могла да разумеју образац покрета и према томе координирају руке и 
ноге. Током ове фазе дете има два главна циља: да схвати координацију 
покрета неопходну за извођење задатка и да утврди регулаторне и нере-
гулаторне услове покрета. За време почетне фазе моторичког учења, по-
крети су невешти и увелико зависе од повратне информације око–рука и 
захтевају велику концентрацију детета приликом извођења покрета. Кроз 
вежбу деца постају вештија, тачнија и бржа у извођењу акција и покрета, а 
све то заједно захтева мању концентрацију након великог броја понављања 
радње. На крају покрети постају аутоматски и вешти (Schmidt, Lee, 2014). 
Неопходно је време да би се нешто научило. За васпитаче је веома важно 
да схвате и прихвате ову чињеницу. 
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Методички аспекти наставе математике IV

Способности комуникације, решавање проблема, грубу и фину мото-
рику истаживали су Пик, Досон, Смит и Гасон (Piek, Dawson, Smith, Gasson, 
2008) са циљем да утврде да ли су моторичке перформансе од рођења до 
четврте године предиктори моторичких способности и когнитивног разво-
ја код деце. Резултати су показали да три од четири когнитивна подручја 
имају утицаја на фину моторику. Даље анализе показале су значајну пре-
диктивну везу између грубе моторике и радне меморије и брзине когни-
тивне обраде код деце. У већем броју истраживања (Grissmer et al., 2010; 
Haapala et al., 2014; Senturk et al., 2015; Tomporowski et al., 2015; Haapala 
et al., 2016) уочено је да су могућности вештине визуелно-моторне коор-
динације повезане са спремношћу за полазак у школу и са вештинама уче-
ња. Поједине академске вештине (читање, писање, математика) уско су 
повезане са моторним вештинама. Способности копирања геометријских, 
односно апстрактних узорака, повезане су са учењем писања, математике 
и читања у првим годинама образовања (Станковић, 2017). Све ово говори 
о важности визуелно-моторне координације руку као темеља при развоју 
академских вештина. 

Алберт Ајнштајн је интуитивно схватио везу између физичког покре-
та и математике. На питање како је дошао до Опште теорије релативности 
(која је вероватно најпознатија математичка једначина свих времена), Ајн-
штајн се нашалио: „Мислио сам о томе док сам возио мој бицикл”. Велики 
број истраживања последњих година повезује интелектуалне перформан-
се, тренутке „Еурека” и физичку активност. Резултати тих истраживања 
показују да се стицање и развој математичких вештина може посматрати 
као централни когнитивни атрибут у савременом друштву. Успешно сти-
цање основних математичких вештина у раном животу обезбеђује оквир 
на коме се заснивају каснија академска достигнућа (Duncan et al., 2007) 
и представља предиктор будућих академских и професионалних успеха 
(Butterworth, 2005; Parsons, Bynner, 2005). Aдел Дајмонд (Diamond, 2000) 
у свом истраживању открива „значајне доказе” да се когнитивне способ-
ности могу активирати током решавања одређених моторичких задатака. 
Истраживачи Адолф и Бергер (Adolph, Berger, 2006) сугеришу да постоји 
сложена веза између когнитивних и моторичких вештина код деце. С об-
зиром на то да деца уче о свему што их окружује у исто време када уче 
и фине моторичке вештине, у стању су константне адаптације. Њихова 
тела се мењају истовремено док добијају нове информације из света око 
њих. Самим тим, њихово физичко постојање у свету и њихов покрет захте-
вају стално решавање когнитивних проблема. Већи број радова (Piageta, 
Gesell и Montessori) указује на то да су деца побољшала своје когнитивне 
способности када су била укључена у перцептивни моторни програм за 
који сматрају да олакшава читање, правопис и математику. Према тиму 
истраживача (Grissmer еt al., 2010), „[п]остоји неколико истраживања која 
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директно доказују да ће јачање ране пажње, финих моторичких вештина 
или знање о свету побољшати касније резултате у математици и резултате 
читања”. Неке чињенице изнесене у овом истраживању су сасвим јасне:

•	 постоји јасна веза у делу мозга између области које контролишу фине 
моторичке вештине и дела који контролише когницију,

•	 ове области се развијају истовремено, изузетном брзином током ра-
ног развоја мозга и

•	 моторичке вештине су доказани индикатор будућег успеха у матема-
тици и успеха у читању.

Са неуролошког гледишта, резултати вишеструких истраживања (код 
испитаника свих узраста) показују да је умерена до снажна физичка ак-
тивност повезана са побољшаним когнитивним фукционисањем (Hapala 
et аl., 2016).

Са једне стране, унакрсна истраживања позитивно су повезала мо-
торичке вештине са когнитивним и академским способностима (Егерић, 
2006; Castelli et al., 2007; Мрђа, 2007; Kantomaa et al., 2013; Lopes et al., 
2013; Hapala et. al., 2013; Chaddock-Heyman et al., 2014; Geertsen et al., 
2016), а са друге стране, поједина истраживања су нагласила значај ква-
литативних карактеристика извршене физичке активности у односу на 
квантитативне карактеристике физичке активности (Pesce, 2012; Цвејић, 
Буишић 2012; Diamond, 2015). Уопштено гледано, међутим, мање пажње 
је посвећено квалитативним карактеристикама физичке активности и њи-
ховом односу на когнитивне функције и академска достигнућа.

Моторичке вештине као предиктор

Првенствени циљеви учења јесу развој личности, емоционални развој, 
развој језика, математички развој, знање и разумевање света око нас, фи-
зички и кретивни развој. Циљ физичког развоја јесте да сва деца развијају 
и примењују фине и грубе моторичке вештине, уз разумевање како функ-
ционише њихово тело. Физички развој односи се на побољшање дететове 
координације, манипулативних вештина, доприноси повећању самопоу-
здања и сл. У првим годинама живота дете мора савладати три категори-
је покрета: стабилност, локомоцију и манипулацију (Коцић и сар., 2009). 
Код манипулативних вештина користе се мање групе мишића и оне се свр-
ставају у фину моторику. Манипулативне вештине омогућавају човеку да 
истражује свет око себе, привлачи предмете и осети њихову величину и 
текстуру како би их препознао. Неке физичке активности су посебно усме-
рене ка руковању предметима, као што су стреличарство или стрељаштво. 
Код ових задатака и најмање померање може знатно да угрози резултат.
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Методички аспекти наставе математике IV

Моторичко учење представља специфичан вид учења који укључује 
когнитивне и вербалне процесе, а самим тим особа која учи моторички 
задатак у различитој фази се фокусира на различите аспекте учења, што 
доводи до различитог моторичког извођења, различите појаве грешака, 
различите усмерености пажње на поједине аспекте покрета и различитих 
стратегија учења (Schmidt, Lee, 2014).

Резултати истраживања које су спровели Сентурк и сарадници 
(Senturk et al., 2015) и Алтинкок (Altinkok, 2015) указују на то да у ра-
звоју моторичких вештина и компатибилности развојних вредности већи 
значај имају различите стратегије учења које се одвијају на планиран и 
дугорочан начин. Meђутим, Станковић (2017) долази до закључка да у 
предшколским установама постоји потреба за васпитачима који су иску-
сни и едуковани за рад у области покрета и кретања и да је активности из 
физичког васпитања потребно реализовати са лицима која су стручна за ту 
област. Сентурк и сарадници (Senturk et al., 2015) су у свом истраживању 
закључили да васпитачи у Бугарској и Турској раде на томе да слободно 
време искористе за развој грубих и финих моторичких вештина у психо-
моторном пољу, да васпитачи у Турској веома мало времена издвајају за 
развој равнотеже и координације код деце у поређењу са васпитачима у 
Бугарској, који слободно време користе за трчање и скакање, као и за ра-
звој финих моторичких вештина. 

Погрешно је мишљење да само сазревање покреће моторички развој 
код беба и деце. Иако се чини да се код детета преко ноћи развија нека 
моторичка вештина (трчање, скакање, хватање и сл.), ове вештине се не 
појављују саме од себе већ морају да се уче и вежбају. Моторичке вештине 
се изоштравају адаптацијом на измењене услове и током процеса учења. 
Формирање физичких и психичких квалитета који су неопходни детету у 
наредном периоду живота, њихова количина и својства, чине га човеком. 
Посебна карактеристика овог периода, која га разликује од других, јесте 
то што утиче на свеукупни развој, служи као основ за стицање посебних 
знања и вештина и савладавање различитих активности. Формирају се 
не само квалитет и својства когнитивних и моторичких способности које 
одређују опште понашање детета и његов однос према свему што га окру-
жује, већ и оне способности које представљају „резерву” за будућност. По-
једина истраживања о факторима који предвиђају будуће достигнуће у 
читању, математици и науци најчешће укључују дискусије о раним мате-
матичким вештинама, вештинама раног читања, друштвеним вештинама 
и вештинама везаним за пажњу као што су радозналост, интересовање и 
жеља за учењем. Ниједна од горе поменутих способности нема компо-
ненту физичке активности деце. Међутим, истраживачи попут Грисмера 
и сарадника (Grissmer et al., 2010) довели су у питање напредак развоја 
моторичких вештина код деце. Анализирали су податке из шест сетова 
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података и утврдили да су, у ствари, фине моторичке вештине снажан 
предиктор каснијих постигнућа. Аутори закључују да су узети заједно па-
жња, фине моторичке вештине и опште знање много јачи општи предик-
тори за успех у математици, читању и научним резултатима. Неопходно 
је комбиновати различите способности (читање, писање, математику и 
сл.) и укључивати децу у покретне активности које интегришу перцепцију 
и кретање. Нова норвешка истраживања обухватала су моторичке вешти-
не 450 испитаника узраста од две до три године. Истраживачи (Beck et al., 
2016) су посматрали децу како склапају одећу, слажу слагалицу, користе 
маказе, шетају по соби, односе се према одређеним предметима и слично. 
Затим су децу поделили у групе према моторним вештинама (добро, про-
сечно и лоше). Свака група добила је „математичке задатке”. С обзиром 
на узраст, од њих је затражено да користе прсте да открију своје године, 
користе кутију у којој ће категорисати предмете према облику, величини, 
боји, да користе бројеве у реченици и слично. Аутори су открили да су 
деца која су имала добре моторичке вештине боља у математици, деца са 
просечним моторичким вештинама су била рангирана негде у средини, 
а деца која су имала лоше моторичке вештине рангирала су се при крају 
табеле.  

Резултати истраживања (Beck et al., 2016) наглашавају да многа деца 
у математици остварују боље резултате када су њихова тела ангажована 
током активности. „Деца сазнају више ако се померају и користе цело тело 
за учење”, каже истраживач и професор Jacob Vienecke са Универзитета 
у Копенхагену. „У поређењу са претходним студијама које су показале да 
интензивна физичка активност може побољшати резултате учења, успели 
смо да покажемо да су активности нижег интензитета једнако ефикасне 
или чак ефикасније све док је покрет интегрисан у ту тему.” Након само 
шест недеља истраживања, сва деца су побољшала своје резултате у стан-
дардизованом тесту. Деца чије су активности укључивале и активност це-
лог тела показала су боље резултате. Њихов учинак је побољшан за 7,6% 
и двоструко побољшан у односу на контролну групу која је активности из 
математике обављала без моторичких активности. Сви подаци приказаних 
истраживања указују на то да моторичке вештине представљају снажан 
предиктор за будући развој деце. 

Моторичке вештине и математика

Моторичко понашање делује као повезујући и интегрирајући развој-
ни механизам. Холистичка природа развоја указује на велику важност фи-
зичког развоја. Покрет представља потпору и потребу свеукупном дечјем 
развоју. Деца уживају у моторним активностима, покрету и играма било 
које врсте (Копас-Вукашиновић, 2006; Стојановић, Трајковић, 2009; Li, 
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2011; Knežević, 2014). Кроз учење покретом омогућавамо деци да усва-
јају знања кретањем у простору, методама игре развијају различите ми-
сли, осећања и идеје. То се преноси на критичко мишљење, фонд речи, 
анализирање и спретност у решавању проблема. Развој моторичке инте-
лигенције повећава развој других способности у различитим подручјима: 
математика, читање, графомоторичке способности и сл. Темпо и брзина 
покрета, усмереност и координација целог тела чине добро организовани 
психомоторни систем детета. Самим тим, и циљеви математичког обра-
зовања дефинисани су у складу са захтевом да се створе услови за акти-
визацију деце у свакодневним животним ситуацијама, играма и осталим 
активностима (стваралачко-изражајним, уметничким, говорним, спорт-
ско-рекреативним, друштвеним и сл.). Неопходна је добро организована 
подстицајна средина у којој ће деца испољавати своје укупне потенцијале 
тако што ће кроз сопствено откриће моћи да експериментишу, манипу-
лишу, посматрају, опажају, разликују и откривају свет који их окружује; 
облике, величине и боје; физичка својства предмета који их окружују; да 
користе односе међу предметима и појавама да би изградила логичко-ма-
тематичка сазнања; постављају другима задатке, уочавају логичке после-
дице, разумеју и користе почетне математичке операције придруживања, 
процењивања; развијају осећај да су способна да реше постављене про-
блеме и задатке; примењују дидактичка средства у решавању проблема и 
слично. Математика је људска активност, друштвени феномен и део људ-
ске културе. Свако дете има урођену способност да решава проблеме и 
осмисли свет кроз математику. Учење математике почиње од рођења, док 
дете открива свет око себе. Деца предшколског узраста показују спонтани 
интерес у математичким категоријама: количина, облик, време, простор, 
а моторичке активности им помажу да се боље оријентишу у стварима и 
ситуацијама, да их науче и повежу једне с другима. Животна средина је бо-
гати ресурс за ангажовање у области математике, нарочито када се пружи 
могућност да се слуша и примењује математички језик и примењује мате-
матички начин решавања у свакодневним искуствима. Уз помоћ осталих, 
пажња деце и активности које обављају могу бити усмерене на начин који 
им омогућава да схвате и расту у могућностима да комуницирају помоћу 
математике. Док деца то раде, развијају и афинитете према математич-
ким алатима и почињу да уживају у интересовањима да „размишљају ма-
тематички”. Стицање и развој математичких вештина може се посматрати 
као централни когнитивни атрибут у савременом технолошком друштву. 
Савладавање основних математичких вештина у раном животу обезбеђу-
је оквир на коме се заснивају каснија академска достигнућа (Duncan et 
al., 2007) и представља предиктор будућих академских и професионал-
них успеха (Butterworth, 2005; Parsons, Bynner, 2005). Сходно томе, важно 
подручје за истраживаче јесте да идентификују стратегије за побољшање 
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стицања математичких вештина код деце и истражују механизме укључе-
не у стицање академских вештина.

Теоријско и научно утемељење о вишеструкој интелигенцији (психо-
лога Хауарда Гарднера) огледа се у логичко-математичким способности-
ма, али и у низу других способности као што су просторно-визуелне, му-
зичке, кретне и друге. Код већине мале деце веома је изражена моторич-
ка интелигенција. У том узрасту учестало је реаговање телом и кретањем 
на разне стимулансе. Са тог становишта, математика је више него добар 
избор. Поред ангажоване математичке интелигенције, веома су активне 
и моторичка и просторно-визуелна. Теоријски став је да се деци, кад год 
је то могуће, поред класичног начина усвајања математичких садржаја, 
понуди и могућност да се ти садржаји усвоје и посредством неких дру-
гих активности, у овом случају моторичких. У процесу игре се, на пример, 
појављују квантитативни односи (много, мало, више), могућност разлико-
вања геометријских фигура, оријентације у простору и времену. Посебна 
пажња посвећена је формирању могућности груписања предмета према 
карактеристикама (особинама), прво по један, а затим два (облик и вели-
чина). Игре треба да имају за циљ развијање логичког размишљања, одно-
сно способност успостављања најједноставијих шаблона: поређати пред-
мете по боји, облику и величини.

Један од закључака истраживања (Beck et al., 2016) јесте да деца у 
математици побољшавају резултате ако у току усмерене активности или 
наставе ангажују своја тела. Пројекат је био усмерен на истраживање да 
ли примене различитих стратегија математике мењају начин на који деца 
решавају математичке проблеме. Сви добијени подаци указују на то да 
деца сазнају више и показују боље резултате уколико се крећу и користе 
цело тело за учење. У поређењу са предходним истраживањима чији ре-
зултати указују на то да интензивна физичка активност може побољшати 
исходе учења, резултати овог пројекта указују на то да су и активности ни-
жег интензитета једнако ефикасне, или чак ефикасније, све док је покрет 
интегрисан у ту тему. 

Закључак

У предшколском узрасту формира се темељ за знања која су неоп-
ходна деци за даљи живот. Познато је да је математика моћан фактор у 
интелектуалном развоју детета, формирању његових когнитивних и креа-
тивних способности. Најбитније је на време развити интересовање за уче-
ње код деце. Најједноставнији начин јесте кроз покрет и игру. У почетку 
децу привлаче саме кретне активности, а затим се постепено буди интерес 
за сам предмет учења. Усклађивањем делова тела и ума побољшавају се 
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моторичке способности, координација, памћење, читање, изражавање, је-
зичке и математичке вештине, постиже се боља емоционална равнотежа 
и смањује стрес, напетост и хиперактивност код деце. Чињеница је да су 
моторичке вештине позитивно повезане у свим доменима са когнитивним 
и академским способностима. Досадашња истраживања потврдила су да 
деца која имају добре моторичке вештине показују и боље успехе у ма-
тематици. Неопходно је пратити развој деце и на време идентификовати 
децу која показују да могу имати потешкоћа у разумевању математике.

Из свега изложеног, очигледно је да нам се пружа низ истраживач-
ких прилика да свеобухватније наставимо да истражујемо и покушамо да 
разумемо везе између моторичких вештина, покрета и математике. Ре-
зултати добијени новим истраживањима могли би нас довести у позици-
ју да створимо нове, ефикасније корелације које стратешки интегришу 
формирање моторичких и когнитивних вештина и олакшавају деци да се 
припреме за будуће успехе. Евидентно је да код деце морамо подстицати 
физичку активност, грубу и фину моторику, комплексне покрете и тиме 
помажемо развој укупних способности детета, а самим тим и математич-
ких. Помагање деци да развију своје фине моторичке вештине и повећају 
разумевање основних математичких концепата јесу два веома важна циља 
у почетном периоду васпитања и образовања. Ове могућности за учење ће 
помоћи деци у њиховом свакодневном животу и припремити их да лакше 
савладају напредније математичке концепте у свом будућем образовању.

Када се узму у обзир истраживања везана за покрет, физичку актив-
ност и здрав развој предшколске деце (у домаћој и међународној лите-
ратури), сматра се да се смернице за физичку активност, покрет и игре 
морају хитно припремити за едуковање првенствено породице, а затим и 
стручњака и институција и да се деци морају пружити и погодни и једнаки 
услови у погледу физичке активности и кретања и развоја когнитивних 
способности у предшколским установама.
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МOTOR SKILLS, MOVEMENT AND MATHEMATICS

Summary: Learning basic mathematical concepts with the involvement of the 
whole body through physical movement can improve mathematical performance 
in children. The acquisition and development of mathematical skills can be seen as 
a central cognitive attribute in contemporary society. In general, we do not think 
about the development of motor skills and manipulative skills, such as hand–eye 
coordination in babies, as a basic element of cognitive development. Fine motor 
skills are a powerful predictor of later achievements in the field of mathematics. 
The authors point out that there are great differences in the level of mathematical 
abilities between children with the most powerful and the ones with the poorest 
motor skills, and that when taken together, fine motor skills, movement and play, 
are much stronger general predictors for achieving good results in mathematics.
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СТАВОВИ УЧИТЕЉА О КОРЕЛАЦИЈИ ПОЧЕТНЕ 

НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Апстракт: Корелацијом почетне наставе математике и физичког ва-
спитања ученици могу да се адекватно мотивишу и припреме за час и на тај 
начин дубље продру у суштину садржаја који уче и сагледају његове елемен-
те са више аспеката. Циљ рада односи се на утврђивање ставова учитеља из 
Јагодине и Ваљева о предности часова корелације ова два наставна предмета. 
У истраживању је коришћена дескриптивна метода, а учитељи су испитани 
анкетним упитником. Резултати истраживања показали су да већина учитеља 
има позитивно мишљење о оваквом виду наставе и да користе већ постојеће 
припреме које проналазе на различите начине, али их у томе ограничавају не-
опходна материјална средства и недостатак времена. Међутим, истраживање 
показује да постоји мало материјала који се односе на корелацију, конкретно 
почетне наставе математике и физичког васпитања, што нас је и навело да се 
бавимо овим питањем.

Кључне речи: корелација, почетна настава математике, физичко васпита-
ње, ученици, учитељ.

Увод

Циљ савремене школе је да се сваки ученик максимално развије. По-
требно је примењивати нове савремене наставне системе и на тај начин 
превазилазити ограничења традиционалне наставе. „Педагошки смисао 
савремених иновација у настави, казано у најопштијим линијама, јесте у 
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следећем: систем образовања се мења да би био флексибилнији и живот-
нији, садржаји образовања се усмеравају на то да се уз минимум чињеница 
развије код ученика максимум идеја и способности за даљи рад; облици 
рада се реорганизују с циљем да доминира индивидуални рад и рад у ма-
лим групама над радом у великој групи” (Мандић, према: Јукић, 1995: 
180). Према речима М. Дејића и Д. Мартиновића, „циљ сваке савремене 
наставе јесте интегрисано учење, при чему знања повезујемо хоризонтал-
но и вертикално” (Dejić, Martinović, 2012: 220). 

Настава физичког васпитања утиче на јачање здравља, усавршавање 
моторике, развијање физичких и функционалних способности. Математи-
ка се примењује у свим областима људске делатности и зато је веома ва-
жно да се приближи ученицима. „Корелацијом ова два наставна предмета 
ученици могу да се адекватно мотивишу и припреме за час и на тај начин 
дубље продру у суштину садржаја који уче и сагледају његове елементе са 
више аспеката” (Бранковић, Милановић, Миленковић, 2017: 116). Повези-
вањем ова два наставна предмета, ученицима можемо приближити мате-
матичке садржаје, да их ученици усвајају и увежбавају путем игре и вежби. 

„Уколико се математика предаје сувопарно, постаће ученицима досадна, 
неразумљива и одбојна. Велика је улога учитеља да код деце упале варни-
цу интереса за математику и да је стално распламсавају” (Дејић, Егерић, 
2003: 292). О важности корелације наставе математике са осталим пред-
метима сведоче и речи В. Андрића и П. Спасојевића, који истичу: „Како 
је математика, као ниједна друга наука, присутна у природи, друштву и 
многим другим сферама свакодневног живота, то је корелација наставе 
математике са другим наставним областима не само могућа и пожељна, 
него и неопходна” (Андрић, Спасојевић, 2012: 199).

Циљ овог рада је да се утврде ставови учитеља из Јагодине и Ваљева о 
корелацији ова два наставна предмета.

Корелација наставе математике и физичког васпитања

Повезаност математике и физичког васпитања потиче из природе 
самих предмета. Настава физичког васпитања доприноси свестраном ра-
звоју личности, утиче на јачање здравља, усавршавање моторике, разви-
јање физичких и функционалних способности. Физичка култура човека 
приближава природи. Циљ и задаци наставе физичког васпитања могу 
се, поред редовне наставе, остваривати и у ваннаставним активностима, 
као што су спортска такмичења, зимовања, летовања, излети, камповања. 
Међутим, многе ситуације и препреке у природи, поред физичке и здрав-
ствене спреме, захтевају солидно математичко знање. Уочавајући мате-
матику у природи, оспособљавамо се за сналажење у природи. Помоћу 
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елементарног математичког знања, могуће је оријентисати се без компаса, 
одредити висину објекта, ширину реке, удаљеност небеских тела итд. 

Сам појам корелација значи „међусобни однос, узајамна зависност, 
повезаност,  сразмера” (Клајн, Шипка, 2007: 661). Дакле, корелација под-
разумева повезивање. Када говоримо о школи, односно о настави, под 
корелацијом подразумевамо повезивање наставних садржаја из више на-
ставних предмета, како би знања која ученици стичу била ефикаснија, це-
ловитија, а тиме и трајнија.

Настава математике има посебну улогу у развијању интелектуалних 
способности ученика. Наставним планом и програмом (НПП, 1996) про-
писани су циљ и задаци наставе математике. Истиче се да је у основној 
школи циљ наставе математике „да ученици усвоје елементарна матема-
тичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и 
друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања 
у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно наста-
вљање математичког образовања и за самообразовање; као и да допринесе 
развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 
свестраном развитку личности ученика” (НПП, 1996: 3).

Значај физичког васпитања је вишеструк. Физичко вежбање има пози-
тиван утицај, пре свега, на телесни раст и развој. Љ. Милановић и М. Ста-
матовић наводе да је значај и допринос физичког васпитања у успоставља-
њу нормалног функционисања мишићног система, лигамената и зглобова, 
као и унутрашњих органа и система, формирање правилног држања тела, 
стварање отпорности према болестима, стварање и учвршћивање хигијен-
ских навика, формирање навика правилног коришћења слободног време-
на, васпитање воље, дисциплине, позитивног односа према раду, свестрана 
физичка оспособљеност за рад, развој координације покрета, формирање 
моторичких навика и др. (Милановић, Стаматовић, 2004: 21–26).

У оквиру неопходне модернизације рада од изузетног значаја је пове-
заност физичког васпитања са осталим предметима у настави. Данас се све 
више истиче значај физичког вежбања у школи у оквиру свих наставних 
предмета. Повезивањем физичких вежби и наставе математике ученици 
могу усвајати и утврђивати математичке садржаје путем игре и физичке 
активности. На тај начин настава ће ученицима постати интересантнија, а 
знања трајнија. О важности корелације физичког васпитања и математике 
говоре и Н. Петровић и Б. Лазић, који истичу: „Савремене теорије образо-
вања препоручују примену игре и забавних телесних активности вежбов-
ног и рекреативног карактера у настави математике. Имплементацијом 
комплекса вежби обликовања, односно разгибавања локомоторног систе-
ма у поједине делове часова математике, они ће постати интересантнији 
ученицима и у целини ефикаснији” (Петровић, Лазић, 2012: 270).
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Методологија истраживања

Проблем истраживања

Проблем истраживања су ставови и мишљења учитеља о корелацији 
наставе математике и физичког васпитања у млађим разредима основне 
школе. 

Циљ и задаци истраживања

Из самог проблема истраживања произлази и циљ истраживања, а то 
је утврдити мишљења и ставове учитеља о корелацији наставе математи-
ке и физичког васпитања у млађим разредима основне школе. 

Из постављеног циља истраживања произлазе следећи задаци 
истраживања.

1. Испитати ставове учитеља о корелацији наставе математике и фи-
зичког васпитања у млађим разредима основне школе;

2. Утврдити колико често учитељи примењују корелацију наставе ма-
тематике и физичког васпитања;

3. Утврдити како учитељи долазе до материјала који им помажу у пла-
нирању и реализацији часова применом корелације наставе математике и 
физичког васпитања;

4. Утврдити мишљења учитеља о доступности материјала за припрему 
и реализацију часова применом корелације наставе матемaтике и физич-
ког васпитања; 

5. Установити које су то, према мишљењима учитеља, предности ко-
релације наставе математике и физичког васпитања у млађим разредима 
основне школе;

6. Установити који су то, према мишљењима учитеља, фактори који 
ометају корелацију наставе математике и физичког васпитања у млађим 
разредима основне школе.

Хипотезе истраживања

На основу циља истраживања могуће је поставити следећу општу хи-
потезу истраживања: Учитељи углавном имају позитиван став о корелаци-
ји наставе математике и физичког васпитања у млађим разредима основне 
школе.

На основу задатака истраживања могуће је поставити следеће посеб-
не хипотезе.

1. Учитељи имају позитиван став о корелацији почетне наставе мате-
матике и физичког васпитања;
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2. Учитељи, када је то могуће, примењују корелацију почетне наставе 
математике и физичког васпитања;

3. Учитељи у свом раду за припремање и реализацију часова корела-
ције најчешће користе готове припреме које сами проналазе;

4. Учитељи сматрају да нема довољно материјала који им помаже у 
припремању и реализацији часова корелације почетне наставе математи-
ке и физичког васпитања;

5. Могуће је идентификовати предности примене корелације наставе 
математике и физичког васпитања у млађим разредима;

6. Могуће је идентификовати факторе који ометају корелацију наста-
ве математике и физичког васпитања у млађим разредима основне школе.

Методе, технике и инструменти истраживања

У складу са природом проблема, предметом, циљем, задацима и 
постављеним хипотезама истраживања, коришћена је метода теоријске 
анализе и дескриптивна метода. Метода теоријске анализе коришћена је 
током стварања теоријске основе, а дескриптивна метода приликом при-
купљања и обраде података, као и при упоређивању и интерпретацији 
резултата. 

У истраживању је од техника коришћено анкетирање, а као инстру-
мент анкетни упитник. Упитник за учитеље је посебно конструисан за по-
требе овог рада. Упитник је анониман и састоји се из два дела: први део 
се односио на опште податке о испитанику, а други део на информације о 
корелацији наставе математике и физичког васпитања, на основу којих су 
дефинисани задаци и хипотезе истраживања. 

Узорак истраживања

Популацију из које је узет узорак истраживања чине учитељи запо-
слени у основним школама у општинама Јагодина и Ваљево. Хотимич-
но (намерно) смо узели узорак од 109 учитеља, запослених у три основне 
школе у Јагодини и шест основних школа у Ваљеву (Табела 1).
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Табела 1. Структура узорка истраживања по школама

основна школа Број учитеља %

ОШ „17. октобар” 17 15,6

ОШ „Бошко Ђуричић” 14 12,8

ОШ „Рада Миљковић” 21 19,3

ОШ „Свети Сава” 6 5.5

ОШ „Владика Николај Велимировић” 12 11,0

ОШ „Здравко Јовановић” 7 6,4

ОШ „Нада Пурић” 11 10,1

ОШ „Милован Глишић” 7 6,4

ОШ „Сестре Илић” 14 12,8

Укупно 109 100,0%

Организација и ток истраживања

Истраживање је анонимно и обављено је школске 2016/2017. године. 
Учитељи који су чинили узорак истраживања добили су неопходна упут-
ства о начину попуњавања упитника и упознати су са циљем истраживања. 

Резултати истраживања

Статистичкој обради података и анализи резултата приступљено је 
након обављеног анкетирања учитеља. 

Првим питањем смо желели испитати ставове учитеља о корелацији 
наставе математике и физичког васпитања у млађим разредима основне 
школе. Добијени резултати су представљени табеларно (Табела 2).

Табела 2. Ставови учитеља о корелацији наставе математике и физичког васпита-
ња у млађим разредима основне школе

ставови Број испитаника проценат

Изразито негативан став 6 5,5 %

Негативан став 28 25,7%

Ни негативан ни позитиван 28 25,7%

Позитиван став 47 43,1%

Изразито позитиван став 0 0,0%

Укупно 109 100,0%
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Као што се из табеле види, највећи проценат учитеља (43,1%) има 
позитиван став о корелацији наставе математике и физичког васпитања 
у млађим разредима, док 25,7% учитеља има негативан став о оваквој ко-
релацији. Такође, 25,7% учитеља нема ни позитиван ни негативан став о 
оваквој корелацији, док је 5,5% учитеља изнело изразито негативан став о 
корелацији наведених предмета. 

Другим питањем смо желели испитати колико учитељи, према соп-
ственом мишљењу, примењују корелацију ова два наставна предмета. До-
бијени резултати су приказани графички (Графикон 1).
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често повремено ретко
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Графикон 1. Учесталост реализације корелације наставе математике и физичког 
васпитања

Као што се са графикона види, највећи проценат учитеља (46,8%) из-
јаснио се да често примењује корелацију наставе математике и физичког 
васпитања, њих 27,5% повремено, док 25,7% учитеља за себе кажу да рет-
ко примењују корелацију ова два предмета. 

На питање како долазе до материјала (литературе, припрема, упут-
става) који им помажу у припреми и реализацији корелације наставе ма-
тематике и физичког васпитања, већина учитеља (67,9%) користи готове 
припреме које сами проналазе, док се 20,2% учитеља самостално припре-
ма ослањајући се на своје искуство. Чак 11,9% учитеља је рекло да ретко 
реализују корелацију ова два предмета, управо због недостатка материја-
ла који би им олакшао припремање и реализацију. Резултати су приказани 
графички (Графикон 2).
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Графикон 2. Мишљења учитеља о материјалу за реализацију корелације наставе 
математике и физичког васпитања

Четвртим питањем смо желели испитати мишљења учитеља о доступ-
ности материјала који би им били од помоћи у припремању и реализаци-
ји наставе путем корелације математике и физичког васпитања у млађим 
разредима основне школе. Добијене резултате смо представили табеларно 
(Табела 3).

Табела 3. Мишљења учитеља о доступности материјала који би били од помоћи 
при корелацији наставе математике и физичког васпитања

Мишљењe Број испитаника %

Нема уопште 24 22,0

Нема довољно 63 57,8

Неодлучан сам 15 13,8

Има у довољној мери 7 6,4

Има доста 0 0,0

Укупно 109 100,0

Као што се из табеле види, највећи проценат (57,8%) учитеља сматра 
да нема довољно литературе која би им била од помоћи при припремању 
часова корелације наставе математике и физичког васпитања, чак 24 учи-
теља (22,0%) сматра да овакве литературе нема уопште. Да овакве литера-
туре има у довољној мери, сматра тек 7 учитеља (6,4%). 

Како бисмо испитали мишљења учитеља о предностима корелаци-
је почетне наставе математике и физичког васпитања, пред учитеље смо 
ставили неке од предности ове корелације. Од њих се очекивало да ред-
ним бројевима од 1 до 4 рангирају предности према њиховој важности. 

 

67,90%

20,20%

11,90%

Готове припреме које сам/а проналазим

Припремам се на основу искуства и сам пишем припреме

Ретко примењујем због недостатка материјала
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Добијени резултати су представљени табеларно (Табела 4) и графички 
(Графикон 3). Израчунали смо укупан скор за сваку понуђену предност, 
тако што смо редном броју 1 доделили 4 поена, редном броју 2 додељена 
су 3 поена, редном броју 3 додељена су 2 поена, редном броју 4 додељен је 
1 поен. На основу скора смо израчунали скалну вредност за сваки понуђе-
ни фактор и одредили ранг.

Табела 4. Предности корелације наставе математике и физичког васпитања

1. 2. 3. 4. Скор
Скална 

вредност
Ранг

Већа 
заинтересованост за 
садржаје

28
25,7%

31
28,4%

20
18,3%

30
27,5%

275 2,52 II

Јача мотивација
17

15,6%
26

23,9%
44

40,4%
22

20,2%
256 2,35 IV

Такмичарски дух који 
је заступљен током 
игара

22
20,2%

35
32,1%

24
22,0%

28
25,7%

269 2,47 III

Примена 
математичких знања

42
38,5%

17
15,6%

21
19,3%

29
26,6%

290 2,66 I

Као што се из табеле види, ранг 1 додељен је примени математичких 
знања. Ову предност су на прво место ставила 42 учитеља (38,5%). Ранг 2 
додељен је већој заинтересованости за садржаје, за коју је добијена скална 
вредност 2,52. Затим следи такмичарски дух, за који је добијена скална 
вредност 2,47 и додељен ранг 3. На крају је јача мотивација, за коју је до-
бијена скална вредност 2,35 и додељен ранг 4.
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Графикон 3. Предности корелације наставе математике и физичког васпитања
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Како бисмо испитали мишљења учитеља о факторима који ометају 
корелацију наставе математике и физичког васпитања у млађим разреди-
ма основне школе, пред учитеље смо ставили неке од фактора који могу 
ометати примену наведене корелације. Од њих се очекивало да редним 
бројевима од 1 до 4 рангирају дате факторе. Добијени резултати су пред-
стављени табеларно (Табела 5) и графички (Графикон 4). Израчунали смо 
укупан скор за сваки понуђени фактор који омета корелацију, тако што 
смо редном броју 1 доделили 4 поена, редном броју 2 додељена су 3 поена, 
редном броју 3 – 2 поена, редном броју 4 смо доделили 1 поен. На основу 
скора смо израчунали скалну вредност за сваки понуђени фактор и одре-
дили ранг.

Табела 5. Фактори који, према мишљењима учитеља, ометају примену корелације 
наставе математике и физичког васпитања 

1. 2. 3. 4.

С
ко

р

С
ка

лн
а 

вр
ед

но
ст

Р
ан

г

Тешка организација
29

26,6%
28

25,7%
25

22,9%
27

24,8%
277 2,54 II

Недостатак времена
16

14,7%
42

38,5%
33

30,3%
18

16,5%
274 2,51 III

Недостатак упутстава 
и литературе

41
37,6%

23
21,1%

31
28,4%

14
12,8%

309 2,83 I

Материјални услови 
школе

23
21,1%

16
14,7%

20
18,3%

50
45,9 %

230 2,11 IV

Као што се из табеле види, највећу сметњу у примени корелације 
наставе математике и физичког васпитања, према мишљењима учитеља, 
представља недостатак упутстава и литературе о корелацији ова два 
наставна предмета. Овом фактору је на основу добијене скалне вредно-
сти 2,83 додељен ранг 1. Следећа сметња у корелацији наведених пред-
мета, према мишљењима учитеља, је тешка организација корелације ова 
два предмета. Овом фактору је на основу добијене склане вредности 2,54 
додељен ранг 2. Затим следе фактори недостатак времена и материјални 
услови школе.
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Графикон 4. Фактори који, према мишљењима учитеља, ометају примену корела-
ције наставе математике и физичког васпитања 
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Закључак

На основу анализе резултата истраживања потврђена је полазна хи-
потеза да учитељи углавном имају позитиван став о корелацији наставе 
математике и физичког васпиитања у млађим разредима основне школе. 

Истраживањем је потврђено да учитељи настоје да често примене 
корелацију наведених предмета, као и да су свесни предности које коре-
лација ових предмета носи. Такође, учитељи јасно препознају и факторе 
који их ометају у реализацији корелације наставе математике и физичког 
васпитања. Када је реч о литератури која се бави проблематиком корела-
ције наставе математике и физичког васпитања у млађим разредима, учи-
тељи сматрају да такве литературе нема довољно и да се у раду, углавном, 
ослањају на оскудне материјале које сами проналазе, при чему су свесни 
да то представља једну од главних сметњи у реализацији наставе путем 
корелације математике и физичког васпитања.

За припрему и реализацију часова корелације наставе математике и 
физичког васпитања, неопходно је да су учитељи креативни, стрпљиви и 
да поседују педагошко-психолошко и дидактичко-методичко знање. Као 
велику сметњу учитељи, поред недостатка литературе и упутстава, истичу 
да је организација оваквих часова веома тешка. 

На основу свега наведеног, надамо да ће овај рад подстаћи учитеље на 
припрему и реализацију оваквих часова. 
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ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS THE CORRELATION 
OF MATHEMATICS AND PHYSICAL EDUCATION 

IN TEACHING

Summary: By correlating the initial teaching of mathematics and physical 
education, students can be adequately motivated and prepared for classes and 
thus penetrate deeper into the essence of the content that they learn and perceive 
its elements from several aspects. The aim of this paper was to determine the atti-
tudes of teachers from Jagodina and Valjevo about the advantages of correlating 
these two subjects. Descriptive method was used in the research, and teachers 
were examined with the questionnaire. The results showed that the majority of 
teachers have positive opinion about this form of teaching and that they use al-
ready existing lesson plans, found in variety of ways, but they are limited by the 
necessary material resources and lack of time. However, the research shows that 
there is little material related to correlation, specifically the initial teaching of 
mathematics and physical education, which has led us to deal with this issue. 

Keywords: correlation, initial teaching of mathematics, physical education, 
students, teacher.
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ЛАТЕРАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ 

ЕФЕКТИВНОСТИ ШКОЛА – НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ

Aпстракт: Рад јесте предлог пројекта унапређивања образовне праксе 
или образовне ефективности на примеру једне конкретне локалне самоуправе 
(Крагујевац) и то латералном интервенцијом, преко једног наставног предме-
та (Математика). Представљене су све заинтересоване стране, њихова улога 
и могућност да се на нивоу јединице локалне самоуправе интервенише, не-
зависно од националног нивоа, заправо да је у легислативно и регулаторно 
задатом оквиру са националног нивоа могуће самостално и независно осми-
шљавати унапређивање микросистема образовања.

Кључне речи: образовање, ефективност, латерално, образовна ефективност.

Школска управа у Крагујевцу, као деташирана служба ресорног ми-
нистарства за територију Шумадијског управног округа, непрекидно је у 
претходном периоду (од 2008. године), обављањем редовних (планираних) 
активности у оквиру свог делокруга рада,  доминантно реализовала посе-
бан стручно-педагошки надзор у областима Настава и учење и Руковођење 
и организација рада школе. Ове области су произашле као неопходне за 
праћење усклађивањем захтева из седишта министарства (руководилаца 
надлежног сектора) и радних циљева саветника запослених у Школској 
управи у Крагујевцу (у даљем тексту само Школска управа). Ово је употпу-
њено и праћењем израде и реализације годишњих планова рада школа кроз 
област Школски програм и годишњи план рада. На овај начин су све школе 
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у Школској управи, а самим тим и у граду Крагујевцу1, прошле кроз овај 
вид вредновања и о томе добиле извештај тима саветника.

Наведене информације су добра основа за Пројекат латералног уна-
пређивања образовне ефективности школа побољшавањем наставе мате-
матике, а током његове реализације преношењем добре праксе на остале 
сегменте школског рада уз помоћ школских руководилаца. Пројекат се од-
носи на све основне школе у Крагујевцу, а учествује локална самоуправа, 
Школска управа, Центар за стручно усавршавање запослених у образова-
њу, Универзитет (ПМФ), стручна лица, стручна друштва, и стручне и на-
учне институције на националном нивоу (Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 
Институт за педагошка истраживања).

Пројекат латералног унапређивања образовне 
ефективности школа – настава математике

Циљ Пројекта2 јесте да низом активности побољша наставу матема-
тике у крагујевачким основним школама у складу са Стандардима за крај 
обавезног образовања (на одговарајући начин пратити повећање усвојено-
сти знања математике од стране ученика), а онда тај приступ пренесе на 
остале сегменте школског рада и на тај начин, латералном интервенци-
јом, унапреди образовна ефективност школе, али и осталих школа које су 
умрежене јединственом хоризонталном стручном разменом. Једноставно, 
Пројекат је усмерен ка постигнућима ученика у наставном предмету ма-
тематике, да се то пренесе на друге наставне области и да то буде у маниру 
добробити за сваког ученика (Hargreaves, Halász, Pont, 2007: 9).

Пројекат ће се реализовати тако што ће се између два тестирања 
ученика у знању математике на националном нивоу (на крају првог и на 
крају другог циклуса обавезног образовања) формирати јединствена база 
података за напредовање сваког ученика, вршити интервенција у сетингу 
наставника (методици рада у одељењу, управљању школским процесима 
и процесима наставе, школско лидерство), осмислити праћење ученич-
ких постигнућа на нивоу школских стручних органа, вршити анализа и 
повратне интервенције на нивоу стручних органа, сачињавати периодич-
ни извештаји, а онда да школски руководиоци педагошко-инструктивним 

1 На територији Шумадијског округа има 45 основних и 16 средњих школа, а Град 
Крагујевац на својој територији има 22 основне и 8 средњих школа (нису урачунате 
специјалне и музичке школе).

2 Мисли се на Пројекат латералног унапређивања школске ефикасности, побољшавањем 
наставе математике и у даљем тексту ће се тако подразумевати.
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радом (ефектним лидерством) пренесу добру праксу на остале сегменте 
школског рада. 

На иницијативу Школске управе, у сарадњи са локалном самоупра-
вом Града Крагујевца3, основати Савет за унапређивање образовне ефектив-
ности школа, чији би чланови били: представник Школске управе, пред-
ставник Градске управе из области образовања, представник Центра за 
стручно усавршавање запослених у образовању, представник Универзите-
та (наставник методике наставе математике на Природно-математичком 
факултету), стручњак из области информационих технологија (запослен 
у једној од градских основних школа), представник Центра за социјални 
рад, представник Јединственог ученичког парламента (градског) и пред-
ставник родитеља (из удружења родитеља), руководилац градског Актива 
директора основних школа, наставник математике, два стручна сарадника 
(школски педагог и школски психолог).

Савет за унапређивање образовне ефективности школа имаће у овом 
случају једнократну сврху мониторинга над Пројектом, заправо да осми-
сли предвиђене акте, прати реализацију, даје повратне информације шко-
лама и службама, дизајнира, наручује и реализује програме стручног уса-
вршавања наставника и програме за унапређивање школске праксе, ана-
лизира извештаје и сâм периодично израђује извештај о стању пројекта и 
свом раду (Школској управи, локалној самоуправи, школама и осталим 
заинтересованим субјектима), поспешује мреже стручних субјеката (шко-
ла, стручних органа, наставника, руководилаца).

Важно је да Пројекат избегава линеарна посредовања типа top-down 
или down-up, већ предвиђа простор мултифреквенцијских и вишеструких 
комуникација свих са свима, формалним равнима и линијама комуни-
кација унутар установа и служби, предвиђених регулативом, али и ко-
муникацијама стручне међуповезаности и размене знања и међусобног 
учења – interlinked changes (Hargreaves, Halász, Pont, 2007: 7). Овако пред-
стављена слика комуникације није метеж и неуређени скуп посредовања, 
већ ефектна размена притисака очекивања споља ка унутра и обрнуто, 
тако да се постиже да свака установа образовања добрим лидерством прво 
постане организација која учи, организација која је заинтересована да се 
рапидно мења, да постане комплексан и међуповезан систем (Hargreaves, 
Halász, Pont, 2007: 7). Организација која учи временом, када се интелек-
туални процеси са повратним механизмима уграде у ставове, понашања и 
општу културу свих, постаје заједница која учи (Hargreaves, Halász, Pont, 
2007: 7).

3 Обратити се Градоначелнику, односно Градском већу, посредством члана Градског 
већа задуженог за послове образовања.
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Истовремено, Пројекат уважава и хијерархизовану структуру обра-
зовања (Kyriakides, Creemers, Antoniou, 2009: 12), тако да ће испоштовати 
све нивое дешавања (ученик, одељење, школа, систем), анализирати по-
датке и представљати их у извештајима, али ће се и према свим нивоима 
различито интервенисати, заправо комуницирати (како и када буде пред-
виђено). Изложени приступ је у складу са динамичним моделом образовне 
ефективности, који предвиђа мноштво различитих фактора са различи-
тим груписањем у складу са околностима конкретног реалитета (Antoniou, 
Kyriakides, Creemers, 2011: 17; Kyriakides, Creemers, Antoniou, 2009: 14), 
али је доминантно усмерен на активности наставника, наставничке ве-
штине, што је и средство промене праксе које води до постављеног циља.

Први сегмент

Оснивањем Савета за унапређивање образовне ефективности школа4, 
учинили смо предрадњу. Ово тело ће одмах сачинити један акт, Смернице 
за наставнике математике, које ће бити низ упутстава за делотворан рад 
са ученицима, а на основу научних резултата добијених из области обра-
зовне ефективности школа (нпр. Teodorović, 2011).

Једновремено, на предлог Савета, посебна радна група, састављена 
од наставника информатике и стручних сарадника, сачиниће програм за 
електронску базу података о ученичком знању математике (свако име под 
шифром, пол, број поена на тесту из математике на крају првог циклуса 
обавезног образовања, социоекономски статус, стање породице, припад-
ност маргинализованим групама, припадност одељењу, наставник мате-
матике, допунска или додатна настава, ваннаставне активности, проблеми 
у развоју, постигнућа у знању математике током сваког разреда у другом 
циклусу, резултат на тесту из математике на крају другог циклуса обаве-
зног образовања).

База података о ученичком знању математике биће инсталирана 
у свакој основној школи и о томе ће преузети одговорност руководилац 
установе, а попуњаваће је одељењски старешина, предметни наставник и 
школски информатичар, а користиће је, на нивоу школе, примарно струч-
но веће за математику. Ова база података биће јединствена на нивоу града 
и у њу ће имати увида Савет и Школска управа.

Други сегмент

Наставници математике похађају програме обуке, које су сачини-
ли универзитетски наставник методике наставе математике у сарадњи 

4 У даљем тексту ћемо скратити пун назив овог тела само на Савет.
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са стручним сарадником (педагог или психолог) по наруџбини Савета и 
упућени на литературу из области образовне ефективности5. Овај програм 
обуке јесте прилагођавање методике наставе математике захтевима обра-
зовне ефективности.

Затим, наставници математике пролазе кроз следеће обуке:

•	 програме обуке у вези са PISA методиком (прилагођавање методике 
рада са ученицима захтевима PISA тестова) – осмишљавају и реали-
зују саветници из Школске управе;

•	 програм обуке Мотивација и психолошки принципи учења (страте-
гије и поступци у раду са ученицима), из DILS-a – реализују обучени 
саветници из Школске управе;

•	 програми обуке из области Активног учења/наставе – реализују обу-
чени саветници из Школске управе или друга лица по одобрењу носи-
оца ауторских права;

•	 програми обуке из области интерактивне наставе и програм Reading 
and Writing for Critical Thinking – реализују лица по одобрењу Центра 
за интерактивну педагогију из Београда;

•	 програм обуке о савременом школском лидерству (управљање оде-
љењем, наставним процесом, учењем, процесима школе, и школом 
као целином процеса) – наручен од стручњака из Института за пе-
дагошка истраживања или једног од завода из области образовања;

•	 обука наставника за функционалну примену у настави математике 
Стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа и Стан-
дарда компетенција за професију наставника и њиховог професионал-
ног развоја (оба су национални документи) – реализују саветници из 
школских управа, педагошки саветници из школа.

Заједно са наставницима, кроз ове програме обуке пролазе и руко-
водиоци школа, и по потреби стручни сарадници. Школе су произвољно 
подељене у четири групе и тако се реализује обука (сваки програм обуке 
држи се за четири групе школа – групе су хетерогене у односу на устано-
вљени квалитет рада, због ефектније размене). Програми обуке из области 
активног учења и интерактивне наставе6 одабрани су због бољих резулта-
та у усвајању знања од стране ученика (Вуловић, 2011: 538).

5 Нпр. погледај део Литература (1), (3)–(6).

6 Програм који се односи на критичко мишљење у ствари је обука у примени великог 
броја наставних техника и техника учења из области активног (интерактивног) учења/
наставе.
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Пре свих програма обуке, чланови Савета пролазе кроз иницијални че-
твородневни програм Образовна ефективност и развој школа, који реализу-
је др Јелена Теодоровић са Факултета педагошких наука у Јагодини.

Трећи сегмент

Пред крај другог полугодишта школске године, све основне школе 
добијају од Завода за вредновање образовања и васпитања тестове из ма-
тематике7 за ученике 4. разреда, који су усмерени на стандарде за крај 
обавезног образовања. Тестирање спроводе наставници разредне наставе / 
одељењске старешине или стручно веће за разредну наставу. Резултати са 
теста се уносе у електронску базу података о ученичком знању математи-
ке и то са осталим доступним подацима представља улаз у други циклус 
образовања.

Четврти сегмент

У периоду након преласка ученика у други циклус обавезног обра-
зовања, стручна већа за математику, на нивоу школа, а на основу обука 
које су прошли, сачињавају оперативне планове, тј. прилагођавају Школ-
ски програм условима сваког одељења и даље прилагођавају наставу по-
требама сваког ученика, тако што пројектују ученичка постигнућа и то у 
личним евиденцијама бележе и ажурирају базе података. На нивоу оде-
љењских већа разматра се промена података из електронске базе за сваког 
ученика и то се опет редовно ажурира. Школа, стручно веће за математику, 
доставља периодичне извештаје (квартално) градском Савету на разматра-
ње. Савет на основу приспелих извештаја из школа сачињава интегрални 
извештај и доставља школама и Школској управи, а са Школском управом 
по потреби сачињава акте са препорукама или предлозима мера, како за 
све школе, тако посебно за одређену школу (опет по потреби).

Свака школа може током трајања циклуса да наручује од одговарају-
ћег завода или да сама израђује годишње тестове (или полугодишње, квар-
талне) којима ба пратила ученичка постигнућа из математике на нивоу 
школе. На основу добијених резултата, којима се ажурира база, раде се 
школске анализе и доносе одговарајући акциони планови. Овако свака 
школа има професионалну аутономију да сама одлучује о сетовима мера, 
а на основу смерница, препорука, предлога мера од стране Савета или 
Школске управе.

7 Школе добијају и тестове из матерњег језика, тј. српског језика, али нам то сада није 
од нeпосредног интереса за овај текст.
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Пети сегмент

За време док се реализују изложене активности, школе се умрежавају 
у јединствену мрежу на нивоу града, али и остварују партнерске односе 
размене или по неколико школа заједно. Ово је препоручљиво из разлога 
што школе и колеге из струке размењују своја искуства и добру праксу 
једних прилагођавају сопственим условима или разматрају заједничке 
проблеме и препреке и покушавају да дођу до заједничког решења или 
некоме помогну да дође до решења (Fulan, 2005: 101). Овако се изграђује 
школско лидерство и стварају организације које уче и мења школска кли-
ма (Hargreaves, Halász, Pont, 2007).

Шести сегмент

За све ово време руководиоци школа обезбеђују да педагошко-ин-
структивним радом Пројекат добије подршку, тако да се на нивоу устано-
ве обезбеди проток комуникација и посредовање информацијама и да се у 
другим сегментима рада пренесе приступ из стручног већа за математику. 
Сада је на нивоу школа могуће организовати хоризонталну стручну разме-
ну, пренос знања, тако да у зависности од квалитета школског лидерства 
живи педагошко-инструктивни рад, али и улога педагошког колегијума. 
Свакако да и директори школа међусобно размењују и дају иницијативе на 
основу налаза из школског педагошко-инструктивног рада, самовреднова-
ња школе, али и самовредновања које је прилагођено динамичном моделу 
образовне ефективности. Наставници математике, са стручним већем за 
математику, сада су у функцији дисеминације сопствене праксе, која шко-
лу треба да повеже у јединствену целину процеса, у заједницу која учи.

Седми сегмент

На крају другог циклуса обавезног образовања, ученици полажу тест 
из математике на националном нивоу – део завршног испита на крају оба-
везног образовања. Овај тест је урађен према стандардима ученичких по-
стигнућа. Резултати овог теста се уносе у електронску базу података о уче-
ничком знању математике и након тога школа врши свеобухватну анализу 
исхода пројекта о различитим линијама из базе и о томе сачињава изве-
штај који се доставља Савету и Школској управи. Савет, уз помоћ Школске 
управе, саставља коначан извештај о реализацији и резултатима пројекта. 
У овај извештај се укључује и извештај директора школа о резултатима 
преноса добре праксе, или активности у вези са наставом математике на 
остале делове школског живота.

Упоредо са претходно изложеним активностима, директори школа се 
састају у Активу директора на нивоу града и дискутују о проблемима, раз-
мењују и доносе одлуке у вези са развојем и унапређењем Пројекта.
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Одрживост Пројекта

Да би пројекат био одржив, неопходно је да локална самоуправа до-
несе одлуку о оснивању сталног Савета за образовну ефективност шко-
ла на нивоу града, који би преузео улогу претходног Савета из пројекта, 
тако да се може обезбедити континуитет послова на унапређењу образовне 
ефективности. Истовремено, за одрживост пројекта је неопходно неговати 
културу привржености професионалном развоју и да активности које су 
предвиђене овим пројектом буду синхронизоване just in time и међусобно 
хармонизоване са осталим пројектованим сегментима рада (Haris, 2000: 
4).

Евалуација Пројекта је садржана у свеобухватном извештају на крају 
реализације, који заједнички сачињавају Савет и Школска управа и у њему 
је садржана оцена побољшања наставе математике, користећи се инфор-
мацијама из електронске базе података о ученичком знању математике, 
али и о унапређењу образовне ефективности свих основних школа, дело-
вањем бочно на установе система, латерално.

Финансирање пројекта8

За реализацију овог пројекта неопходна су средства за програме 
предвиђених обука. Оне се према важећој легислативи у образовању обез-
беђују у финансијским плановима школа као индиректних корисника бу-
џета локалних самоуправа. Из овога произлази да ће овај пројекат финан-
сирати локална самоуправа. Остале активности улазе у структуру радног 
времена, тако да су финансиране кроз зараде запослених у образовању и 
не представљају посебне трошкове. Неке од трошкова за хонораре запо-
слених (нпр. у Школској управи) могуће је изоставити, уношењем актив-
ности у План рада Школске управе (као подршка школама), тако да оне 
постају део редовних радних обавеза и обухваћене су зарадама саветника. 
Трошкови коришћења простора, информационих технологија и друге ло-
гистичке потребе нису урачунате из разлога што су део текућих трошкова 
у школама, службама или институцијама образовања и тамо се могу ко-
ристити.

Укупна сума за реализацију овог Пројекта јесте 3.840.000 RSD (табела 
трошкова је дата у Прилогу).

8 Суме новца су у бруто износима.
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Закључак

На основу литературе из области образовне ефективности знамо да 
је развој школа повезан са наставничким професионалним усавршава-
њем/растом и усмерењем на одговарајући развој школских капацитета и 
унутрашњих школских услова. Успешне школе користе спољне агенде за 
унутрашње сврхе, тако да и овај пројекат, као и извештаји Школске управе 
са почетка текста јесу одлична сила или инструмент промене за школе 
(Haris, 2000: 1).

Поједини ауторитети тврде да „регулатива, циљеви и процедуре се 
морају развити како би пружили подршку развоју школе у контексту 
системских очекивања” (Fulan, 2005: 105), и управо овде се темеље две 
основне интенције овог пројекта; прва се односи на циљеве, заправо на 
основно/најшире усмерење образовне ефективности на когнитивни развој, 
без повређивања детета, а друга на системску заинтересованост државе 
(Школска управа) да утиче да прописане процедуре, механизми и функ-
ција образовања заживе у пуном обиму, и одговори подршком стварању 
простора за пружање оптимума квалитета образовних услуга. Одавде про-
излази и непосредан интерес локалне самоуправе да прихвати Пројекат и 
помогне у реализацији (као носилац) у интересу квалитетног образовања 
за своје становништво.
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LATERAL IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL SCHOOL 
EFFICIENCY – TEACHING MATHEMATICS

Summary: The paper is a project proposal for improving educational prac-
tice or educational effectiveness on the example of a specific local government 
(Kragujevac) by applying lateral intervention through one subject (Mathematics). 
All stakeholders were presented, their role and the possibility to intervene at the 
level of the local self-government unit, regardless of the national level, that is, the 
possibility to improve independently the education microsystem in the legisla-
tively and regulatory framework from the national level.
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МАТЕМАТИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И 

ШКОЛИ: ПРОГРАМСКА ОДРЕЂЕЊА И МОГУЋНОСТИ 

ОСТВАРИВАЊА КОНТИНУИТЕТА1

Апстракт: Преласком из предшколске установе у школу, деца и даље 
имају интензивну потребу за игром. У овом периоду интериоризације прак-
тичних радњи, игра има посебну функцију. Мада у систему наставе она не 
представља основну активност, што јесте била у организованим активностима 
у предшколској установи, организација наставних активности кроз игру до-
приноси лакшој адаптацији ученика на школске обавезе, успешнијем пове-
зивању наставних садржаја и усвајању знања. Ове констатације значе полазну 
основу за анализу програмских садржаја који се односе на усвајање матема-
тичких појмова у предшколској установи и садржаја наставе математике у пр-
вом разреду основне школе. Циљ нашег истраживања је конкретизован у два 
правца: 1) анализом поменутих програмских садржаја испитати могућности 
реализације ових наставних активности кроз игру; 2) утврдити могућности за 
оставривање континуитета у систему предшколског и школског образовања 
и васпитања, организацијом наставе математике кроз игру, за ученике првог 
разреда основне школе. Истраживање је обављено применом дескриптивне 
методе и поступком анализе садржаја примарних извора истраживања, про-
грамских докумената. Резултати истраживања су потврдили да програмски 
садржаји наставе математике, за ученике првог разреда основне школе, нуде 
могућности реализације наставних садржаја кроз игру. Тиме се потврђује и 

1 Чланак представља резултат рада на пројектима: „Од подстицања иницијативе, сарад-
ње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву” (бр. 179034), 

„Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Ср-
бије” (бр. 47008), које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије 
(2011–2018), „Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у 
функцији остаривања транспарентности универзитетског образовања и подизања кон-
курентности на домаћем и иностраном тржишту знања”, билатерални пројекат који 
реализују и финансирају Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јаго-
дина (Р. Србија) и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар (Р. Слове-
нија) (2017–2019).
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могућност остваривања континуитета у систему институционалног предшкол-
ског и школског образовања и васпитања.

Кључне речи: основни математички појмови, настава математике, игра 
у настави, Припремни предшколски програм, образовне активности кроз игру, 
континуитет у систему образовања и васпитања.

Увод

Континуитет у систему предшколског и основношколског образова-
ња и васпитања јесте предуслов остваривања квалитета у образовним ак-
тивностима у основној школи. Када знамо да је основна активност деце 
у предшколској установи игра, док је основна активност деце у основној 
школи настава, претпоставка је да су постигнућа деце у наставним актив-
ностима, у периоду када се адаприрају на школске обавезе и задатке, одре-
ђенa могућностима организације наставних активности кроз игру. Очеки-
вано је да су дидактичко-методичка упутства за релизацију наставе мате-
матике у првим разредима основне школе комплементарна са захтевима 
и задацима васпитача у односу на релизацију садржаја у области развоја 
математичких појмова у предшколској установи. Овај рад представља по-
кушај аутора да јединствено сагледа поменута упутства, захтеве и задат-
ке, који су одређени програмом рада основне школе и Општим основама 
предшколског програма, те да утврди да ли и у којој мери њихова конкре-
тизација доприноси остваривању континуитета у систему предшколског и 
школског образовања у области математике (математичких појмова). Овај 
проблем је могуће и значајно сагледати и у контексту актуелних страте-
шких праваца развоја система институционалног предшколског и школ-
ског образовања и васпитања, када знамо да се они заснивају на страте-
шком опредељењу да је „квалитет примарни развојни циљ на сваком нивоу 
образовања, [...] и да ниједан други циљ не сме бити оствариван на рачун 
квалитета” (Strategija razvoja obrazovanja..., 2012: 8).

Очекивано је да методичка упутства за реализацију наставе матема-
тике нуде могућност обраде наставних садржаја на начине којима се под-
стиче развој интересовања ученика за математику, што ће одредити квали-
тет њиховог учења и створити оптималне услове за разумевање и усвајање 
наставних садржаја.

Теоријски приступ проблему

Поменутим стратешким правцима развоја образовања до 2020. годи-
не конкретизоване су основне функције, како система предшколског тако 
и основношколског образовања и васпитања. Констатовано је да се у пред-
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школској установи морају створити услови за квалитетно рано учење деце 
предшколског узраста, који подразумевају  „стварање добрих услова [...] 
за игру усмерену ка учењу, као развојно најзначајнији облик активности 
деце предшколског узраста и за друге разноврсне облике дечјих активно-
сти” (Strategija razvoja obrazovanja..., 2012:13).

Када је реч о основној школи, истакнуто је да је квалитет наставе 
одређен могућностима подстицања „креативних и иновативних капаците-
та ученика, оспособљених за отворен и флексибилан приступ учењу, те да 
разноврсне методе рада омогућавају бољу индивидуализацију наставе, из-
лазе у сусрет специфичним потребама ученика, било да је реч о талентова-
ним и обдареним ученицима или о ученицима који имају сметње и тешко-
ће у раду” (Strategija razvoja obrazovanja..., 2012: 43). Када знамо да је игра 
креативан чин детета и да креативност подразумева флексибилан приступ 
решавању проблема, можемо претпоставити да развој математичких пој-
мова кроз игру у најстаријем предшколском узрасту представља добру по-
лазну основу за овладавање образовним садржајима у настави математике 
у првим разредима основне школе (Kopas-Vukašinović, 2015). Самим тим 
што је код деце у предшколској установи подстицан развој креативних по-
тенцијала, у складу са њиховим индивидуалним могућностим и интересо-
вањима, преласком у школу она су припремљена да на исти или сличан 
начин усвајају образовне садржаје, када год је то могуће. У том контексту 
треба трагати и за могућностима развијања интересовања ученика за на-
ставу математике, од првих школских дана, које подразумевају деловање 
наставника на два нивоа, од стварања подстицајне средине за учење, у ко-
јој ће се код деце пробудити интересовање за математику, до организације 
наставних  активности које ће допринети да се подстакнуто интересовање 
одржи и даље развија (Dejić, Egerić, Mihajlović, 2015; Malinović-Jovanović, 
Stojanović, 2015; Maričić, Špijunović, 2015; Mirkov, 2013). У прилог томе, 
учитељи у наставним активностима користе занимљиве и шаљиве мате-
матичке задатке, задатке са необичним одговорима, математичке приче и 
игре, дидактичке игре, чиме подстичу развој логичко-математичких спо-
собности и интелектуалне радозналости, а истовремено потврђују могућ-
ност организације наставних активности кроз игру (Dejić, Ćebić, Mihajlović, 
2009; Kopas-Vukašinović, 2006).

Методологија истраживања

Циљ овог теоријског истраживања је био да се анализом садржаја на-
ставног програма за математику за ученике првог разреда основне школе 
и Општих основа предшколског програма (у делу Припремног предшколског 
програма) утврди да ли постоје заједничке програмске основе које упућују 
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на могућност организације ових наставних активности кроз игру, што би 
конкретизовало могућности за остваривање континуитета у систему пред-
школског и школског образовања и васпитања, када је реч о садржајима 
математике у предшколској установи и школи. 

Овај циљ је конкретизован кроз два истраживачка задатка.

1. Испитати да ли у дидактичко-методичким упутствима за реализаци-
ју наставе математике у млађим разредима основне школе, у оквиру 
наставног програма, има садржаја који упућују на могућност њихове 
реализације кроз игру;

2. Утврдити да ли садржаји Припремног предшколског програма, који се 
односе на развој математичких појмова, конкретизују могућности 
остваривања континуитета у систему предшколског и основношкол-
ског образовања и васпитања.

Истраживање је обављено применом дескриптивне методе и поступ-
ком анализе садржаја примарних и секундарних извора истраживања 
(програмских докумената, методичких упутстава, стратешких праваца ра-
звоја образовања и др.).

Резултати истраживања са дискусијом

Према Закону о основном образовању и васпитању, након завршетка 
основног образовања и васпитања ученици ће бити функционално мате-
матички писмени, умеће да  ефикасно и критички користе научна знања и 
технологију, биће оспособљени за самостално учење, да прикупљају, ана-
лизирају и критички процењују информације, идентификују и решавају 
проблеме и доносе одлуке, користећи критичко и креативно мишљење и 
релевантна знања (Закон о основном образовању..., 2017). У складу са ова-
ко датим законским одредницама, детерминисане су и програмске циљне 
оријентације у наставном програму математике за први и други разред 
основног образовања и васпитања. Овим програмом су јасно одређени 
циљеви, задаци и оперативни задаци наставе математике, као и садржа-
ји овог програма. Циљ наставе математике у основној школи „јесте да 
ученици усвоје елементарна математичка знања која су им потребна за 
схватање појава и зависности у животу и друштву, да оспособи ученике за 
примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задата-
ка из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања 
и за самообразовање, као и да доприносе развијању менталних способно-
сти” (Nastavni program obrazovanja i vaspitanja..., 2010: 113). Из овако одре-
ђених циљних оријентација, у програму су конкретизовани многобројни 
задаци наставе математике. Издвајамо оне за које можемо претпоставии 
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да се могу реализовати кроз игру у образовним активностима, а који се, у 
нешто једноставнијој конкретизацији, могу наћи и у актуелним Општим 
основама предшколског програма: да ученици стичу знања неопходна за ра-
зумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним 
појавама у природи, друштву и свакодневном животу, да се развија спо-
собност ученика за посматрање, опажање, логичко, критичко, стваралачко 
и апстрактно мишљење, да се развијају културне, радне, етичке и естетске 
навике ученика, као и математичка радозналост у посматрању и изучава-
њу природних појава, да ученици стичу способност изражавања матема-
тичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом 
облику, да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и 
пресликавањима, да ученици савладају основне операције с природним, 
целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих опе-
рација (Nastavni program obrazovanja i vaspitanja..., 2010).

Оперативни задаци за први и други разред основне школе такође су 
конкретизовани. Ученици првог разреда треба да препознају, разликују 
и исправно именују облике предмета, површи и линија, да на једностав-
нијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између 
предмета по облику, боји и величини, да успешно одређују положај пред-
мета према себи и предмета према предмету, да уочавају разне примере 
скупова, припадање елемената скупу, упознају метар, динар и пару. Уче-
ници другог разреда треба да се оспосебе да решавају текстуалне задатке, 
да схвате појам половине, да уочавају и стичу одређену спретност у црта-
њу праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија, да упознају и 
примењују мере за дужину и време. Овде су побројани оперативни задаци 
који су у једноставнијем контексту конкретизовани и у Општим основама 
предшколског програма. То подразумева да се задаци, у односу на исте или 
сличне садржаје у предшколској установи и млађим разредима оновне 
школе, на старијим узрастима усложњавају и уводе се постепена отежања 
у односу на захтеве ученицима и исходе програма. С обзиром на то да деца 
у предшколским установама основне математичке појмове усвајају кроз 
игру и на тај начин васпитачи реализују оперативне задатке, верујемо да 
је и за учитеље могућ изазов да за одређене наставне садржаје организују 
наставне активности кроз игру.

У овом тренутку је значајно нагласити да се у Припремном предшкол-
ском програму, који је саставни део Општих основа предшколског програ-
ма, конкретизују задаци васпитача у односу на специјалну припрему деце 
за школу. Истакнуто је да она (специјална припрема) „обухвата садржаје 
и активности којима се доприноси лакшем остваривању наставног про-
грама у првом разреду основне школе” (Опште основе предшколског про-
грама, 2006: 60). Даље је у актуелном предшколском програму истакнуо 
да поменута припрема подразумева да деца до поласка у школу науче да 
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разликују боје, облике и величине и количине предмета, а на ова знања 
и умења ће се касније надовезати усвајање образовних садржаја, између 
осталог и наставе математике. Према Моделу А Припремног предшкол-
ског програма, констатовано је да почетно математичко образовање у 
дечјем вртићу има за циљ подстицање логичко-математичког мишљења 
и когнитивних способности детета. Истакнуто је да у том контексту тре-
ба створити услове да деца у свакоднесним животним ситуацијама, кроз 
игру, посматрају, опажају, експериментишу, разликују и окривају физич-
ка својства предмета који их окружују, њихову величину, облик и боју. 
Препоручени садржаји у области почетног математичког образовања су 
представљени кроз следеће области: 1) опажање и схватање простора и 
посторних односа; 2) логичке операције на конкретним предметима и по-
јавама; 3) развијање појмова геометријских облика у равни и простору; 
4) мере и мерење; 5) временски односи (Опште основе предшколског про-
грама, 2006). Према Моделу Б Припремног предшколског програма, развој 
математичких појмова представља једну од области васпитно-образовног 
рада у оквиру програма припреме деце за школу. У оквиру ове области су 
конкретизовани садржаји којима ће деца овладати до поласка у школу: 
1) положаји у простору; 2) кретање кроз простор; 3) поређење и проце-
њивање; 4) области, линије и тачке; 5) облици; 6) образовање скупова; 7) 
бројност скупова; 8) временско сазнање.

За разлику од Општих основа предшколског програма, где се васпи-
тачима дају основна методичка упутства како деца најбоље могу усвоји-
ти садржаје о основним математичким појмовима, затим могући начини 
остваривања програма, избор и извори садржаја, у Наставном програму 
образовања и васпитања за први и други разред основног образовања и васпи-
тања таквих упутстава нема, него она представљају саставни део методике 
наставе математике. Јасно је да професионалне компетенције васпитача и 
учитеља, које они стичу током свог академског образовања, подразумевају 
њихову методичку обученост за реализацију образовних садржаја у обла-
сти математике и основних математичких појмова. Међутим, сматрамо да 
би конкретизација поменутих основних методичких упутстава за васпи-
таче и учитеље допринела њиховом заједничком трагању и проналажењу 
могућих методичких модела рада са децом најстаријег предшколског и 
најмлађег школског узраста. Ови модели подразумевају могућности уче-
ња деце кроз различите врсте и варијанте игара, уз постепено увођење 
поменутих отежања, у односу на могућности и интересовања деце стари-
јег узраста. То је могуће учинити у односу на одређене захтеве који су 
програмски постављени за ученике првог и другог разреда (да ученици 
умеју да уоче различите примере скупова, да уоче положај предмета у не-
посредној околини, да разликују предмете по облику и величини, да уме-
ју цртати изломљену линију, одредити половину броја и сл.). Ово су само 
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неки од основних програмских захтева у погледу математичких знања и 
умења ученика првог и другог разреда основне школе. За овај наш рад 
су посебно интересантни садржаји за први и други разред основне школе. 
Они се односе на почетке формирања математичког језика, који је тачан, 
јасан и прецизан, а чине га основни симболи, изрази и формуле (симболи 
за записивање непознатог броја, слово као симбол променљиве и сл.). У 
програму је јасно истакнуто да, користећи се елементима математичког 
језика, ученици усвајају знања с већим степеном уопштености (Nastavni 
program obrazovanja i vaspitanja..., 2010). Овакво заједничко трагање за мо-
гућим решењима сигурно би значајно допринело остваривању континуи-
тета у систему јединственог институционалног предшколског и школског 
васпитања и образовања.

Ради боље прегледности истраживачких података до којих смо до-
шли анализом садржаја Општих основа предшколског програма (у делу 
Припремног предшколског програма) и Наставног програма образовања и 
васпитања за први и други разред основног образовања и васпитања, табе-
ларно смо представили задатке васпитача и образовне садржаје у пред-
школској установи који подразумевају усвајање основних математичких 
појмова деце најстаријег предшколског узраста и задатке које ученици 
првог и другог разреда треба да усвоје кроз наставу математике. Предста-
вљени су само они задаци који подразумевају усвајање истих или сличних 
образовних садржаја, чиме би се могла правдати претпоставка да је могу-
ће у млађим разредима основне школе организовати образовне активно-
сти кроз игру, као што то чинимо у раду са децом предшколског узраста 
(Taбела 1). 
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Табела 1. Задаци васпитача у предшколској установи и учитеља у основној школи 
и образовни садржаји који се односе на усвајање основних математичких појмова 
и елементарних математичких знања

Задаци васпитача и образовни 
садржаји у области почетног 
математичког образовања деце 
најстаријег предшколског узраста

Задаци учитеља и образовни 
садржаји у првом и другом 
разреду основне школе у настави 
математике

Деца до поласка у школу треба да 
науче:

•	 да разликују боје, облике, величи-
не и количине предмета;

•	 да опажају и схвате простор и про-
сторне односе, положаје предмета 
и особа у простору, кретање кроз 
простор;

•	 да разумеју логичке операције на 
конкретним предметима и појава-
ма; 

•	 да усвоје појмове о геометриј-
ским облицима у равни и просто-
ру, областима, линијама и тачка-
ма, образовању скупова и бројност 
скупова;

•	 да усвоје знања о основним мера-
ма, мерењима као и времену; 

•	 да схвате временске односе;

•	 да развију способности поређења 
и процењивања.

Ученици треба да:

•	 препознају, разликују и исправно 
именују облике предмета, површи 
и линија;

•	 на једноставнијим, конкретним 
примерима из своје околине уо-
чавају односе између предмета по 
облику, боји и величини;

•	 да успешно одређују положај 
предмета према себи и предмета 
према предмету;

•	 да уочавају разне примере скупо-
ва, припадање елемената скупу;

•	 упознају метар, динар и пару;

•	 схвате појам половине;

•	 уочавају и стичу одређену спрет-
ност у цртању праве и дужи као и 
разних кривих и изломљених ли-
нија;

•	 упознају и примењују мере за ду-
жину и време.

На основу представљених програмских задатака за васпитаче и учи-
теље, у области почетног математичког образовања деце најстаријег пред-
школског узраста и у настави математике у основној школи, запажамо да 
се и у предшколској установи и у школи реализују идентични образовни 
садржаји (облици, боје и величина предмета, образовање, бројност и при-
падање скупу, мере, мерења и време итд.). Ови и остали задаци и садржа-
ји се у основној школи усложњавају, када се уводе и одређена отежања, у 
складу са узрасним и индвидуалним могућностима деце/ученика. Полазе-
ћи од чињенице да се у предшколској установи поменути и други садржаји 
реализују кроз игру, као основну активност деце предшколског узраста, те 
да игра остаје једна од потреба деце и њиховим поласком у основну школу, 
можемо претпоставити да је могуће ове и друге наставне садржаје реали-
зовати кроз игру и у млађим разредима основне школе. 
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Такође, у реализацији поменутих образовних садржаја у настави ма-
тематике могуће је применити различите врсте и варијанте дечјих игара. 
Пре свега, овде се мисли на дидактичке игре предметима и речима, у ко-
јима деца проналазе сличности и разлике међу предметима и појавама – 
шта је дуже, а шта краће; шта је ближе, а шта даље; чега има више, а чега 
мање; шта је горе, а шта доле; испод и изнад; испред и иза; лево и десно и 
сл. Овакве и сличне дидактичке игре доприносе развоју дечјих способно-
сти закључивања, повезивања, груписања, нумеричке кореспонденције и 
других. Осим дидакичких игара сигурно је да се у настави математике са-
држаји могу реализовати и применом конструкторских и игара улога (нпр. 
када дете треба да одреди по чему су исти, а по чему различити скупови 
рибица у мору, реци или рибњаку, које су сами конструисали, или када 
се ученици нађу у улогама патуљака, који имају задатке да открију где су 
сакривени различити геометријски облици који су боје капа које патуљци 
носе). Посебан значај имају наставне активности у којима је евидентна 
корелација наставних садржаја у оквиру различитих наставних предмета. 
С обзиром на то да до сада нисмо поменули категорију покретних игара, 
значајно је у овом делу рада истаћи и могућности да се корелацијом на-
ставе математике и физичког васпитања стварају услови да ученици на 
занимљив начин овладају основним математичким знањима (нпр. орга-
низацијом штафетних игара у којима ће ученици постепено научити да 
препознају, разликују и исправно именују облике предмета, да успешно 
одређују положај предмета према себи и предмета према другом предме-
ту, да примењују мере за дужину и сл.). 

Могућности за организацију оваквих игара у настави математике 
у првом и дугом разреду основне школе су различите и оне су одређене 
добром дидактичко-методичком обученошћу и спремношћу учитеља да 
уз своје креативне потенцијале наставу математике учине занимљивом, а 
исходе оваквог учења ефикаснијим. То подразумева да се у систему ви-
соког образовања будућих учитеља развијају њихове компетенције у од-
носу на наставну област, предмет и методику наставе, као и поучавање и 
учење деце млађег школског узраста. Ове компетенције, између осталог, 
подразумевају да учитељ познаје опште принципе, циљеве и исходе обра-
зовања и васпитања, као и опште и посебне стандарде постигнућа ученика 
и њихову међусобну повезаност, да поседује знања о природи учења, ра-
зличитим стиловима и стратегијама учења деце млађег школског узраста, 
као и знања о когнитивним ступњевима и зони наредног развоја ученика 
(Standardi kompetencija za profesiju nastavnika..., 2011).

На основу изнетих констатација, до којих смо дошли анализом по-
менутог предшколског и школског програма, можемо констатовати да 
у наставном програму за реализацију наставе математике у млађим ра-
зредима основне школе има садржаја који упућују на могућност њихове 
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реализације кроз игру. То даље потврђује нашу претпоставку да садржаји 
Припремног предшколског програма и школског наставног програма, који се 
односе на развој математичких појмова и математичко образовање, нуде 
могућности остваривања континуитета у систему предшколског и основ-
ношколског образовања и васпитања. У том контексту значајно је трагати 
за могућностима креативног тематског повезивања образовних садржаја 
и то у два правца: а) вертикалним повезивањем садржаја у области ма-
тематике, на предшколском и школском узрасту и б) хоризонталним ко-
релационим тематским повезивањем образовних садржаја из различитих 
наставних предмета.  

Зaкључак

Трагајући за могућностима организације наставних активности кроз 
игру, када је реч о настави математике у првом и дугом разреду основне 
школе, у овом раду смо се бавили образовним садржајима који су одређе-
ни Припремним предшколским програмом и Наставним програмом образо-
вања и васпитања за први и други разред основног образовања и васпитања, 
а који се односе на усвајање основних математичких појмова и елементар-
них математичких знања.

Циљ овог теоријског истраживања је био да се анализом поменутих 
садржаја утврди да ли постоје заједничке програмске основе које упућују 
на могућност организације ових наставних активности кроз игру, што би 
конкретизовало могућности за остваривање континуитета у систему пред-
школског и школског образовања и васпитања, када је реч о садржајима 
математике у предшколској установи и школи. Овај циљ је конкретизован 
кроз два истраживачка задатка, којима је требало испитати да ли у дидак-
тичко-методичким упутствима за реализацију наставе математике у мла-
ђим разредима основне школе има садржаја који упућују на могућност 
њихове реализације кроз игру и утврдити да ли садржаји Припремног пред-
школског програма, који се односе на развој математичких појмова, кон-
кретизују могућности остваривања континуитета у систему предшколског 
и основношколског образовања и васпитања.

Потврђено је да се садржаји у поменутом предшколском програму 
делом усложњавају у првом и другом разреду основне школе и као такви 
поново обрађују. Ова констатација нам даје могућност да размишљамо о 
могућим методичким приступима у настави математике који у основи 
имају игру као могућу активност којом је пожељно оплеменити већ уста-
љене и применљиве наставне облике и методе рада са ученицима.

Када знамо да је игра основна активност деце предшколског узраста и 
да преласком у основну школу она и даље остаје једна од њихових потреба 
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и могућности, јасно је да се у једном делу настава математике може орга-
низовати кроз различите врсте и варијанте дечјих игара, што на врло кон-
кретан начин доприноси остваривању континуитета у систему предшкол-
ског и школског васпитања и образовања. У том контексту, васпитачима у 
предшколској установи и учитељима у основној школи континуирано се 
намеће задатак конкретизације методичких упутстава којима ће се ство-
рити услови и развити поступци за организацију наставних активности 
кроз игру. То би омогућило постепени развој система дидактичких и дру-
гих игара у настави, са могућностима увођења постепених отежања, све 
у циљу квалитетне реализације образовних садржаја у области почетног 
математичког образовања и наставе математике. 
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MATHEMATICS IN PRESCHOOL INSTITUTIONS 
AND SCHOOLS: PROGRAM DETERMINATIONS AND 

POSSIBILITIES FOR ACHIEVING CONTINUITY

Summary: During the transition from preschool institutions to schools, chil-
dren still possess an intense need for play. In this period of internalization of 
practical actions, playing has a special function. Although it does not represent 
a basic activity in the teaching system in schools, as was the case in the orga-
nized activities in preschool institutions, the organization of teaching activities 
through play contributes to an easier adaptation of students to school obligations, 
to a more successful linking of teaching contents and knowledge acquisition. 
These statements represent the starting point for the analysis of program con-
tents related to the adoption of mathematical concepts in preschool institutions 
and the content of mathematics in the first primary school grade. The goal of our 
research was specified in two directions: 1) to examine the possibilities for the 
realization of these teaching activities through play, by means of comparative 
analysis of the mentioned program contents; 2) to determine the possibilities for 
achieving continuity in the system of preschool and school education, by organiz-
ing teaching of mathematics through play, for first grade primary school students. 
The research was carried out by using the descriptive method and the procedure 
of content analysis of primary research sources, program documents. The results 
of the research have confirmed that the program contents of mathematics, for 
first grade primary school students, do offer possibilities for the realization of 
teaching contents through play. This also confirms the possibility of achieving 
continuity in the system of institutional preschool and school education. 

Keywords: basic mathematical concepts, teaching mathematics, play in 
teaching, Preparatory preschool program, curriculum, continuity in educational 
system.
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Апстракт: Циљ нашег рада је испитивање ставова будућих васпитача о 
корисности примене два модела реализације практичног дела предмета Ме-
тодички практикум развоја почетних математичких појмова за развој њихо-
вих професионалних компетенција у области развоја математичких појмова. 
У истраживању је примењен квазиекспериментални дизајн са две паралелне 
групе. Узорак истраживања састојао се од 49 студената будућих васпитача 
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ционалан начин. Резултати указују да, мада студенти експерименталне групе 
процењују корисност примењеног модела рада за развој својих професионал-
них компетенција у области развоја математичких појмова вишом оценом у 
односу на студенте контролне групе, ипак не постоји статистички значајна ра-
злика у оценама група. Као најкориснији сегмент експерименталног програ-
ма студенти издвајају могућност држања усмерених активности најпре у си-
мулираном окружењу, а након корекције припреме држање исте активности у 
реалном окружењу у вртићу. Без обзира на то што ограничења која простичу 
из величине узорка на којем је спроведено истраживање не дозвољавају да 
се изврши генерализација добијених резултата, сматрамо да резултати имају 
значаја за све оне који се баве образовањем будућих васпитача.
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Увод

У складу са Основама предшколског васпитања и образовања (2018), 
као једне од кључних компетенција за целоживотно учење наводе се ма-
тематичке, научне и технолошке компетенције, где се као специфичност 
у реализацији предшколског програма наглашава подстицање развоја и 
примене логичко-математичког мишљења у сагледавању и разумевању 
појава и односа и решавања проблема. За успешно развијање математич-
ких потенцијала деце потребно је да васпитачи који раде са њима добро 
познају математичке садржаје (Qian, Youngs, 2016). Међутим, математич-
ка знања са којима будући васпитачи уписују факултет су на веома ниском 
нивоу. Штавише, уочљиви су значајни недостаци у познавању елементар-
не аритметике, алгебре, геометрије и мерења и мера (Jakimovik, 2014). 
Овај податак је од посебног значаја имајући у виду и чињеницу да истра-
живања показују да је познавање математичких садржаја и у директној 
вези са ставовима студената o начину на који ће развијати знања код деце 
(Newton et al., 2012). Како на часовима методике није могуће у значајној 
мери утицати на претходна знања студената која су у вези са математич-
ким садржајима, битна је чињеница да промена традиционалног начина 
рада са студентима на часовима методике математике позитивно утиче 
на промену ставова студената према математици. Међутим, и поред про-
мене уверења, будући васпитачи имају значајне потешкоће у активирању 
математичког мишљења код деце, како у фази планирања тако и у фази 
реализације активности (Qian, Youngs, 2016).

У овом раду представићемо, за наше услове, један могући иноватив-
ни приступ настави нa часовима методике у циљу побољшања нивоа знања 
и спремности за будући посао васпитача у предшколским установама.

Теоријски део истраживања

На учитељским факултетима студенти стичу неопходна дидактичка и 
методичка знања кроз наставу методика. Садржаји одговарајућих методи-
ка студентима обезбеђују неопходну теоријску основу за извођење наставе, 
али рад у учионици је компликован и комплексан процес, те је стога бу-
дућим наставницима тешко да примене теорију у пракси (Kennedy, 1999). 
Са друге стране, рад у учионици обезбеђује аутентично искуство учења за 
будуће учитеље и васпитаче, тако да би програми образовања учитеља тре-
бало да се фокусирају на развијање практичних програма који би будућим 
наставницима омогућили не само да уче да изводе наставу, већ и да кроз 
извођење наставе уче (Sims, Walsh, 2009). Другим речима, факултетски 
програми морају бити дизајнирани тако да помогну новим наставницима 
да развију способност целоживотног учења кроз извођење наставе.
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Висока постигнућа ученика из Јапана и још неких азијских земаља у 
међународним студијама попут TIMSS и PISA довела су у жижу интересо-
вања образовне системе и праксу ових земаља. Како наводи Луис (Lewis, 
2000), за побољшање наставне праксе у Јапану заслужно је то што се вели-
ки део времена посвећује опсервацији часова, дискусији међу наставни-
цима и сарадничком раду наставника како би се ови часови прерадили и 
побољшали. Управо ово је суштина тзв. „студије часа” (енгл. Lesson Study, 
јап. jugyō kenkyū). 

Студија часа представља јапански приступ унапређивању наставне 
праксе. Може се описати као један свеобухватан и добро артикулисан про-
цес испитивања праксе (Lenski, Caskey, 2009). То је процес који се фокуси-
ра на успешно поучавање и учење коришћењем систематске методе пре-
раде часова кроз сарадничко планирање, примену плана, тестирање плана 
у раду са ученицима (кроз тзв. истраживачки час) и ревидирање плана на 
основу повратне информације (Mostofo, 2013).

Циклус студије часа, по Луис (Lewis, 2011), има следеће карактери-
стике (према Fujii, 2015).

1. Проучавање курикулума и формулисање циљева. У обзир се узимају ду-
горочни циљеви који се односе на учење и развој ученика. Проучавају 
се курикулум и стандарди и идентификује се одговарајућа тема.

2. Планирање. Изабере се нови или ревидира већ изведени истраживач-
ки час. Тим наставника израђује детаљан план наставе који садржи: 
дугорочне циљеве, предвиђен процес мишљења и одговоре ученика, 
начине прикупљања података, модел путање учења, образложење 
изабраног приступа.

3. Извођење истраживачког часа. Један члан тима држи час, остали по-
сматрају и бележе и прикупљају податке.

4. Рефлексија. Кроз формалну анализу часа међусобно се размењују за-
пажања и белешке о часу како би се расветлили неки аспекти као што 
је учење ученика, неусаглашеност у садржајима, часу и дизајну на-
ставне јединице, као и шири проблеми у процесу поучавања/учења. 
Све се документује како би се научено, као и нова питања пренели у 
наредни циклус студије часа.

Мада је студија часа првобитно замишљена као процес усавршавања 
наставника практичара, свој пут налази и у иницијалном образовању на-
ставника (Chassels, Melville, 2009; Mostofo, 2014). Нека истраживања по-
казују да се адаптирана верзија студије часа може користити ефективно 
и са студентима наставничких факултета (Cajkler, Wood, 2015; Chassels, 
Melville, 2009; Cohan, Honigsfeld, 2006; Fernandez, 2005; Ganesh, Matteson, 
2010; Sims, Walsh, 2009; Mostofo, 2013).
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Показало се да примена студије часа у настави методика има позити-
ван утицај на извођење часова у школама служећи као мост између часова 
методике и теоријских сазнања и искустава у пракси (Chassels, Melville, 
2009; Ganesh, Matteson, 2010). Омогућавање студентима – будућим на-
ставницима да кроз сараднички рад планирају, а затим поново одрже ча-
сове након примања повратне информације и њихове ревизије показало се 
да има позитивне ефекте у смислу да побољшава квалитет њихових часова, 
развија и унапређује наставне вештине (Chassels, Melville, 2009; Ganesh, 
Matteson, 2010), ревидирани часови постају више усмерени на ученика 
(Fernandez, 2005), разумевање ученика и њихових потреба је боље и посто-
ји већа отвореност према различитим стиловима наставе и учења (Chassels, 
Melville, 2009; Ganesh, Matteson, 2010), развија се дубље разумевање садр-
жаја предмета (Chassels, Melville, 2009; Fernandez, 2005; Ganesh, Matteson, 
2010), повећава се самопоуздање наставника (Matanluk, Johari, Matanluk, 
2013). Са друге стране, посматрање часова других студената побољшало 
је њихове наставне способности у критичкој анализи часова, као и у ис-
траживању ефективних и неефективних наставних стратегија (Chassels, 
Melville, 2009). Студија часа помаже наставницима да схвате да њихови 
часови могу да се побољшају и да ће се побољшати кроз опсервацију и 
повратну информацију (Sims, Walsh, 2009). Ово схватање омогућава им да 
прихвате и уче из конструктивне критике коју им студија часа обезбеђује.

У нашем раду представићемо сегмент једног обимног истраживања 
које се реализује као део билатералног пројекта чији су учесници Факул-
тет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Педагошки 
факултет у Копру, Универзитет Приморска (Словенија). Ово истраживање 
има за циљ испитивање ефеката примене студије часа на развој профе-
сионалних компетенција будућих васпитача и учитеља, као и на њихову 
самоефикасност, анксиозност према држању часова (усмерених активно-
сти) када је у питању настава математике (развој математичких појмова). 
У оквиру истог истраживања, раније је утврђено да примена студије часа 
позитивно утиче на неке аспекте анксиозности према држању усмере-
них активности у области математичких појмова (Михајловић, Миликић, 
2018), као и самоефикасности наставника (Михајловић, 2019). У сегмен-
ту истраживања које је презентовано у овом раду усредсредили смо се на 
примену студије часа у раду са студентима – будућим васпитачима и на 
њен значај када је у питању оспособљавање студената за будући рад и ра-
звој професионалних компетенција.

Методологија истраживања

Циљ нашег рада је утврдити да ли студенти препознају значај при-
мене студије часа у процесу припреме за будуће занимање васпитача. 
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Основни истраживачки задатак био је да се испита да ли постоји разлика 
у проценама степена корисности примене експерименталног програма и 
традиционалног начина реализације методичког практикума када је у пи-
тању развој професионалних компетенција и припрема за будући рад.

Узорак

Истраживање је реализовано школске 2017/2018. године. Учесници 
истраживања били су студенти четврте године основних академских сту-
дија на смеру Васпитач у предшколским установама, на Факултету педа-
гошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. Истраживање је реали-
зовано у склопу наставног предмета Методички практикум развоја почет-
них математичких појмова (МПРПМП). Сви студенти експерименталне и 
контролне групе имали су положен условни предмет са претходне године 
студија (како би студенти стекли услов да држе усмерене активности мо-
рају имати положен испит из предмета Методика развоја почетних мате-
матичких појмова са треће године студија). Методички практикуми имају 
за циљ оспособљавање студената за планирање, припрему и реализацију 
усмерених активности у вртићима. Током наставе практикума студенти 
први пут у току студија имају могућност да, осим пуког посматрања актив-
ности у вртићу, учествују и у њиховој припреми и реализацији.

Сви учесници подељени су у две групе, експерименталну (22 студен-
та) и контролну (27 студената). С обзиром на то да је 48 студената било 
женског, а само један студент мушког пола, можемо констатовати да су 
групе биле уједначене према полу. Групе су такође биле уједначене у од-
носу на године старости (просек година контролне групе био је M = 22,39, 
SD = 0,95, а експерименталне групе M = 22,48, SD = 1,12), као и у погледу 
оцена на предмету Методика развоја почетних математичких појмова са 
треће године студија (U = 251,00; Z = -0, 294; p = 0,768).

Инструмент

Примењене су квантитативне и квалитативне методе истражива-
ња. Као инструмент коришћен је упитник, форма А и форма Б. Упитник 
форме А био је намењен студентима контролне групе, а упитник форме Б 
студентима експерименталне групе. Оба упитника садржала су ставке Ли-
кертовог типа, обе форме садржале су једну исту тврдњу, а форма Б још 
једну додатну. Од учесника обе групе тражено је да процене у којој мери је 
примењени начин рада (експериментални програм или традиционални на-
чин рада) био користан за развој њихових професионалних компетенција 
у области развоја почетних математичких појмова, а од експерименталне 
групе да процене у којој мери је примена студије часа допринела побољ-
шању њиховог васпитног рада (Табела 1). Од студената експерименталне 
групе тражило се и да анонимно дају запажања о примењеном начину рада.
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Табела 1. Упитник, форма А и форма Б

Тврдња Форма А Форма Б

P1 Моје целокупно искуство (планирање, припремање, држање и 
посматрање усмерених активности) током МПРПМП је корисно за 
мој будући рад и развој професионалних компетенција.

P2 /
Mој васпитни рад се побољшао 
након оваквог начина рада.

Процедура

У истраживању је коришћен квазиекспериментални дизајн. Студенти 
експерименталне групе су радили по експерименталном програму који је 
подразумевао примену студије часа. Сви студенти су одржали укупно две 
усмерене активности у вртићу. При томе, студенти су у малим групама 
(2–3 студента) планирали, припремали и реализовали прву усмерену ак-
тивност. Другу усмерену активност студенти су планирали, припремали и 
реализовали самостално.

Пре држања усмерених активности у реалном окружењу, односно у 
вртићу, држане су симулације на Факултету. Симулације усмерених актив-
ности су реализоване са целокупном групом студената. Остали студенти 
из групе имали су улогу деце, и покушавали да предвиде неке могуће ситу-
ације у реалном окружењу. Након одржане симулације, вршена је анализа 
и рефлексија активности, при чему су најпре своје мишљење и предлоге за 
побољшање износили студенти који су реализовали активност, а тек онда 
други студенти, и на крају наставник – ментор. Група студената је затим 
на основу анализе и рефлексије и добијених коментара вршила корекцију 
припреме и након одобравања ментора кроз недељу дана држала је ту исту 
усмерену активност у вртићу. Након одржане активности у вртићу рађена 
је анализа и рефлексија са целом групом студената.

Контролна група радила је на традиционалан начин. Студенти су обе 
активности самостално планирали, припремали и реализовали у вртићу. 
Пре држања активности у вртићу имали су консултације са наставником 
– ментором, и у складу са добијеним коментарима вршили су корекцију 
припреме. Као и студенти експерименталне групе, имали су недељу дана 
да коригују припрему. Након одржане усмерене активности у вртићу ра-
ђена је анализа и рефлексија са целокупном групом. Најпре је своје ми-
шљење давао студент који је реализовао активност, а затим остали студен-
ти из групе, и на крају ментор.
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Резултати истраживања и дискусија

На крају спроведеног истраживања од свих учесника експеримен-
талне и контролне групе тражено је да процене целокупно своје искуство 
током планирања, припреме и реализације усмерених активности, али и 
учешћа у њиховој анализи и рефлексији са аспекта корисности за развој 
њихових професионалних компетенција у области развоја математичких 
појмова.

Студенти експерименталне групе су своје искуство проценили вишом 
оценом (M = 4,64, SD = 0,79) у односу на студенте контролне групе (M 
= 4,41, SD = 0,75). Ипак, показало се да не постоји статистички значајна 
разлика у оценама група (U = 236,50; Z = -1,44; p = 0,149). Од студената 
експерименталне групе се, такође, тражило да процене у којој мери је при-
мењени начин рада утицао на побољшање њиховог васпитног рада у обла-
сти развоја математичких појмова. Резултати указују да студенти сматрају 
да је примена студијe часа у великој мери побољшала њихов васпитни рад, 
и да је њихово мишљење по овом питању хомогено (М = 4,54; SD = 1,06; 
C

V
 = 23,25).

Студенти експерименталне групе су такође имали могућност да у пи-
саној форми, анонимно, дају коментаре о експерименталном програму. 
Као најкориснији сегмент експерименталног програма студенти су издво-
јили симулације усмерених активности, као и њихову анализу и рефлекси-
ју. Сматрају да им је држање активности у симулираном окружењу, као и 
могућност кориговања припреме пре држања активности у вртићу била од 
великог значаја („Похваљујем то што смо имали прилике пре реализације 
саме активности да одржавамо симулације истих, и ова идеја је уродила 
плодом, јако нам је значила.”).

Неки од студената сматрају да би овакав начин рада требало увести и 
у практикуме других методика („Ову идеју би требало сви да примењују.”). 
Истакли су важност симулације усмерене активности у окружењу које што 
верније осликава атмосферу каква влада у предшколској установи. Зато је 
од изузетне важности активно учешће осталих чланова групе у улози деце 
који су допринели стварању такве атмосфере.

Ако узмемо у обзир ове резултате, као и резултате на које указују Ми-
хајловић и Миликић (2018), као и Михајловић (2019), можемо констато-
вати да примена студије часа има позитиван ефекат на различите аспекте 
оспособљавања будућих васпитача за васпитно-образовни рад. Ипак, не би 
требало занемарити чињеницу да је истраживање спроведено на малом 
узорку, и да би ове резултате требало проверити у неким будућим студи-
јама.
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Закључак

Циљ нашег рада био је да утврдимо да ли су студенти у могућности 
да препознају значај примене студије часа у процесу припреме за бављење 
васпитно-образовним радом. Задатак који је произашао из овако форму-
лисаног циља био је да уочимо евентуално постојање разлике у процени 
степена корисности примене експерименталног програма у односу на тра-
диционални начин реализације методичког практикума са становишта ра-
звоја професионалних компетенција. Анализа добијених резултата након 
обављеног истраживања показала је да, иако су студенти експерименталне 
групе своје искуство проценили вишом оценом, не постоји статистички 
значајна разлика у нумеричким оценама студената. Такође, закључено 
је и да су студенти експерименталне групе става да је начин рада који је 
обухватао примену студије часа у многоме допринео побољшању њиховог 
будућег васпитног рада у области развоја математичких појмова. Огра-
ничења која простичу из величине узорка на којем је спроведено истра-
живање не дозвољавају да извршимо генерализацију добијених резултата, 
али је вредност обављеног истраживања свакако у томе што смо се бавили 
ефектима примене студије часа на повећање професионалних компетен-
ција будућих васпитача. Резултати овог истраживања могу послужити као 
подстицај за даља истраживања ефеката примене студије часа како би се 
променио став будућих васпитача према васпитно-образовном раду, пове-
ћало самопоуздање и ефикасност у раду.
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USING JAPANESE LESSON STUDY IN PREPARING 
PRESERVICE KINDERGARTEN TEACHERS FOR 

PERFORMING DIRECTED ACTIVITIES IN THE FIELD 
OF DEVELOPMENT OF ELEMENTARY MATHEMATICAL 

CONCEPTS

Summary: The presented study aimed to investigate the attitudes of pre-
service kindergarten teachers about the effects of two models of Mathematics 
Teaching Practicum teaching practice (Lesson Study model and traditional mod-
el of teaching practice) on the development of their professional competences 
to teach mathematics concepts. The quasi-experimental design with two parallel 
groups was used. The sample of research consisted of 49 students which were 
divided into control (27) and experimental group (22). The experimental group 
worked according to the experimental program which included the application 
of the Lesson Study design of teaching practice, while the control group worked 
in the traditional way. The results indicate that, although the students of the 
experimental group expressed more positive attitudes towards the usefulness of 
the applied model of teaching practice for the development of their profession-
al competences, there was no statistically significant difference in attitudes be-
tween the two groups. As the most useful segment of the experimental program, 
students singled out the possibility of carrying out directed activities in a simu-
lated environment and, after the evaluation, carrying out the same activity in a 
real environment in the kindergarten. Although the findings of the study cannot 
be generalized due to the small sample size, we believe that the results of this 
research have significance for both researchers and educators involved in teacher 
education preparation programmes.

Keywords: Lesson study, development of elementary mathematics concepts, 
preservice kindergarten teachers, professional competences.
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PET METODIČKIH PRISTUPA 

U RANOM MATEMATIČKOM OBRAZOVANJU

Apstrakt: Danas je prisutna tendencija, u svetu i kod nas, da se deca od sve 
ranijih uzrasta obrazuju. U tom kontekstu se i sa matematičkim obrazovanjem 
počinje rano, pre polaska dece u školu, pri čemu se koriste različiti pristupi. U 
radu će biti predstavljeno pet poznatih metodičkih pristupa u ranom matematič-
kom obrazovanju, uz isticanje dobrih i loših strana svakog od njih. Ukazaćemo 
na prednosti i nedostatke rada po metodici Marije Montesori, zatim po metodici 
ruskog autora Nikolaja Zajceva, kao i sistema razvijajućih igara koji su osmislili 
bračni par Nikitini. Predstavićemo rad po Valdorf pedagogiji i kod nas sve popu-
larniju metodu Suan Pan. Većina ovih pristupa se primenjuje u okviru instituci-
onalizovanih oblika ranog obrazovanja, sa izuzetkom sistema razvijajućih igara 
koji su Nikitini osmislili za primenu u porodičnim uslovima. Neki od pristupa su 
imali veoma veliki uticaj na razvijanje programa rada u predškolskim vaspitnim 
institucijama, kao što su stanovišta Marije Montesori i Valdorf pedagogija, a neki 
od pristupa su manje poznati i zastupljeni u našoj praksi. Smatra se da je veoma 
važno poznavati različite teorije i pristupe u radu sa decom da bi praktični peda-
goški rad bio naučno zasnovan. Uklapanje raznih pristupa u jedinstven koncept 
nije jednostavno, jer su neke od ovih teorija ne samo različite, već i kontradiktor-
ne. To samo potvrđuje potrebu i neophodnost da se ranom obrazovanju generalno, 
pa i matematičkom obrazovanju, pristupi interdisciplinarno, uzimajući u obzir 
saznanja iz različitih oblasti nauke, kao i interaktivno, uključujući sve učesnike 
detetovog razvoja, decu, stručnjake i roditelje.

Ključne reči: rano matematičko obrazovanje, metodika, interdisciplinarno, 
interaktivno.

Uvod

Matematičko obrazovanje generalno ne treba posmatrati usko u smislu 
ovladavanja računskim operacijama, nego u širem smislu podsticanja razvoja 
intelektualnih sposobnosti. U tom smislu, i rano matematičko obrazovanje 
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služi podsticanju razvoja kognitivnih sposobnosti i razvoju inteligencije. Ne 
posmatramo ga u uskom kontekstu pripreme dece za školu, već u širem kon-
tekstu podsticanja razvoja logičko-matematičkog mišljenja, raznovrsnih na-
čina sticanja i sređivanja iskustva, rešavanja problema, razvoja intelektual-
ne samostalnosti, razvoja stvaralačkih sposobnosti. Ono treba da doprinosi 
unapređivanju saznajnih sposobnosti, olakšava saznavanje sveta oko sebe, 
razvija raznovrsne načine delovanja, pomaže potpunijem otkrivanju i upo-
znavanju samoga sebe, kao i uspostavljanju komunikacije sa drugim ljudima. 
Matematičko obrazovanje izgrađuje logiku, sposobnosti i umenja da u bilo 
kojoj situaciji, praktičnoj, životnoj, ne samo školskoj, rešavaju različite pro-
bleme, koristeći logičko matematičko mišljenje.

U ovom radu ćemo predstaviti pet različitih metodičkih pristupa u ra-
nom matematičkom obrazovanju: rad po metodici Marije Montesori, meto-
dički pristup Nikolaja Zajceva, Valdorf pedagogiju, metodiku Nikitinih i Suan 
Pan metodu. Trudićemo se da posebno istaknemo njihove prednosti i nedo-
statke u radu sa decom.

Rad po metodici Marije Montesori

Pedagogija Marije Montesori je usmerena na duhovno-filozofska promi-
šljanja smisla i svrhe ljudskog života. Ona smatra da je shvatanje vaspitanja i 
obrazovanja kao pukog prenošenja znanja beskorisno i da se ne sme zanema-
rivati celovitost ličnosti. Uloga odraslih u procesu vaspitanja i obrazovanja je 
pre svega da prepoznaju, razumeju i podstaknu proces koji dete samostalno 
izgrađuje. U centru njenog pedagoškog pristupa je dete. Naglasak je na iz-
gradnji individualnog puta i obrasca učenja, kao i maksimalnom razvoju po-
tencijala svake jedinke.

Posedovala je veliku veru u razvojne mogućnosti deteta. Sloboda koju 
deca imaju u smislenom radu u Montesori vrtićima i školama omogućava im 
da razvijaju intelektualne potencijale, sposobnosti promišljanja, intuicije, sa-
mostalnog rada i učenja, samodiscipline, kao i socijalne svesti. Dete u svojoj 
celovitosti nosi u sebi vaspitne ciljeve usklađene sa pojedinim uzrasnim dobi-
ma. Deca poseduju upijajući um koji ima jedinstvenu sposobnost prijema svih 
fizičkih, mentalnih i duhovnih aspekata okruženja, bez napora. Svako dete 
u sebi nosi plan sopstvenog sazrevanja i deca poseduju snažnu motivaciju za 
samoizgrađivanjem. Najvažniji cilj vaspitanja jeste omogućiti deci slobodan 
razvoj tako da se vaspitnim postupcima ne smemo direktno mešati u dečji 
razvoj, već mu samo pružiti podršku za razvoj sposobnosti samovaspitanja i 
samoobrazovanja.

Postoji jaka veza između postojanja dečje mogućnosti da imaju pra-
vo izbora sopstvenih aktivnosti i razvoja njihovih pozitivnih intelektualnih 
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dispozicija. Deci se pruža mogućnost izbora aktivnosti i načina provođenja 
vremena u obrazovnoj insituciji, kao i mogućnost izbora načina realizacije 
date aktivnosti. Po mišljenju Marije Montesori, deca dominantno uče putem 
čula. Stoga je vrlo važno da se za decu kreiraju specijalni materijali, didaktič-
ka sredstva, koja će im omogućiti kvalitetno i bogato opažanje i podstaći upo-
trebu i razvoj većeg broja čula. Razum se razvija preko pokreta, jer kretanje 
podstiče duhovni i psihički razvoj deteta.

U pedagoškim pogledima Marije Montesori stadijumi posebne osetljivo-
sti čine životne periode u kojima individua poseduje izražene posebne sklo-
nosti ka primanju određenih vrsta nadražaja na koje organizam spontano re-
aguje. Postoje stadijumi posebne osetljivosti za govor, red, uočavanje malih 
delova, pobošljanje čulnih sposobnosti, spretnost u kretanju i društveno po-
našanje. Stadijumi su sveprisutni, preklopivi, vremenski ograničeni i uočljivi. 
Cilj učitelja je da u obrazovno-vaspitnom radu sa svakim detetom ponaosob 
prepozna njegove stadijume posebne osetljivosti i pruži mu maksimum po-
voljnih uslova za razvoj onih sposobnosti koje su posebno karakteristične za 
dati razvojni stadijum. Dete ne treba nastavnim materijalom da se igra samo 
igre radi, već da ujedno upoznaje unutrašnje zakonitosti u materijalu i da 
ga upotrebljava u skladu sa tim zakonitostima. Proces rada sa didaktičkim 
materijalima podstiče vežbu dečjih intelektualnih moći i ujedno širi njihove 
mentalne sposobnosti. 

Didaktički materijal koji je Montesorijeva razvila kroz dugogodišnju pe-
dagošku praksu je nadovezujući, postupno postaje sve teži, samoregulatoran 
je, omogućava dečji samostalni rad, raznovrstan je i kompatibilan sa ostalim 
vidovima učenja. Montesorijeva je razvila koncept objedinjene škole u kojoj 
nema striktne diferencijacije prema razredima i uzrastima, već se formiraju 
kombinovani razredi od tri godišta. Karakteristična su otvorena vrata u škol-
skoj zgradi, deca mogu slobodno prelaziti iz odeljenja jednog uzrasta u odelje-
nje drugog uzrasta. Na taj način maksimalno se poštuje individualnost deteta 
i pruža mu se mogućnost da pronađe sebi adekvatan kutak za rad, adekvatne 
sadržaje i načine rada.

Montesori sistem vaspitanja je orijentisan na adaptaciju programa obuka 
nastavnog kadra i nastavnih metoda u skladu sa kulturnim kontekstom dru-
štva u kome se model implementira. Najčešće zamerke su preterani individu-
alizam i preterani intelektualizam. Prisutna je dominacija individualnog rada 
deteta, bez značajne mogućnosti i prostora za grupni rad, dečju razmenu isku-
stava, razvoj veština komunikacije i kooperacije, te sveukupnu socijalizaciju 
ličnosti. Takođe, dominantni su didaktički zadaci, igra, didaktički materijali, 
a deca su u toku dana pretežno orijentisana na razvoj intelektualnih sposob-
nosti. Sam didaktički materijal ima jak intelektualni naglasak i ne ostavlja 
dovoljno prostora za dečju slobodnu i nesputanu igru i eksprimentisanje sa 
datim materijalima.
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Prednosti ovog metoda rada su da razvija zapažanje, pažnju, samo-
stalnost, disciplinu, kao i sitnu motoriku šake važnu za početnu pismenost. 
Takođe, smatra se da podstiče razvoj leve hemisfere mozga, koja je zadužena 
za logiku, motoriku i analitičke sposobnosti. Međutim, u metodici Montesori 
se uopšte ne razvija desna hemisfera mozga koja je odgovorna za stvaralačke 
sposobnosti. Ovaj sistem rada ne odgovara svoj deci, aktivna deca se neće 
dobro osećati tokom rada, zatvorena deca mogu još više da se zatvore u sebe, 
a kreativnoj deci se neće svideti taj način rada. Malo pažnje je posvećeno fi-
zičkom razvoju i razvoju komunikacije sa drugima. Prednost se daje individu-
alnom radu deteta umesto kolektivnih igara.

Metodički pristup Nikolaja Zajceva

Glavna ideja metodičkog pristupa Nikolaja Zajceva je da učenje mora da 
se oslanja na sve oblike opažanja – razmišljanje, aktivno praktično delovanje, 
slušno i vizuelno pamćenje i, što je najvažnije – potrebno je da pomogne dete-
tu da uči kroz igru, veselo, bez mučnih sedenja za stolom.

Zajcev se zalaže za rano matematičko obrazovanje, pre polaska u školu. 
Smatra da nema uzrasnog ograničenja – čim dete progovori, treba početi da 
mu se pokazuju kartice sa brojevima i imenuju ih. Rad se postepeno produža-
va i postaje sistematičniji, ali i dalje ima igrovnu formu. Tako se mozak deteta 
postepeno privikava na nova znanja, priprema se za učenje i detetu se takav 
rad sviđa, nema otpora prema učenju. Obuka se vrši pomoću kartica, koje se 
sastoje od brojeva do 100 i strukture broja. Kartice se postavljaju na zidove, u 
nivou očiju deteta i svaki put kada se proučavaju novi brojevi, samo se dodaju 
kartice. Tako dete vidi redosled brojeva, sastav broja i odnose. Postepeno kroz 
spontanu igru dete usvaja znanja o brojevima. Zanimljivo je to da čim savlada-
ju prvu deseticu, odmah počinju sa operacijama sabiranja i oduzimanja. Dete 
brzo savlada prvu deseticu i uskoro slobodno radi do stotine. Posle toga se 
mogu probati i druga sredstva za učenje do hiljadu, kompleksne operacije sa 
brojevima, tablica množenja, geometrija. 

Zajcev smatra da upoznavanje sa brojevima i matematičkim operacijama 
mora da počne pre polaska deteta u školu, kada su deca spremna da ga prihva-
te u igrovnoj formi. On smatra da kada se deca bave matematičkim aktivnosti-
ma u igrovnoj formi i ne dugim po trajanju, ona lakše uče i izbegavaju većinu 
školskih grešaka zahvaljujući tome što su im te aktivnosti zanimljive i dopada-
ju im se. Zato se i dogodi da deca koja se obučavaju po metodici Zajceva nauče 
da brzo i sa lakoćom rešavaju složene matematičke zadatke. 

Kao što smo rekli, obučavanje matematici sprovodi se uz pomoć kartica 
koje se sastoje iz brojeva do sto i njihovog sastava. Na primer, kada se uče bro-
jevi do deset sve karte predstavljaju tablice u dva reda sa pet kolona kružića 
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i svaki broj je označen količinom obojenih kružića. Pri prelazu na izučavanje 
desetica, koristi se nekoliko kartica, kartice sa obojenih svih deset kružića se 
stavljaju jedne ispod drugih sa leve strane, a desno se stavljaju kartice sa bro-
jem jedinica na kojoj je obojen odgovarajući broj kružića.

Zajcev ne preporučuje da se primeri zapisuju, već da se vizuelno reša-
vaju uz pomoć trake koja se sastoji od kartica sa brojevima poređanim na 
zidu. Predlaže da se deca upoznaju i sa složenijim aritmetičkim aktivnostima. 
Na primer, za usvajanje tablice množenja razrađeno je didaktičko sredstvo 

„Pitagora”. Geometrijska znanja takođe nisu ostavljena po strani. Za učenje te 
oblasti postoje „Platonova tela” i „Ornament”.

Po mišljenju Zajceva, najbolji način učenja je kada je autor programa 
samo dete, što znači da se detetu nude sadržaji, a svako uzima onoliko koliko 
može. Po toj metodici nema teških i lakih zadataka jer svako dete radi svojim 
tempom i prema njemu primerenom programu. Zbog toga se za ovu metodiku 
kaže da nije agresivna u odnosu na dete. Deca nemaju strah od greške, a uz 
pomoć kartica se kod njih održava interesovanje. Po ovoj metodici se može ra-
diti i kod kuće, ali se ipak preporučuje da se radi van kuće, u društvu vršnjaka, 
kako bi dete moglo da uči u interakciji sa drugom decom. Ovoj autor smatra 
da nije naročito korisno proveravati znanja dece, već je mnogo korisnije uče-
stvovati u procesu učenja. Ova se metodika smatra jednom od najprogresiv-
nijih. Neki je proglašavaju metodikom budućnosti. U praksi su najpoznatije 
kocke i tablice Zajceva, ali njegovu metodiku, pored toga, čine i razne zabavne 
igre, muzičke igračke, puzle i kompleti konstruktivnih materijala. 

Rad po ovoj metodici pomaže deci da brzo uče računanje, deca se mno-
go kreću tokom učenja, razvijaju stvaralačko mišljenje, a obučavanje protiče 
kroz igru. Vežba se i dobro razvija vizuelno pamćenje i generalno sposobnost 
pamćenja. Zajcev je osmislio bogat didaktički materijal, kocke Zajceva i ta-
blice za aritmetičke operacije. Ovaj postupak se kritikuje jer je nedovoljno 
pažnje posvećeno razvoju sitne motorike šake i često se kod dece javlja prece-
njivanje sopstvenih sposobnosti i osećaj da znaju sve.

Valdorf pedagogija

Prvu Valdorfsku školu osnovao je Rudolf Štajner, još početkom 20. veka, 
kao školu za obrazovanje radnika. Valdorf pedagogija se naziva i pedogogijom 
jednakih mogućnosti. Ovaj pedagoški pristup je imao i danas ima značajan 
uticaj na obrazovne sisteme u celom svetu. Štajner je smatrao da se čovekov 
razvoj odvija u sedmogodišnjim razdobljima. Prvi period karakteriše oponaša-
nje i upijanje. Drugi period karakteriše učenje preko autoriteta učitelja kojeg 
dete voli, a poseban naglasak je na razvoju dečjeg osećajnog života i umet-
ničkog izražaja. Treći period je doba puberteta i adolescencije. Kod učenika 



 307

Методички аспекти наставе математике IV

se razvija moć apstraktnog mišljenja i konceptualnog prosuđivanja. Četvrto 
sedmogodišnje razdoblje karakteriše pojava vlastitog ja, formirani su telo i 
duša, čovek je osposobljen za puno, slobodno i samostalno prosuđivanje. Za 
ovaj pedagoški pristup karakteristično je zalaganje za sveobuhvatno shvata-
nje vaspitanika, holistički pristup u vaspitanju i obrazovanju. Štajner je na-
stojao da objedini umetnost, nauku i religiju, i na njima zasnuje celokupan 
vaspitno-obrazovni proces. Vaspitanje i nastava u Valdorfskoj pedagogiji se ne 
razlažu na teoriju i praksu. Zato u školi nema sasvim odvojenih predmeta, a 
sve što dete uči je celovit doživljaj njega samog i sveta koji ga okružuje. Jedan 
od osnovnih ciljeva vaspitno-obrazovnog procesa treba da bude da se mlade 
generacije nauče živeti i učiti, što podrazumeva usklađenost mladog čoveka sa 
samim sobom i sa svetom koji ga okružuje i čiji je neodvojivi deo. 

Čula su veoma važna za sveukupan čovekov razvoj. Štajner ih defini-
še kao vrata kroz koja svet ulazi u čoveka. On navodi 12 čula koja deli u tri 
kategorije, to su: spoljašnja čula koja su podređena mišljenju, spoljašnje-
unutrašnja čula podređena osećanjima i unutrašnja čula podređena htenju. 
Holistički pristup i sveobuhvatan pristup detetu podrazumeva ravnopravan 
tretman i razvoj svih dvanaest čula. Učenici treba da budu maksimalno akti-
virani u vaspitno-obrazovnom procesu, nastavnim pristupima i interaktivnim 
metodama, dok puko memorisanje gradiva treba izbeći. Elementarno čulno 
iskustvo preko prirodnih materijala i prirodnih praoblika jeste temelj svakog 
učenja. Mnogo toga što se u redovnim školama sa teškom mukom prenosi na 
apstraktan način i od učenika zahteva previše, ulazi preko čulnog iskustva u 
osećanja Valdorfskih učenika, pa se tako lakše i pamti. Deci je sasvim dovolj-
no malo podsticajnih sredstava za razvoj čula. Posebno važnu ulogu u tim 
procesima imaju grupne igre, slobodna igra, igre u krugu, igre sa muzičkim 
instrumentima, rad u vrtu i bavljenje životinjama. 

U prvom sedmogodišnjem periodu dete treba štititi i posmatrati sa di-
vljenjem i strahopoštovanjem prema onome što je donelo sa sobom na svet. 
Kvalitetan ambijent za nesmetan razvoj deteta je ambijent pun zaštite, topli-
ne, blagih ritmova i zdrave hrane. Osnovnu igračku dete dobija rođenjem, to 
je njegovo telo. Telo je tokom celog dana instrument za igru i učenje i predsta-
vlja prvi susret sa svetom. Dobra igračka treba da bude izrađena od prirodnih 
materijala, u svojim izvornim geometrijskim oblicima (krug, trougao, četvo-
rougao) i bojama. Detetu treba pružiti lutku realnih oblika i izgleda. Deci tre-
baju čiste, nepomešane boje, one deluju blagotvorno na dečju psihu. U toku 
radnog dana deci se čitaju brojne pesme i priče, značajno vreme se posvećuje 
pevanju i plesu, slobodnim ili didaktičkim strukturiranim igrama. Izrazita 
pažnja se posvećuje obeležavanju značajnih nacionalnih, internacionalnih ili 
religijskih praznika i festivala koji ih prate.

Valdorfska škola je obrazovna institucija koja je u punoj meri posveće-
na da pomogne učeniku u otkrivanju i razvoju sopstvenih potencijala i da 
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u punoj meri iskaže svoje individualne talente. Nema ponavljanja razreda i 
nema selekcije učenika prema uspehu. U svedočanstvima se nalaze opisne 
ocene učeničkog postignuća i procena celovitog psihofizičkog i duhovnog ra-
zvoja u toj godini. Razredi obuhvataju decu istog godišta u kojima se kreira 
radna atmosfera, atmosfera zajedništva, učenja i kooperacije. Težište ne leži 
u sticanju znanja u pojedinim predmetima nego je najvažnije celovito razu-
mevanje i duboka spoznaja sveta i čoveka. Reč je o integrisanoj nastavi koja 
podrazumeva proučavanje određenih širih tematskih celina, pojmova i konce-
pata i njihovog sagledavanja iz ugla različitih nastavnih disciplina. Nastava se 
ne realizuje kroz vremenski determinisane nastavne časove. Nastava se odvija 
relaksiranijim ritmom i obrada jednog pojma ili teme se odvija kroz tri do 
četiri nedelje. Smatraju da ovako savladano gradivo ima daleko veću trajnost 
i dubinu i da se ovako uči za život.

U učionicama ima vrlo malo gotovih knjiga, nastavnih sredstava i didak-
tičkih materijala, već je jak naglasak na učeničkoj samostalnoj izradi nastav-
nih sredstava od prirodnih materijala. Sedam osnovnih formi nastavnog rada 
su: istraživanje, empatija, pričanje priča, crtanje, diskusija, drama i rutine. 
Jak naglasak je stavljen na slobodu i kreativnost učenika i učitelja, pa tako 
postoji i velika sloboda u kreiranju kurikuluma, kao i odabiru oblika i metoda 
rada. Cilj vaspitanja u Valdorfskoj pedagogiji za svako dete jeste puno ispunje-
nje njegove jedinstvene sudbine. Da bi se to ostvarilo, treba osluškivati pravu 
detetovu prirodu. Individualnost čoveka je slobodna, besmrtna i jedinstvena. 
Učitelj treba sa strahopoštovanjem da se odnosi prema duhovnom poreklu 
deteta, njegova glavna funkcija u vaspitno-obrazovnom procesu je da bude 
duhovni pomagač detetovog razvoja. Vaspitava se ono što čovek nosi sa so-
bom, pa vaspitne ciljeve i postupke treba izvesti iz prirode i sposobnosti sa-
mog vaspitanika.

U ovakvom pedagoškom pristupu kod dece se razvija stvaralačko mišlje-
nje, dok je u drugim metodikama tome posvećeno mnogo manje pažnje. Dete 
se ne boji da greši jer ne postoji sistem ocena, što učenje i obučavanje po ovoj 
metodi čini više harmoničnim. Razvijene su raznovrsne igrovne forme i po-
stoji velika količina igračaka napravljenih od prirodnih materijala. Međutim, 
ovaj način rada ne odgovara deci koja imaju matematički sklad uma jer im 
neće uvek biti zanimljivo. Opismenjavanje dece počinje vrlo kasno, pa se ne 
pripremaju za školu. Televizor i mediji su zabranjeni, jer smatraju da masovni 
mediji imaju rušilačko dejstvo na razvoj deteta.

Prednosti Valdorfskog obrazovanja su rano uvođenje dece u savremene 
strane jezike, kombinacija razredne i predmetne nastave, razvoj govora i slu-
šanja kroz naglašenu oralnu aktivnost, dobra usklađenost gradiva sa tempom 
napredovanja učenika, kreiranje kurikuluma i načina ocenjivanja na osnovu 
dečijih razvojnih potencijala, aktivan pristup umetnostima i kreativnosti, na-
glasak na učiteljskoj reflektivnoj aktivnosti i visokom nivou samoosvešćenja 
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sopstvene nastavne prakse, sveobuhvatno, ekstenzivno i kvalitetno beleženje 
i procena učeničkih postignuća i visok nivo menadžmenta mikropedagoških 
procesa. U školi je kreirano pozitivno okruženje za učenje u kome su učenički 
potencijali i kulturno nasleđe iz koga potiču tretirani sa punim poštovanjem. 
Primena Valdorf pedagogije pomaže da se uočene razlike i netrpeljivosti pre-
vaziđu na adekvatan način i da se kod učenika pronađe način da svoj odnos 
prema školskom drugu zasnivaju pre svega na upoznavanju njegove ličnosti.

Metodika Nikitinih

Bračni par Nikitin smatra da roditelji moraju da se pobrinu za intelek-
tualni razvoj svog deteta od najranijeg uzrasta. Smatraju da je prva etapa u 
formiranju sposobnosti deteta aktivan fizički razvoj (plivanje, gimnastika, 
kretanje), a sledeći važan faktor je rani kontakt sa slovima, ciframa, kockama, 
priborom za crtanje, što predstavlja neraskidivu povezanost fizičkog i intelek-
tualnog razvoja. Pozivaju se na rezultate neuronauke, koja je dokazala da za 
razvoj mozga nije dovoljna samo pravilna ishrana nego i stimulacija. Predlažu 
sistem razvijajućih igara, po kome deca već u predškolskom uzrastu uče bro-
jeve i osnovne matematičke operacije. Njihova metodika razrađena je za rodi-
telje, svaki roditelj može samostalno da je razume i primeni u svakodnevnom 
životu. Deca nisu podvrgnuta nikakvom specijalnom programu obučavanja, 
već se pred njih stavlja sistem zadataka koji se postepeno usložnjavaju. Deca o 
njima samostalno razmišljaju i rešavaju ih, a ukoliko ne uspeju nešto da reše 
treba ih vratiti na lakše zadatke, a ne podučavati ih. Deca su tokom igre sve 
vreme angažovana. Prolazeći kroz sistem zadataka, deca otkrivaju i uče da 
samostalno aktivno misle. Igre su zanimljive deci raznog uzrasta, pa i odra-
slima. Na prvi pogled deluje da roditelji moraju jako puno vremena da odvoje 
za primenu ovog metoda, što nije tačno. Kritični momenti su samo kada se 
uvodi nova igra. Kasnije su deca potpuno samostalna. U radu po ovoj metodici 
dominantno je postepeno usložnjavanje sistema aktivnosti, učenje kroz igru, 
sloboda izbora i samostalnost deteta.

Metodika Nikitinih se razlikuje od uobičajenih formi obučavanja kao 
što su pokazivanje, objašnjavanje, ponavljanje. Suština njihove metodike je 
u tome da se dete ne podvrgava nikakvom određenom programu obučava-
nja, već se uvodi u svet igre u kome samostalno bira aktivnost. Detetu se ne 
objašnjava nova igra, ono se u nju uvlači pomoću priče, uz podršku starijih, 
učešćem u kolektivnim igrama. Ovladavanje novom igrom po pravilu se odvija 
uz aktivno učešće starijih, a kasnije se dete može samostalno igrati. Kada dete 
izgubi interes za igru, treba da je napusti.

U ovoj metodici se ne postavlja pitanje uzrasta u kome deca treba da 
počnu da uče. Ovde se predlaže da se što je moguće ranije deca okruže takvim 
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uslovima i takvim sistemom odnosa koji će stimulisati njihovu raznovrsnu 
samostalnu aktivnost: raznovrsne karte i knjige sa krupnim slovima, papir i 
pribor za pisanje, konstruktivni građevinski materijal, sitni alati, jednostavni 
sportski rekviziti (merdevine, kanapi, obruči i dr.), što će proširiti iskustvo de-
teta. Radoznalost deteta, njegovo ineteresovanje i oduševljenje za podsticajnu 
sredinu će obezbediti aktivno istraživačko ponašanje deteta, koje je na ranim 
uzrastima mnogo efikasnije od verbalnog objašnjavanja. To ne isključuje uče-
šće i pomoć odraslih, pri čemu je osnovno pravilo da odrasli ne treba da rade 
umesto deteta ništa što dete može da uradi samo, bez obzira na uzrast deteta. 

Razvijajuće igre koje predlažu Nikitini imaju sledeće karakteristike: sva-
ka igra predstavlja komplet zadataka koje dete rešava koristeći konstruktivne 
elemente različitih oblika; zadaci se daju deci u različitim formama u vidu 
trodimenzionalnog modela, dvodimenzionalnog crteža, izometrijske slike, 
čime se dete upoznaje sa raznim načinima prenošenja informacija; zadaci su 
poređani po principu od prostog ka složenom i postoje različiti nivoi složeno-
sti, od zadataka dostupnih deci od 2 do 3 godine, do zadataka za odrasle. Nije 
dozvoljeno podučavati decu niti navoditi na tačna rešenja ni rečima ni gesto-
vima i mimikom, ne treba očekivati da će dete rešiti zadatak iz prvog pokušaja 
nego mu treba dati dovoljno vremena da svojim tempom reši zadatak. Tačna 
rešenja su predstavljena ne u obliku broja ili slova, već u obliku crteža ili 
uzora tačnog rešenja, što omogućava detetu da samostalno proverava tačnost 
rešenja zadatka. 

Većina preporučenih igara su fleksibilne i otvorene, tako da omoguća-
vaju deci i roditeljima da ih sami dalje razvijaju i izmišljaju nove varijante i 
nove igre na osnovu ponuđenih. Razvijajuće igre omogućavaju svakom de-
tetu da maksimalno razvije svoje mogućnosti i postepeno ih proširuje, pre 
svega zahvaljujući principu od prostog ka složenom i veoma važnom uslovu, 
samostalne aktivnosti. Ove igre kod dece razvijaju intelektualne sposobnosti, 
kao što su pažnja, pamćenje, posebno vizuelno pamćenje, umeće uočavanja 
uzročno-posledičnih veza i zakonitosti, uočavanje grešaka i nedostataka, spo-
sobnost klasifikovanja i sistematizovanja materijala, sposobnost kombinova-
nja, predstavljanja i zamišljanja prostora, predviđanja rezultata aktivnosti. 
Pored bogatog izbora, konkretnih igara za decu različitih uzrasta, predloga 
didaktičkih materijala koji se koriste u tim igrama, sastavni deo ove metodike 
su i saveti roditeljima, na koji način da provode vreme sa decom, organizuju 
igre i u njima učestvuju, tako da ih ne sputavaju. 

Ova metodika je dobra jer deca mnogo vremena provode sa roditeljima i 
primenljiva je u svakodnevnom životu. Podjednaka pažnja je posvećena kako 
intelektualnom tako i fizičkom razvoju deteta. Razrađen je sistem aktivnosti 
koje se postepeno usložnjavaju, što pomaže racionalnoj organizaciji vreme-
na. Takođe, dobro je što deca imaju slobodu izbora, uče kroz igru i samostal-
na su u procesu učenja. Loša strana ove metodike je što nema individualnog 
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pristupa detetu. Kritikuje se da je nedovoljno pažnje posvećeno razvoju go-
vora, a stvaralaštvo je isključeno. Takođe, fizičko jačanje deteta se sprovodi 
prilično žestokim metodama, kao što su oblivanje ledenom vodom, hodanje 
bosim nogama po snegu, što ne prihvataju svi roditelji.

Suan Pan metoda

Tehnika Suan Pan mentalne aritmetike predstavlja izvođenje osnovnih 
računskih operacija koje ne uključuje nikakve fizičke i spoljašnje instrumente 
kao što su digitron, papir, olovka ili računar. Od pomagala se koristi računalj-
ka Abakus, a postoje i pomoćni materijali, testovi, da bi se na kraju obuke dete 
osposobilo da se oslanja samo na misaone procese. Uz pomoć organizovanih 
vežbi deca stiču sposobnost da vizualizuju računaljku. Prilagođena je različi-
tim uzrastima dece i sve popularnija i na istoku i na zapadu.

Zasniva se na sistemu rada dve ruke istovremeno, što podstiče istovre-
meni rad leve i desne hemisfere mozga, pa mozak kod dece radi mnogo brže 
i efikasnije. Veruje se da navika korišćenja obe hemisfere istovremeno nakon 
osam meseci obuke ostaje za ceo život. Ova metoda rada pogodna je za svako 
dete i ona daje rezultate koji se vide na svim poljima rada deteta. Ima merlji-
vost razvoja, iz nedelje u nedelju se može videti napredak deteta. Jača se pa-
žnja, memorija i koncentracija. Način rada ima sličnosti sa radom po metodu 
Marije Montesori, jer je dete postavljeno u situaciju samoobrazovanja, ali se 
ovde aktivira i kreativnost, za razliku od Montesori metode. Međutim, u Suan 
Pan metodi fizička aktivnost je ograničena samo na šake. Aktivnosti se odvi-
jaju u zatvorenom prostoru. Za decu obučavanje po ovoj metodi predstavlja 
posebnu školu, još jednu obavezu. Takođe je veoma skupo pohađati ovakvu 
školu. Deca koja pohađaju obuku provode manje vremena sa roditeljima. 

Zaključno razmatranje

Možemo zaključiti da svaki od prikazanih pristupa ima određene pred-
nosti i nedostatke, te da ni jedan ne može odgovarati svoj deci, niti dati re-
šenje svakom problemu koji može da iskrsne u svakodnevnoj praksi ranog 
matematičkog obrazovanja. Smatra se da je veoma važno poznavati različite 
teorije i pristupe u radu sa decom, da bi praktični pedagoški rad bio naučno 
zasnovan. Uklapanje raznih pristupa u jedinstven koncept nije jednostavno, 
jer su neke od ovih teorija ne samo različite, već i kontradiktorne. Potrebno 
je mnogo znanja, iskustva i osetljivosti za prepoznavanje individualnih stilova 
učenja, kako bi se pronašao najbolji pristup za razvoj logičko-matematičkih 
sposobnosti svakog deteta.
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To potvrđuje potrebu i neophodnost da se ranom obrazovanju general-
no, pa i matematičkom obrazovanju, pristupi interdisciplinarno, uzimajući u 
obzir saznanja iz različitih oblasti nauke, kao i interaktivno, uključujući sve 
učesnike detetovog razvoja, decu, stručnjake i roditelje.
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POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS 
FIVE METHODICAL APPROACHES IN EARLY 

MATHEMATICS EDUCATION

Summary: There is a tendency today, both in the world and in our country, 
for children education to start early. In this context, mathematics education be-
gins early as well, even before children start school, wherein different approaches 
are used. This paper presented five methodical approaches in early mathematics 
education, highlighting the good and bad sides of each one – the method of Maria 
Montessori, the method of the Russian author Nikolai Zaitsev, the system of de-
veloping games designed by the Nikitins, the Waldorf pedagogy and the increas-
ingly popular Suan Pan method. Most of these approaches are applied within 
institutionalized forms of early education, with the exception of the system of 
developing games that the Nikitins have designed for use in family conditions. 
Some of the approaches have had a very significant impact on the development 
of curricula in preschool institutions, such as the views of Maria Montessori and 
Waldorf pedagogy, while other approaches are less known and represented in 
practice. It is considered as very important to know different theories and ap-
proaches while working with children, so that the practical pedagogical work is 
scientifically based. Nevertheless, the integration of various approaches into a 
single concept is not simple, as some of these theories are not only different, but 
also contradictory. This only confirms the need and necessity for early education, 
including mathematical education, to be interdisciplinary, taking into account 
knowledge in various fields of science, as well as interactive, including all partici-
pants in the child’s development, children, experts and parents.

Keywords: early mathematics education, methodology, interdisciplinary, 
interactive.
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