
 

 

Славица Томић 

 

 

ПРИРУЧНИК 
ЗА ВАСПИТАЧЕ 

уз Игралиште свезналиште 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Проф. др Бошко Влаховић 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ 

Слободанка Mихајловић, васпитач 

Др Наташа Вујисић –  Живковић 

Др Раденко Круљ 

 

ЛЕКТОР И КОРЕКТОР 

Гордана Влаховић 

 

КОРИЦЕ 

Предраг Станисављевић 

 

КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА И СЛОГ 

Тања Ћосовић 

 

ИЗДАВАЧ 

Едука д.о.о, Београд 

ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 

тел.факс: 011/2629 903, 3287 277, 3286 443 

e-mail: eduka@sbb.co.yu 

 

ШТАМПА 

„Ротографика”  – Суботица 

Тираж: 2000. 

 

 

 

 



 3

САДРЖАЈ 
 

      1. УВОД. ...................................................................................................................... 5 

      2. КОНЦЕПЦИЈА ИГРАЛИШТА СВЕЗНАЛИШТА.............................................. 6 

      3. ИГРЕ И АКТИВНОСТИ  ....................................................................................... 9 

  

ИГРАЛИШТЕ СВЕЗНАЛИШТЕ I  

  

4. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ МАТЕМАТИКЕ I.................................................................... 10 

       1) Линије и облици  .............................................................................................. 10 

       2) Мере и мерења величине.................................................................................. 13 

       3) Оријентација у простору – релације ................................................................ 16 

       4) Оријентација у времену..................................................................................... 19 

       5) Појам пар – непар .............................................................................................. 21 

       6) Појам скупа.......................................................................................................... 22 

       7) Знаци мање, веће, једнако, неједнако................................................................ 23 

       8) Појам цело – половина.......................................................................................         23 

       9) Пронађи............................................................................................................. 24 

  

5. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ ОКО НАС         ......................................................................... 24 

       1) Појам о себи .................................................................................................... 24 

       2) Прославе – празници......................................................................... 26 

       3) Осећања........................................................................................................... 27 

       4) Чула.................................................................................................................. 27 

       5) Боје...................................................................................................................     28 

       6) Годишња доба................................................................................................. 29 

       7) Свети Сава...................................................................................................... 31 

       8) Саобраћај.......................................................................................................... 31 

       9) Жива – нежива природа ................................................................................ 32 

     10) Материјали ................................................................................................... 33 

     11) Инсекти.......................................................................................................... 33 

  

6. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ ГОВОРА ................................................................................... 34 

       1) Игре речима...................................................................................................... 34 

       2) Римовање.......................................................................................................... 36 

       3) Графо-моторика............................................................................................... 37 

       4) Традиција.......................................................................................................... 38 

       5)  Народна књижевност...................................................................................... 38 

 



 4

 
ИГРАЛИШТЕ СВЕЗНАЛИШТЕ II  

7.       ИГРОМ КРОЗ СВЕТ МАТЕМАТИКЕ II.............................................................. 41 

             1) Бројеви.............................................................................................................. 41 

             2) Знак плус........................................................................................................... 43 

             3) Додавање, сабирање........................................................................................ 44 

             4)  Знак минус -..................................................................................................... 47 

  

8. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ ОКО НАС. ................................................................................ 49 

            1) Пролеће ............................................................................................................. 49 

            2) Занимљивост ..................................................................................................... 51 

            3) Цвеће ................................................................................................................. 51 

            4) Домаће животиње ............................................................................................ 52 

            5) Младунци .......................................................................................................... 52 

            6) Саобраћајни знаци ........................................................................................... 53 

            7) Васкрс ................................................................................................................ 54 

            8) Лето ................................................................................................................... 55 

            9) Разликујемо се...  .............................................................................................. 56 

           10) Животиње далеких крајева ............................................................................. 57 

           11) Чувај природу .................................................................................................. 57 

9. ИГРОМ КРОЗ РАЗВОЈ ГОВОРА ............................................................................... 58 

            1) Вук Караџић .................................................................................................. 58 

            2) Азбука ............................................................................................................ 59 

            3) Слова .............................................................................................................. 59 



 5

 

1. УВОД 

 
 

Класици педагогије: Коменски, Русо, Фребл, Макаренко, 

Монтесори... слажу се да је ДЕЧЈА ИГРА услов и показатељ правилног 

одрастања. Великан нашег песништва за децу, Љубивоје Ршумовић, о 

игри пева: 

 

                  „Игра је здравија од млека, 

                    игра је свежија од воде, 

                    игра је за човека 

                    најважнији дар слободе...“ 

 

По Крупској: „Игра је начин упознавања детета са спољним 

светом, игра је за децу учење“. И у важећим општим основама 

припремног предшколског програма игри се даје велики значај. 

У складу са свим наведеним је и наслов ове књиге: 

 

ИГРАЛИШТЕ СВЕЗНАЛИШТЕ 

 

Како је учење процес изграђивања знања коришћењем 

активних метода, намеће се и основни циљ свих задатака у овој књизи, 

да дете КРОЗ ИГРУ: посматра, истражује, открива, упознаје, предвиђа, 

манипулише... и само дође до решења. А онда, кроз задатке у радном 

листу, то и графички представи.  

Запитаће се многи: Где је ту васпитач? Која је његова улога у 

том сазнајном процесу, ако дете треба само да дође до решења? 

„ВАСПИТАЧ НАЈВИШЕ ВАСПИТАВА оним што јесте као 

личност и оним што уме да ради!“ Улога васпитача је управо у томе, да 

посматра, прати и директно подстиче развој и учење деце. 

Како ће то постићи? 

Неке идеје за тај изузетно одговоран задатак наћи ће у овом 

приручнику. За сваку тему која се обрађује, биће предложене игре и 

активности које су проверене и потврђене у пракси. Васпитач ће те 

идеје дорађивати, оплемењивати у складу са својим стваралачким и 

другим способностима и наравно, са интересовањем деце. 
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2. КОНЦЕПЦИЈА 

ИГРАЛИШТА СВЕЗНАЛИШТА 

 
Игралиште свезналиште је књига намењена деци припремног 

предшколског узраста као значајно дидактичко средство у години пред 

полазак у школу. Због тога је рађена по узору на уџбеник за први 

разред, али је задржала и особеност предшколског васпитања и 

образовања да је „игра основни облик учења предшколског детета.“ 

Припрема детета за полазак у школу је веома одговоран и 

значајан задатак свих који се децом баве, а васпитач је централна 

личност у том процесу. Зато је дужан да деци понуди што више 

материјала и садржаја из свих области васпитно – образовног рада. 

Игралиште свезналиште му то у потпуности омогућује у две књиге. У 

свакој се налазе садржаји и задаци из три битне васпитно – образовне 

области: почетни математички појмови, свет око нас и развој 

говора у међусобној корелацији. Конципирани су тако да омогућују 

повезаност свих области васпитно – образовног рада. Задаци су дати 

поступно, од лакших ка тежим, у складу су са Општим основама ППП 

и погодни за рад по оба модела (А и Б ). Прате развојне могућности 

деце а има задатака и за децу која желе и могу више. Приметићете да 

сваки задатак поставља више од једног захтева. Тако, уз нацртај, 

најчешће иде испричај и обоји. Препустите деци избор налога, јер не 

морају сви налози одмах бити извршени. Као део припреме за школу, 

неке речи су замењене симболима  и улога васпитача је да помогне 

деци у њиховом усвајању. 

Игралиште свезналиште обједињује готово све теме које 

треба обрадити са децом тог узраста и васпитачима може бити од 

велике  помоћи приликом састављања годишњег програма рада. 

Полазне идеје треба само разрадити и обогатити. Иако постоји 

хронологија у тематским целинама, садржаје и задатке сваки васпитач 

може радити према свом плану, повезујући све три области. 

Замишљено је да Игралиште свезналиште I део, као још један вид 

припреме за школу, обухвата теме до јануара, а Игралиште 

свезналиште II од фебруара, што се поклапа са полугодиштем у 

школи. Наравно, васпитачи ће се руководити својим планом и датим 

околностима који се разликују од групе до групе. 
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Игралиште свезналиште нуди из области почетних математичких 

појмова следеће целине: 

                         I део:                                                             II део:  

– линије, облици,                                     – бројеви од 0 до 10 

– величине,                                               – бројни низ, 

– релације,                                                – сабирање од 0 до10, 

– скупови,                                                 – одузимање од 10 до 0. 

– пар – непар, 

– цело – половина, 

– знаци: –>, <, =, ≠ 

 

Свет око нас или околина  садржи: 

                      I део:                                                         II део: 
             – појам о себи,                                   – годишња доба, 

             – чистоћа и здравље,                         – воће и поврће, 

             – осећања,чула,                                 – домаће животиње, 

             – празници и славља,                       – младунци, 

             – јесен, зима,                                     – животиње далеких крајева,  

             – жива и нежива природа,               – саобраћајни знаци, 

             – инсекти,                                          – географски појмови,   

             – делови биљака,                              – екологија... 

             – птице,                                                     

             – шумске животиње, 

             – саобраћајна превозна средства... 

 

Развој говора: У првом делу нуди графо – моторичке 

активности повезане са стихонеткама, а значајан део посвећен је 

народној књижевности. У другом делу  се упознајемо са азбуком и 

њеним творцем. Са словима се упознајемо кроз занимљиве, деци 

прихватљиве песме из збирке: “Распевана слова“, за коју је аутор 

добио прву награду Удружења васпитача Београда. Ту су: допуњалке, 

ребуси, укрштенице. Последњи листови у књизи су са перфорацијом и 

њиховим цепањем се не нарушава изглед књиге. Тиме се деца 

васпитавају како се исправно поступа са књигама и уче се уредности. 

Решавањем задатака на тим странама дете развија више вештина: 

сналажљивост, домишљатост, спретност, прецизност, јер треба да 

пронађе, доцрта, исече, залепи. Као поклон, добија се свеска без линија 

А4 за одређене задатке или за  исправке онога што деца нису усвојила. 
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Практично решење за вежбање везивања пертли, што је 

велики проблем већини деце овог узраста, понуђено је у првом делу 

Игралишта свезналишта. Дете треба да пронађе патику у величини 

дечјег стопала, исече је, залепи на картон, поново исече и уз помоћ 

одраслог провуче пертлу. Редовним вежбањем деца брзо и лако 

савладају овај проблем, а тиме стичу самопоуздање и сигурност у 

сопствене могућности. 

 

Све три области у Игралишту свезналишту, представљене су 

топлим, различитим бојама: математика наранџастом, свет око нас 

зеленом и развој говора плавом. Богате су илустрацијама које су 

препознатљиве и прихватљиве деци предшколског узраста. Веома су 

подстицајне за њихово ликовно изражавање, јер су блиске дечјој 

представи схватања света. Јасне и квалитетне фотографије доприносе 

формирању реалне слике света код деце. Све то чини књигу 

допадљивом већ на први поглед. 

Игралиште свезналиште се одликује и богатством садржаја, 

тематским песмама, примерима из народног и дечјег стваралаштва. 

Све песме, без обзира на дужину и сложеност, због своје певљивости и 

јасноће риме, веома се допадају деци и она их лако и радо усвајају. 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Сви задаци и садржаји у Игралишту свезналишту резултат су 

дугогодишњег искуства аутора у раду са децом предшколског узраста 

и као књига проверени и потврђени на узорку од близу 900 деце. Како 

су радни листови само графички приказ онога што је васпитач одрадио 

са децом, препорука је да и Игралиште свезналиште користите тако. У 

Приручнику ће бити предложене идеје како најбоље припремити децу 

за то. Биће понуђене и идеје за вођење портфолиа, праћење деце и све 

активности у раду са децом помоћу Игралишта свезналишта. 

Искуства васпитача у сарадњи са стручним сарадницима и 

родитељима, преточена су у овај приручник и понуђена свима који се 

баве децом припремног предшколског узраста. Све теме и све области 

могу се радити појединачно, или у међусобној корелацији и корелацији 

са свим осталим областима и темама. 
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3. ИГРЕ И АКТИВНОСТИ 
 

Џон Лок, аутор књиге Мисли о васпитању, сматра да децу 

треба пустити да се добро изиграју пре било каковог учења. Искуство 

аутора Игралишта свезналишта то потврђује и стога препоручује игре 

и активности пре но што деци понудимо радне листове. Мисли се пре 

свега на активне игре, којима деца вежбају пажњу, памћење, 

стрпљење, спретност, довитљивост. 

 

САВЕТ: 

Нећете погрешити ако сваку активност почнете ИГРАМА 

ПАЖЊЕ, јер захтевају концентрацију, разумевање и одговарајућу 

реакцију. 

 

За сваку тематску целину у све три области, биће понуђене 

игре и активности којима ће васпитач припремити децу за употребу 

Игралишта свезналишта. Тако ће Игралиште свезналиште, практично 

бити провера успешности онога што сте са децом одрадили, а кроз 

понуђене чек – листе васпитач ће једноставно, а квалитетно, 

употпунити свој и портфолио сваког детета. 

 

 

 

 

         

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 



 10

ИГРАЛИШТЕ СВЕЗНАЛИШТЕ  I 
 

4. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ МАТЕМАТИКЕ 
 

1) ЛИНИЈЕ И ОБЛИЦИ 
 

Основа геометрије је тачка, па ћемо од тога и почети. 

Понудите деци папир са исцртаним тачкама (пр. 1) и реците им,  да не 

дижући оловку са папира, пређу преко њих. 

.. .. .

..
.
.

..
. ..

.

.
. .. ..

.

.
..

...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
. .

.
. .
..

. . .

. . .

. .

 
 

                                                   пример број 1 

Шта смо добили? 

Какве линије постоје?  

Чему служе линије? 

 

Линије можете: 

– „цртати“ прстима по ваздуху, 

– сецкати од папира, бојити их, уплитати, лепити ... 

– препознавати у предметима око вас, 

– правити од канапа различитих дебљина и дужина. 

Преклопите папир А4 на пола и на горњем делу деца треба да 

нацртају све линије које знају, а на доњем треба да нацртају нешто 

користећи их. 
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Игра пажње и тишине 

Деца стану кружно и додају почетак канапа једно другом док 

не дођу до последњег детета. Остали придржавају канап све време. Сви 

заједно спусте канап на под. 

Шта смо добили? 

Шта треба да урадимо да бисмо од ње добили затворену криву 

линију? 

Хајде да вежемо крајеве канапа. 

Шта смо добили? Круг је појам који готово сва деца познају. Зато 

упознавање са геометријским облицима започните са кругом и овом 

игром која је савршен увод у то. Понудите деци да опцртавају у свесци 

предмете са обликом круга (поклопце, селотејп, кутије од крема, 

лопте...све што у основи има круг) и тражите да именују. 

Где још у предметима око нас препознајеш круг? На шта ти све круг 

личи? Нацртај! 

На исти начин их упознајте и са квадратом, 

правоугаоником, троуглом. Понудите им и облик елипсе, ако има 

деце која то желе и могу да препознају. 

 

Колико страна има трогао? 

А квадрат и правоугаоник? 

Упореди странице  квадрата и правогаоника. У чему је разлика? 

На шта ти личи трогао, правоугаоник, квадрат? Нацртај! 

 

Понудити им моделе  да од њих нешто направе на папиру, 

столу, тепиху. Нека их сами боје, исецају и лепе. Деци је веома 

занимљиво када од својих тела треба да направе ове слике. 

 

Понудите деци и игру коју ћете сами направити по узору на 

предложену:                                            

Када свако дете обоји своје  

геомертијске слике понуђеним 

бојама како жели, васпитач даје 

налог: – Сви који имају црвене 

троуглове, нека их прецртају. 

Прецртајте плаве квадрате, 

зелене кругове, жуте троуглове. 

Победник је онај који први све 

прецрта. 
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Шта добијамо када опцртамо коцку? 

Хајде да сваку страну коцке обојимо темпером друге боје и отиснемо. 

Колико смо слика добили? 

Да ли те слике – квадрате, можемо да узмемо у руку?  

Узмите коцку у руку. 

То значи да је коцка тело, а квадрат слика тог тела. Нека свако дете са 

родитељима направи код куће модел коцке и сваку страну украси 

другачије.  

На које облике око нас личи коцка? 

Исто урадите и са осталим геометријскимгоблицима. 

Проверите кроз задатке у Игралишту свезналишту како су то деца  

усвојила и забележите у чек  – листу , која може да изгледа овако: 

 
уочава препознаје 

облици 

модел 

уочава у 

простор 
именује 

у равни 

уочава разлику 

између: 

круг       квадрата и коцке   
троугао    квадрата и троугла   

квадрат       квадрата и лопте   

правоугаоник    круга и лопте   

лопта         квадра и 

правоугаоника 

коцка     коцке и квадра 

квадар         купе и ваљка 

ваљак         квадрата и круга 

купа           
 

Можете на основу тога започети игре пажње. Деца седе у 

полукругу и понављају увек истим редом називе геометријских облика. 

 

1. варијанта: круг, квадрат, трогао, правоугаоник. Може се 

играти на испадање, може се отежавати заменом неких речи 

покретом. 

2. варијанта: лопта, коцка, квадар, ваљак, купа. 
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2) МЕРЕ И МЕРЕЊА ВЕЛИЧИНЕ 

 

 Пре него што почнете ову тематску целину, начините усмену 

проверу дечјег искуства о величинама. Уочићете да деца често не 

праве разлику између појмова дебело – танко и широко – уско, и 

велико – мало и много – мало. Појединцима је тешко да разликују и 

очигледне мере (високо – ниско нпр.). Захтевајте да деца именују 

величине, јер ће се десити да их распознају, али користе погрешне 

термине, најчешће велико и мало за све величине. 

  

 Аутори семинара „Дете, васпитач, математика“, Виолета 

Врцељ и Дујо Руње предлажу следећи редослед активности – 

поступака у вођењу детета ка формирању појмова величина: 
1. Испред детета су два фломастера различите дебљине. Одрасли: 

„Ово је дебели фломастер, ово је танки фломастер.“ 

2. Испред детета су 3 велике и 3 мале лопте. Одрасли показује 

детету једну велику лопту и каже: „Додај ми лопту која је исте 

величине као ова.“ 

3. Испред детета су лопте различитих величина. Одрасли: „Хајде, 

пронађи две лопте исте величине.“ 

4. Испред детета су дебели и танки канапи исте дужине. Одрасли: 

„Стави у ову посуду све дебеле а у другу све танке канапе.“ 

5. Испред детета су уске и широке машне различитих дужина. 

Одрасли: „У ову посуду стави све уске, а у ову све широке машне.“ 

6. Испред детета су поређана три цвета направљена од папира 

различитих величина. Одрасли: „Поређај ове цветове по величини.“ 

7. Испред детета је пет ципела различитих величина. Одрасли: 

„Поређај ципеле по величини.“ 

8. Испред детета је низ од три цвета по дужини. Одрасли показује 

на цвет у средини низа: „Какав је овај цвет?“ Дете: „Од овог дужи, а од 

овог краћи.“ 

9. Испред детета је низ од три чаше поређане по висини. Одрасли 

10. показује на последњу чашу: „Каква је ова?“ Дете: „Ова је 

највећа, већа је од ове и ове“. 

11. Одрасли пита дете: „Црвена лопта је мања од плаве“. Плава је 

мања од зелене. Која је мања, црвена или зелена? 

 

Деца воле игру дан и ноћ. Ако устану када кажете високо и 

чучну на ниско, не само да игра неће изгубити на динамичности већ ће 
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допринети лакшем усвајању ових величина. Користите свакодневне 

ситуације за овакве налоге: „Додај детету које је више од тебе оловке, а 

нижем од тебе резач па их сви заједно режите.“ „Деца са дугом косом 

(или рукавима, ногавицама...) нека среде коцке, а деца са кратком 

слагалице“. 

Дајте им папире различитих величина и нека се такмиче ко ће 

исећи: најдужу, најширу, (или обрнуто) траку. Сламчице за сок могу 

исећи на ваљке различитих ширина, дајте им канап и нека сложе 

наруквицу или огрлицу по одређеном налогу. 

На реч кратко пљесни једном а на дугачко пет пута. 

Дајте да у свесци цртају још неке појмове за тражене величине 

који се не појављују у Игралишту свезналишту (дубоко – плитко...). 

Корелацију са светом око нас, направићете ако поведете разговор о 

годишњим добима: Када носимо тању а када дебљу одећу? Које је 

годишње доба ако нам је одећа најтања? А које кад је најдебља? 

Сламчице различитих ширина, убруси и тоалет ролне, уски и 

широки селотејп, су одлични примери за усвајање појма ширине. 

Упоређујемо предмете по тежини.  

Какав је положај тела када носимо нешто лако а какав кад је нешто 

тешко? Када се клацкалица подиже, када на њој седе тежа или лакша 

деца? Хајде да проверимо. 

Појам количине много – мало најлакше је објаснити на 

примеру коцкица, кестења (и других јесењих плодова), бомбона, воћа и 

слично. 

После оваквих активности не би требало да буде грешака у 

радном листу. Ако се ипак десе, проверите из разговора са дететом, 

шта је разлог и када га откријете, помозите му да у свесци уради исти 

задатак са другачијим примерима. Тако ћете бити сигурни да је 

усвојило тражени појам, а оно ће стећи самопоуздање.  

И са сигурношћу можете испунити чек – листу, која би могла 

да изгледа овако: 
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ДЕТЕ  –  –  –  –  –  –  –  – испитивање од –  –  –  –  –  –  –  –  до –  –  –  –  

велико високо дугачко дебело широко тешко много 

  мало ниско кратко танко уско лако мало 

уочава разлику 
између величина        

правилно именује 
величине        

упарује предмете 

исте величине        

групише предмете 

по датој величини        

класификује 

предмете по датој 
величини 

       

врши серијацију 

више од 3 елемента        

именује        
 

 

Ако деца покажу интересовање, можете мерити различитим 

мерама дужину, ширину, висину нпр. кораком, лактом, дланом, 

стопалом. Препустите деци иницијативу да смишљају чиме све могу 

мерити. 

Тежину можете мерити кашикама различите величине, па 

упоређивати. Забавно им је када исту количину нечега мере, кашикама, 

шољама, чашама, од најмање до највеће. Игре са водом могу бити и 

истраживачке ако деци понудимо провидне посуде различитог облика, 

висине, ширине, запремине и сл. 

Једно је сигурно: свака од понуђених идеја у Игралишту 

свезналишту, само је подстицај за васпитача да обогати свој рад и 

провери како су то деца усвојила. 

 

НАПОМЕНА: 

У другом делу задатака за величине, када се тражи  да деца 

нацртају мању или већу величину у односу на сличицу у средини, 

редослед је намерно дат наизменично. То је тако да би се избегао 

аутоматизам код деце и да задатке раде смислено, а не по навици.  
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 више  ниже

Нацртај
Нацртај

дужекраће

 
 

3) ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ – РЕЛАЦИЈЕ 
 

Код формирања појмова просторних односа, дете се води од 

ближег ка даљем – полази се од примера из свакодневног дечјег 

окружења. Најпре се прво изграђују релације у односу на себе, а 

касније се развија и способност децентрирања (стављања у положај 

другога). Када бисте великој већини деце одмах понудили  Игралиште 

свезналиште, без претходне припреме, сигурно би без грешке решила 

задатке везане за релацију горе – доле. Са осталим појмовима је 

другачије, а наравно, најтеже је сналажење лево – десно, поготово у 

положају другога. 

Оно што даје посебну драж Игралишту свезналишту, бар када 

су релације у питању, јесу задаци везани за појмове горе – доле , испод 

– изнад и између. За решавање ових задатака потребне су сличице које 

се налазе на крају књиге. 

Дете, поред тога што треба да пронађе задатак, треба да нацрта шта 

још недостаје за појмове горе – доле и изнад – испод. Онда све треба 

исећи, чиме се, поред моторике ситних мишића шаке, развија пажња, 

прецизност и спретност. Дете одабере сличице и залепи на 

одговарајуће место у књизи, а преостале сличице, уз помоћ васпитача, 

залепи у свеску. Сличице за појам између, разликују се од претходних 

по томе, што дете одговарајуће сличице залепи у књигу, а преостале 

правилно распореди и залепи у свесци. 

Из приложеног се може видети да се тежило што 

разноврснијим облицима решавања задатака, а све у циљу што 

потпуније припреме за школу. Релације су идеална спона у корелацији 

математике и физичких активности. Док са децом радите телесно 

вежбање, истовремено вежбате и усвајање појмова просторне 

оријентације налозима типа: 

Три корака НАЗАД, скочи ГОРЕ, провуци се ИСПОД стола, попни се 

НА клупу, стани ИСПРЕД врата, пођи НАПРЕД ДО прозора, провуци 

се ИЗМЕЂУ столица, стани У обруч и слично. 
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Игра са канапом помоћи ће вам у утврђивању појмова У, НА, 

УНУТРА и СПОЉА. Деца стану укруг, носе крај канапа од првог до 

последњег, споје крајеве и спусте на земљу. Васпитач даје налог: деца 

са кратким рукавима нека стану НА ивицу канапа, деца са дугом 

косом нека стану УНУТРА, деца са везаном косом нек стану споља, 

ван круга ... 

На овај начин вежбате пажњу деце док очекују налог, а и 

друге математичке појмове. Сада прелазите и на лево – десно. Деца 

треба да, у односу на своје тело, прихвате појмове лево – десно. То се 

најлакше постиже руковањем: 

СВИ ЉУДИ НА СВЕТУ, РУКУЈУ СЕ ДЕСНОМ РУКОМ. 

Хајде да се рукујемо једни са другима. Одлично, значи рука коју 

пружамо за руковање је десна. Појмове лево – десно вежбамо и играма 

са затвореним очима када се крећемо по одређеној стази по „савету“ 

другара: иди лево, још мало лево, сад десно. 

Још једна лепа идеја са семинара „Дете, васпитач, 

математика“: 

Направите од тврђег картона или дрвета контуру детета или 

дрво, тако да сви налози за просторне релације могу да се изврше. (Да 

дете несметано може да стави ИЗА, У , НА, ПОРЕД... оно што се 

тражи. У џеповима са стране треба да стоје предмети које ће деца 

распоређивати по налогу. На пример: стави детету шешир НА главу, 

ИЗА њега је лопта , а ИСПРЕД цвет. 

Процену усвојених појмова релација забележите у овакву чек 

– листу: 

 

ДЕТЕ –  –  –  – –  испитивање од –  –  до –  – 

                                                          у односу на: 

        релације          себе      другог     предмет 

горе – доле       

изнад – испод       

испред – иза       

између       

У – на       

Унутра – споља       

Уз – до – при – поред        

напред – назад       

лево – десно       
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С обзиром да је појам лево – десно најтеже усвојити, понудићу 

неколико активности и игара уз које можете вежбати релације лево – 

десно. 

– Активности у којима се деца усмеравају да обрате пажњу на 

једну и другу страну свога тела ( разликујућу доминантну). 

– Окретање на сопствену леву и десну страну. 

– Откривање леве и десне стране на телу друге деце, лутака, слика, 

возила (децентрирање). 

– Кретање у разним правцима уз обраћање пажње на смер и 

вербализовање приликом скретања. 

 

ОГЛЕДАЛО 

Парови деце стоје окренути један другом лице у лице. Једно од 

њих представља „огледало“ и понавља све покрете и гримасе које 

изводи дете које „гледа“ у огледало. Већи је ефекат ако се деца 

„гледају“ кроз празан обруч или рам. 

 

СТАВИ ДЕСНО НА ЛЕВО, ЛЕВО НА ДЕСНО 

Деца по узору на васпитача, а касније по налогу, стављају 

своју десну руку на лево око, а затим на десно, на лево колено, па на 

десно итд. Затим истовремено стављају десну руку на лево и леву руку 

на десно уво, а касније и на  друге делове тела. Игра се отежава тиме 

што васпитач, прво показује оно што говори, а онда почне намерно да 

греши, да би децу навео да извршавају налоге са разумевањем. Најтежа 

варијанта је да се деца ставе у положај децентрације. Треба да стану 

лицем окренута једно другом и по налогу стављају своју десну или 

леву руку на исти или супротни део тела свог друга. 

 

НАЂИ ПРЕМА УПУТСТВУ 

Једно дете излази из собе док остали крију неки предмет. 

Позивају га да се врати и наводе га да пронађе предмет речима: „Иди 

лево, још, сад мало десно, назад, напред...“, све док не пронађе 

скривени предмет. 

  

ПОСТАВИ НА МЕСТО 

Нацртати фигуру, у величини детета, на платну, стиропору 

или плути. Помоћу чичак траке или чиоде, дете по налогу треба да 

постави одређене делове на место. На пример: „На главу стави шешир, 
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у леву руку цвет.“ Тежа варијанта је да се детету вежу очи и по налогу 

ставља покретне делове на место уз помоћ других: „Мало лево, десно“.  

 

4) ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ 

 

Појмове везане за време, деца ће најбоље прихватити ако их 

повежете са активностима из свакодневног живота. И наравно, почети 

са деловима дана. 

– Шта је дан? А шта ноћ? 

– Када почиње дан ? Како се зове тај део дана? Шта ти радиш 

ујутро? 

– Када се дан завршава и како се зове тај део дана? 

– Како знамо кад је јутро а када вече? 

– Шта је између јутра и вечери? 

Некада се уместо дан говорило ДНЕ а уместо половина и 

данас се често каже ПО. Кад ово знаш, шта мислиш да значи реч 

ПОДНЕ? 

Тако је, пола дана и у ПОДНЕ је 12 сати. Са овим можете повезати 

задатак са стране 44, ако желите. Подсетимо се: Колико половина има 

једно цело? Дан има два дела, светли који се зове обданица или дан и 

тамни који се зове ноћ. 

Ако се половина светлог дела зове ПОДНЕ, како се зове тамна 

половина дана? И у поноћ је 12 сати. 

 

Онима који желе и могу више понудите и ово: 

ПОДНЕ + ПОНОЋ = ДАН 

12 сати  + 12 сати   = 24 сата 

 

Шта деца раде ујутро, у подне и увече нека нацртају на страни 

28 и испричају. 

 

ИГРА ПАЖЊЕ 

Деца седе у кругу и редом изговарају: ЈУТРО, ПОДНЕ, ВЕЧЕ. 

Отежава се додавањем нових појмова: ЈУТРО, ПРЕ ПОДНЕ, ПОДНЕ, 

ПОСЛЕ ПОДНЕ, ВЕЧЕ, НОЋ, ПОНОЋ. Још тежа варијанта је када се 

неке речи замене покретом. Избор покрета препустите деци. Следећи 

корак је разговор о данима, недељама. 

Зашто се период од недељу дана зове још и СЕДМИЦА.? Како се зову 

дани у недељи и којим редоследом се смењују? 
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У свесци деци нацртајте седам  правоугаоника и испод сваког 

ставите редом бројеве од 1 до 7. Почев од понедељка, нека цртају шта 

раде сваког првог дана у седмици. Ако знају нека напишу испод 

правоугаоника назив тог дана и тако редом. Ово ће им помоћи да 

лакше запамте редослед дана у недељи. Игра пажње са понављањем 

дана у недељи има исти циљ, а и деци је забавна. Имена дана могу се 

заменити неким покретом који је типичан за тај дан у седмици.  

Приликом усвајања редоследа дана у недељи, присетите се 

шта је било ЈУЧЕ, шта је ДАНАС, а шта СУТРА. Затим прелазимо на 

месеце и годину. Колико дана траје један месец?Како се зове најкраћи 

месец у години и зашто је најкраћи? Колико највише дана може да 

има један месец? 

Затим све то повезати са годишњим добима и ето, још једне 

корелације са околином и развојем говора. Нека све то време деца буду 

у прилици да посматрају и користе календаре, дневну и недељну 

штампу и све што им може помоћи у временској оријентацији. Можете 

повезати и са причом о рођенданима, значајним датумима у дечјим 

породицама или у вртићу. 

У предшколском узрасту се и не очекује да дете мери време 

стандарним јединицама, већ да га пореди са догађајима у његовом 

животу. Меримо време пешчаним сатом. Деца могу да жмуре један 

минут и нека кажу када мисле да је протекао један минут. 

Пустите их да се играју један сат и нека кажу да ли је трајао дуго или 

кратко. С обзиром да припрема за школу подразумева упознавање са 

часовником, започните ову тему питањем: „Како се зове справа за 

мерење времена? Колико је сати кад: устајеш, доручкујеш, играш се, 

спаваш, гледаш омиљену емисију. Покажи то време на часовнику 

(сату). Колико минута има један сат?“ Исто толико секунди има један 

минут. Велика казаљка увек показује минуте, а мала сате. Када 

показује пун сат велика казаљка је увек на броју 12. 

Прати бројеве изнад сатова и доцртај казаљку која недостаје. 

Колико је то сати? Проверу да ли су деца ово усвојила можете урадити 

у свесци по узору на овај пример: 

                                    

                                                 7  
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Испод првог сата треба да упишу бројем или тачкицама 

колико је сати, а у другом да уцртају казаљку према броју испод. 

Давањем више оваквих наизменичних примера стећи ћете увид у то да 

ли су деца усвојима појам пуног сата и можете прећи на вежбање 

минута. 

На крају попуните себи чек – листу овако: 

 

ДЕТЕ –  –  –  испитивање од –  –  до –  –  –  

појмови + – коментар 
дан – ноћ     
делови дана – именовање     
делови дана – редослед      
јуче – данас – сутра      
дани у недељи –  именовање     
дани у недељи – редослед      
годишња доба – именовање      
годишња доба – редослед                                 
месеци – именовање      
месеци – редослед      
уме да мери време часовником                    

 

5) ПОЈАМ ПАР – НЕПАР 

 
Парне слике су први игровни материјал у којем се деца срећу 

са појмом ПАР. Такође, када иду у шетњу васпитач им се обраћа: 

„Држите ПАРА за руку“ или: “Станите у парове“. Из тога закључују 

да је пар „кад има два“. Када будете разговарали о деловима тела, деци 

ће бити занимљиво да пронађу парне делове тела. Паметно ће 

закључити да имамо један нос и једна уста, али две ноздрве и две усне. 

Стога уста и нос чине НЕПАР, али су усне и ноздрве ПАР. 

 

ИЗГУБЉЕНА ПАТОФНА 

Нека сва деца изују по једну патофну, све их помешајте на 

средини тепиха, одредите парове и нека свако своме пару нађе 

патофну која недостаје. Осим формирања појма пар, ова игра ствара 
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ведро расположење . Тек када усвоје појам ПАР – НЕПАР, пређите на 

парност бројева. У пракси је потврђено да воле игре у којима треба 

проналазити парове па их понудите деци, а осмислите и задатке са 

појмовима пар – непар, 

и нека их ураде у свесци. 

 

6) ПОЈАМ СКУПА 

У Игралишту свезналишту се налазе задаци који су графички 

приказ скупова. Пре но што кренете у реализацију тих задатака, 

представите деци појам скупа кроз игровне активности. Прво треба да 

уочавају сличности и разлике међу предметима како би их груписали 

по одређеним својствима. Посматрају  и именују предмете и бића у 

соби, околини вртића. Покушавају да мисаоно групишу предмете који 

тренутно нису објекат опажања: шта се све налази у перници. Онда 

именују скупове птица, инсеката, цвећа, кућних љубимаца, спортских 

реквизита. 

Ево неких примера из свакодневних активности: Потребно вам 

је нешто канапа, или украсних трака у боји, различитих дужина и све 

што се налази у соби ( коцке, оловке, лутке, бомбоне, воће...).  

Питајте децу шта је СКУП. Добићете занимљиве одговоре 

које, као и све до сада и од сада, забележите у њихов портфолио. 

Поделите децу у две групе, у једној су дечаци, у другој девојчице. То 

су два скупа. Заједно дођите до спознаје још неких скупова из 

окружења и почните да их образујете. 

Када деца одвоје коцке по боји (истовремено вежбате 

класификацију), 

реците им да око сваке групе коцака одређене боје, канапом направе 

затворену криву линију. Образовали смо скупове. Сада није тешко да 

ураде тај задатак у књизи. Скупове можете вежбати у корелацији са 

околином, када радите воће и поврће, правите скупове и подскупове. 

Приликом прославе дечјих рођендана, направите скуп свих слаткиша и 

у оквиру њега подскуп оних које слављеник највише воли. На исти 

начин их можете упознати и са пресеком скупа. Када деца то уоче на 

више практичних примера, са лакоћом ће решавати задатак и у књизи. 

Унију скупа им представите са сличицама из више делова. 

Разговарајте о свакој целини засебно и о свим заједно. Помоћу канапа 

различите боје и воћа, поврћа, слаткиша... правите мање скупове који 

чине један велики. Тако ће им задатак у Игралишту свезналишту бити 

препознатљив и јаснији. 
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Потврђено је да, иако су ови задаци дати под ознаком „АКО 

ЖЕЛИШ ВИШЕ“, после оваквих припрема решава их веома велики 

број деце. 

 

7) ЗНАЦИ: МАЊЕ, ВЕЋЕ, ЈЕДНАКО, НЕЈЕДНАКО 

 

Ове знаке деца ће најлакше усвојити посматрањем скупова и 

бројањем елемената у оквиру њих. Ликовно представљање знакова са 

јабучицама и визуелно наводи дете да запамти њихово значење. Знак 

веће препознају по томе што је, како кажу: „Зинуо да поједе више 

јабучица“. Битно је настојање васпитача да деца именују знаке: „Ово је 

ВЕЋЕ или МАЊЕ од ...“, „Има ЈЕДНАКО или НЕЈЕДНАКО...“. 

Када усвоје ове знаке ЈЕДНАКОБРОЈНИ и НЕЈЕДНАКОБРОЈНИ 

скупови, биће им велика разонода у игри са коцкама и канапима, и 

неће представљати тешкоћу ни у радном листу. 

А вама онда преостаје чек – листа: 

 

операција +  – коментар 

Уочава сличности и разлике међу предметима     
Групише предмете према датом критеријуму     
Утврђује бројност скупова     
Формира скупове са задатим бројем елемената     
Утврђује скуп који недостаје датом низу скупова     
Разликује скуп и подскуп     
Уочава пресек скупова     
Уочава унију скупова     
Препознаје празан скуп     
Разликује знакове > , < , = ,   

дете –  –  –  –  –  –  –  –  –  испитивање од –  –  –  –  – до –  –  –  –  – 

 

8) ПОЈАМ ЦЕЛО – ПОЛОВИНА  

 

Било које воће је одличан пример за појам ЦЕЛО. Пресеците 

га на два једнака дела и добили сте ПОЛОВИНЕ. Свако цело има две 

једнаке половине. Прислоните их једну уз другу и добили сте цело. 

Ако сте у могућности, делите разно воће или поврће. Кесицу смокија 
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изручите на сто и чистим рукама поделите на два једнака дела. 

Вратимо се воћу. Када половину поделимо на два једнака дела, колико 

смо делова добили? Колико је то укупно? Саставимо их у цело. Колико 

делова има? Како се онда зову ови делови? Можемо ли на још мање 

делове да исечемо јабуку? А ако је поделимо на неједнаке делове, 

рецимо три, како се онда они зову? 

На овај начин веома лако усвајају појмове целине и њених 

делова, јер су посебно мотивисани  тиме што све делове на крају 

поједу. А ви себи прибележите како су деца усвојила ове појмове. 

 

9) ПРОНАЂИ 

 

За крај овог дела предложене су две игре за разоноду деце  

које захтевају и развијају моћ запажања. У једној треба пронаћи седам 

разлика између две готово истоветне слике, а у другој два потпуно иста 

лептира међу сличнима. Ако желе деца их могу обојити. 

За развој запажања, можете деци давати игре са више детаља 

(елемената), а онда неприметно уклонити неки и дете треба да открије 

шта недостаје. Можете одговарајућим сликама из часописа, које деца 

већ препознају, доцртати или залепити нешто што треба да уоче и сл. 

Пажња се развија и тако што деци понављате речи песме коју знају и 

изненада престанете да би они наставили. Можете изоставити неку 

реч, а да они то примете. Омиљену причу може започети једно дете, 

наставити друго, треће и тако редом. 

 

 

 

5. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ ОКО НАС 

 
1) ПОЈАМ О СЕБИ 

 

ИГРА коју деца веома воле, а помаже у формирању појма о 

себи, ослобађа децу страха од јавног наступа, могуће грешке, јача 

сигурност у себе, ствара ведру атмосферу, захтева и правилно држање 

тела. Деца седе у полукругу наслоњена на наслон столице и држе руке 

на коленима. Дете које почиње игру, у ритму који сви стварају 

тапшањем колена, изговара: „Ја се зовем...(каже име )... а ти?“ И тако 
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редом док сви не изговоре своје име. Онда следи, у истом ритму: 

„Презивам се...Мене зову...  Мама ми се зове... Тата ми се зове...“  

И тако редом док постоји интересовање деце. Понавља се свакодневно 

у различитим варијацијама, а може се говорити колико браће и сестара 

има дете, како се зову, име најбољег друга, другарице... Отежава се 

сваки пут све више, док не дођете до датума рођења, адресе, броја 

телефона... Упоредо са тим радите задатке у Игралишту свезналишту. 

Када нацртају себе сада и кад су били бебе, наведите децу да причају о 

себи, да опишу себе, нека стану испред огледала и говоре шта виде. 

Сада могу у свесци да нацртају свој портрет и себе целог и обоје. Нека 

на малом папиру нацртају портрет за личну карту групе. 

Повежите све са причом о томе где живе: у кући, стану, дому... 

нека га нацртају и опишу. Још ближе појму о себи биће када нацртају и 

опишу своју собу. Прелазимо на разговор о онима који са нама живе. 

Шта је породица? 

Шта је родбина? 

Ко су преци, а ко потомци? 

Шта је породично стабло? Свако дете може уз помоћ родитеља да 

направи своје породично стабло, па их узајамно поредите. 

Да ли су најбољи друг, другарица родбина? Ко ти је најбољи друг, 

другарица? Нацртај их, опиши како изгледају, зашто су ти баш они 

најбољи ? Шта је другарство? Како се са њима дружиш.... 

Песма васпитача Слободанке Даде Михајловић „Моје тело“, 

настала је спонтано док је са децом упознавала делове људског тела. 

Док изговарају речи, деца ритмички пљескају рукама, пуцкетају 

прстима и слично, притом показују делове тела који се у песми 

помињу. Када је усвоје, могу у свесци цртати своје тело, отискивати 

шаке и стопала, цртати само главу и шта се на њој налази именујући 

сваки део. 

Шта је памет? Који је то део тела? Да ли га можемо видети, 

додирнути? Чему све служи? 

Подсетите се шта је пар, па набројте парне делове тела и нацртајте их у 

свесци. 

Који су остали делови тела? Набројте. Нацртајте. 

Шта могу руке? 

Шта могу ноге? 

Чему служи језик? 

Зашто се неки делови тела зову унутрашњи органи? Причајте о њима. 

Чему служе зуби? Како их негујемо да би били здрави? 
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На основу песмице „ЗУБИ“ , нацртајте  шта је добро за зубе, а шта баш 

и није. Зашто је јабука најбоље воће за зубе? 

Чиме перемо зубе? 

Шта је чистоћа? Шта је лична хигијена? Како ти одржаваш 

чистоћу? 

Шта је прибор за личну хигијену? Нацртај свој . 

Са овим повежите и задатак са стране 56 „ја могу да..." 

Према развојној мапи процените развојне могућности деце и када 

ураде задатак, нека испричају шта још могу и, ако желе, то нацртају у 

свесци. А патику за везивање пертли можете користити већ на самом 

почетку радне године према упутству на почетку приручника (стр. 9). 

 

2) ПРОСЛАВЕ – ПРАЗНИЦИ    

 

Задатак на страни 55 Игралишта свезналишта, може бити у 

склопу приче о породици, али и повезан са неким од наведених 

догађаја. Прославе свакако треба повезати са развојем говора и о 

свакој проверити искуство детета, а њему поверити избор шта ће да 

нацрта. У зависности од тога, тема се може даље развијати. Битно је да 

овај задатак деца раде појединачно или у врло малим групама, како 

бисте забележили дечје исказе  као одговоре на говорне играонице, 

које могу бити организоване за сваку прославу са могућим питањима. 

 

РОЂЕНДАН: 

– Зашто славимо рођендан?   

– Шта те највише обрадује тог дана?  

– Шта би волео да добијеш на поклон, а не купује се? 

– Чему служе свећице на торти? 

Прославу рођендана у вртићу искористите за овакве разговоре. 

 

НОВА ГОДИНА 

– Зашто долази Нова година? 

– Одакле долази и да ли се враћа ( као птице селице)? 

– Да ли постоји Деда Мраз? И да ли постоји (ако мисле да 

постоји) само један или много њих? 

– Да ти можеш да испуњаваш жеље, да ли би их испуњавао свима 

или не, и да ли баш сваку? 

– Чиме би украсио јелку и поклонио је сиромашној деци? Нацртај 

у свесци! 
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СЛАВА, БОЖИЋ, ВАСКРС 

– Шта знаш о светитељу кога славиш? Нацртај га у свесци! 

– Зашто људи славе славу? 

– Нацртај у свесци шта чини славу ( колач, свећа, жито и вино.)  

– Шта је Божић а шта Васкрс?  

– Шта је бадњак?  

– Када фарбамо јаја и зашто?  

Божић повежите и са задатком на страни 74 Игралишта 

свезналишта. Испричајте деци о рођењу Исуса Христа јер воле да 

слушају о томе и да после цртају. 

 

С обзиром да је немогуће навести све могуће прославе и 

празнике, остављена је могућност да деца, која славе нешто што није 

наведено, то нацртају и испричају. Ако неко жели да нацрта више 

догађаја које слави, може их цртати и у свесци. 

 

3) ОСЕЋАЊА 

 

Деца воле игре у којима треба да погоде нечија осећања на 

основу израза његовог лица. Може једно дете да покаже израз лица а 

остали да погађају о ком осећању се ради. Или у паровима, да једно 

даје налог свом пару а други пар погађа. Сада има и дидактичких игара 

са картицама на којима су приказана осећања. После тога им понудите 

и задатак на страни 56. Mогуће је да деца траже да у свесци, поред 

постојећег задатка, нацртају још, како изгледа неко кад је бесан, 

заљубљен, уморан... Причаће своје доживљаје када су се осећали тако, 

а ви свакако то забележите.  

 

4) ЧУЛА 

 

Врло је могуће да вам се „чула“ просто наметну као наставак 

разговора о људском телу. Некако је и логично да, ако причате о 

ушима, очима , носу, кожи, језику, повежете то са чулима. Али није 

погрешно и ако појединачно обрађујете ову тему. У оба случаја најпре 

уведите децу у свет чула игровним активностима. Погодна игра за то је 

ПОГОДИ ПО... укусу, мирису, звуку... Ослушкујте звуке различите 

јачине, погађајте одакле долази звук када су вам везане очи, слушајте 

само једним увом, друго покријте руком. 
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Да ли исто чујемо када су нам затворене очи? Да ли чујемо звук и када 

су нам оба ува покривена? Од чега то зависи? Производите различите 

звуке свим што вам дође под руку (чаше, флаше од стакла, пластике 

шта се гласније чује? Пљескајте рукама, руком о сто, свеску, лутку...) 

Да ли је сваки звук пријатан? Који није и зашто?  

Једно дете жмури а васпитач руком да знак одређеном детету да га 

гласно зове по имену, треба да погоди ко га је звао. 

Деца пробају различите укусе са отвореним очима, па док су 

им очи затворене, дајте им исто. Реците им да једу паприку, а дајте им 

лук. Да ли ће приметити? Истовремено их миришу. Да ли нешто што 

лепо мирише мора да буде укусно и обрнуто? 

Посматрајте ствари око вас. Најпре са оба ока, затим 

наизменично затварајте по једно. Да ли се исто види? Да ли видимо и 

када покријемо уши или уста? 

Додирујте предмете око себе не само руком, већ и лактом, 

коленом, лицем. Додирните руком, па образом нешто хладно, чупаво, 

глатко, бодљикаво, мокро... Да ли осећамо исто? 

Играјте се супротностима: топло–хладно, слатко–кисело, 

тихо–гласно, лепо–ружно... 

Запишите све исказе. Ако желе, деца могу још неке 

супротности везане за чула да нацртају у свесци. 

 

 

5) БОЈЕ 

 

Пре но што дате деци да реше овај, наизглед једноставан 

задатак, проверите њихово познавање боја. Направите табелу која ће, 

поред назива боја, имати и колоне за:   

именује препознаје 

 

Можете предвидети и колону:                             , па уписати 

комбинацију боја. Оставите место и за 

проверу искуства након упознавања са бојама. Децу најпре упознајте 

са основним бојама: црвена, жута и плава. Онда им дајте темпере и 

нека мешају по две, нпр. црвену и жуту. Шта смо добили, која је то 

боја? Помешајте сада жуту и плаву, па плаву и црвену. Боје које овако 

добијемо зову се изведене јер смо их добили (извели ) мешањем 

основних боја. 

зна како настаје 
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Тако се можете играти бојама дуго, све док постоји 

интересовање деце. 

Следећи корак је да им дате белу и црну да додају основним бојама. 

Шта добијамо када црвеној додамо белу боју? А шта ако додамо 

црну? 

Испробавајте. Деца ће уживати и са лакоћом решити задатак на страни 

60. А онда поново урадите проверу. 

 

6) ГОДИШЊА ДОБА 

  

Деца већ имају одређена знања у вези са годишњим добима и 

треба их проверити: Да ли знају називе и редослед, које су одлике 

сваког понаособ. По нудите им лото – слике „Годишња доба“. Да ли их 

правилно повезују? Разговарајте шта се ради у пролеће, лето, јесен или 

зиму, како се људи облаче, шта је са биљкама, животињама, 

инсектима, птицама... Понудите им задатак на страни 61 да нацртају 

још неке карактеристике свих годишњих доба пре но што детаљније 

разговарате о јесени и касније зими. 

Приметићете да се у првом делу Игралишта свезналишта 

помињу јесен и зима, а у другом пролеће и лето. Таква подела се 

поклапа са календарским редоследом годишњих доба током радне 

године. 

 

ЈЕСЕН 

 

Истоимена песма, без обзира на дужину и сложеност, због 

своје ритмичности и мелодичности, веома се допада деци и лако је 

усвајају. Понудите деци да ураде групне радове великог формата 

(половина хамера) и да свака група слика, црта различитим ликовним 

техникама по једну строфу.  

Добићете занимљиве исказе ако их питате: 

– шта значи крадом? 

– шта је јесења ношња? 

– шта је стог? 

– шта човек ради ако пласти?  

Сетићете се и сами занимљивих питања. У књизи је дата само идеја, 

као графички приказ неких активности у јесен, а могућности васпитача 

су неограничене. 
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Док шетате са децом посматрајте промене у природи, 

сакупљајте лишће, посматрајте га под лупом, микроскопом, пресеците 

га на пола и залепите у свеску, а деца нек доцртају остало. Лишће 

можете бојити и отискивати, али и лепити и од њега правити слике. 

Са поврћем и воћем које деца донесу можете организовати 

раније поменуте игре за упознавање чула, формирање скупова, 

подскупова, уније и пресека скупа, појма цело, половина, четвртина, 

део. Део који се деци највише допада је да све то на крају поделе и 

поједу. 

Ако имате могућности, можете спремати и зимницу, а ако не 

„ставите је“ како је предвиђено у задатку на страни 63. 

Сакупљајте јесење плодове, који вам могу послужити као увод 

у разговор о деловима биљака, упоређујте корен шаргарепе и 

парадајза, изведите једноставне огледе са корењем и кретањем 

течности кроз стабло до цвета (бели цветови стављени у чаше са водом 

у једној и тушем у боји у другој чаши). Разговор о деловима биљака 

може бити подстакнут и задацима на странама 71 и 72. 

Јесен је време и за причу о птицама. Читаво богатство дечјих 

исказа добићете ако их подстакнете да вам одговоре како се све зову 

птице које се селе, а како оне које остају. Покажите им фотографије 

селица и станарица, разговарајте о разлозима њихове сеобе или 

остајања и понудите задатак на страни 76. 

 

ЗИМА 

Иста је препорука као за јесен, док шетате посматрајте 

промене у природи, ако има снега хватајте пахуље са и без рукавица. 

Која је разлика? Да ли су све пахуље исте? Зашто су хладне? Шта је 

мраз? Ово су само нека од питања која им можете поставити. Играјте 

се на снегу (ако га има), грудвајте се, правите Снешка, „сликајте се“  у 

снегу, а онда нацртајте Снешка и омиљену игру на снегу. 

Песму „Зима“ могу да илуструју у свесци или по једну строфу 

на великом папиру (групни рад). 

Дајте деци да изрежу једноставне пахуље од тањег папира, а 

онда нека их прислоне на празан лист у свесци и опцртају све 

празнине. Ово је одлична графо – моторичка вежба . 

Настављајући причу са стране 75, деца се упознају са причама 

у којима су речи замењене сликама, што је још један вид припреме за 

школу. Деца са лакоћом заокруже медведа на страни 77 и труде се да 

смисле што занимљивију причу о томе шта сања. Ко још преспава зиму 
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и шта је са оним животињама које су будне, чиме се хране, шта 

раде...?Овај задатак можете искористити за проверу дечје слике света. 

Забележите одговоре на питања за САН: 

– Шта је сан? Да ли и ти сањаш? Откуда теби сан? Да ли сањаш 

само кад спаваш? Како настаје сан? Да ли однекуда долази или га неко 

прави? Ко и како? Где је твој сан док спаваш, да ли га неко може 

видети? Ко? Чиме сањаш, рукама? Чиме онда? Где се твој сан налази, 

у ком делу главе, собе...? Да ли се то што сањаш стварно дешава или...? 

Од каквог материјала је сан и да ли га можемо додирнути? 

Ово је предлог за разговор, а док активност тече, још много 

питања ће се наметнути спонтано. 

Сан је само део представе о дечјем доживљају света . Питајте 

их зашто пада киша, тече река, сија сунце... 

 

7) СВЕТИ САВА 

 

 Планом ППП предвиђена је прослава Светог Саве и у 

вртићима, посебно у предшколским групама. Предшколци воле да 

цртају светог Саву па им понудите слике из календара, иконе са 

његовим ликом. Укажите им да обрате пажњу на изглед његовог лица, 

нос који се завршава као стрела или срце, дужину косе, фризуру... и 

бићете изненађени како ће га верно нацртати. Читајте им и легенде о 

њему, али ће их много више занимати истина о његовом животу пре и 

после монашења. 

 Песма о светом Сави у Игралишту свезналишту веома је 

блиска деци и без обзира на њену дужину лако је усвајају.   

 

8) САОБРАЋАЈ  

 

Саобраћај је веома значајна тема у предшколском узрасту јер : 

„Ако децу научимо правила и знаке 

имаћемо на улици безбедније ђаке.“  

А почните са превозним средствима. Проверите дечје искуство о 

саобраћају уопште питањима: 

– Шта је саобраћај? 

– Где се одвија? 

– Да ли су и некада давно постојала превозна средства, како су 

изгледала? 
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– Шта је:  – дирижабл, – реморкер, – парна локомотива, –

тегљач, – пароброд, – једрењак, – цепелин, – двокрилац, – 

кочија...? 

Добићете занимљиве одговоре за портфолио, а онда покажите 

деци како су поменута превозна средства изгледала. Разговарајте о 

разлици и сличностима са превозним средствима данас. Понудите им 

задатак у игралишту свезналишту на страни 65. 

Можете организовати такмичење за родитеље: НАПРАВИТЕ 

ИГРАЧКУ – ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. Разбрајалицом одредите 

неколико деце која ће бити жири и оцењивати играчке оценом од 1 до 

5. Саберите поене и добићете победнике. А док такмичење траје, деца 

нека исецају из часописа, магазина фотографије превозних средстава и 

лепе у свеску. Разговарајте о томе како се деле, која су им позната, а 

која не, о свему што их занима. Проверу шта су деца усвојила о 

познавању превозних средстава, можете урадити у Игралишту 

свезналишту на странама 66 и 67. 

 

9) ЖИВА – НЕЖИВА ПРИРОДА 

 

Разговарајте са децом о томе шта је живо, а шта не. Како то 

знамо? Набројте нешто живо и неживо. Задатак у Игралишту 

свезналишту на страни 68, треба да подстакне васпитача да са децом 

разговара о природи.  

– Шта је природа? 

– Како је настала? 

– Зашто треба да је чувамо и како да то чинимо? (може се 

започети разговор о екологији) 

– Како треба да се понашамо према биљкама и животињама, 

живим бићима уопште? 

Посадите или посејте неку биљку и пратите њен раст, негујте 

је и тако негујте и љубав према биљкама. Посматрајте је и запажајте 

како изгледа.  

Нежива природа може бити повод за разговор о небеским телима: 

– Да ли месец и звезде имају топлоту? 

– Одакле им светлост? 

– Да ли су нам ближе звезде или месец и зашто? 

– Шта су планете? 

– Шта је Млечни пут? 
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Деца воле овакве теме и често доносе енциклопедије за додатне 

информације. 

Све ово може се повезати и са природним појавама: 

– Шта је муња, гром, суша, поплава...? 

 

10) МАТЕРИЈАЛИ 

 

Све што се налази око нас а није природа, направио је човек. 

То су разни предмети направљени од различитих материјала. Деца 

воле да одговарају на питања, па их питајте: – Шта је материјал? 

Дајте им да опипавају предмете од најразличитијег материјала (стакло, 

пластика, платно, папир, глина, метал). Питајте их да ли знају од чега 

су, и кажите им ако не знају. Онда, све те предмете сместите у 

„чаробну торбу“, разбрајалицом одредите дете које ће прво извлачити 

предмет и затворених очију погађати од чега је. Игра траје док се сви 

предмети не изваде (треба да их је барем колико и деце). 

Ова игра ће им олакшати решавање задатка на страни 69. 

 

11) ИНСЕКТИ 

 

На крају Игралишта свезналишта, налазе се јасне фотографије 

инсеката који се траже у задатку на страни 70. Деца треба да их изрежу 

и залепе на одговарајуће место, а остале залепе у свесци и доцртају још 

неке које знају. Стихонетке из области развоја говора могу бити 

прилика за разговор о инсектима. 

–Шта су инсекти? Набројте све инсекте које знате. Већину деце 

занимаће занимљивости о њима попут ових: Постоји врста мрава 

који се зову робовласници, они краду ларве других колонија мрава, 

одгајају их да раде за њих. Мрави градитељи својим телима 

направе мост када колонија наиђе на велику воду, и преко њих 

прелазе остали мрави. Такође направе од својих тела читаве одаје 

у којима се одмарају остали мрави из колоније после дугог пута. 

Подстакнута овим деца из моје групе смислила су покретну 

игру: Сва деца клекну на колена једно иза другог, ухвате друга испред 

себе за зглобове изнад стопала и тако се крећу по соби у различитим 

правцима, испод столова, поређају столице, па по њима иду и 

неуморни су у овој игри.  

С обзиром да су уједи крпеља све учесталији, потребно је и 

деци објаснити где не треба да се играју и  како крпељ изгледа. 
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Инсекте можете цртати, исецати из часописа, правити од 

сунђера, жице, вунице, целофана ... 

Када исеку сличице са последње стране, нека их лепе пред вама, и 

именују сваког, како би сте имали увид у то да ли их препознају. 

Преостале инсекте нека залепе у свесци и доцртају и обоје, још неке 

које знају. 

 

 

6. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ ГОВОРА 
 

1) ИГРЕ РЕЧИМА 

  

 На почетку области развоја говора дата су само два примера 

игре речима из чисто техничких разлога. Смисли што више речи за: 

 

1) мало и велико... 

2) кућицу у којој живи... 

 

 У вртићу „Коцкица“ у Борчи, игре речима су омиљене 

међу децом, а у предшколским групама имају такмичарски карактер, 

јер се деца надмећу ко ће више да их смисли. Постале су део 

свакодневне комуникације: „Иванчице, можеш ли да ми додаш ту 

папирчину.“ Навешћу само неколико примера који вам могу 

послужити као идеја за игру.  

 

Смисли што више мушких и женских имена за... 

 

мушко име птица женско име  мушко име инсект женско име 

СОВоје сова СОВана  МРАВоје мрав МРАВована 

СОВко сова СОВиљана  МРАВко мрав МРАВана 

СОВитрије сова СОВијана  МРАВитрије мрав МРАВијана 

СОВања сова СОВорана  МРАВања мрав МРАВорана 

СОВилош сова СОВилица  МРАВилош мрав МРАВилица 

    МРАВејан мрав МРАВушица 
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 Ове речи добијамо тако што од свог имена одбијемо 

почетна слова и додамо име онога што тражимо. Овако: 

ЈОВАНА – ЈОВ = АНА,  СОВ + АНА = СОВАНА, 

ДУШИЦА – Д = УШИЦА,  МРАВ + УШИЦА = МРАВУШИЦА, 

МИЛОШ – М = ИЛОШ,  ЛАВ + ИЛОШ = ЛАВИЛОШ,  

БОЈАН – Б = ОЈАН,  ПУЖ + ОЈАН = ПУЖОЈАН... 

 Ове игре речима подстакнуте су радионицама Радмиле 

Ивановић.  Деца уживају у њима, а корист је вишеструка. Најважније 

је то да деца науче да рашчлањују речи на слогове и слова што је део 

припреме за школу. 

 Једна таква игра је и разложи реч на слова. Шта све 

добијеш?                               

КОСА                 ГЛАВА                 ЈОВАН              ПОРОДИЦА 

    ОСА                   ЛАВА                   ОВАН                ОРОДИЦА 

        СА                     АВА                      ВАН                   РОДИЦА 

            А                       ВА                         АН                     ОДИЦА 

                                          А                            Н                        ДИЦА 

                                                                                                       ИЦА 

   ЦА 

       А 

 

Почните са краћим речима и анализирајте значење онога што остаје.  

 

Занимљива и корисна је и игра како се презива твоје име.  

ЈОВАН – ЈОВАНовић, ЈОВАНић, ЈОВАНчић; ЈОВАНкић, ЈОВАНов...    

 

ПЕТАР – ПЕТРовић,   ПЕТРић, ПЕТРичевић,  ПЕТАРић, ПЕТРов... 

 

СЛАВИЦА – СЛАВић,  СЛАВицић, СЛАВкић, СЛАВковић, 

СЛАВановић.     

 

Ови примери су дечји искази. 
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2) РИМОВАЊЕ 

  

 Посебно подстицајна игра речима је РИМОВАЊЕ. Најпре 

набрајајте речи које се римују, без обзира на њихов смисао, да би деца 

схватила шта од њих очекујете. Задајте им реч нпр. ТРАВА. 

Деца римују: плава, глава, крава, мрава, срава, права, брава, врава, 

њава, зрава, здрава, нава, клава... Онда тражите да изговоре речи које 

имају неко значење, смисао и запишите их. У почетку им задајте речи 

које се лако римују, а када то постане део забаве, одаберите смислене 

речи које се римују и нека смисле реченицу у којој ће та реч бити на 

крају. Ево примера како је у мојој групи настала песмица о мравима: 

Из групе речи које се римују, изабрали смо МРАВИ и ТРАВИ. Шта 

знамо о мравима, какви су? МАЛИ, ЦРНИ. Одлично, саставите сада 

реченицу са тим речима, али да реч мрави буде на крају.  

МИ СМО ЦРНИ, МАЛИ МРАВИ. Шта још знамо о њима, какви су? 

ВРЕДНИ. Добро, где живе? – У ТРАВИ. Направите реченицу од тога.  

– ЖИВИМО  У ТРАВИ.  Како би сада могла да настане песмица. 

– МИ СМО ЦРНИ, МАЛИ МРАВИ 

                            ЖИВИМО У ТРАВИ. 

Може, али шта ћемо са оним што су вредни, са чиме се то римује? 

Они набрајају једни, медни, бедни, недни, гледни, кредни, жедни... 

Добро, хајде да сада изаберемо реч која има смисла и може нам 

послужити за песмицу. – ЈЕ Л'  МОЖЕ ЖЕДНИ?  

Пробај.  –МИ СМО ЦРНИ, МАЛИ МРАВИ 

                 ЖИВИМО У ТРАВИ, МИ СМО ВРЕДНИ И ЖЕДНИ. 

Не знам, мени ту нешто недостаје, реченице нису потпуне и нејасне 

су. Размишљајте, покушавајте. Том песмицом ми треба да покажемо 

какви су мрави. 

После више покушаја, добили смо следеће стихове: 

            

        МИ СМО ЦРНИ, МАЛИ МРАВИ 

                   НИСМО ГЛАДНИ, НИСМО ЖЕДНИ,  

                   ЖИВИМО У ТРАВИ  

                   И МНОГО СМО ВРЕДНИ. 

  

Вреди се потрудити у игри речи које се римују, јер ће те добити читаво 

богатство исказа за портфолио. И не само то, деца ће после и 

разбрајалице и загонетке смишљати у стиху. 
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3) ГРАФО – МОТОРИКА 

  

 Логичан наставак ове игре су стихонетке. То су кратке 

загонетке у стиху које могу бити подстицај деци да их и сама 

смишљају. У Игралишту свезналишту су увод у графо – моторичке 

активности. Њихов циљ је да деца ослободе руку и савладају елементе 

слова на забаван и неуобичајен начин. Али и за њих је потребна 

припрема. Вежбама моторике шаке и прстију постиже се и убрзава 

њихова фина моторна спретност и координација покрета. Вежбе се 

раде прстима једне, па друге шаке, а онда и прстима обе шаке 

истовремено.  

Сваку вежбу поновити три пута. Ево неких: 

1. Савити прсте у песницу са палцем у њој, па их испружити и 

раширити. 

2. Из песнице извлачити један за другим прсте уз бројање од 1 до 

5  и враћати их у песницу бројећи уназад од 5 до 1. 

3. Испружити прсте и сваки додирнути палцем. 

4. Добовати јагодицама сваког прста понаособ по столу. 

Вежбе отежавати  скупљањем два, три прста а ширењем других . 

 После ових вежби је деци много лакше да држе оловку и 

графомоторичке активности могу да почну. Одлична су припрема за 

описмењавање, када крену у школу. Деца предшколског узраста већ су 

овладала техником цртања и њима се дају сложенији графомоторички 

задаци. Наравно, мисли се на децу која од млађег узраста иду у вртић. 

Са припремним групама (скраћени облик рада) треба почети од 

најједноставнијих. Најважније је научити дете да правилно држи 

оловку. Како неки учитељи инсистирају на слободној форми, а неки 

траже строго праћење линија, вођено је рачуна да графо – моторички 

задаци у Игралишту свезналишту,  припреме децу за оба захтева. 

С обзиром да је ово област развоја говора, испод сваког задатка је и 

идеја како подстаћи децу да говоре, смишљају и препричавају приче... 

 

 Неизбежна тема у животу сваког детета је мама. Понуђена је и 

песма Најбоља мама, која може бити подстицај за разговор о свим 

женама у дечјем окружењу: сестре, баке, ујне, стрине, тетке, 

васпитачице... Ако постоји интересовање, може се проширити на 

разговор о мушким особама: тата, брат, ујак, стриц, деда... Свакога од 

њих дете може нацртати у свесци. 
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4)  ТРАДИЦИЈА 

 

 Када се у вртићу упознају са народном традицијом, деци ће 

бити много лакше да се определе за овај предмет када пођу у школу.  

Ова тема је одувек била занимљива деци предшколског узраста и 

некако увек, повезивана са народним стваралаштвом. Прича о томе 

како настаје вуна (читав процес), или, ако сте у прилици да им бар 

нешто од тога и уживо покажете, изазваће велико интересовање деце. 

Покажите им преслицу и вретено, пустите да сами пробају да истање 

нит, покажите им како се плете... Ако ништа од тога нисте у 

могућности, свакако ће бити од користи да украсе џемпер на страни 92 

Игралишта свезналишта.  

 Стари занати су део традиције. Неки од њих су давно 

замењени модернијим, али је потребно деци објаснити како се некада 

радило. Већини је ћилим познат из бајки и то као летећи, а како 

настаје, ретко ко од њих зна. Уз помоћ поклопца од кутије за ципеле и 

танког канапа, нека родитељи направе једноставне разбоје, прикупите 

вуницу и покажите деци како се тка. Биће веома поносни на своје 

ћилиме, а уједно ће вежбати моторику ситних мишића шаке у оквиру 

необичне графо – моторичке активности.  

 Баке могу да покажу деци како се некада везло, хеклало, како 

се израђивала чипка за столњаке, кошуље, кецеље и сл. Веома успешна 

и лепа графо – моторичка активност, која захтева пажњу и стрпљење је 

имитација белог веза. 

 Купите папирне подметаче за торту и исеците делове рељефне 

ивице у облику чипке на мање делове. Деца треба да на мањем папиру 

нацртају неки геометријски облик( круг, правоугаоник, коцку, елипсу),  

исечено прислоне уз ивицу слике и кроз рупице повлаче оловком. Када 

склоне „чипку“ могу да доцртају ако су нешто изоставили и да тако 

ураде дуж целог облика који су нацртали. 

 Ако постоји и расположење старијих рођака (деде, бабе...) 

деце из групе, упознајте децу са још неким старим занатом. Ово може 

послужити и као увод за упознавање савремених занимања. 

 

5) НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ 

 

 Дуго се веровало да је народна књижевност претешка за 

схватање деци предшколског узраста. Да је то велика грешка, показала 

је Радмила Ивановић својом књигом Вилинград, а у пракси то доказали 
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деца и васпитачи П. У. „Бошко Буха“ из Београда. Примери који су 

наведени у Игралишту свезналишту, само су бисерчићи из бесцен 

блага добијеног током рада на Вилинграду. За ту прилику је и написана 

песма Народно благо и сваки пут када је рецитују, деца са неким 

поносом и свечано изговарају последњу строфу. 

 Виле  из народних прича и песама, распламсавају дечју машту 

па их описују и цртају веома живописно. После цртања у радном листу 

(стр.94) дајте им мале папире и нека на сваком нацртају све добре и све 

лоше виле. Наравно, нека опишу и њихове особине, зашто мисле да су 

добре или лоше. 

 Треба им рећи и како је настала народна књижевност, ко је све 

забележио и сачувао. Занимљива су њихова размишљања о томе о 

чему се разговарало крај ватре у време настајања народне 

књижевности, па их прибележите за портфолио. 

 У цара Тројана козје уши је једна од прича које су познате 

деци. Ако има оних који је не знају, већ после првог читања моћи ће да 

је препричају, што је битно као део припреме за школу. Битно је код 

овог задатка у Игралишту свезналишту, да деца не виде илустрације 

унапред, већ да их нацртају онако како их сама доживљавају. 

 

 Ако мислите да деца неће разумети песму Марко Краљевић и 

соко, прочитајте им је бар два пута и бићете изненађени њиховим 

тумачењем. Прочитајте им и друге приче о Краљевићу Марку које деца 

треба да вам препричају и нацртају у свесци. Наравно могу цртати на 

папирима различитих величина Краљевића Марка, његовог Шарца, 

шестопер, буздован..., а исказе о томе забележите. 

 

 Ова песма о Марку Краљевићу је и добар увод у разговор о 

пословицама. Бићете задивљени како их деца тумаче, забележите све 

њихове исказе, а касније их подстичите да их и сами измишљају. У 

Игралишту свезналишту наведени су само неки примери дечјег 

стваралаштва инспирисаног народним умотворинама. Понудите им да 

графитном оловком илуструју пословице, што може бити и лепа 

графомоторичка активност. 

 

 Народне брзалице које деца изговарју најбрже што могу, 

створиће ведро расположење у групи и ако неко има потешкоћа у 

њиховом брзању, неће бити проблематично за њега, јер је све схваћено 

као део забаве. Искуство показује да, управо та деца, имају највише 
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мотива да смисле нову брзалицу. Када у радном листу нацртају нешто 

много брзо, биће занимљиво чути  зашто су изабрали баш то да 

нацртају. 

 

 Разбрајалице или бројалице неизоставни су део дечје игре. 

Ниједна покретна игра не може почети док се разбрајалицом не одреде 

играчи. Такав начин избора деца прихватају као једини праведан. Иако 

оне не морају да имају смисао и риму, већина деце ће их смишљати у 

стиху. И веома брзо, оне које им се допадну, постају део свакодневне 

игре. 

 

 Врло брзо деца схвате смисао ређалица и такмиче се да их 

што више смисле. Везују их за свакодневне ситуације и веома су 

смислене. Покушајте, а као подстицај прочитајте ове две из 

Игралишта свезналишта и потрудите се да нађете још неку народну. 

 

 У почетку је деци тешко да тумаче загонетке, али будите 

упорни и резултат неће изостати. Када се извеште да их тумаче сами ће 

почети да их смишљају и то веома успешно. Зато, задатак у 

Игралишту свезналишту да нацртају решење загонетке коју смисле, 

оставите за крај, када почну да их смишљају. Ако неко не успе да 

смисли загонетку, нека нацрта решење неке познате загонетке која му 

се допада. 

 

 Да би се деца што боље припремила за школу, потребно је да 

се упознају и са ребусима. У Игралишту свезналишту I понуђено је 

неколико примера решавања ребуса, а у другом делу је дато више 

ребуса за решавање. Нека деца тумаче ребусе поступно, и запишу (ако 

знају) сваки део. 

Овако: 

Т  ОЧ  АК – Када споје, добиће решење које могу и да нацртају.  
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ИГРАЛИШТЕ СВЕЗНАЛИШТЕ II 

 

 

7. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ МАТЕМАТИКЕ 
 

1) БРОЈЕВИ 

  

Задаци у Игралишту свезналишту који се односе на бројеве од 

0 до 10 су једноставни и дати су веома поступно, како би дете 

обратило пажњу на вредност броја. Предшколци знају да броје и до 

100, знају да изброје 30 оловака, 42 деце... Али место броја у бројном 

низу и вредност броја, већина не зна. Зато је најбоље да поновите игре 

са скуповима, настојећи да гласно броје сваки предмет који додирну. 

Нарочито је битно да схвате и уоче вредност броја 0. Иако знају да је 

то ништа, утврдите њихово знање очигледним примерима. Узмите две 

корпе, једна је празна, а у другу ставите једну бомбону (коцку, воћку, 

играчку...). Настојте да деца кажу да је у првој корпи нула, а у другој 

једна бомбона. Ако кажу да је празна, нема ништа, потврдите и 

питајте: „А који је то број“? У другој корпи повећавајте број бомбона 

до 10, уз стално настојање да се именује вредност броја у обе корпе. Да 

би деца то лакше усвојила, радите како је и назначено у радном листу, 

не више од два броја. 

Добра вежба за утврђивање вредности броја је следећа: Деца 

треба да скупе прсте у песницу, тако да палац дође испод осталих 

прстију. Колико прстију видимо? Који је то онда број? 

Сада покажу број један показујући палац, док су остали прсти 

стиснути у песницу. Постављамо иста питања и показујемо по један 

прст више док не дођемо до броја 10. Ова вежба је такође, врло битна 

за савладавање моторике шаке као припрема за графо – моторику. 

 

Још једна игра која ће деци помоћи да схвате вредност броја, 

самим тим и његово место у бројном низу је следећа: Поређајте 

столице у три или четири колоне по 10, једну иза друге.  (број колона 

зависи од броја деце.) У свакој колони треба да има по 10 деце која 

стоје једно иза другог. Прво дете изговара један, следеће два... и тако 

до 10. Нека понове истим редоследом гласно свој број у колони  да би 

га запамтили. Када кажете број (нпр.) пет, деца из свих колона на 

месту број пет, треба да пронађу своје место  на столици која је пета по 
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реду у низу. Нагласите им да броје само свој ред са столицама и одакле 

почиње бројање. Игра има вишеструку корист , а одлична је провера да 

ли су деца усвојила место броја у бројном низу. Ако јесу, без грешке ће 

урадити задаткe на странама 112 и 113. На страни 113, код броја 8, 

деца питају како да боје, односно, да ли да боје белом бојом или да 

само нацртају. Исправно је и једно и друго и реците им: „Како желиш.“ 

 

Структуру броја вежбаће ако им дате да броје исте коцке, али 

различитих боја и нека кажу колико има црвених, колико плавих итд. 

Структуру броја утврђују и задатком на страни 114. Место броја у 

бројном низу можете вежбати и тако што ћете ређати коцке, домине, 

било које играчке једне иза других до броја десет, рећи деци да 

изброје, а затим склонити неке из низа. Деца треба да уоче који бројеви 

недостају. Још занимљивије је ако деца стану у колоне по десеторо, 

свако каже који је број по реду, а онда издвојите двоје или више деце 

из колоне. Остала деца треба да открију који бројеви недостају. После 

више таквих игара без проблема ће уписати бројеве који недостају на 

глистама на страни 115. Само, упозорите их на стрелице испод њих, 

које у својој непажњи могу да превиде и да погрешно почну да броје. 

С обзиром да су могућности деце различите, они који знају да 

броје и више од десет, а то желе , могу наставити низ на страни 116. У 

свесци могу оживљавати бројеве, тако што ће их обојити, а затим 

доцртати оно на шта им број личи, као на слици доле. 

 

   
 

После тога ће много сигурније и лакше покушавати да напишу 

цифре на страни 117 Игралишта свезналишта, уз настојање да прате 

линију.  

Урадите проверу како су деца усвојила појам броја и 

забележите у чек – листу: 

 



 43

ДЕТЕ.............................................................ИСПИТИВАЊЕ ОД ..................... ........ДО.......................

БРОЈЕВИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИМЕНУЈЕ

УОЧАВА

УОЧАВА СТРУКТУРУ

ЗНА МЕСТО У БРОЈНОМ НИЗУ

ЗНА БРОЈЕВЕ   ДО.....

 

 

2) ЗНАК ПЛУС или ВИШЕ 

 

Око тога, да ли деца треба да упознају и користе овај знак (+) у 

предшколској групи, постоје различита мишљења теоретичара. У 

пракси је потврђено да деца, која до спознаје значења овог знака дођу 

коришћењем низа практичних игровних активности, без тешкоћа 

савладавају и операције са знаком плус. Питајте децу на шта им личи 

знак (+), да ли су га и где видела, чему служи... 

  Основама ППП предвиђено је да деца овладају операцијама 

сабирања и одузимања у оквиру прве десетице. Огромна већина деце 

зна како изгледа и како се кориси знак плус и шта је његова намена. 

Објасните им да он значи да додајеш нешто ономе што имаш. Пустите 

их да у почетку користе глас И приликом додавања, а када схвате да 

знак + има исто значење, сами ће почети да га користе. 

 

НАПОМЕНА: 

Пре него што понудите задатке са овим знацима, 

неопходна је припрема деце коришћењем практичних игара и 

активности. Значење знака плус (+) у Игралишту свезналишту је 

представљено стрипом. Овакав приказ значајан је и за развој говора, 

јер се деца припремају да причају по сликама. Деца га читају овако: 

„Имам једну јабуку. Девојчица (којој дају име) ми  даје још једну. И 
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онда имам две јабуке. А то је 1+1= 2.“ То проверите и у свакодневним 

активностима, рецимо у току ужине. Пре но што поделите јабуке, 

додајте деци по 1, 2, 5 јабука и нека броје колико их имају укупно. 

Настојте да изговарају: – НЕМАМ НИ ЈЕДНУ ЈАБУКУ. А када ти ја 

додам две, колико ћеш имати? Како би то рекли да се играмо 

математике? – НУЛА ПЛУС ДВА ЈЕДНАКО ЈЕ ДВА. 

 

3) ДОДАВАЊЕ, САБИРАЊЕ 

 

Пре него што деци понудите задатке са страна 120–133,    

проверите да ли су савладала структуру броја и кроз разне игре и 

активности поступно их уведите у појам придруживања и сабирања. 

Ако су савладали структуру броја ово ће им бити лако: 

–У једној руци немам ништа, а у другој једну бомбону. Уради то исто и 

ти. Колико бомбона укупно имам? А ти? 

 

Милоше, колико ти имаш бомбона? – НИЈЕДНУ. Додај му Ивана две 

из корпе. Колико сада имаш? –ДВЕ. Узми у сваку руку по једну. Колико 

имаш у левој руци бомбона? – ЈЕДНУ. А у десној? – ИСТО ЈЕДНУ. 

Колико је то укупно? – ДВЕ. Како? – ПА, ЛЕПО! ЈЕДАН И ЈЕДАН СУ 

ДВА.  Наставите тако са свим комбинацијама бројева од 0 до 10. 

 

Веома је успешна активност када деци дајете коцке 

различитих боја у једну и другу руку, које држе раздвојене, показују и 

говоре колико  имају у једној, колико у другој руци, а онда их 

примакну и изброје колико их је укупно.  

 

Пример: У десној руци имам три жуте коцке (покаже ), а у 

левој две плаве  (покаже). Онда примакне дланове обе руке и каже: „То 

је укупно пет.“ 

Уз помоћ канапа направите празне скупове различитих 

величина. У један ставите коцку, у други две и реците деци да у трећи 

скуп ставе онолико коцака колико их има укупно. На исти начин 

испробајте све варијанте сабирања бројева у оквиру прве десетице. 
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ИГРЕ: 

 

КРУГОВИ 

Ова игра се може играти и у соби и у дворишту. Нацртати три велика 

концентрична круга и обележити их бројевима од 1 до 3, почев од 

најмањег (види слику). 

            

                                        

1 2 3

 
 

Дете узима три зрна пасуља у руке, мућка их између 

затворених шака изнад кругова и са висине свог појаса, испушта на 

кругове. Циљ је да зрна падну у кругове. Ако падну ван кругова, број 

поена је 0. Број поена је, у зависности од тога у који круг зрна падну од 

1 до 3. Дете сабира поене усмено или уз помоћ штапића или сламчица. 

Ако има деце којој је ово исувише једноставно, она могу бацати по три 

пута и сабрати поене из сва три бацања. (уз помоћ сламчица) 

 

КЛИС НА СТОЛУ 

Игра четворо деце која извлаче по један штапић дужине 10 цм. 

Сваки штапић је обележен бројем (линијом, тачком...) од 1 до 4, који 

одређује редослед бацања. На средини стола је папир са девет једнаких 

поља и бројевима од 1 до 9 распоређених без реда, као на слици. 

 

1 5 2

7 9 6

4 8 3

0

0

0

0

 
 

Деца стоје уз ивицу стола и труде се да из два покушаја добију 

што већи број поена. Ако штапић падне на два поља, рачуна се мањи 
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број, а ако падне ван поља, рачуна се 0. Победник је дете које има 

највећи збир из два бацања . За сабирање могу користити сламчице. 

 

После оваквих игара, деца су спремна и за графички приказ 

сабирања. Први примери сабирања бројева 0 и 1, као и 1 и 1, приказани 

су као стрип (стр. 119 ), да би деци математику представили као 

забаву. 

 

Циљ ових задатака (стр.120–133) и није да дете, по сваку 

цену научи сабирање бројева од 0 до 10, већ да уочи, да се 

додавањем по једног броја, збир повећава. Зато са стране и пише 

„додај броју...“. 

Налог за све задатке је: ПОПУНИ ПРАЗНА ПОЉА, што 

управо потврђује поменути циљ,  јер дете треба или да упише број који 

недостаје, или да уцрта онолико нечега, колико показује број испод 

празног поља. На овај начин дете треба да уочи да се, повећавањем 

броја који се додаје за један, за толико повећава и збир. Да би се то 

лакше уочило, сваки број има своје обележје (број 1 јабуку, број 5  

лопту, број 7 штапић ...). Настојте да деца изговарају оно што виде: 

„Имам две јабуке, ако добијем још две имаћу три.“ На овај начин ће 

поступно и неосетно, сабирање постати забавна игра, а не математички 

проблем. 

На страни 134 Игралишта свезналишта, налази се налог: 

Заврши задатак цртањем или писањем броја. Деца предшколског 

узрасата воле овакве задатке и решавају их без тешкоћа. Задатак је дат 

као вид спонтаног сабирања, где деца уживају да нацртају збир. Има и 

деце, која са лакоћом израчунају збир и одмах упишу број. Зато је и 

овде деци понуђена могућност избора. Са истим налогом су и задаци 

на странама 135 и 136. Циљ ових задатака је да деца уоче да се збир не 

мења ако сабирци промене места. Наравно, да их нећемо оптерећивати 

називима. Деца ће то најбоље уочити кроз игру са рукама и коцкама 

коју сам већ споменула. У једној руци дете има две црвене, а у другој 

четири плаве коцке. Колико је то? Шта мислиш, да ли ће укупно бити 

исто ако замениш коцке из једне у другу руку? Провери. После више 

понављања са различитом комбинацијом бројева, трајно ће уочити да 

„је то исто“. 

С обзиром да се развојне могућности деце разликују и да има 

и оних који (увек) желе и могу више, за њих су предвиђени задаци на 

страни  137. Ако желе, сва деца могу покушати да их реше. Овакви 
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задаци за њих представљају разоноду. Као и текстуални задаци на 

следећој страни, који децу треба да припреме и на овакве задатке у 

оквиру припреме за школу, а и у вези су са развојем говора, јер их уче 

да причају по сликама.  

   

Тада у чек – листу можете унети процену: 

 

дете..................испитивање од.....до..... 

  да      не 

именује и користи знак +     

уочава да збир расте додавањем     

сабира бројеве од 0 до 5     

сабира све бројеве прве десетице     

сабира бројеве изнад прве десетице     

решава текстуалне задатке     

 

 

4) ЗНАК МИНУС 

 

На почетку тумачења знака минус дат је бакин савет: 

–Децо, не будите себични, део онога што имате, дајте онима који 

немају. 

Ово се одлично уклапа у разговор о људским особинама: 

–Које  су особине добре, а које не? 

–Шта је себичност, добра или лоша особина? Како зову онога ко је 

себичан? –Шта треба да уради да се промени и не буде више такав? 

Да ли бакин савет може да му помогне? Да ли је девојчица у 

Игралишту свезналишту добро поступила? 

Прочитај задатак по сликама. Деца га читају овако: „Имам две јабуке. 

Једну јабуку даћу (кажу име). Мени је остала једна јабука и ја нисам 

циција.“ 

 

Шта онда значи знак минус? Девојчица је имала две јабуке, дала је 

једну и сада има једну, значи мање него што је имала. 

Као што сте се играли коцкама код сабирања, на исти начин 

представите деци одузимање. Занимљива је и игра са лоптама које деца 
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могу сама направити од чарапа (крпењаче). Двоје деце седи на тепиху 

са раширеним ногама. Испред једног су лопте, а испред другог ништа. 

Прво дете слуша бакин савет да не буде себично и са своје гомиле 

узима неколико лопти и котрља према другом детету. Док то ради 

говори: „Ја имам седам лопти а мој друг 0. Њему дајем две, а мени 

остаје још 5, а то је 7 – 2=5. Понављати овако са свом децом у групи, 

сваки пут са другом комбинацијом бројева. Деца на овај начин лакше 

уочавају да се број који имају смањује за онолико, колико лоптица 

узму. 

 

На страни 140 Игралишта свезналишта, стрипом је 

представљено шта се добија када се узме и оно што се имало, тј. 

резултат 0. Мало је теже овладавање операцијом одузимања, али ако 

деца схвате у игри коцкицама и лоптама шта се дешава када им 

одузмете неке коцкице, колико им остаје, онда проблема нема. 

У Игралишту свезналишту је и ова математичка операција 

представљена скуповима, тако да, ако и не знају тачан резултат, деца 

исправно ураде задатак, јер читају број испод скупа. И овде није циљ 

да деца по сваку цену савладају одузимање, већ да уоче шта се 

дешава када се број који имају, умањи за неки број. И код  задатака 

са знаком (–), сваки број има своје симболе, који се не понављају код 

других бројева (нпр. број 3 лопта, број 4 цвет, број 10 пужићи...). 

 

На страни 155 деца треба да заврше задатак цртањем или 

писањем броја, избор је на њима. Кажите деци да у цртежу испред 

знака минус ( – ) покрију онолико сличица колико је иза знака ( – ) и 

добиће резултат. 

 

 

Овако: 

 

 

- =

- =
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Могућност избора дата је и деци која желе више, да сами 

поставе и реше задатак на страни 156. За ту децу предвиђени су и 

задаци са цртежима и текстом, али сва деца могу покушати да их реше, 

ако желе.  

Своје запажање забележите у чек – листу. 

 

дете..................испитивање од.....до..... 

  да      не 

именује и користи знак  –      
уочава да се умањеник смањује одузимањем     

одузима бројеве од 5 до 0     
одузима све бројеве прве десетице     
одузима бројеве изнад прве десетице     
решава текстуалне задатке     

 

 

8. ИГРОМ КРОЗ СВЕТ ОКО НАС 
 

1) ПРОЛЕЋЕ 

 

Ако нисте јесенас са децом разговарали о птицама селицама, 

песма:  Ласте је одличан подстицај за то. Разговарајте о песми, на тај 

начин их припремате да у школи без проблема анализирају различите 

текстове. Поновите игру речима „Како се зову птице које се селе, а 

како оне које се неселе“, ако сте је радили. Ако нисте, добићете богато 

дечје стваралаштво нових назива за свој портфолио. Ево неколико 

исказа деце из вртића „Коцкица“ добијених у овој игри:  

                        

                         ПТИЦЕ 

                које се селе                   које се не селе 
 

СЕЉАНКЕ                        НЕСЕЉАНКЕ 

СЕЉАКУШЕ                    ОСТАЈКУШЕ 

СЕЛКЕ                               НЕСЕЛКЕ 

СЕЉАЧИЦЕ                     ОСТАЛИЦЕ.... 
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Први задатак у Игралишту свезналишту из ове области је да 

деца нацртају роду. Покажите им слике и свакако разговарајте о томе 

како изгледа по чему се разликује од других птица, чиме се храни... 

Усмерите их да се сете у којој се песми још помиње рода. 

Свакако ће бити занимљиво да се разговор повеже са веровањем да 

роде доносе бебе и проверите дечје искуство о томе како бебе настају. 

 

Из разговора о карактеристикама пролећа, деци неће бити 

тешко да нацртају још неке одлике пролећа. Док цртају пролећни дан у 

својој улици, на страни 161, имаће одличну графо – моторичку вежбу, 

јер треба нацртати много различитих  линија. 

 

Задатак на странама 162 – 163, може подстаћи поново игре 

чулима, овај пут са воћем и поврћем које расте у пролеће. Ако сте у 

могућности да покажете деци фотографије разног воћа и поврћа (и 

оног које не расте код нас), питајте их да ли знају где расте.  

 С обзиром да је развој дечје маште значајан у овом периоду 

подстакните их да измисле, па то нацртају и испричају: 

–Воће и поврће које би нахранило сву децу на свету; 

–Поврће и воће које би мењало лоше особине оних који га једу у 

добре... 

–Необично воће и поврће и шта га чини необичним. 

Некада се деси да деца нацртају нешто веома препознатљиво, али је 

прича о томе врло необична. Зато је битно настојање да испричају шта 

су нацртали. 

 Због лепих и јасних фотографија, допада им се задатак где 

треба да заокруже воће које расте на дрвету и поврће, које расте под 

земљом. 

Питајте их: 

–Зашто је воће и поврће, које се налази на овим сликама значајно за 

дечју исхрану? 

–Шта су то биљна влакна? 

–Шта су витамини? 

–Шта су минералне соли? 
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Вероватно ћете добити мало тачних, али  много  веома занимљивих 

одговора, који су слика дечје представе света. 

  

2) ЗАНИМЉИВОСТ 

 

 Овај задатак је одличан пример корелације две области: света 

око нас и развоја говора. Јасне и лепе фотографије нуде деци и 

визуелну представу два различита појма са истим именом, што им 

олакшава схватање задатка и тако игру чини занимљивијом. Бићете 

изненађени бројем примера којих ће се сетити. Ово су неки којих су се 

сетила деца из моје групе: 

ДУЊА–дете и ДУЊА–воће, МАЛИНА и ВИШЊА (за исти пример),  

ДУХ–као авет и ДУХ од Бога, БУБА– ауто и БУБА–инсект, „ШЕЋЕР 

што се једе и кад је неко сладак ко шећер“. 

 

 3) ЦВЕЋЕ 

 

 Једини задатак за исецање у другом делу Игралишта 

свезналишта, је и најтежи од свих до сада, јер тражи прецизност и 

стрпљење. Сличице су мање од претходних и немају бели оквир око 

себе, тако да се морају сећи по одређеној линији. Требало би и да су се 

деца до сада извештила у коришћењу маказа, те се очекује да без већих 

тешкоћа исеку сличице. 

 Да би их залепило на страни 165, у одговарајућа поља, ако не зна 

да чита, требаће му помоћ. Објашњење које биљке гаји човек, а које 

расту на ливади, дато је у стиху и деца га усвајају као песмицу. Али пре 

него им дате да сецкају, проверите њихово познавање цвећа. Заједно са 

њима проналазите га на слици, описујте боју, мирис, величину цвета и 

именујте. Реците им да донесу сличице из часописа са траженим 

цвећем, чак и саме цветове, ако их има неко. Можете правити албум 

цвећа и не само оног које се нуди у задатку.  

 После свих ових активности, када знају како се који цвет зове, 

и знају песмицу која им говори распоред сличица, задатак ће бити 

забава. 
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4) ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 

  

 Домаћи задатак за децу би могао бити да донесу из часописа 

слике домаћих животиња које знају. И опет би могли да направите 

албум. Ако у близини вртића имате неко сеоско домаћинство, одведите 

децу да уживо виде животиње које човек гаји. Тако ће лакше уочити 

разлику међу њима. Причајте им о подели на стоку, живину и љубимце. 

Нека наброје животиње које знају по врстама. 

 

Организујте говорне игре и активности: 

–Мој љубимац је... –Видео сам у дворишту ...  –Овако се гласа... 

Када доцртавају животиње на страни 166, реците им да није 

битно како ће нацртати, већ да знају да именују животиње. Тако ћете 

мотивисати и лошије цртаче, да без нелагоде ураде задатак. Има деце 

која су несигурна јер не знају да цртају и ако им од самог почетка 

ставите до знања да је важније да знају шта су нацртали, него како су 

нацртали, охрабрићете их у даљем раду. 

         

5) МЛАДУНЦИ 

 Упознавање са младунцима домаћих животиња започните 

говорном игром Ко се како зове. Деца ово повезују са породицом и 

често за младунче кажу дете. 

На пример: „ТАТА  се зове КОЊ, МАМА КОЊИЦА, а ДЕТЕ 

КОЊИЋ“. 

Прихватите ту њихову игру и питајте: Ако је мама крава, тата бик, 

како се зове њихово дете? 

Одговоре, који ће бити занимљивији у градским срединама где деца 

немају прилику да се упознају са животињама, забележите за 

портфолио. 

Покажите деци фотографије одраслих животиња и младунаца , па их 

упоређујте, посматрајте, уочавајте разлике и сличности, а онда им 

понудите и задатке са страна 167–168. 

 И овде можете применити чек – листу: 
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дете.........................испитивање од.......до............ 

  именује разликује 

домаће животиње збирно    

домаће животиње по врстама     

Домаће животиње одрасле и младунце     

 

 

5) САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ 

 

Саобраћај као тему започели смо у првом делу Игралишта 

свезналишта,  упознавањем и поделом превозних средстава. Нисте 

погрешили ни ако сте оставили да саобраћај као тему радите 

обједињено, са задацима из другог дела. Будућим ђацима је врло битно 

да науче основна правила понашања у саобраћају, као и саобраћајне 

знаке. Повежите дечје искуство о геометријским сликама са 

саобраћајним знацима ради лакшег уочавања. Веома је битно да схвате 

основну поделу саобраћајних знакова на знаке УПОЗОРЕЊА, 

ОБАВЕШТАВАЊА И ЗАБРАНЕ. То ће им бити од велике помоћи 

касније, када буду препознавали знаке на улици, да знају шта који 

значи. 

 

Задатак у Игралишту свезналишту је једноставан. Треба само 

повезати линијом знак забране са истим знаком обавештавања. Али 

пре тога је неопходно да уочи разлику између њих. Замолите родитеље 

да направе различите саобраћајне знаке. На тепиху или у дворишту, 

самолепљивим тракама нацртајте улице, раскрснице, пешачки прелаз, 

а семафор и знаке поставите на одговарајуће место. Можете имати и 

саобраћајца који ће регулисати саобраћај. Деца најбрже уче на 

конкретним примерима. Зато и искористите сваки одлазак изван 

дворишта вртића да им укажете на саобраћајне знаке и правила 

понашања у саобраћају. 

 

– Шта је семафор, шта која боја означава, шта је зебра, шта 

ради саобраћајац? само су нека од питања за портфолио. 
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Мој знак, задатак на страни 170, настао је у пракси, подстакнут 

саобраћајним знацима. Само облик повезује ову активност са 

саобраћајним знацима.  Деца, уствари, кроз свој знак , испољавају своје 

најскривеније доживљаје. Разговарајте о томе шта би они забранили и 

зашто, на шта би упозорили и кога, кога би и о чему обавестили и 

зашто је то битно. Нека задатак у радном листу буде само подстицај да 

деци понудите довољно велике облике саобраћајних знакова и пустите 

их да „отворе душу“. Опет подсећам, није битно како ће нацртати , већ 

ШТА. 

 

 

Неки из моје праксе изгледали су овако: 

 

 

                   
 

„Забрањено браћи да         „Пазите! Тата је пијан!“       „Обавестио бих  

вуку сестре за кике.“                                                        маму да не виче“. 

 

 Поразговарајте са децом када вам донесу свој знак, можда ћете 

успети да отклоните многе трауме за које и не знате да постоје код 

деце. И ако неко жели да нацрта више знакова, омогућите им. 

 

7) ВАСКРС 

 

Овај велики празник, који пада у пролеће, посвећен је 

васкрсењу Исуса Христоса. Потребно је деци објаснити зашто се слави 

јер је то тема која децу веома занима. Најпознатији обичај везан за 

Васкрс је бојење јаја. Деца воле да их боје и нека свако донесе по 

једно, већ скувано. Дајте им воштане боје, или још  боље уљани пастел  

да их осликају, а онда их заједно потапајте у боју за јаја.  

У радном листу могу нацртати и украсити јаја или нацртати 

догађаје који су везани за васкрсење . 
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8)  ЛЕТО 

 

Последње у низу годишњих доба је лето. Деца га знају по томе 

што тада са родитељима иду на море, планину , бању... На страни 173 

Игралишта свезналишта је задатак: Нацртај одлике лета. Већина деце 

ће нацртати неко своје искуство са летовања, што није погрешно. Зато 

су у наставку књиге понуђени садржаји и задаци везани за одласке на 

море, реку, село или град.  

– –Шта је море? 

– –Ко живи у мору? 

– –Да ли знаш неку бајку, цртани филм, причу у којој се помињу 

становници мора. Испричај. Нацртај . 

– –Шта су морске сирене? Да ли постоје? 

– –Да ли у свим морима на свету живе иста бића? 

– –Шта је сабљарка? –...ража  ...корал  ...краба ... ? 

– –Да ли су морски и шумски јеж браћа? Зашто?  

Док будете разговарали о мору као станишту, још много занимљивих 

питања ће се наметнути. 

 

Река је занимљива као станиште. Направите поређење са 

морем. 

– –У чему је разлика између мора и реке? 

– Каква је вода ?  

– –Да ли иста бића живе у реци? 

– –Шта живи  реци? Нацртај. 

Разговарајте о томе да ли су некада били на реци, да ли знају име неке 

реке, шта је потребно да би прешли на другу страну реке. 

– –Како се зове земља поред реке? 

– –Да ли река има почетак и крај? Како се зове почетак, а како 

крај реке? 

– Да ли се реке налазе у селу или у граду? 

– –Шта је село? 

– –Шта је град? 

– Како се зову становници села, а како становници града? 

– –У чему је разлика између села и града? 

– Да ли се разликују људи који живе у граду од оних који живе на 

селу? По чему? 

– –Опиши своје село или град. Нацртај га. 
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9) РАЗЛИКУЈЕМО СЕ... 

 

Циљ ове теме у радном листу је да се покаже да се људи 

разликују, не само по боји коже, косе, очију... већ и по томе где живе. 

Самим тим је и начин живота, облачења, исхране другачији. На једном 

крају наше планете, где је стално хладно, живе Ескими. 

– Ко су Ескими и како изгледају? Нацртај . 

– Од чега је њихова одећа, обућа и зашто? 

– Од чега су њихове куће и како се зову? Нацртај у свесци. 

– Да ли има биљака и животиња око њих, када је толико хладно? 

Повежите са песмом на слово Е са стране191. 

 

На сасвим другом крају, у потпуно супротним условима, живе 

други људи. 

– Шта је пустиња? 

– Ко су бедуини? 

– Шта је оаза? 

– Од чега је кућа ових људи? 

– Да ли у пустињи има живота?  

– Како се зове најпознатија пустињска биљка? 

– А најпознатија животиња? 

– Чему служи? 

– Како се зове испупчење на њеним леђима? 

– Да ли се и шта у њему налази? 

Нацртај камилу. 

 

Ове супротности могу бити подстицај за разговор о свим 

различитостима и о прихватању различитости. Почните питањем:  

 

– Да ли смо сви у овој групи исти?  

– По чему се све разликујемо? 

– Да ли су нам и особине различите? Како? 

 

Разговор ће се сам наметати, а сваки васпитач је способан да га 

усмери према жељеној теми. У групама са инклузијом разговарати о 

различитости деце са посебним потребама и њиховом прихватању од 

остале деце. 
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10) ЖИВОТИЊЕ ДАЛЕКИХ КРАЈЕВА 

 

Логичан наставак приче о људима из далеких крајева је 

упознавање са животињама тих крајева. Већину њих деца су видела 

само у зоо –  врту, или посредством енциклопедија и ТВ екрана. 

Понудите им обиље информација и занимљивости о тим животињама, 

слике из илустрованих часописа. 

Питајте их: 

– –Шта је сафари? 

– –Шта је камелеон и по чему је познат? 

– –Ко је краљ животиња ? Зашто? 

Ако већ нисте, пустите им да слушају: Карневал животиња – 

Камиј Сен Санса. Нека покретом прате музику. Онда им дајте папир да 

нацртају животињу на коју их музика подсећа. Упоредите са 

насловима да ли су погодили. Ако јесу, разговарајте, по чему су 

„препознали“ ту животињу. Деци која воле да цртају ове животиње, 

понудите бојице и велики папир (А3) да их нацртају и обоје. 

 

11) ЧУВАЈ ПРИРОДУ 

 

Екологија је наука о очувању животне средине. С обзиром на 

све већа загађења и на немарност људи према природи, неопходно је 

код деце  од најмлађег узраста изградити љубав према свом окружењу. 

Када шетате, укажите им на лепоту природе и потребу да се она чува. 

Разговарајте о стиховима чика – Јове Змаја који су понуђени у радном 

листу. Прочитајте им целу песму.  

– –Шта значи благодарно? 

– –Како ће то дрво да награди? 

– –Шта значи изобиље? 

 

Питајте их: 

– –Како ти чуваш своју околину? 

– –Зашто је потребно да реке буду чисте? 

– –Шта ради министар за екологију? 

– –Када би ти био министар за екологију, шта би урадио, да нам 

околина буде здрава и чиста? 

– –Шта је загађење? 

И још милион питања која вам се наметну у раду са децом. 
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Ако постоје услови направите мини врт који ће сами неговати. 

Ако нема услова, у светлом делу собе, у теглама посадите семење, 

младе саднице, луковице и пратите њихов раст и развој.  

– –Како треба да се понашамо у природи, на излету или шетњи? 

– –Да ли је добро газити траву, ломити гране, бацати смеће...? 

– –Како натерати старије да воде бригу о томе? 

– –Да ли пушење штети природи и како? 

Нацртајте плакат са поруком: Чувајмо природу и дечјим 

исказима на њему. Повежите са песмом на слово Њ са стране 211. 

 

 

 

9. ИГРОМ КРОЗ РАЗВОЈ ГОВОРА 

 
1) ВУК КАРАЏИЋ 

 

Оно што деца овог узраста треба да знају о њему је где је 

рођен, да је сакупљао народне мудрости и створио наше писмо од 30 

слова, које се зове АЗБУКА. Али, ако деца покажу интересовање, 

понудите им још занимљивости о његовом животу. 

 

Песма Вук Стефановић Караџић са стране 182 Игралишта 

свезналишта, наизглед је тешка  предшколцима. Али, анализом 

појединих речи и ситуација из песме, добићете богатство дечјих исказа 

о њиховом значењу, а деца ће је усвојити без напора. 

На пример, овако: 

   

         Шта значи :                          Шта је : 

       – продуховљен?                        – доља? 

       – бистрог ума?                          – предање? 

       – самоуко ?                                 

 

Добићете занимљиве одговоре, које ћете прибележити за 

портфолио, а ако нема тачног одговора, појасните им значење свих 

појмова. Онда могу да изговоре азбуку  (ако знају), а провера, која 

слова знају, је испод песме. 
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2) АЗБУКА 

 

На следећој страни је задатак, у којем деца треба да уоче мала 

слова, која се разликују од великих и да их заокруже. Како пажња све 

деце није иста, мање пажљиви, који нису саслушали задатак до краја, 

заокружиће сва мала слова. Немојте им рећи да су погрешили, већ им 

предочите да морају пажљивије да слушају, ако желе да се добро 

припреме за школу. Понудите им бојицу и нека ту, пред вама, бојицом 

исправно ураде задатак. Тиме ћете имати увид у то, да ли је у питању 

недостатак пажње или дете не уочава разлике. 

 

3) СЛОВА  

 

За свако слово азбуке понуђена је по једна песма из збирке  

Распевана слова,  која је добила прву награду Удружења васпитача 

Београда. У свакој песми се одређено слово помиње често на почетку, 

у средини и на крају речи, али не са римом по сваку цену, већ су веома 

смислене, нежне, поучне или духовите. Деца их веома воле и са 

лакоћом их усвајају. Неке су и компоноване и радо певане у свим 

приликама, а веома су згодне за драматизацију током завршних 

приредби предшколаца. 

 

Задатак у радном листу се разликује за свако слово, чиме се 

добија на динамичности решавања, понуђене су допуњалке, ребуси, 

доцртавања, оживљавања слова, а касније и укрштене речи. Простор 

око стихова предвиђен је за цртање појмова који почињу  тим словом.  

Испод цртежа који су понуђени, деца  треба да упишу почетно слово 

које недостаје. Посебно занимљив задатак је да оживе мало и велико 

слово. Треба да доцртавањем покажу на шта им то слово личи. Као на 

слици: 
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мало ј као рода                                             велико А као дечак 

 

Слова деца могу и да певају: весело, тужно, забринуто, 

уплашено, заљубљено, изненађено... (нарочито вокале). Могу их 

правити од својих тела, што им је посебно занимљиво. Понудите им 

што више часописа са словима различите величине, да их исецају, 

лепе, од њих састављају речи... 

Сваку од ових песама деца могу илустровати и обојити, а 

цртање појединих ликова (нпр. Жабац Жаре, Крокодил Крока... ) 

графитом или меком обичном оловком, може бити одлична графо – 

моторичка вежбица.  

На последњим странама књиге, под ознаком: ако желиш више, 

налазе се тумачења деци непознатих или занимљивих речи. 

Редослед слова у радном листу није по азбуци, већ онакав 

какав је приликом описмењавања у школи, што је још један корак 

ближе припремљености за школу. 

На страни 214 су понуђене глистице, као у математици за 

бројни низ, с тим што овде треба уписати редом сва слова азбуке. Ако 

неко не зна азбуку, помоћ може потражити на страни 183. При обради 

сваког слова, питајте децу, чега се сете када виде или чују то слово, на 

шта их подсећа и сл. Играјте са децом игру „На слово , на слово...“ где 

се то слово тражи на почетку речи , али и на крају и у средини. 
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СЛОВО Аа 

Задаци су јасни и нема неких посебних препорука за ово 

слово, осим што можете упоредити са бројевима: А је прво слово 

азбуке, а који је први број који има неку вредност? 

 

СЛОВО Мм 

Пре него што деци прочитате тумачење са последњих страна, 

питајте их шта је: 

                    –млади месец 

                    –Венера 

                    –Млечни пут 

                    –мезимица 

                    –комета 

                    –Марс 

                    –мена... 

па све одговоре запишите у портфолио, а онда им прочитајте праве 

одговоре. 

 

СЛОВО Ии 
Отпевајте Ивин воз, крећући се по соби или дворишту. 

Подсетите се из првог дела Игралишта свезналишта како се решавају 

ребуси, ако неко има потешкоћа приликом решавања овог на слово и. 

У следећем задатку треба пронаћи слово које је наопако написано,  

што је задатак за развој пажње и опажања. 

 

СЛОВО Тт 
Деца радо илуструју ове стихове у свесци. Када реше ребус, 

што им неће бити тешко јер треба да упишу само слова која су 

упознали, нека препричају истоимену бајку. Ако је ипак не знају, 

прочитајте им је и нека је препричају, јер је препричавање део 

припреме за школу. Слова која треба уписати испод цртежа налазе се 

на почетку и средини прве речи, а на крају друге. 

 

СЛОВО Оо 
Веома је занимљиво како деца цртају „осокољеног сокола“ и 

орла кога „очај обузима“. Питајте их шта то значи, и шта значи кад за 

некога кажу да има соколово око. Решење ребуса су птице које се у 

песми помињу. 
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СЛОВО Нн 

Слово треба уписати на крају и на почетку тражених речи 

испод цртежа и настојте да деца то уоче. 

 

СЛОВО Сс 
И овде, пре објашњења неких речи, питајте децу шта је: 

–саксофон 

–маестро 

–оркестар 

–престо... 

 

Понудите им музику за слушање у којима се чује оркестар у 

којем има и саксофона. Ако сте у могућности, покажите им и како 

изгледа и понудите да у свесци нацртају оркестар који су чули.  

Други део задатка је допуњалка везана за породицу. Треба 

уписати поред слике ко чини породицу. 

 

СЛОВО Ее 
Ову духовиту песмицу о Ескимима повежите са истом темом 

из света око нас и питајте децу: 

–шта је клима? 

–шта су беле ноћи? 

–шта је мода, а онда им све разјасните уз помоћ речника на странама 

215 – 217. 

 

СЛОВО Рр 
Примећујете да са сваким наученим словом расте и број слова 

која треба уписати у допуњалке. Тако је већ од овог слова, јер су деца 

упознала довољно слова да творе речи. За решење ребуса имају 

помоћна слова па неће бити тешко да упишу ружа и роса. Допуњалке 

су постављене тако да слово Р треба уписати на почетку, у средини и 

на крају речи. 

 

НАПОМЕНА: 

С обзиром на цртеж прве допуњалке деца неће погрешити без 

обзира да ли упишу РУЖА или РУЖЕ. 
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СЛОВО Јј 

Ова песма је погодна за разговор о другарству, несебичности, 

па поразговарајте са децом да ли је јежић добро поступио и шта би се 

могло десити да није. Слово Ј у допуњалкама треба уписати на 

почетку, у средини и на крају речи. Настојте да деца то уоче. 

 

СЛОВО Уу 

Ова песма може подстаћи и разговор о Београду, о његовим 

рекама, али и за корелацију са светом око нас и темом : ИДЕМ НА 

РЕКУ ДА...  

Проверите да ли знају шта значи стих: „и срмом пуни јој 

скуте...“, шта је луг, ушће, Црно море... 

 

СЛОВО Лл 

Задатак код овог слова је да упишу прво слово сваког појма 

који је цртежом представљен, а слова до којих још нисмо дошли, 

уписана су као пример шта се тражи. 

 

СЛОВО Љљ 
Поред песме треба уписати слово на почетку речи љубичица, а 

испод је задатак са препознавањем боја. Џемпер треба обојити 

љубичастом, трешње црвеном, сунце жутом, лист зеленом и цвет 

наранџастом бојом. 

 

СЛОВО Шш 

Допуњалка  је приказана као укрштеница, где се са сваким 

редом повећава реч за једно слово, све речи почињу словом Ш. 

 

ШАЛ 

ШОЉА 

ШЉИВЕ 

ШИШМИШ 

ШЕШИРИЋ 

ШТИПАЉКА. 

 

Решења ребуса су:   ШНАЛИЦЕ и ШИБИЦА. 
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СЛОВО Гг 

И ову песму деца воле да илуструју и може бити добра графо – 

моторичка вежба ако им понудите графит или меку оловку и настојите 

да са што више линија нацртају „гргуравог и гаравог Гагу“ и снег. 

Решења ребуса су: ГЛАВА и ГЛИСТА. 

 

СЛОВО Пп 

Још један другачији задатак од осталих, где дете треба да уочи 

слово П на почетку и у средини сваке речи и покуша да га повеже са 

одговарајућом сликом. Настојте да деца пронађу што више речи које се 

завршавају словом П. 

 

СЛОВО Зз 
У песми на слово З нема ниједне речи која се завршава тим 

словом. Подстакните децу да у игри речима пронађу речи које се 

завршавају словом З. 

Зубобоља може бити повод за разговор о потреби неге зуба, 

редовном прању зуба, здравој исхрани и редовном одласку код зубара 

пре но што зуб заболи. 

Решење допуњалке је ЗМАЈ. 

 

СЛОВО Вв 
Од понуђених слова деца треба да обоје само слово В и да 

упишу то слово где недостаје на слици испод. Слово В је деци 

занимљиво за оживљавање. 

 

СЛОВО Кк 
Песма на слово К може подстаћи препричавање приче о Петру 

Пану и осталим ликовима из те бајке, а и сама је погодна за 

драматизацију. Деца треба да упишу слово К у речима поред песме и 

да нацртају још нешто што почиње тим словом. А испод треба да 

пронађу и обоје слово које се крије испод маски. 

 

СЛОВО Дд 

Око песме деца треба да нацртају речи које почињу словом Д , 

упишу слова која недостају на почетку и на крају речи. А испод је 

укрштеница која им личи на торту и треба да упишу слова која 

недостају:  
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ДАН 

ДРВО 

ДУГМЕ 

ДОМИНА 

ДЕТЛИЋИ 

ДЕТЕЛИНА. 

 

 

СЛОВО Бб 

И ова песма је сликовита за илустровање у свесци и за 

повезивање са природним појавама које могу изазвати непогоде: олуја, 

поплава, грмљавина, муња... Испод, деца треба да уоче да све три речи 

имају исти број слова, да се б налази на истом месту, али променом 

других гласова (слова) мења им се значење. 

 

СЛОВО Чч 

Поред цртежа треба уписати слова која дају назив онога што је 

на њима, а почиње словом Ч. 

 

СЛОВО Ћћ 

Цртежима је дат пример речи које у средини и на крају имају 

слово ћ, а деца треба да нацртају нешто што почиње  тим словом. 

У допуњалки испод песме деца треба да уоче и упишу велико 

и мало слово ћ на почетку речи која се добија уписивањем почетног 

слова онога што је нацртано, а гласи: ЋУРКА. 

 

СЛОВО Хх 
Занимљива укрштеница која личи на слово Х, захтева од деце да 

упишу слова која недостају, а дају име појмова који су нацртани:  

 

ТЕПИХ

ХЛЕБ

ХАЉИНА

ХУЛАХОП
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СЛОВО Ж ж 

Ова песма има и музичку пратњу и деца је просто обожавају. 

Радо је драматизују, илуструју, а омиљени лик им је Жабац Жаре. 

Песма има за циљ да насмеје и забави, али и да упозори на избор 

правих вредности, које су у животу, све чешће подређене 

материјалним вредностима. Понудите деци да на великом папиру 

нацртају Жарета, како га замишљају у песми. 

Решење ребуса је ЖАБА. 

 

Укрштеница је, због динамичности понуђена обрнуто од 

досадашњих, сада се број слова у речима смањује за једно слово: 

 

ЖИРАФА 

ЖАОКА 

ЖАБА 

ЖИР. 

 

СЛОВО Фф 
И овде, поред духовите песме, налазе се речи које почињу 

словом Ф, а деца треба да уоче да се мало и велико слово разликују. 

Решење допуњалке испод је ТУФНЕ и ФОКА. 

 

СЛОВО Цц 
Да би деца решила ребус треба да се подсете математике и 

значења знака >(веће). Понуђене су две могућности, да решење 

нацртају и допишу слова. Решење је ЦВЕЋЕ. 

Играјте игре речима „На слово, на слово...“ где је слово Ц на 

почетку, у средини или на крају речи. 

 

СЛОВО Њњ 
Песма је одличан увод у разговор о очувању природе, па је 

повежите са задатком из света око нас са стране 180. 

Решења ребуса су: ЊУШКА и ЊИВА. 

 

СЛОВО Ђђ 
Проверите да ли деца знају шта је  ђерђеф, ђердан, ђурђевак и 

запишите њихове исказе. 

Када упишу слова која недостају, добиће речи ГРОЖЂЕ, 

ЂУРЂЕВАК И ЂЕВРЕК. 
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Велико и мало ђ погодни су за оживљавање, па их понудите 

деци као задатак за свеску. Нека наброје и нацртају што више речи које 

имају то слово на различитим местима у речи. 

 

Сваки пут, када упознајете неко слово кроз песму из 

Игралишта свезналишта, потражите објашњења на странама 215 – 

217. Али претходно проверите дечје искуство о томе, због занимљивих 

израза и дечје представе света, па заједно са њима пронађите појам из 

те песме. 

Можете се и независно од тога, играти квиза „свезналице“ са 

децом која то желе. 

Поред сваког слова азбуке забележите уз име детета: 

препознаје велико и мало слово, 

пише правилно/ неправилно велико и мало слово, 

повезује слова у речи, 

чита ... 

и тако ћете и на овај начин употпунити портфолио. 
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