МАТЕМАТИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ
• Математичко закључивање – извођење закључака – мисаона операција којом се на основу
неколико тврђења добија ново тврђење.
• Полазно тврђење – претпоствака, премиса.
• Новодобијено тврђење – закључак, последица.

• Математичка тврђења могу бити:
а) појединачна – односе се само на један математички појам.
Пример:
Број 5 је прост. Број 13 је напаран.
б) партикуларна – односе се на већи број елемената датог скупа математичких појмова. Препознају се по
употреби квантификатора ∃ - неки, постоји.
Пример:
Неки парни природни бројеви су мањи од 15.

в) општа – односе се на све елементе датог скупа објеката или математичких појмова. Препознају се по
употреби квантификатора ∀ - сваки, за сваки, било који..
Пример:
Сваки паран број је дељив са 2.
У сваком троуглу два његова угла су оштра.

МАТЕМАТИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ
1. Индукција (лат. Inductio – побуђивање) – извођење закључака од појединачног ка општем
Пример:

Знајући да су супротне странице правоугаоника, ромба и ромбоида међусобно једнаке и
да су сви они паралелограми, можемо закључити да су супротне странице паралелограма
међусобно једнаке.

• Код непотпуне индукције закључак се изводи на основу разматрања само неколико
елемената скупа.
Пример:

На основу неколико примера са конкретним бројевима, можемо извести закључак о
комутативности сабирања природних бројева.
• Истинитост општег закључка изведеног непотпуном индукцијом није загарантована. Такве закључке
треба третирати као хипотезе.
Пример:
Проверити следећи закључак: „Производ два природна броја је већи од својих чинилаца.“.

• Потпуном индукцијом закључак се изводи на основу сагледавања свих елемената датог
скупа. Правилном применом потпуне индукције добијају се истинити закључци.
Пример:

Знајући да правоугли троугао има 2 оштра угла, тупоугли троугао има 2 оштра угла и
ошторугли троугао има 3 оштра угла, можемо извести (тачан) закључак да су у сваком
троуглу два угла оштра.

МАТЕМАТИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ
2. Дедукција (лат. deductio - смањење) – извођење закључака од општег ка посебном.

• Уопштени поступак при дедуктивном занивању научних истина и појмова:
• Издвајање неколико основних (полазних) појмова,
• Дефинисање свих других појмова помоћу основних или других већ дефинисаних појмова,
• Одређивање и формулисање истина у виду аксиома,
• Извођење и доказивање осталих тврђења из аксиома или других већ доказаних тврђења.
Пример:
1) (∀a,b,c ∈N), (a+b)∙c=a∙c+b∙c – опште тврђење,
2) 5,8,13 ∈N – партикуларно тврђење,
3) (5+8)∙13=5∙13+8∙13 – изведено појединачно тврђење.
Пример:

1) Бројеви чији је збир цифара дељив са 3, дељиви су са 3.
2) Збир цифара броја 8001108 је дељив са 3.
3) Број 8001108 је дељив са 3.

• Дедукција и индукција се примењују у оквиру комбинованог дедуктивно-индуктивног
приступа.

МАТЕМАТИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ
3. Аналогија (грч. – сродност, сличност) – закључивање о сличности објеката по некој особини
на основу већ познате сличности тих објеката по неким другин особинама.
• Шематски приказ закључивања:
А има вредности a, b, c, …, x, y;
В има вредности a, b, c, …, x;
Вероватно је да ће и В имати вредност y.

Пример:

Размотрити сличне особине квадрата и правоугаоника и одговарајуће закључке по питању
описане кружнице.

• Закључивање по аналогији је исправно само ако се у обзир узимају суштинска (битна)
својства.
• Закључивање по аналогији може довести до нетачних резултата ако се особине коначних
скупова примене на бесконачне скупове.
Пример:

Размотрити могуће закључке о вредности бесконачног збира
Ѕ = 1 – 1 + 1 – 1 + ...+ 1 – 1 + ...

МАТЕМАТИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ

*****

НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

• Принцип – полазно, руководеће начело којим се уређују субјективни и објективни услови
наставе.
• Наставни принципи нису хијерархијски подељени по било ком критеријуму. Добри резултати
у настави се постижу остваривањем свих дидактичких принципа.
1. Принцип научности – обавеза заснованости садржаја и метода наставе на математици као
науци.
•

•

Садржаји наставе математике треба да одговарају достигнутом степену и потребама развоја
математичке науке.
Интерпретација наставних садржаја треба да одговара узрасним могућностима ученика.

2. Принцип систематичности и поступности
•

•
•

Математичке садржаје треба обрађивати по одређеном логичком редоследу, са унутрашњом
логичком везом међу наставним темама.
До систематичних математичких знања ученици треба да долазе постепено, у складу са
основним дидактичким принципом: од познатог ка непознатом, од ближег ка даљем, од лакшег
ка тежем, од једноставнијег ка сложенијем, од конкретног ка апстрактнијем.
Поступност – постепено проширивање и продубљивање наставних садржаја при преласку
ученика у више разреде.

НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
3.

Принцип очигледности – деловање којим се апстрактни математички садржаји трансформишу у
емпиријске (перцептивне) са циљем њиховог приближавања искуственом спознавању.
• Потребно га је примењивати због природе математичких садржаја и нивоа интелектуалниог развоја
ученика.
Пример:
Размотрити материјализацију и дематеријализацију појма праве.
• Правила примене принципа очигледности:
• Усмеравати ученике да кроз целовито посматрање предмета, цртежа уочавају што више битних
особина изучаваног појма.
• Варирати небитне особине како би се оне занемариле.
• Избегавати прекомерну и неодговарајућу употребу очигледних наставних средстава, јер то може
одвући пажњу ученика од битних обележја и довести до погрешних уопштења и закључака.
4. Принцип индивидуализације наставе
• Узимати у обзир појединачне разлике међу ученицима, усаглашавати и варирати методе и
педагошке поступке према тим разликама, како би сви ученици напредовали својим темпом и у
складу са својим могућностима.
• Успешност ученика ПНМ у многоме зависи од тога колико она уважава индивидуалне могућности и
интересовања ученика.
• Повезан је са (условном) диференцијацијом одељења у групе – може се применити у свим етапама
рада.

НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
5. Принцип свесне активности ученика
• Мотивација ученика за активно усвајање насттавне материје, формирање правилног односа
према настави и спремности за учење.
• Да би дошле до изражаја потенцијалне могућности ученика, наставник треба да подстиче
следеће активности ученика:
•
•

•

Анализа битних особина математичких појмова,
Упоређивање појмова, особина, поступака, по општости и различитости, примена индукције и
дедукције.

Ради подстицања свесне активности ученика, при организацији и реализацији наставе
потребно је:
•
•
•

•
•
•

Обраду нове материје почињати постављањем проблема који повезују већ изучену и материју која
треба да се обрађује.
Изучавање нове материје заснивати на искуствима ученика.
У настави примењивати разноврсне методичке активности, посебно оне које дају повољније услове за
самосталан рад ученика.
Код ученика неговати истраживачки дух и стваралачки приступ.
Навикавати ученике на критички однос према свом раду.
Давати неопходна упутства за решавање задатака за које се претпоставља да ће ученици имати
потешкоће при решавању.

НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

6. Принцип трајности знања
• Знање мора да има карактер трајности, како би могло да буде применљиво и да послужи
као предзнање и претпоставка за усвајање нових знања.
• Трајност знања зависи од начина њиховог стицања.
• Да би знања била трајна потребно их је понављати утврђивати.
•
•
•

Притом материју треба поделити у логичке целине,
Истицати само карактеристичне делове материје,
Материју приликом понављања повезивати са раније изученом материјом.

НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПНМ

*****

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ
• Компоненте наставног рада којима се дефинишу односи и учешће наставника и ученика у наставном раду.
• Постоје директни – фронтални и индиректни – индивидуални, рад у паровима и групни рад.
• ФРОНТАЛНИ облик рада
• Истовремени рад свих ученика на истом градиву под руководством једне особе,
• Изводи га наставник или ученик који ради на табли,
• Најчешће се користи при обради новог градива; неоправдано се често користи и при решавању задатака,
• Предности: економичност, практичан при задавању упутстава и објашњења, осећај једнакости и
заједништва, олакшано посматрање свих ученика, једноставна примена.
• Мане: учење се прилагођава „просечним“ ученицима, присиљава све ученике на исти темпо рада,
пасивизација већине ученика, слаб увид у активности ученика.
• ИНДИВИДУАЛНИ облик рада
• Сваки ученик ради самостално,
• Индивидуални и индивидуализовани рад,
• Најчешће се примењује при вежбању, понављању и писменом проверавању.
• Предности: омогућава идивидуализацију, рад ученика властитим темпом, развија самосталност, подстиче
активност ученика, посебно интелектуалну.
• Мане: често заморан ако се примењује предуго, недостатак комуникације, недостатак помоћи ученицима
који не успевају да реше проблем.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ

• РАД У ПАРОВИМА
• Два ученика (у истој клупи) раде на истом задатку,
• Најчешће се примењује код вежбања и понављања.
• Предности: тиха комуникација која не нарушава концентрацију, лако се комбинује са осталим облицима
рада, сузбија монотонију.
• Мане: ученици често не желе или нису оспособљени за заједнички рад, слабији увид у рад појединог
ученика („паразитирање“).
• ГРУПНИ РАД
• Групе од 4 до 6 ученика, хомогене и хетерогене групе,
• Различити начини поделе у групе – случајним одабиром, према способностима, унапред испланирана...
• Потребно је одредити улоге у групи, како би сви били укључени у рад групе. Улога наставника је да буде
координатор међу групама. Ученици у истој групи раде на заједничком циљу.
• Предности: развијање вештина комуникације, ученици уче изражавање, слушање, рад на заједничком
циљу, међусобно уважавање и разумевање,
• Мане: чести проблеми са дисциплином, доминација одређених ученика, слаба контрола успеха појединих
ученика, не одговара свим ученицима.
• Особине успешног тима:
• Јасно и транспарентно дефинисани општи и специфични циљеви, општа и појединачна одговорност,
• Успешан лидер,
• Отворена комуникација, ефикасно доношење одлука,
• Међусобно поверење, конструктивно решавање конфликата.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ

• Покушајте самостално да објасните загонетку, упоредите, затим, свој закључак са закључком колеге/колегинице
у клупи. На крају, упоредите закључке на нивоу целе групе.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ
• КОНЦЕПТ НАСТАВЕ ЈА – ТИ – МИ (УЛМ, БАУХ):
• Ја – индивидуални рад ученика; треба поспешивати активно учење, јер сваки ученик са собом
уноси посебне елементе (предзнање, интересовања, способности), тако да се учење разликује
код сваког појединца.
• Ти – рад у паровима; не треба занемаривати способности комуникације и кооперације, јер су
оне битне и за боље разумевање материје и у друштвеном понашању. Разговор са партнером
(или у мањој групи) помаже у бољем разумевању проблематике, попуњавању празнина и
продубљивању стечених знања.
• Ми – разговор на нивоу разреда; ово је прилика да ученици своје резултате представе другима,
упореде их и употпуне. Тек у овој фази, уколико је потребно, наставник преуређује и
комплетира резултате до којих су дошли ученици.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ

*****

УТИЦАЈ ТЕОРИЈА РАЗВОЈА МИШЉЕЊА НА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПНМ
•

ЛИТЕРАТУРА

•

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЗА ПОЧЕТНУ НАСТАВУ МАТЕМАТИКЕ

•

Ибро Ваит, Еуген Љајко

•

Учитељски факултет Лепосавић, 2018

•

Странице 84-102 (обратити пажњу на примере!!!!)

•

Консултације сваке вечери од 22,00 до 23,30 на мејл:

•

branislav.randjelovic@pr.ac.rs

НАЈАВА ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА
(предиспитна обавеза)

*****

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 2020
13.04.2020.
•

Пробни први колоквијум је дат на последњем слајду (5 питања и 5 задатака)

•

Сваки студент сам ради пробни колоквијум, као самопроцену свог знања

•

Пробни колоквијум се не оцењује од стране наставника

27.04.2020. Први колоквијум
•

Први колоквијум се ради у термину предавања, од 11,30 часова (5 питања и 5 задатака)

•

Ради се он-лајн, путем рачунара и неке интернет платформе (ZOOM, WEBEX…)

•

Трајање колоквијума је 30 минута

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 2020
•

Студенти треба да обавезно имају на располагању рачунар, камеру, звучнике, стабилну
интернет везу

•

Алтернатива, уместо рачунара, је мобилни телефон и стабилна интернет веза

•

Студенти испред себе имају само папир (дволисницу) за писање А4 формата и оловку

•

За време трајања колоквијума укључена је камера, како би наставник све време могао да
види и прати рад сваког ученика и увери се у самосталност при раду.

•

Наставник чита питање по питање и даје студентима по 2 минута између свака два питања
да напишу одговор.

•

Наставник затим чита задатак по задатак и даје студентима по 3 минута између свака два
задатка за решавање сваког задатка

•

По завршетку рада, у року од 5 минута, студенти морају да сликају све странице свог рада и
да пошаљу наставнику или на мејл или на вибер.

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ПРОБНИ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ
1.

Наведи бар једну дефиницију методике наставе математике.

2.

Скицирај и објасни педагошки троугао и педагошки тетраедар.

3.

Које су компетенције наставника математике?

4.

Наведи нивое постигнућа образовних стандарда и укратко их опиши.

5.

Које су карактеристике стадијума конкретних операција по Пијажеу?

6.

Одреди законитост по којој се ређају чланови низа и напиши следећа два члана: 15, 29, 57, 113, 225, ____, ____.

7.

Користећи четири основне рачунске операције и бројеве 18, 2, 37 и 25 напиши израз који ће имати вредност: а) 3, б) 48.

8.

Користећи цифру 7 четири пута, знакове рачунских операција и заграде, представи све бројеве од 0 до 10.

9.

Допунити магични квадрат тако да збир бројева у свакој колони, врсти и дијагонали буду једнаки.
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10. Израчунај шестину збира, деветине броја 189 и трећине броја 99.

