ИГРА У ФУНКЦИЈИ ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
- Игра је водећа активност у детињству и има централно место у васпитно-образовном
(В-О) раду у предшколским установама.

- Слободно смишљена, изабрана или усвојена психофизичка делатност одређеног
садржаја и циља, при којој форме кретања омогућују јединки да испољи своје тежње,
а пружају јој и задовољство, независно од напора и неугодности које из те делатности
произилазе.
- У игри средства доминирају над циљевима.
- Непродуктивна је, непоновљива и неизвесна.
- Нема фрустрације ни страха од неуспеха.

- Свесно и организовано коришћена игра у В-О раду је метода учења.
- Таквом игром се постиже трајно деловање на структурисање средине и атмосфере.

ИГРА У ФУНКЦИЈИ ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
- У том циљу треба уважавати суштинске одлике дечје игре:
1. У игри дете има највећи степен слободe и самосталности,
2. Мотив игре примаран је у односу на њен исход,
3. Експресивност понашања као израз унутрашње потребе, а не као реакција на
спољне стимулансе,
4. Дивергентност понашања.
- У игри долази до изражаја осећај пријатног узбуђења који произилази из откривања
раније непознатих правилности у односима и појавама.

- Математичке (логичке) игре – игре са различитим геометријским облицима у којима
се оперише са бројевима, величинама и просторним односима.
- Активности организоване по узору на школу су стране детету предшколског узраста и
могу изазвати негативне ефекте на његов сазнајни развој.
- Насупрот томе, у игри дете неуспех не доживљава трагично.

ИГРА У ФУНКЦИЈИ ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
- Култивисање игре представља настојање васпитача да игра добије већу педагошку
вредност.
Начини култивисања игре:
1. Структурисање средине – обезбеђивање повољних околности и амбијента за игру,
разноврсност средстава,
2. Култивисање симболичких
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3. Култивисање дечје игре средствима која се налазе у науци и уметности.
- Култивисање игре се изводи како применом традиционалних модела игара, тако и
одабиром играчака “засићених” математичким мотивима и садржајима:
- Играчке које је могуће користити у више варијанти,
- Математика је свуда око нас, па је не треба вештачки уносити у дечје активности – “само
природно  “...

ИГРА У ФУНКЦИЈИ ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
- Игра којом желимо да утичемо на интелектуални развој детета треба да буде што
садржајнија и поставља пред дете одговарајуће захтеве које оно може да испуни.
-

Пожељно је режирати “лакше” и “теже” варијанте игара.

- Оплемењене и култивисане математичке игре – дидактичке математичке игре.
-

Притом треба очувати све њене психичке потенцијале без нарушавања њене спонтаности,
креативности и позитивних емоција.

- Дидактичке игре су, поред поседовања општих својстава игара, конструисане тако да
садрже интелектуалне активности ради потпомагања интелектуалног развитка.
-

Подстичу интелектуалну активност детета,
Захтевају дужу концентрацију и намерну пажњу ради стицања сазнања о квантитативним
односима и просторним облицима дате В-О ситуације,
Захтевају памћење и уважавање правила,
Захтевају познавање елементарних математичких садржаја за решавање постављених
задатака,
Подстичу развој самоконтроле, правилног резоновања, брзог и адекватног интелектуалног
реаговања,
Доприносе стицању, проверавању, кориговању и утврђивању логичко-математичких сазнања и
развијању елементарних математичких појмова.

ИГРА У ФУНКЦИЈИ ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
- У циљу адекватног организовања и извођења дидактичких игара у вртићу је
неопходно обезбедити следеће услове:
1. Структура игре треба да је примерена узрасту детета.
◦

Средњи степен новине, средњи степен тежине, ...

2. Правовременсот и адекватан амбијент игре.
◦

Утицај доба године, доба дана, места одржавања игре.

3. Обезбедити довољно просторa за игру.
4. Обезбедити довољне количине адекватних средстава (дидактничких материјала),
како би се избегло сукобљавање деце.
5. Комбиновати два или више положаја деце.
6. Васпитач треба да буде у стању да обезбеди услове за неометано одвијање игровних
активности, подстакне их, усмери, обогати и покрене ка вишим развојним нивоима.

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИГРАЧКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОЧЕТНИХ
МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
- Дидактички материјал – разноврсни конкретни материјал у В-О процесу с изразитом
дидактичком функцијом и наменом.
-

И играчке, када се користе у функцији подучавања, третирају се као дидактички материјал.

Класификација дидактичких материјала с обзиром на специфичност циљева, задатака и
садржаја В-О активности:
1. Специјализовани дидактички материјали за почетно математичко образовање: жетони, обојени
штапићи, логички блокови, рачунаљке, бројне слике, “бројни” низ, модели геометријских фигура
и тела, колекције, ...
2. Природни материјали погодни за изазивање, подстицање, усмеравање и одржавање
манипулативних и мисаоних активности: плодови, лишће, цветови, штапићи, каменчићи,
кристали, ...
3. Предмети свакодневне употребе: играчке, конструкторске играчке, играчке које представљају
алате и употребне предмете.
4. Необликовани материјали за изграђивање различитих предмета и облика: пластелин, глина,
песак, хартија, стиропор, ...

• Успешно почетно математичко образовање могуће је остварити само уз складну употребу
и адекватно коришћење средстава, примерено циљевима и задацима.

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИГРАЧКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОЧЕТНИХ
МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
Специјализовани дидактички материјали и играчке
• Учила изграђена било индустријски, било од стране васпитача и деце са наменом
подстицања когнитивног развоја предшколске деце у вртићима.
1. Мала математика: дидактичка колекција различитих елемената израђених у облику
пластичних плочица које представљају познате фигуре.
•

Поседује велику бројност и разноврсност елемената, помаже превазилажењу перцептивних
механизама и ствара претпоставке за прелазак когнитивних процеса деце на више облике.

2. Мала геометрија: колекција плочица геометријских облика – кругова, троуглова,
квадрата, правоугаоника, петоуглова и елипса у пет боја и две величине.
•

Погодна је за операције са скуповима, формирање појма броја, вршење класификације,
серијације.

3. Логички блокови (Динесови блокови) у четири облика (круг, квадрат, правоугаоник,
троугао), три боје (плава, црвена, жута), две величине и две дебљине.
•

Погодна је за развијање логичког мишљења, формирање појма броја и појмова геометријских
фигура.

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИГРАЧКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОЧЕТНИХ
МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
Специјализовани дидактички материјали и играчке
4. Обојени штапићи (Кизнерови штапићи, енглеска рачунаљка) – обрати пажњу на
распоред боја. Какво значење имају боје у том распореду?

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИГРАЧКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОЧЕТНИХ
МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
Специјализовани дидактички материјали и играчке
5.

Бројни низ – сталак са вертикално учвршћеним штапићима на које су нанизани колутови
◦

Погодан за схватање низа природних бројева.

6.

Рачунаљке – обично су намењене за почетну наставу математике, не и за предшколски узраст.
Руска рачунаљка је модификована за предшколски узраст.

7.

Бројне слике – картице са нацртаним кружићима (тачкицама) и сликама разних предмета.
◦
◦
◦

8.

Слагалице
◦
◦

9.

Лајеве слике – тачкице рашчлањене у скупинама по 4 (зашто по 4?),
Бројчани предмети на картицама уместо тачкица,
Комбинације.
Хајневертсова слагалица – 49 плочица – слика са скуповима до 5 елемената
“Шарене бројке” – плочице са утиснутим бројевима, комбинација слагалице и уметаљке.

Серије предмета – погодне за уочавање величине, вршење серијације, уочавање релације
поретка.

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИГРАЧКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОЧЕТНИХ
МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
Специјализовани дидактички материјали и играчке
10. Модели тродимензионих геометријских фигура.

11. Конструктори – полуструктурирани и структурирани блокови разних облика и величина, рецимо
“стотица”, лего коцке, ...
◦

Делови које је могуће састављати и растављати развијају способност анализе и синтезе и омогућавају
организовање запажања, што је основа за мисаоне процесе карактеристичне за практичну
интелигенцију.

12. Стоне штампане играчке у разним облицима и варијантама:
◦
◦
◦
◦
◦

Користе се у друштвеним и играма стратегије (уз одговарајуће прилагођавање узрасту деце),
Играчке са фигурама и коцком,
Карте – меморија, бројимо, ...
Домино – поједностављен, прилагођен узрасту деце,
Танграми, мозаици, логичке коцке, ...

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИГРАЧКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОЧЕТНИХ
МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
Вредност дидактичко-игровног материјала доћи ће до изражаја ако васпитач добро уме да га
користи, зна његову едукативну вредност и пружа га деци на прави начин, тј:
•

Уме да пружи прави материјал у право време,

•

Обезбеди довољно материјала, простора и времена, како би деца развила своју активност,

•

Правилно организује активности обезбеђујући сваком детету неометано деловање,

•

Сачува неусиљеност, природност и радост деце

Методички захтеви за избор и примену дидактичких материјала у В-О раду:
• При избору и коришћењу дидактичког материјала водити рачуна о степену развијености
когнитивне структуре предшколског детета, као и о циљевима, задацима, активностима и
садржајима В-О рада.
• Дидактички материјал треба да допринесе развоју интелектуалних функција, сензорних и
моторних способности, упознавању предмета и појава, побуђује интересовање за квантитативне
односе, просторне релације или величине.

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИГРАЧКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОЧЕТНИХ
МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
Препоручени редослед коришћења дидактичких материјала и играчака у процесу развијања почетних
математичких појмова:
1. Предмети којима се деца користе у свакодневном животу,
2. Модели тих предмета,
3. Апликације и слике којима се врши представљање квантитативних, односно просторних односа, облика
и димензија,
4. Симболички материјали – графички и шематски прикази математичких појмова

При избору и коришћењу дидактичких материјала треба се придржавати следећих захтева:
1.

Да је примена дидактичких материјала у функцији оптималне реализације В-О циљева и задатака –
формирања и развоја конкретних елементарних математичких појмова,
Да су изабрана средства у складу са узрастом деце и у менталном и у естетском погледу,
Да су примерени природи дечје активности,
Да побуђују интересовања и подстичу активности деце,
Да су разноврсни и да се користе у различитим педагошким ситуацијама,

2.
3.
4.
5.
•

6.

Давање стално истог типа дидактичког материјала може довести до функционалног везивања деце за један прототип, што подсећа
на дресуру.

У почетку давати онај и онакав материјал какав је васпитачу служио за демонстрирање, а у каснијим
фазама користити разноврсније дидактичке материјале.

