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Поводом стоте годишњице од рођења Бранка Ћопића, први део Зборни-
ка радова Учитељског факултета у Ужицу посвећен је стваралаштву једног 
од најзначајнијих југословенских и српских књижевника. Рођен је 1. јануара 
1915. године у подгрмечком селу Хашани код Босанске Крупе. Основну школу 
завршио је у родном месту, нижу гимназију у Бихаћу, а Учитељску школу по-
хађао је у Бањој Луци, Делницама, Сарајеву и Карловцу. На Филозофском фа-
култету у Београду дипломирао је 1940. године.  

Бранко Ћопић остао је без оца веома рано, с четири године, и тај губитак 
ће у значајној мери утицати на његов каснији живот. После очеве смрти, зајед-
но с млађим братом и сестром, живео је са мајком Сојом, дедом Радом и стри-
цем Ниџом, у чијим причањима је нашао инспирацију за своје књижевно дело. 
Приче деде Рада, „личке причалице“, инкорпориране су у пишчево приповеда-
ње, док остали укућани и читав подгрмечки свет представљају галерију ликова 
у његовим књижевним радовима.  

Ћопићева прозна дела, инспирисана подгрмечким завичајем, прожета су 
лириком и живописним реалистичким сликањем сеоског живота и менталитета 
људи са села. У приповеткама са ратном тематиком надахнуто је описивао рат-
не подвиге, мучеништво и самопрегор својих јунака.  

Прво штампано дело објавио је са четрнаест година, у омладинском ча-
сопису Венац, 1928. године. Током рата био је ратни дописник, после рата неко 
време уредник листа Пионир у Београду, а потом је почео професионално да се 
бави књижевношћу.  

Педесетих година почео је да пише и оштро критички интониране сати-
ричне приче. Јеретичка прича објављена у Јежу покренула je лавину осуда 
писца од стране политичког естаблишмента.  

Бранко Ћопић објавио је више од 30 књига за децу, а дела су му прево-
ђена на више од десет светских језика. Добитник је бројних књижевних награ-
да. Од Академије седам уметности награду за кратку причу, своју прву књи-
жевну награду, добио је 1938, да би већ наредне године добио Ракићеву, а по-
том и Награду Српске краљевске академије (1940). Добитник је Награде АВ-
НОЈ-а, а НИН-ову награду за најбољи роман добио је 1958. године за дело Не 
тугуј, бронзана стражо. Његошеву награду добио је 1972. за антологијску 
збирку приповедака Башта сљезове боје.  
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Живот је окончао самоубиством у Београду, 26. марта 1984. године, у 69. 
години. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.  

Од 1968. године био је члан САНУ. Овој културној установи поклонио 
је стан у Улици краља Милана 23, у којем је живео од 1972. године до смрти. 
Био је члан и Академије наука и уметности Босне и Херцеговине.  

Бранко Ћопић сматра се једним од највећих писаца за децу рођених на 
југословенским просторима. Главнина његовог прозног опуса хумористички је 
интонирана, а инспирацију је налазио у природи и менталитету људи свога 
краја, који и у најтежим животним тренуцима умеју да сачувају ведрину и да 
се насмеју и властитој невољи. 
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Проф. др Миомир З. Милинковић 
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ХУМОР У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ БРАНКА ЋОПИЋА∗ 

Апстракт: Бранко Ћопић (1915–1984) је у својим књижевним радови-
ма исписао мемоаре свога детињства. Налазећи у том периоду неисцрпно 
врело инспирације и уверен да су погледи на свет хумористе и детета веома 
слични, деци је подарио дела пуна ведрине и хумора. Предмет овог рада су 
особености хумора у Ћопићевој поезији за децу. Анализа елемената умет-
ничке структуре (језичкa комикa, обликовањe комичних јунака, комичне си-
туације и сл.) потврдиће да је Бранко Ћопић један од најизразитијих хумо-
ристичких писаца у српској књижевности. 

Кључне речи: Бранко Ћопић, поезија за децу, хумор, нонсенс, апсурд и 
парадокс. 

 

Својим првим публикованим књижевним радовима – збиркама припове-
дака Под Грмечом (1938) и Борци и бјегунци (1939) – као и романима и припо-
веткама објављеним после рата, Бранко Ћопић је наговестио основне теме свог 
књижевног рада: завичај, детињство, рат, народноослободилачка борба и „хумо-
ристичко-сатирични поглед на савремене прилике“ (Бандић 1985: 413).  

Објавивши 1939. године збирку анималистичких бајки У царству 
лептирова и медведа, Ћопић ће назначити своје опредељење за свет детињ-
ства, који ће бити једно од најзначајнијих врела инспирације овог писца. Отуда 
су сви проучаваоци српске књижевности за децу указивали на значај Ћопиће-
вог дела, посебно наглашавајући да се оно наметнуло као „велика метафора 
дјетињства“ (Идризовић, Јекнић 1989: 35), те да је у неким елементима ствара-
ња, „поготово у жанровском богатству поетских садржаја“, надмашио и Змаја, 
који је у време када се Ћопић појавио, био и даље образац поетског стварања 
за децу (Милинковић 2010: 283).  

Бранко Ћопић је био занет детињством, које је било непресушни извор ње-
говог надахнућа, и то не само његово „босоного“ детињство, него и „једно сањано, 

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перпективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије. 
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измишљено, идеално стање људског живота“ када се „живот схвата и живи као 
игра, немирлук и слобода“ и када је „живот слободан као маштање и леп као 
сан“ (Јеремић 1985: 423). У сећањима на детињство Ћопић је налазио уточиште од 
суморне свакодневице, животних недаћа и проблема. И тврдио је да се од „не-
људског свијета човјек спасава враћањем у дјетињство“ и стварањем визије неког 
новог, бољег и „људскијег“ света од онога који га окружује (Ћопић, према: Ченгић 
1987: 217). Он је гајио и утопистичку веру у могућност човековог моралног прео-
бражаја у коме главну мисију треба да одигра дечје поимање света. Веровао је да 
би људи „постали бољи кад би више читали бајке и ведре књиге за дјецу“.   

Доживевши писање за децу не само као позив, већ као релаксацију и за-
довољство, Ћопић је знао да каже:  

„Писање за дјецу за мене је најљепши посао, најпријатнија забава и најбољи 
одмор. Кад завршим књигу за дјецу, тако сам весео и расположен као да се 
враћам с неке велике мајске свечаности (Ћопић, према: Ченгић 1987: 217)“.  

Међутим, он је, истовремено, истицао и своју предодређеност да ствара 
за децу: „Да нисам писао за дјецу, мислим да се као умјетник никада не бих до 
краја изразио и реализовао“.  

Детињство је Бранку Ћопићу, према властитом признању, дало „основну 
грађу и главне елементе“ да од њих зида своје куле. И, заиста, у тим Ћопиће-
вим грађевинама има авантура, игре, несташлука, радости и шале. Све оно што 
рађа тугу и бол, смештено је у други план, јер писац жели да прича деци „само 
лијепе ствари, јер то једино остане иза човјека и то је било једино богатство“ 
његових јунака (Ћопић 1964б: 177).  

Ведрина и оптимизам којим одишу Ћопићеве књиге били су израз бунта 
и отпора ратном безумљу и суровости живота. Они су, надаље, „прерастали 
једно време и постали начин пишчевог размишљања и мото који је нудио дру-
гима у превазилажењу свевременских недаћа“ (Костић 2012: 72). Мрачним 
слутњама и визијама које су доносиле године рата Бранко Ћопић пружао је као 
противтежу и спасоносни лек литературу пуну радости, ведрине, смеха, „пла-
вих бајки“ и оптимизма, који неретко свима нама недостаје. 

Несаломив дух Ћопићевих земљака напајао их је снагом да истрају и оп-
стану. Личанин пореклом, где је свет увек спреман на шалу, Ћопић је од својих 
предака добио у наслеђе дар за комично, који га је и предодредио да постане је-
дан од наших највећих хумористичких писаца.1 Енес Ченгић, Ћопићев дугого-

 
1 Сви проучаваоци српске књижевности истицали су као доминантну црту Ћопићевог ства-
ралаштва хумор. Тако С. Леовац истиче његову „питомост и склоност хумору“ (Леовац 
1985: 286). Б. Михајловић говорио је да од Матавуља нисмо имали таквог „лиричара ху-
мора“, те да је хумор остао „један од главних стубова свега што је Ћопић створио“ (Ми-
хајловић 1985: 389). М. Данојлић наводи да хумор „зрачи из сваког реда“ и „припомаже у 
објективизацији ликова и стања“ (Данојлић 1985: 403–404). Р. Таутовић га назива „кнезом 
хумора“ (Таутовић 1985: 504), док Ј. Деретић закључује: „Ћопић је епски таленат, припо-
ведач с лирском и хумористичком жицом“ (Деретић 2007: 1140).      
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дишњи пријатељ, у предговору књизи Ћопићев хумор и збиља, говори о необич-
ном и несвакидашњем Ћопићевом дару за приповедање: овог „ненадмашног“ 
усменог приповедача красио је „жив, шеретски, насрадински начин казивања и 
стреловита реагирања на успутне доживљаје и сусрете“ (Ченгић 1987: 7). Готово 
истоветно мишљење имао је и Иво Андрић, такође Ћопићев искрени пријатељ:  

„У нашој књижевности могу се на прсте избројати писци који су се бавили 
смехом, иако је шала урођена човеку нашег поднебља [...]. Изгледа да ће се 
[...] тек са појавом Бранка Ћопића испунити та празнина. Тај необични Боса-
нац, шерет наше поратне књижевности, велик је писац [...]. За њега би се без 
претеривања могло рећи да је прави Насрадин хоџа наше писане речи“ 
(Андрић, према: Јандрић 1977: 124). 

Ћопић је у хумору видео „штит према свим невољама које човјека у жи-
воту сналазе“ (Ћопић, према: Ченгић 1987: 222). Сиромашни дечачић, који је у 
четвртој години живота остао без оца, плашљив и стидљив, успео је да се су-
протстави свим егзистенцијалним проблемима и недаћама захваљујући „хумо-
ристичкој жици“ коју је поседовао. И касније, у животу, било у ратним било у 
мирнодопским условима, борио се хумором, будио у људима племенитост и 
доброту и, како сам признаје, „лијечио и своје и туђе ране, спасавао човјека и 
туговао над њим“ (Ћопић, према: Ченгић 1987: 223).  

Борислав Михајловић је веома проницљиво установио да Ћопићев ху-
мор има нешто „чаробно, спасоносно, лековито и тужно“, а М. Богдановић да 
Ћопић без хумора није могао ни да засузи (Михајловић 1987: 389). О томе све-
дочи и Ћопићев земљак и пријатељ Гојко Бановић. Ћопићев чеховљевски смех 
– смејао се и кад би требало плакати – препознао је он још у школским данима 
када се, читајући своје стихове објављене у школском листу, Ћопић кроз плач 
смејао или кроз смех плакао. То „прожимање смеха и суза“ постаће једно од 
обележја Ћопићевог стваралаштва  (в. Марјановић 1988: 29–30).2  

II 

Ћопић је поистовећивао хумор и књижевност за децу, јер „хумориста и 
дијете сличним очима гледају свијет, дијете не познаје, а хумориста не призна-
је правила живота која су људи одавно измислили да се о њих саплићу“ (Ћо-
пић, према: Ченгић 1987: 221).  

Хумор је, такође, један од најуспелијих начина да се успостави комуни-
кација с децом. Велики број песника за децу истицао је значај хумора. Душан 
Радовић је веровао да добар песник за децу мора да буде не само кратак, већ и 
да прича смешно и измишља немогуће ствари. Драган Лукић је у песми Смеха 

 
2 Ћопић је то и експлицитно признао: „Има право Михиз; хумором сам лијечио и своје и туђе 
ране, спасавао човјека и туговао над њим. Дуга је то прича. Чак је и Десанка Максимовић 
написала у једном предговору: ‘Бранко Ћопић је у основи тужан пјесник’. Не знам ни сам пра-
во одакле та туга. Тек видим, прочиташе ме Михиз и Десанка“ (Ћопић, према: Ченгић 1987: 223). 
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деци већ у наслову истакао приоритетан значај хумора за децу, јер су оптими-
зам и ведрина, произашли из  дечје игре, начелни ставови његове поетике. Ху-
мор „апсорбује и машту, и игру и збиљу, на алузивни, иронични, нонсенсни 
или какав друкчији начин“ (Огњановић 1997: 16). 

Ћопићев непосредни и спонтани хумор има извориште у усменој књи-
жевности, у предањима која је чуо од свог деде Рада и стрица Ниџа, у шаљивој 
причи, шаљивим песмама и лагаријама. „Томсојеровска природа дечака Бранка 
Ћопића који је, гоњен авантуристичким духом, био протагониста или иниција-
тор бројних незгода и несташлука“, добила је свој ехо у Ћопићевој прози за де-
цу (Костић 2012: 74). Тек када читамо Ћопићева сећања из детињства, у потпу-
ности разумемо откуд толико шеретлука, анегдота и шале у његовим делима. 
Немирне природе, увек спреман на шалу, он је знао да унесе јежа у кућу, да 
ошиша коња Кушљу, да надмудри сеоског инаџију, чобанина Ђукана и, упра-
во, попут Тома Сојера, да извуче корист за себе, да поткује мачка, напије пса и 
подигне га на дрво итд. (в. Ченгић, 1987). Зато је Ћопић и тврдио да су „људи 
без слуха за хумор страшно осиромашени за ведру димензију живота“ (Ћопић, 
према: Ченгић 1987: 222). 

Првим песничким збиркама, објављеним за време Другог светског рата 
и непосредно после рата, Бранко Ћопић је одговорио владајућим идеолошким 
и поетичким начелима тога доба. Рат, жртве револуције и рађање домовине на 
њиховим хумкама главне су теме збирки Огњено рађање домовине, Ратниково 
прољеће, Бојна лира пионира, Армија, одбрана твоја и др. Глорификовање те-
ковина народноослободичке борбе, Тита и партије испреплетано је са улогом 
деце-пионира у послератној обнови и очувању слободе.  

Стојећи на линији Змајеве поетике, Ћопић је извајао ликове негативних 
јунака, лењиваца, нерадника и аљкаваца, који су, под утицајем владајуће идео-
логије, доживели трансформацију и постали узорни и вредни грађани (Ште-
точина Јоле, Прича о мајстору Јанку). Међутим, појединцима није дозволио 
да се покају и промене – дечак Јоја (На путу издаје) није био вољан да учи, а 
онда је и у рату показао своју малодушност бежећи с положаја. Корене њего-
вог издајништва Ћопић је пронашао у детињству „увече код буквара“ (Ћопић 
1964а: 382). Овој деци претпоставио је идеализоване портрете Илије Гро-
мовника (Илија Громовник), Мирјане Гак (Лалај Бао) и друге деце-пионира. 
Тенденциозност Ћопићевих стихова појачавало је и експлицитно изношење 
поуке која је требало да опомене и освести младе читаоце. 

У мањем броју песама из првих збирки наслућује се Ћопић – будући хумо-
риста. Озбиљне теме – револуција и обнова земље – „преломљене су кроз призму 
дјечјег поимања“, због чега су понекад пропраћене хумором (Идризовић 1990: 16).  

Комика језика остварује се у овим песмама на лексичком плану и плану 
одређених стилских фигура. Док описује штеточину Јолета, Ћопић наводи: 

„Читаве године прошле, 
тако ми људи веле, 
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он школску ограду ломи 
да простиш –  
као теле“ (Ћопић 1964а: 339). 

Певајући о социјалној и класној угњетености становника Африке и уло-
зи коју је у буђењу револуционарног духа међу њима имала Титова пионирка 
Мирјана, Бранко Ћопић користи нонсенс и апсурд: 

„И ово писмо да вам дам, 
адреса: ‘Племе Њам-Њам-Њам; 
брат мисионар дон-Иво Патак’. 
(И тај ти има чудан задатак: 
крштава црнце и – руде тражи, 
вичан је боксу –  
и шпијунажи) […] 
Рукопис невјешт и пун је кривина, 
свако се слово напило вина,  
а неко, богме –  
бекрија права – 
под цртом самом легло да спава“ (Ћопић 1964а: 394). 

III 

Хумор у Ћопићевим делима проистиче из „комике говора и изговореног, 
комике вица и досетке, анегдоте, комике игре, комике покрета, изгледа [...], 
игре речима и појмовима“ (Милинковић 2007: 248). Ћопићев  језик и лексика 
извориште су хумора. Добро познајући свој крај, био је у могућности да опона-
ша говор људи тог краја и да му да додатну семантичку димензију. Специфич-
не псовке, узречице, изреке, нонсенсне синтагме резултат су Ћопићеве уме-
шности у игри речима.  

Збирком Приче испод змајевих крила (1953), Ћопић назначава своју ху-
мористичку интенцију. Апсурд и нонсенс уводне реченице: „Нећеш ми вјеро-
вати, али све је ово истина, мачкове ми пређе“, као и Изокренуте приче, „која 
је претрпела земљотрес“ (којом се затвара збирка), јасан су позив деци на дру-
жење и игру. Авантура у којој треба вратити на своје место све што је земљо-
трес испреметао и изокренуо, веома је инспиративна за децу.  

Корнеј Чуковски нонсенс образлаже синтагмом „смислене бесмислице“, 
док овакве текстове обједињује термином „песме-изокреталице“ и с тим у вези 
пише: „Битна одлика ових игара је у томе што су оне по својој природи ко-
мичне: ниједна друга игра не приближава толико дете самој суштини хумора“  
(Чуковски 1986: 250). Нонсенс стимулише мисаоне процесе, јер дете треба да 
установи шта је у тој „изокренутој причи“ нелогично, а те супротности изази-
вају смех и ведро расположење:  
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„Пут распали низ чичу дижући својом широком прашином облаке опанака. 
Од тога се уплашише кола, па у трку изврнуше коње, а узда испусти кочија-
ша и бубну ледином о леђа. [...] Кућа се препаде, ускочи у бабу и забрави 
кључ вратима, а сирото дрво попе се на чичу и горе се ухвати граном за ру-
ке очекујући двориште да дојури у вука“ (Ћопић 1964в: 232). 

Збирком песама Чаробна шума (1957) Ћопић је и у своју поезију увео 
анимални свет, животиње које „воде хуморни рат који се испољава кроз сим-
патична лукавства, подвале и друге облике понашања аналогне људским“ (Ог-
њановић 1997: 156). У поступцима животиња и њиховом говору присутни су 
апсурд, парадокс и нонсенс. У стиховима поеме Пијетао и мачак уочавају се 
рефлекси Змајеве нонсенсне поезије. Мачак у топлом дому у дугим зимским 
ноћима евоцира успомене које обилују апсурдом и нонсенсом: 

„Пођем ти једном, делијо стара, 
у лов са мачком Пекмеза цара, 
идемо журно кроз неку раж 
у правцу горе Дебела лаж; 
у мене пушка одлична роба, 
ваља ми више од шупља боба, 
у њега топуз из дрена сува 
на страх и трепет медвјеђих бува. 
Одједном – гледај! Триста му мука! 
Ето ти пред нас рогатог вука!“ (Ћопић 1964а: 410).  

Лисица која се лукаво шуња око мачкове и петлове куће не би ли наса-
марила наивног петла, своју „искрену“ исповест о тобожњем поштењу и закле-
тву заснива на бројним парадоксима: 

„Покојне бабе кунем се главом, 
одавно држим жестоки пост, 
водицу пијем, храним се травом, 
просто не могу да видим кост. […] 
А синоћ зло и наопако, 
лептир ми неки разбио лонац. 
И најзад, јутрос (треба ме тући!) 
зубе сам дао на поклон Жући“ (Ћопић 1964а: 416).  

Језичка комика и комика ситуације равноправно егзистирају у Ћопиће-
вим песмама за децу. У том погледу предњачи песма Вашар у Стрмоглавцу, 
која је својеврсни пандан Изокренутој причи. У њој се осећа прозвук лагарија 
из усмене књижевности, где је све необично, неочекивано, нонсенсно и ап-
сурдно. Сви хрле на вашар који је препун чуда, али се тим чудима нико не чу-
ди: коза продаје вука, магарац лава, крава продаје млеко у праху, а миш мачка. 
Мајмун продаје ђачке капе, купус зечеве, а јазавац зимски сан. Песма садржи 
елементе бурлеске и урнебесне комедије: 

„Камилу, пустињску лађу, 
спопао чудан бес,  
кроз вашар цупка, виче: 
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‘Дођите, учим плес!’ […] 
Жирафа важно шета, 
небески подупорањ, 
не може стана наћи, 
тражи црквени торањ“ (Ћопић 1964а: 562–563). 

Песма се завршава неочекивано, песниковом интервенцијом – наредбом 
стражара, „господина“ Мотке Ноја: „Увис палицу диже: / ‘Свршен је вашар. 
Стој!’“ (Ћопић 1964а: 563). Замишљање стражара, његовог господског држа-
ња, уз индикативно име изазваће смех код малих читалаца. 

Песма Вашар у Стрмоглавцу потврђује да су шаљиве народне песме, ла-
гарије  и шаљиве народне приче биле „домаћа лектира Бранку Ћопићу, који је 
поникао на богатом врелу усмене књижевности под планином Грмеч у Босан-
ској Крајини“ (Николић 2012: 101). У песми Прича пијаног воденичара пева се 
о нечему што у потпуности одскаче од нормалног поретка, а хумористички 
ефекат је утолико снажнији што је уметничка лаж већа:  

„Моја баба из Паткова Села 
од магле ми чарапе оплела. 
Тишина се ваздан дере на ме, 
заспао сам од њене галаме. 
Један кројач у капуту жуту 
Пегла сенке по ауто-путу. […] 
Чича маглу компресором буши, 
пере воду и у лонцу суши. 
Ковач кује од ваздуха чавле, 
прејео се обећања Павле. […] 
Зраком сунца песник море боде, 
пише песму површином воде“ (Ћопић 1964а: 540).    

Лагарије, у којима је све до крајности апсурдно и смешно, уочавају се и 
у песмама из збирке Деда Тришин млин. У њима се Ћопић вратио у бајку свог 
„незаборавног“ детињства, проведеног у идиличном пејзажу око реке Јапре, 
које му се „указује као далеки свет среће и недостижне доброте“ (Милинковић 
2014: 312). Извођењем на сцену добро познатих јунака – деда Трише, мачка 
Тоше и пса Жуће – Ћопић је започео ведру игру надметања у шали, споровима 
и подваљивању. Мачак и пас по потреби склапају савез: 

„Гвоздени савез, вели вам Триша, 
трајаће дуго – као и киша. […] 
Савеза јака у два лудака!“ (Ћопић 1964а: 492–493).   

У њихов свет ушетаће и жабац Крека који води весели хор, ждрал који сум-
њичавим Тоши и Жући прича о путовању у друге крајеве света („Од нашег млина 
до краја села / где стоји врба пет, / од старе шуме до врха брега / дотле се стере 
свет. / Ако би даље некуда мако, / ничега нема – ја мислим тако“), јазавац Ждерко 
који кукуруз „крка“, Винко Лозић који ракију „цврца“ (Ћопић 1964а: 496). 
Анегдотски хумор и неочекивани обрт посебно привлаче дечју пажњу у песми  
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Деда Тришин сан. Стари Триша, загрејан од „пијаног плеса“ с Винком, заспао је 
поред штале и сањао да је изведен пред лављи суд. Страхујући од сурове пресуде 
због свог односа према лављем рођаку Тоши, Триша се буди престрашен: 

„Ево ти лава, разјапи уста, 
а и вук скочи брже, 
прену се чича, на ноге ђипи – 
па се иза сна трже! 
Уместо вука и страшног лава, 
над њим се бечи – Винкова крава“ (Ћопић 1964а: 512).   

Авантуре и надмудривања поменуте дружине достижу кулминацију у 
песми Чуда у магли, у којој је све изврнуто натрашке. У пределу обавијеном 
маглом дешавали су се најнеобичнији сусрети: теле је истукло старог Тришу и 
отело му торбу, Жућа је ушао у торбу ловца Илије и тамо уловио зеца, крчмар 
Винко оседлао је краву уместо вранца, чавка налази гнездо на глави чупавог 
Славка, пијани воз скреће са шина и сл.  

Непрестане авантуре троје необичних другара из млина добиће свој епи-
лог у циклусу Сви под кревет, гаси лампе (бој се бије преко штампе). Тројица 
несташних и јогунастих пријатеља објављују у новинама огласе којима изја-
вљују жељу да се реше једни других: мачак Тоша и Жућа чича Трише, а чича 
двојице дембелена. Међутим, на крају следује покајање мачка и пса који штам-
пају покајнички оглас, уз обећања да ће бити добри и вредни, али уз јасне  
инсинуације да надмудривање и надметање са старином никада неће престати:  

„До звезда Жућин ориће лавеж, 
Тоша ће бити за мише давеж! 
Неће ниједан јело да дирне... 
(Слагаше ово савести мирне!)“ (Ћопић 1964а: 592).   

На анегдотском хумору пуном неочекиваних обрта заснована је и песма 
Болесник на три спрата. Деца воле изненађења, необичне заплете и неочеки-
ване расплете. Већ на самом почетку песме Ћопић је заголицао дечју машту и 
изазвао њихову знатижељу нечим што изгледа невероватно („На коме спрату? 
Тешко је рећи, / боли га читав – други и трећи“), да би их убрзо нагло вратио у 
свет реалности. Енигма „троспратног“ болесника је решена: 

„Докторе, јесте, то није варка, 
зовемо, знате, из зоо-парка. 
Жирафу једну боли нам врат, 
а то је – други и трећи спрат“ (Ћопић 1964а: 556).       

Неочекивани, парадоксални обрт у завршним стиховима присутан је и у 
песми Машиновођа. Отац вози локомотиву, „гвозденог коња“, а на вагонима 
плугови, жито и – у пакету печени патак. 

У песмама из циклуса Огласи Бранко Ћопић је показао умешност у 
„изналажењу тема и преношењу животне грађе из ‘сфере озбиљности’ у преде-
ле ‘дечје комичности’“ (Марјановић 1988: 122). У Огласима шумских новина 
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дефилују ликови Ћопићевих омиљених животиња у веселом надмудривању и 
игри пуној шале. У позадини су јасно препознатљиви стварни односи између 
вука и јагњета, лисице и гуске, стршљена и бумбара. Код Ћопића, међутим, 
њихова наивност и лукавство, ласкање, комично јунаштво и слично постају 
пренаглашени и, самим тим, пуни хумора. Парадокс и апсурд присутни су у 
огласима којима ове животиње исказују своје потребе: вук оснива хор за ја-
гањце и остале животиње, лисица као поштени проналазач гушчјег пера пози-
ва власницу не би ли јој вратила перо, јазавац тражи цимера уз ограничење да 
то не може бити јеж, сова нуди своју умешност у тумачењу снова, „стрина ко-
била“ упућује вуку „искрене“ поздраве у жељи да му копитом „пошкакља“ зу-
бе итд. Ћопић је овде алудирао и на дечје мане, те се у огласу дивље свиње 
благо подсмехнуо аљкавој деци: 

„Ја, дивља свиња, Брљанић Брља, 
јављам свима да знате: 
никада досад ручала нисам 
на књизи ђака Мате. 
Откуда прича о томе кружи, 
ко ли ме тако свирепо тужи“ (Ћопић 1964а: 549).   

У Огласима купусног листа Ћопић бележи потребе појединаца из разли-
читих сфера и различитих узраста. У песмама из овог циклуса дефилују и деца, 
школарци, али и зрели људи различитих професија. Њихове бројне потребе 
„обелодањене су у виду јавних понуда и потражњи“, позива, изјава, замена и сл., 
што изазива хумористичке ефекте (Марјановић 1988: 122). Неочекивано је и па-
радоксално да се оглашавају и такве потребе да се, на пример, четири двојке 
„нове-новцате“ мењају за „једну тројку, осредњу стару, половну можда или у 
квару“ (Ћопић 1964а: 546). Песник је имао на уму и одређене људске склоности, 
слабости и мане. Алудирао је на дечју лењост и  отпор према учењу: 

„У школу идем, с бригом се спремам, 
лекцију не знам, јер књиге немам. 
На Карабурми, код чика-Васе, 
јуче ми буквар појело прасе. 
Изјаву дајем пред светом целим: 
сваку ћу двојку с гицом да делим!“ (Ћопић 1964а: 547).    

Сличне алузије уочавају се и у другим огласима:  
„Потребан шаптач у нашој школи 
за неке ђаке.  
За ово моли 
професор добри, Поповић Рушка, 
пошта Београд, 
Четврта мушка“ (Ћопић 1964а: 545).  

Дечји шеретлук и шеретлук одраслих, настао у игри или у специфичном 
односу према људима из окружења и ближњима, такође је био повод за грађе-
ње хумора. Тако деца, велики љубитељи чоколаде и слатких намирница, нуде 
се да буду директори фабрике за чоколаду. Стално надмудривање одраслих и 



Костић, Љ., Милинковић, М.: Хумор у поезији за децу Бранка Ћопића 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 11–24 

 

 20

деце у основи је огласа којим унук продаје баку, због чега му се бака убрзо 
одужује и одлучује да и она њега прода. Такође, незгоде које прате несташну 
децу и њихове поступке пропраћене су Ћопићевим врцавим коментарима: ба-
штован Крум огласом опомиње децу да има псето које ће му чувати воћњак, а 
Срђан Оклобџија, „бивши тобџија“, наизглед наивно и искрено позива децу да 
би им вратио предмет који је пронашао: 

„Лопту од крпе нашо сам. Позор! 
Јуче ми њоме разбише прозор. 
Весели стрелац нек ми се сврати, 
да му је чика у реду врати“ (Ћопић 1964а: 547). 

Посебна вредност ових стихова је у Ћопићевој инвентивности, али и у 
специфичној игри речи и парадоксу. За осредњу тројку моли Ратибор Костић – 
„азбукострелац“. Бивши тобџија позива децу како би им вратио лопту која му 
је разбила прозор, док Вребалов Ика, индикативног презимена, моли пса да се 
врати кући, уз обећање да га неће више никада тући. Такође, дечак купује сло-
на од чоколаде, „ако га неко бесплатно даде“ (Ћопић 1964а: 547).          

IV 

Бранко Ћопић се веома вешто поигравао с језиком, из чега су произила-
зили бројни каламбури. Хумористичка интонација песме Пите заснована је на 
асиндетском низању досетки о називима разних врста пита: 

„Пита чврка, 
пита џилитуша, 
пита гужвара, 
пита онако, 
пита Мисир-пита... 
Пита зељаница, 
пита сирница, 
пита кромпируша, 
пита дробуша, 
пита јајара... 
Пита савијача, 
пита разљевуша, 
пита бундевара, 
пита кајмакуша, 
пита базламача. 
Ачак пита, 
ђул пита, 
луфт пита, 
шам-пита, 
крем-пита, 
лења пита“ (Милинковић 2008: 69).  
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Aутентични крајишки хумор готово да одзвања у наведеним стиховима. 
Инвентивне ређалице различитих варијанти пите кулминирају у завршном сти-
ху када Ћопић, крајње неочекивано, закључује: „И питино дете!“3  

Имена и надимци јунака јављају се у Ћопићевом књижевном делу као 
„помоћни стилски проседе“ да би се „појачала комика ситуације, карактера 
или заплета“ (Проп 1984: 118). У његовој поезији јављају се дон Иво Патак, 
Вентура Дуга, Пекмез цар, певац Мамузар, јазавац Ждерко, сврака Брља, Ви-
дран Видрић, Мркоњић Медо, дивља свиња Брљанић Брља итд. Исти поступак 
Ћопић понавља и у својим прозним делима. У Магарећим годинама појављују 
се: Љубо Кљусина, Милан Снашица, пазитељ Смрдоња, али и Хамид Рус, чији 
надимак треба да буде метафора за његово безбожништво. У Пионирској три-
логији ступају на сцену: баба Васкрсија, Јелисије Риба и пољар Иле Гласноку-
курикаловић. Смех не изазива само његово ономатопеично презиме, већ и по-
нашање овог „пољарског конкурента“, дугогодишњег супарника пољара Лија-
на. Смех произилази и из асонантних и алитеративних сазвучја имена и нади-
мака Ћопићевих јунака: коњи Кушља и Шушља, Крушкотрес Кукурузовић и 
сл. Коначно, чувени Ћопићев мачак Тоша окарактерисан је својим именом, јер 
се овај мангуп, лењивац и лопов увек прави наиван и – тоша. 

Хумористичке ефекте Ћопић је остварио и на лексичком плану. Употре-
ба речи и синтагми карактеристичних за жаргон даје посебан допринос коми-
ци: ђипнути, уцмекати, кебати, кркати, чмавати, звекнути, чова, трба, луда-
ја, шкљоцара, шиба, продавати зјала, пасти с крушке, запржити чорбу и сл. 
Мешање аугментатива, деминутива и хипокористика чини израз експресивни-
јим и често је извориште хумора: репина, вучина, дједица Мраз, фесић красни, 
зеричак, прутић. Хифенска метафора: јорган-брдо, Сланина-царство, табан-
воз, табан-точкови и слично такође доприноси комичности песничког израза. 
Оксиморонске конструкције, карактеристичне за Ћопићева прозна дела и, по-
себно, лик пољара Лијана, ређе се сусрећу у његовој поезији, али су веома 
ефектне: „Станидер, лијо, црвено псето“ (Ћопић 1964а: 414). 

V 

Бранко Ћопић је стихове инкорпорирао и у своја прозна остварења за 
децу, чиме је авантуре јунака у романима Пионирска трилогија и Магареће го-
дине додатно истакао и учинио сугестивнијим. Стихови, које увек неко од ју-
нака смишља (било да је то Ђоко Потрк или неко од конвикташа у Магарећим 
годинама), на посебан начин илуструју одређену ситуацију и у функцији су 

 
3 Сличан поступак налазимо и у Магарећим годинама,  када Хамид Рус ниже чак шеснаест пута 
реч пита: „Пите кврке, пите џилитуше, пите зељанице, пите мисирпите, пите разљевуше, пите 
гужваре, пите савијуше, пите масленице, пите дробаре, бурек-пите, пите сирнице, пите ора-
шњаче, пите јуфкаре, пите с јабукама, пите гибанице, пите онако“ (Ћопић 1964: 241). 
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постизања комичних ефеката. Ђоко Потрк перцепира све догађаје у окружењу 
и најпрецизније их дочарава кроз своје стихове. Готово да нема појединца у 
овој Трилогији коме није посветио по једну строфу:  

„Наш Гаврило над ријеком 
препире се са одјеком,  
глас пустио, труба права, 
док му Лијан дошаптава. 
Баш су прави во и крава!“ (Ћопић 1964б: 391). 
„Шта се оно друмом праши? 
кувар Лијан краву јаши“ (Ћопић 1964б: 317). 
„Пољар Лијан, страх пастира, 
погинуо крај кромпира“ (Ћопић 1964б: 165). 

У стиховима ђачке дружине из Магарећих година окарактерисани су по-
једини ликови, нпр. Дуле Дабић Хајдук, тзв. Де-Де-Ха, који је био прави мај-
стор у откључавању туђих кофера и ормара:  

„Колико је у години дана,  
толико сам откључо ормана. 
Колико је на кокошки пера, 
толико сам покрао кофера. 
Колико је Срба и Хрвата, 
толико сам провалио врата“ (Ћопић 1964: 120). 

Без обзира да ли је своје јунаке сместио у тешко и сурово ратно доба или 
у безбрижне адолесцентске школске дане, хумор је оно што их често покреће 
на акцију, али и оно у чему налазе спас од суморне свакодневице. Хумори-
стички пасажи у Ћопићевој поезији и прози потврда су да његова визија боље 
и светлије будућности није патетична прича којом се он уклапа у општи тренд, 
већ искрена вера у добро које доноси надолазеће време. 

Заступајући став да „једна књижевност не може без хумора, није потпуна 
без њега“, Бранко Ћопић је створио богат књижевни опус којим се сврстао у ред 
најизразитијих српских хумориста (Ћопић 1985: 552). Према властитом призна-
њу, хумористичко писање и причање било је јаче од њега. Заговарао је тезу о књи-
жевности која је утилитарна, чиме је и образложио своје опредељење за књижевна 
дела у којима доминира хумор: „Задатак је сваке праве књижевности да оплеме-
њује човјека и да му живот учини љепшим и садржајнијим“ (Ћопић 1964б: 8).  

Ћопићев смех, и када је тужан, и када се иза њега крије пишчева сета, 
обједињује у себи радост и тугу. У његовом хумору доминира вербална коми-
ка, доброћудни и ведри смех, бројне анегдоте и оптимистичка визија живота 
карактеристична за јунаке сиромашног крајишког предела, јер Ћопић је, као и 
Карел Чапек, веровао да је дар за комично привилегија сиромашних. 
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ЮМОР В ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ БРАНКО ЧОПИЧА 

Резюме 

Бранко Чопич в своих литературных произведениях написал воспоминания 
своего детства, которые могут считаться большой метафорой детства. Иская в 
детстве лекарство от повседневных бедствий, он создал произведения, полные 
бодрости и юмора. Будучи убежденым в том, что взгляды на мир юмориста и ребенка 
очень похожи, он подарил детям множество произведений с большим количеством 
юмора. Предметом настоящей работы являются особенности юмора в поэзии для 
детей Чопича. Анализ элементов художественной структуры (языковой комик, 
создание комических героев, комические ситуации и т. п.) подтвердит, что Бранко 
Чопич один из самых выдающихся юмористических писателей в сербской литературе. 

Ключевые слова: Бранко Чопич, поэзия для детей, юмор, нонсенс, абсурд и 
парадокс. 
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КУЛТУРОЛОШКИ СЛОЈЕВИ У ИМЕНУ КОЊА 
КУШЉA У ЋОПИЋЕВОЈ ЛИТЕРАРНОЈ 
ЗООНИМИЈИ – ОД ПРОФИЛАКТИЧКЕ 

МОТИВАЦИЈЕ ДО КОЛЕКТИВНЕ ЕКСПРЕСИЈЕ∗ 

Апстракт: У овом раду говори се о културолошким слојевима у лите-
рарној зоонимији у делу Бранка Ћопића где се коњ Кушља доводи у везу са 
„имењацима“ у српској и словенској традицији – било да су то апелативи или 
властита имена коња. Ако се посматра са хронолошког аспекта, може се 
издвојити више слојева: (1) неисторијска епоха: (а) митски коњ кушљо – 
ружан коњ паганског бога Вида, који је настао трансформацијом од лепог 
белог коња у великој борби против сила мрака и (б) Кушљо – персонифицирани 
коњ у народној бајци; (2) историјска епоха: (а) историјско-епски слој: (а) Ку-
шља – славни коњ-јунак хајдук-Вељка Петровића и (б) историјско-литерарни слој 
Кушља – партизански коњ пољара Лијана, литерарног јунака у делу Бранка Ћо-
пића. 

Кушља и кушљо је кушљаст коњ – кудрав, куштрав, са бујном гривом 
и дугим репом. Хипокористик кушљо је славизам који је преко мађарског 
кондор изведен из истог корена кудрав и кушљав.  

Име коња Кушље пољара Лијана мотивисано је према имену славног 
коња хајдук-Вељка Петровића. Давањем истог имена верује се да ће се по-
стићи својеврсни „дупликат личности – alter ego“ и да ће имењак преузети 
особине познатијег претходника чије име носи.   

Кључне речи: литерарна зоонимија, проза Бранка Ћопића, кушљо – 
митски коњ бога Вида, Кушљо – персонифицирани коњ у народној бајци, 
Кушља – коњ-јунак хајдук-Вељка, Кушља – коњ пољара Лијана.   

 
Bonum nomen, bonum omen.  
[Добро име, добар знак (предсказање)]. 

Albin Vilhar: Latinski citati 

1. У овој ономастичкој цртици покушај је да се искристалишу културо-
лошки слојеви у преносу имена коња Кушља у Ћопићевој литерарној зооними-

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перпективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије. 
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ји са претходним „имењацима“ у српској (и словенској) традицији. Славни ко-
њи у великим светским цивилизацијама, као и у нашој епској традицији (в. Де-
вура, 1996), у јединству су са великим јунацима. Историја „копненог дела све-
та“ јесте историја човека на коњу, тј. човека са коњем.  

1.1. „Коњи на симболичан начин отелотворују снагу и виталност на ви-
шој разини него говече. [...] Као првобитно непријатељска животиња, на више 
начина се доводи у везу са царством мртвих (дивља војска) и жртвује премину-
лима, али се касније уздиже, због брзине и моћног скока, и до симбола Сунца и 
до животиње која вуче небеска кола (Аполона, Митре, ватрене кочије светог 
Илије). Симболички садржај остао је ипак двојак, као што показују, с једне стра-
не бели коњ ‘Christus triumphatora’, који зрачи, а са друге – животиње на којима 
јашу ‘јахачи Апокалипсе’ (Јованово Откровење)“ (Biderman 2004: 164–165). 

1.2. „Коњ припада тминама хтонског света, израња из утробе земље или 
дубина мора галопирајући као крв у венама. Тај архетипски коњ, син ноћи и 
тајне, доноси и смрт и живот, јер је повезан с ватром, разорном и победоно-
сном, а и сводом, хранитељком и давитељком. [...] Али после ноћи долази дан, 
па и коњ следи тај пут; он напушта место свога порекла да би се у пуном све-
тлу уздигао на небо“ (Ševalije, Gerbran 2013: 382–383). 

2. У малим фолклорним формама искристалисана је целовита народна 
филозофија живота у нашој традицији, где је често доминантна представа о ко-
њу и коњанику преточена из искуства:     

2.1. Загонетка-питалица: 

(1) „Ко има шест ногу, иде само на четири?“ [Коњаник] (Кнежевић 1957: 261). 

(2) „Који коњ види напред кaо и натраг?“ [Слеп коњ] (Кнежевић 1957: 265). 

2.2. Пословица: 

„Жедан коњ воду не пробира“ (Кнежевић 1957: 73). 

2.3. Заклетва (у којој се пресликава мотив из епске традиција за једну од 
најтежих казни у средњем веку):  

„Тако ме коњски репови не вукли“ (Кнежевић 1957: 37). 

3. У целокупном Ћопићевом делу као да је смештено „све живо“ што до-
маћин чува у двору, у тору и обору, као и инвентар дивљих животиња које су у 
сфери људског битисања. Ћопићеви литерарни јунаци су носиоци поштовања 
према коњу.   

3.1. Пољар Лијан – „власник“ два ратна партизанска коња, два „рођена 
брата“: старији Кушља и млађи Шушља.  

(1) „Ја сам, рођаче, коњолог. Знам све о коњима шта је било и шта ће бити, 
знам чак и коњски језик, коњско гледање и коњско ћутање“ (Ćopić 1985: 157). 
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(2) „Пољар Лијан скочи на ноге спреман да брани свакога коња на овом 
свијету. Он је био такав љубитељ коња и обожавалац коњске нације да су га 
често називали коњским адвокатом“ (Ćopić 1985: 12). 

(3) „Мани ти њега [коња], он чак и говори оним немуштим језиком као 
крава из народне приче – објасни Лијан. Ми, сеоски пољари, сасвим добро ра-
зумијемо тај марвени језик“ (Ćopić 1985: 59). 

3.2. Петрак – самарџија, с љубављу прави и поправља коњске самаре као 
мајстор старога заната, али и у душу познаје и поштује сваког коња:  

(1) „Зна се, самарџија се, по доласку, најприје пропитује за коње. 
– Како Вранац, Раде брате?“ (Ћопић 1975: 21). 

(2) [Петрак каже:] „А зар коњ није исто што и право чељаде, још бољи. 
Десет пута бољи. [...] И запамти још и ово: само добар човјек може личити на 
коња“ (Ћопић 1975: 23).  

3.3. „Дјед Раде“, деда Бранка Ћопића, који му је на посебан начин надок-
надио недостатак оца, у поглављу „Слијепи коњ“ у Башти сљезове боје, пока-
зује праву љубав према коњу (иако се љути на самарџију Петрака кад га назива 
„коњем“). 

(1) Из рата су деда Раду вратили његовог коња (који је ослепео), а он га је 
предано чувао и поштовао као чељаде у кући. Кад је самарџија Петрак стигао на 
крсну славу Ћопићâ, њих двојица су отишли у шталу код слепога коња:  

„Тако су, пијући, наизмјенице пјевали, плакали и љубили дората, све док та-
ко и не поспаше у сијену под јаслама. Неки се наши гости због тога, на-
кнадно, чак и увриједише“ (Ћопић 1975: 99). 

(2) Кад се слепи коњ изгубио, деда Раде је на самртничкој постељи пона-
вљао малом Бранку: „Баја, чује ли се то рзање?“  

И кад је већ деда Раде заспао у вечитом сну, унук Бранко каже: 
„Само сам ја једини знао шта он то чека и што би га могло пробудити“   
(Ћопић 1975: 99). 

3.4. И сам писац – као љубитељ кобиле Риђуше, коју у хифенској 
метафори назива змај-кобила, у песми „Вјерна кобила“ каже:  

„Већ сам ђаче – полетарче, / прелиставам прву књигу, / а кад кући дођем, 
зна се, / о Риђуши водим бригу: / је л’ ручала, воде пила, / наша стара змај-
кобила (Ćopić 1985a: 162–163). 

4. У завичају Бранка Ћопића, „кућа“ – као метонимија за породицу и цео за-
дружни иметак – познавала се посебно по добром коњу. У тематској и мотивској 
структури Ћопићевих дела фреквентна је лексема коњ и изрази са маркираним са-
држајем и стилском обојеношћу. Традиционална подела стила на три нивоа (висо-
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ки стил, средњи стил, ниски стил), иако са становишта модерних кретања у лингво-
стилистици условно превазиђена, могла би се јасно представити у Ћопићевом делу:  

(1) Високи стил – дорат, парип: „Окрилатили момци, па ето ти, утекли 
би најбржем парипу“ (Ćošić 1985: 132). 

(2) Средњи стил – коњ: „Ова [ракија] трећи дан с коња обара“ (Ćopić 
1985: 154). 

(3) Ниски стил – кљусе: „Кушља је трчао друмом кроз таму тешко и 
трапаво као право партизанско куварско кљусе, навикло на спор ход колоне“ 
(Ћопић 1964: 315). 

4.1. И у именицама субјективне оцене у делу Бранка Ћопића издифе-
ренциран је однос према коњу: коњче, коњчић, коњиц са испреплетаним нијан-
сама и преклапањима хипокоритика и деминутива. 

4.2. Појам коња сусреће се у стилским фигурама у Ћопићевом делу:   

4.2.1. Поређење:  

(1) „Зар они једног сиротог дјечака да тако бездушно натоваре као ка-
кво коњче“ (Ćopić 1985: 36). 

(2) „Дјечак се опет стресе од смијеха као ждријебе кад рже“ (Ćopić 
1985: 128). 

4.2.2. Хифенска метафора:  

„...О Риђуши водим бригу: / је л’ ручала, воде пила, / наша стара змај-
кобила“ (Ćopić 1985a: 162). 

4.2.3. Прегнанција –  као један од типова глагола говорења доминантан је у 
Ћопићевом делу – „глаголи животињског оглашавања, тј. звуци који одражавају 
животињске ‘крике’ (нпр. њакати, блејати, крекетати)“ (Ковачевић 1995: 133):2  

(1) „На ту дједову муку и бруку, испричану повјерљиво и са снебива-
њем, Вучина зарза гласно и задовољно као изуларена парипина: 

– Аха-ха-ха, па ти још не вјерујеш, обербудало!“ (Ћопић 1975: 40). 

(2) „Скендер просто зарза од некаквог подругљивог изненађења: 
– Пази га сад шта овај зна!“ (Ćopić 1985: 137). 

4.2.4. Елипса (преузета из драме В. Шекспира) уклопљена у одређени контекст).   
„Охлади се у трену чича Јанко и дође му да узвикне у очајању као Шек-

спиров Ричард Трећи: 
– Коња, коња... Бихаћ за коња!“ (Ćopić 1985: 158). 

 
2 Шире о прегнанцији и са примерима из Ћопићевог дела (типа: њакну самарџија – Башта 
сљезове боје), в. Ковачевић, 1995. 
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4.2.5. Израз (асоцијација на народну епску песму) (в. т. 2.3.):  
„Овог пољарчину и куварчину одмах растргајте коњ’ма на репове!“ 

(Ćopić 1985: 76).  

4.2.6. Епитет у инверзији са асоцијацијом на народну поезију: 
„Konj krilati poljem jezdi“ (Ćopić 1985a: 145). 

5. Дакле, у раду се говори о четири коња „имењака“ (са варијацијама за-
вршног вокала -а/-о: Кушља/Кушљо). Имењак – „онај који је у односу на неког 
другог истог имена, који се зове исто као онај други“ (Речник САНУ, књ. 7, 
стр. 709). Верује се да ће се давањем истог имена већ по нечему познате особе, 
у овом случају животиње, може постићи својеврсни „дупликат личности – alter 
ego“ и да ће имењак преузети све жељене особине свога познатијег имењака 
чије име носи.   

5.1. Према народним представама, истоветност имена доприноси успеху 
магијске радње.  

5.1. Мотив очекивања имењака који носи име једног свеца види се у 
песми „Лопов Микаило“:   

Звали ме Мићо, Миџор, Микаило, / Арханђел-Михајла имењак у мраку, / па 
кад дође да се душа вагне, / нек светац прижмири на окце лијево, / нек буде 
при руци своме имењаку“ (Ćopić 1985a: 127). 

5.2. Ако два литерарна јунака личе по нечему један другом (а не по 
имену), онда се – као у народу – каже: (а) пљунути или (б) исти истицати: 

(1) Пљунути:  
„Аха, држ се, држи! Богами, пљунути Хајдук Вељко“ (Ћопић 1964: 189). 

(2) Исти истицати:  
„А личи ли [Шушља] на Кушљу? – повика пољар Лијан и усвијетље очима 
као да је добро продискутовао са пуном боцом. 
– Исти истицати Кушља, само је, кажу, мало чудне ћуди кад се на некога 
наљути: уједа се, рита, гура, ваља. А веле и да је врло несташан кад се с ким 
спријатељи“ (Ћопић 1964: 378). 

6. Мотивација имена коња Кушља. – Мотивација имена коња Кушља 
је провидна и јасна: апелатив и властито име коња кушљо и кушља (Кушљо и 
Кушља) јесте хипокористик добијен од придева кушљав/кушљаст. 

6.1. У Речнику САНУ стоји: 
„кушља ж покр. 1. длака, руња; влакно, нит. 2. она која је кушљава, чу-

пава, која има замршену, рашчупану косу, чупавица. 3. кушљава домаћа живо-
тиња (женка) и име таквој животињи а. крава. б. кокош. в. кобила. 

кушља, -е = кушљо, -а и -е м кушљава домаћа животиња (мужјак) и 
име таквој животињи а. коњу. 
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кушљав, -а, -о 1. а. неочешљан, чупав, разбарушен; кудрав, куштрав, ко-
врџав (о коси, длаци или о ономе чија је коса, длака таква). 

кушљаст / кушљат и кушљат, -а, -о покр. који је са бујном гривом и ре-
пом (о коњу)“ (Речник САНУ, књ. 11, стр. 138). 

6.2. Питање је да ли је име коња Кушља једно од „ружних“ имена, про-
филактичко, дакле као заштита од урока. Одговор може бити потврдан. 

У мотивима о избору коња великих јунака, у светским и нашим легенда-
ма, често се јавља ружан или необичан: губав коњ Шарац Краљевића Марка и 
коњ Змај Огњеног Вука, неукротив коњ Букефало Александра Великог. Дакле, 
такав је и коњ кушљо паганског бога Вида, коњ који се од лепог белца, који се 
потпуно у ноћној тмини истрошио у борби за светлост, претвара у ружног ку-
шљастог коња. 

6.3. Постоје разлике у врсти именичке промене као и у другим говорима 
на српском језичком подручју хипокористика типа Јóво: (а) III Стевановићева 
врста кушља и Гјд. кушље и присвојни придев кушљин; (б) I Стевановићева вр-
ста  кушљо са дублетним Гјд. кушља и кушље, и с присвојним придевом ку-
шљов и кушљин.  

Међутим, како показује грађа, јављају се два типа акцента на првом слогу. 
(а) Кушљо/Кушља – дугоузлазни акценат као и код хипокортитика типа Јóво и (б) 
Кушља – са краткосилазним (у Петници код Ваљева, в. Шћепановић 1997: 107).  

7. Етимологија имена. – Петар Скок у Etimologijskom rječniku hrvatsko-
ga ili srpskoga jezika, у одредници kudјelja, тумачи етимологију лексеме kušljo:  

„Prema Štrekelju kundra je od madž. kondor, ali i ovo je slavizam. Na -iš kudriš 
(pas). Grupa dr prejotivizira se zamjenom štr кuštrav (također slov. i u dugim 
slavinama)»1° kudrav, 2° nazivi kokoši i volova kuštrava, kuštrica, kuštronja, 
kuštraš«; kuštra f (hrv.-kajk.) »dlaka«. Prema Štrekelju kontaminacija od slov. 
kuča »Büschel« i koder »kudrav«. Pored ove postoji i varijanta šlj kušljav (Vuk) 
»zamšen (lan, ~a vuna)«, sa hipokoristicima kúšljo m »konj« prema f kúšlja 
»žensko čeljade, kokoš, kobila« i denominalom kùšljati -ām (Vuk, objekti lan, 
vuna). Prema Matzenaueru, koji upoređuje sa lot. kušli pl. »runjava dlaka«, 
posebna riječ“ (Skok 1972, knj. II: 222–223). 

8. Осим у литерарној зоонимији, где се јавља име коња Кушља/Кушљо 
(што ће показати примери у овом раду), ово име коња није фреквентно у савре-
меној српској ономастици (зоонимији): 

(1) Кушља, „кушљав, дугогрив и дугореп коњ“ (Шћепановић 1997: 107). 

(2) Kušlja – srb.: Kušlja (2) [ap. ‘człowiek z rozmierzwionym włosem’] ‘koń 
lub klacz o długiej grzywie i ogonie’ Mačvanski Prnjavor (Beograd), Petnica 
(Beograd)3 (Warchoł 2007: 196). 

 
3 Petnica (Beograd)  је Петница (код Ваљева) овде под 5. (1) (Шћепановић, 1997). 
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9. У колективној експресији поимања коња Кушље јављају се три култу-
ролошка слоја: (1) (а) митски, пагански слој – коњ врховног бога Вида,                   
(б) персонифицирани коњ – мудри коњ из фолклорне бајке; (2) епски, роман-
тичарски слој, са историјском подлогом – коњ хајдук Вељка Петровића из Пр-
вог српског устанка; (3)  неоромантичарски, гротескни слој – коњ пољара Ли-
јана из литерарне зоонимије Бранка Ћопића: нови јунак у новом добу са поку-
шајем преноса имена и особина имењака.  

9.1. Ако апстрахујемо остале „остатке“, трагове бога Вида,  у именима и 
у језику уопште, за нашу је тему интересантно име коња Кушљо, име које ће се 
– вероватно и независно од овог протоимена – јављати у српској ономастици. 
То профилактичко име коњу прерашће у колективну експресију (као и за друга 
два „велика“ коња у српској традицији: Шарац и Јабучило). 

9.2. Шта је колективна експресија? 
„Дешава се, међутим, да имена људи или народа ‘испунимо’ значењем, које 
се заснива на колективној експресији. Тако, на пример, Пироћанац није са-
мо становник Пирота, већ и шкрта особа, Јапанац означава вредну особу.  
Именица донжуан је постала заједничка именица са значењем заводник жена 
(према легендарном заводнику дон Жуану). Лексиколози прате процесе пре-
ласка речи из једне категорије у другу, процесе семантичког богаћења имена 
и начина на које се оно одвија. Инспиративно је испитивати и то колико се за-
једничке именице добијене од властитих укорењују у лексичком систему, од-
носно да ли развијају полисемију и деривацију“ (Драгићевић 2010: 23). 

10. Први слој: кушљо – коњ-божанство. – У словенској паганској, 
„старој вјери Срба и Хрвата“, како каже њен врсни познавалац Натко Нодило, 
која се „својим значењем ситуира негдје између митологије и религије“, позна-
ти коњаник, врховно божанство Световид (Вид), заједничко има коња – кушљo 
– који се добија физичком трансформацијом од белог коња (чија је симболика 
позната у словенској митологији).   

10.1. О односу човека према боговима код старих народа, посебно у ста-
рој вери Словена, Натко Нодило4 каже: 

„У примитивних народа вјера, ма била какова, свагда је будна и жива. Не 
увиђајући трајну равнотежу закона природних, првошњи људи не помисли-
ше бога, који вијеку и свијету пода те законе, па по њима редовито влада, 
већ утворише, себи на дохвату, богове из сваког иоле знатног феномена. Бо-
гови наставају тик до човјека и посвуда, у породици и у пољу, у ајеру [= ва-
здуху] и под земљом, и дању и ноћу“ (Nodilo 1981: 3).   

10.2. Како познаје словенска митологија, у годишњем циклусу обреда у 
замену за даровани род и плод, испред кипа божанства Вида у граду Аркони, 
приносиле су се многе жртве (чак и крвне: заробљени хришћани).  

                                                        
4 Натко Нодило (Сплит, 1834 – Загреб, 1912), политичар, историчар и публициста. 
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10.3. И поред свих жртава које су му приношене, бог Вид остаје ратобо-
ран: у словенском паганству богови чувају и дају изобиље, али војују против 
злих сила у природи. Поред кипа бога Вида „виђаше се седло, узда и мач 
ванредне величине, блистајућим сребром украшен“ – чиме је одређена његова 
симболика борбе, поред мотивисаног имена Вид, тј. да се бори за светлост. 

10.3.1. „Кад наступи ноћ те потамни небесно видило, Вид нити спава, 
нити дријемље; љут убојник, завојштио на таму. Има пресветог коња бијелца; 
па баш овеликог бијелца, коме, никад и нипошто, не гуле нити длаке једне, чувају 
свештеници у његову храму. Гле чуда! Како се бијелац Свентовидов знојио и 
прашио у ноћној борби у дугим путима, тако и овај други бијелац, његову кипу 
посвећен, сјутра би се, кашто, налазио сав ознојен и окаљан; прави кушљо! 
Кушља храмског јахао би сам велики свештеник“ (Nodilo 1981: 34).  

10.3.2. Даље, храмски кушљо – кога је јахао велики пагански свештеник 
– служио је за друге обреде испред кипа бога Вида: 

„И у овога коња гатало се. Кад би војсци ићи на крајину, стоје три реда 
копаља; сваки је ред од два копља украшена, а с врхом пободеним у земљу; 
три реда имаду једнак размак. Свештеник води бијелца, који ће десном ногом 
ступити преко она три реда; не погријеши ли коњска нога, Свантовид ће дати 
побједу. Богу побједнику поклањаху трећи дио од сваког плијена. Света чета 
од три стотине конајника, који су јахали на три стотине коња витеза, иђаше на 
бој, носећи собом помоћ, а доносећи плијен Видов“ (Nodilo 1981: 34–35). 

11. Дакле, у фрагментарно сачуваној словенској митологији остало је 
трагова како се „добија“ коњ кушљо – када се бели коњ физички „трансфор-
мише“ у кушљастог коња који такав излази из борбе у ноћној тмини. Тиме је 
„ружно име“ коња постало заштитно, профилактичко. У хроникама које сведо-
че како је било испред храма бога Видa у Аркони имамо спољне ефекте цере-
монијала, али немамо потпуна сведочанстава о суштинским односима људи 
према паганским боговима. Међутим, познато је како је било тешко искорени-
ти паганство у хришћанској ери.  

11.1. Када су се стари Словени преобраћали из паганства у хришћанство, 
бог Вид, „јаки бог чистог видила“, био је велика опасност новопримљеној хри-
шћанској вери. Тако су многи атрибути старих паганских богова касније лако 
додавани новим хришћанским свецима. 

„Кад се Хрвати и Срби у ову вјеру [хришћанску] обратише, и стадоше зато-
мљивати старе своје богове из свијета, јамачно попови њихови настојаше, 
да најгушћом копреном сатиру особито тога поглавара незнабожачког 
Олимпа. Него би чудо било, кад велики бог не би, ипак, уза себе оставио ви-
дљивих трагова. Остави их у именима, у језику, у обичајима, у пјесмама и у 
причама“ (Nodilo 1981: 35).   

12. Други слој – Кушљо – персонифицирани коњ фолклорне бајке. – У 
једној од најдужих „заборављених“ српских приповедака (фолклорних бајки) Вељ-
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ко Ловић и Кушљо, коју је забележио Ђорђе Којанов Стефановић,5 срећемо персо-
нифицираног коња (разумно мисли и говори), који води свога господара кроз све 
препреке које се као у бајци нижу у тростепеној градацијској структури.  

12.1. Кушљо је коњ старца Велимира, који лежи на самрти, „седа му је 
коса пала ниже рамена, а бела брада до појаса, бркове је у уста под зубе пода-
вио, те ји од муке гризе“, а последња му је жеља да некоме остави коња у на-
слеђе. Старац Велизар изумире на Ловићевим рукама, а овај са коњем Кушљом 
креће у свет. У бајковитом свету Ловићу нису потребне свеће зато што је по 
савету коња Кушља задобио три перушке птице алемперке које сјаје ноћу као 
што сјаји по дану сунце.  

12.2. У одласку преко мора у бајковитим авантурама, присиљен да задо-
вољи цара Татарина, „Ловић седне у галију, а Кушљо се припне на катарку, па 
дуне и заврти репом, те за тили час стигну под град Међеницу цара Радомана“ 
(Стефановић 1871: 168). На крају, као у бајци, коњ Кушљо разрешава све пре-
преке постављене пред његовог господара Вељка Ловића и живи срећно на 
двору свога господара.  

12.3. О персонифицираним коњима који говоре има помена у нашој на-
родној поезији: 

„Кад коњи тако разумију људску ријеч, није чудо што су епски пјевачи и да-
ље пошли те коњима подијелили каткад дар говора. Тако у Вука [Женидба 
краља Вукашина] војвода Момчило псује конај Јабучила што неће да полети 
и избави га од смрти, јер су га одасвуд опколили душмани, – ал’ му коњиц 
њиском одговара...“ (Maretić 1966: 93). 

13. Разлика између коња бога Вида и коња Вељка Ловића је суштинска: 
коњ паганског божанства носи свога коњаника и исцрпљује се у борби у којој 
се потпуно физички трансформише у ружног коња – кушљу (апелатив), а пер-
сонифицирани коњ Кушља (лично име) из фолклорне бајке по свему стоји ис-
пред свога господара у разрешењу градацијски постављених задатака. Вук Ка-
раџић у нашој народној поезији имена коња (а има их већи број) бележи: (а) 
неутрално: „игра коња Реља од Пазара“ или „припази ме Љутица Богдане / на 
кобили танкој бедевији“, „једнак чуо, једнак седла вранца“; (а) као апелативе 
мотивисане бојом, изгледом итд.: типа алат, ждрал, кулаш; (в) и као властита 
имена коња који су познати као и епски јунаци: Шарац (коњ Краљевића Мар-
ка), Јабучило (коњ војводе Момчила).   

14. Кушљаст коњ јавља се у нашој епској поезији као коњ два (прет)ко-
совска јунака: Топлице Милана и Косанчић Ивана.  

 
5 Ђорђе Којанов Стефановић (1818–1883), сомборски свештеник, песник, скупљач народних 
умотворина, сарадник Вука Стеф. Караџића, који га спомиње у предговору Српских на-
родних приповиједака (1853. године). 
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Народни певач подробно описује полазак на Косово три велика јунака – 
Милоша Обилића, Ивана Косанчића и Милана Топлице – као и њихове коње 
(ждрала, дора кушљатога и бијесна кулаша). 

14.1. У антологији епских песама о Косову Новице Шаулића, 
кушљастога коња јаше Милан Топлица:  

И виђеше сва три побратима 
Један другом да су од живота, 
Од живота и пречи и мили, 
Па вриједне коње посједоше. 
Милош свога окорачи ждрала, 
Што га једном у свијету нађе, 
Према себе јунак дајанџију, 
Милан јаше дора кушљатога, 
Што бржега у сву војску нема, 
Ниђе му се не оте кошија; 
Иво јаше бијесна кулаша, 
Који гриву од љутине мрсти, 
А из узде носи господара (Шаулић 1939: 103). 

14.2. У Лазарици Јоксима Новића Оточанина другачији је распоред 
коњаника и коња: Милан јаше бијесна кулаша, а Иван дора кушљастога и што 
је логичније да су особине уз дора кушљастога:  

Пак се сва три скупа опремише, 
Појахаше коње понајбоље: 
Шдрала коња Милош опкорачи, 
Што га једног у свијету нађе 
Према себи јунак дајанџију; 
Милан јаше бијесна кулаша, 
Што га бржег у свој војсци није, 
Нигдје му се не оте кошија; 
Иван јаше дора кушљастога, 
Што му с’ грива мрси од љутина. 
А из узде носи господара... (Оточанин 1860: 118). 

15. Трећи слој – Кушља – коњ-јунак, коњ хајдук Вељка Петровића. 
– Кушља је био славни коњ хајдук-Вељка Петровића6 из Првог српског 

 
6 Новине сербске Димитрија Давидовића, које су излазиле у Бечу, нису смеле да објављују 
вести из устаничке Србије које су се тицале борбе против Турака, тако да је вест о смрти 
хајдук-Вељка објављена „стидљиво“ у четири реда, тек у 38. броју у другој половини сеп-
тембра 1813. године, а хајдук Вељко је погинуо 20. јула 1813. године: 
„Кадъ су се Турцы кодъ Неготина са Сербли били, убіе ядро (тане) изъ топа Поглавара 
Сербскогъ Айдук Велька; Вождъ э овай славанъ быо“ (Новине сербске из царствующего 
града Виенне, отъ четвертка, 18-га септемвра 1813. Ч[ис]ло 38, ПРИКЛЮЧНИЯ 
СТРАННА ОТЪ СЕРБІЕ, стр. 160). 
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устанка (Караџић, Српски рјечник, s.v. кушљо; Караџић 1947: 223). „Ушао је 
у славну историју легендарних српских коња, изједначивши се по свом уме-
ћу и храбрости са Ждралином Милоша Обилића и Ђогом Бановић Страхиње“ 
(Девура 1996: 47). 

„Хајдук-Вељко је јахао Кушљу од 1807. до своје смрти 1813. године. Кушља га 
је изнео из многих бојева као победника и јунака. Да није било Кушље, ко зна 
да ли би Хајдук-Вељко био на таквом гласу у Срба“ (Девура 1996: 49). 

Коњ је један од најважнијих атрибута који прате средњовековне јунаке. 
И за хајдук-Вељка Петровића се говорило да је имао три добра (као војвода 
Пријезда из епске песме Смрт војводе Пријезде): „Од свега је најволио три до-
бра: коња Кушљу, кога је добио у Подгорцу, кад је бега потукао; пушку; и Чу-
чук-Стану“ (Милићевић 2005: 901). 

16. Поред историчара и хроничара Првог српског устанка (Караџић, 
1969 – „Житије Ајдук-Вељка Петровића“, Даница за 1826), песници романти-
зма помињу великог јунака и његовог славног коња. 

16.1. У поеми Ђачки растанак, у романтичарском заносу, Бранко Ради-
чевић слави јунаке који још нису изашли из историје да би временском пати-
ном ушли у легенду, али су још за живота постали легендарни јунаци са леген-
дарним коњима: 

Сече Вељко и натиче, 
Гони, стиже што измиче, 
Сече аге посред паса – 
„Алах, Алах!“ оде с гласа, 
Ломи коње и јунаке, 
Чини јаде свакојаке, 
Кушља тлачи, сабља сева, 
Кликће Вељко, Туре зева, 
О тле чалме, о тле главе, 
Ал’ под небо српска слава! (Радичевић 1964: 65). 

16.2. Ђура Јакшић зна како је хајдук-Вељко дошао до свога коња на 
двобоју. У песми Осман-ага описао је сан Чучук-Стане у коме чека хајдук-
Вељка са двобоја са Осман-агом, у коме ће храбри мегданџија хајдук-Вељко 
задобити и мегдан и противниковог коња Кушљу7 (што је историјски догађај 
из Првог српског устанка):  

Вељка чека, а с Османа зебе.... 
Пукла гора... Мируједу вуци, 
Али бесни по гори хајдуци.... 
Осман поглед кроз прозоре пење 
На планину, у студено стење, 

 
7 Мотив као у епској песми Иво Сенковић и ага од Рибника – обичај да победник на мегдану 
узима коња и одело побеђенога мегданџије. 
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Пак је гледа, дуго, дуго гледа.... 
„Коња амо, робе!“ – заповеда. 
– Кушља копа ногама обема, 
Поноћ нема Осман-агу спрема. 
„Не Османе!“ – млад му Алил вели, 
„Куда су те ђаури занели? 
Чучук-Стана? Торлакиња пука, 
И та љуби из горе хајдука!“ (Јакшић 1911: 142).  

16.3. У припреми хајдук-Вељка за полазак у бој с Турцима учествовала 
је и његова жена Чучук-Стана. 

„Иза тога, дала би му сабљу коју би он обесио о врат, па онда пошао лагано 
низ степенице. Пред кулом у авлији за то време Кушља се, спреман, вадао и 
њега чекао. Пре него што би узјахао, Вељко би сам загледао у колан, у узде, 
и поново би потпрашио чанке у кубура. 
Појахавши, изашао би на западну велику капију, између садашње цркве и на-
челства. Сви би момци јахали за њим, а за свима би ишли Цигани свирајући и 
певајући. Вељков је Кушља ишао лагано у ход“ (Милићевић 1959: 366). 

16.4. На једном мегдану, који се одвијао између две војске, турске и срп-
ске, хајдук-Вељко је опростио живот побеђеном Турчину, али се – на изненађе-
ње обе војске – Кушља окренуо и копитама убио Турчина (Стефановић, 1893). 

У једном случају хајдук-Вељко је припремао Кушљу и брата Милутина 
како да изађе на мегдан са Турчином (Стевановић, 1893; Милићевић 1888: 531). 

16.5. Сима Милутиновић Сарајлија зна да је Кушља после смрти хајдук-
Вељка био коњ за мегдане Вељковог брата Милутина Петровића. 

Текъ найчешће брате Милутине, 
Узяхива Кушля Вељковога 
И облали одħћу истога 
Напад’о э ка’ и Вељко Турке (Милутиновић 1844: 34). 

16.6. Говорећи о Кушљи, који је на крају после смрти хајдук-Вељка и 
његовог брата Милутина завршио као ћорав да вуче циганска кола, Девура ка-
же у наслову „Трагедија једног коња“ (Девура 1996), а помиње се и да је Ку-
шља препознао Чучук-Стану, жену хајдук-Вељка, која је кочијашу дала новац 
да ослободи коња (Стевановић, 1893; Девура, 1996).  

17. Трећи слој – Кушља – коњ пољара Лијана. – Пољар Лијан је оми-
љени јунак Б. Ћопића који се јавља у више прозних дела (Орлови рано лете, 
Славно војевање, Делије на Бихаћу, Лијан води караване) и који је познат као 
водич два партизанска куварска коња (Кушља и Шушља). У роману Славно во-
јевање стоји:  

„Пољар Лијан, чувена испичутура, непоправљива скитница, лукави ухода, 
преиспољни мудријаш... Три дана да ређаш све његове добре и лоше особи-
не, па опет ништа ниси казао“ (Ћопић 1964: 183). 
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18. Пошто је мина убила партизанског коња који је носио куварски ка-
зан, било је потребно пронаћи друго „коњче“, и пољар Лијан је рекао да иде по 
„нашег Кушљу“.  

18.1. Какав је коњ Кушља? 
(1) „Кушља! 
Та ко не зна тога мирног и добродушног парипа из малог засеока Стрмоно-

ге! Памти га свак, али нико тачно не зна када се Кушља ождријебио, ко му је дао 
име, а није се баш посигурно знало ни то ко му је прави власник. Припадао је по-
мало сваком у засеоку, носио у млин свачије жито, хранио се и коначио код онога 
коме је тога дана радио, а празником је пасао на лединама општинску траву и пио 
из потока државну воду. Купали су га пљускови, томарили вјетрови и гријало да-
режљиво сунце, добра сиротињска мајка“ (Ћопић 1964: 187). 

(2) „Оно што се дјеци највише свиђало било је то што је Кушља био 
миран попут каква говечета. Зато су се на њему училе јахати читаве генерације 
сеоске дјечурлије“ (Ћопић 1964: 189). 

18.2. Како је Кушља добио име?  

„Непознати кум вјероватно му је дао име по славном коњу још славнијег 
Хајдук-Вељка, по чувеном Кушљи о коме пјесма пјева: 

Хат му скочи као бесан 
по три копља у висину, 
Кушља скочи, Вељко виче...“ (Ћопић 1964: 187). 

Ако су коња Кушљу доводили у везу с имењаком Кушљом хајдук-
Вељка, онда су и коњаника доводили у везу с хајдук-Вељком: 

„А кад би већ јучерашњи малишан израстао у бркату момчину, он би са 
смијешком посматрао како дјечаци, на оном истом старом Кушљи, уче 
неког безгаћног новајлију, па га је и он соколио: 
– Аха, држ се, држи! Богами, пљунути Хајдук Вељко“ (Ћопић 1964: 189). 

19. Употпуњена литерарна визуелна слика пољара Лијана је тек када је у 
јединству с коњем Кушљом или кад је по коњском сенту ишао за коњем.  

(1) „Оно је неки опрезан јахач на мирну и паметну коњу“ (Ћопић 1964: 199). 
(2) „Све док се није досјетио да Кушљу пусти напријед да му испитује 

пут, стари Лијан је видио грдне муке за вријеме заморних ноћних похода“ (Ћо-
пић 1964: 312).  

20. Говорећи о славним светским коњима, Никола Девура је опис како је 
завршио коњ Кушља хајдук-Вељка насловио „Трагедија једнога коња“. Међу-
тим, „обичном“ партизанком коњчету, које носи куварске казане, Ћопић „је 
изабрао“ праву литерарну херојску узвишену смрт. 

„Погибе Кушља! – викну иза букве најближи борац. 
Честити Кушља, скупљајући последњу преосталу снагу, покуша још једном 
да устане, да крене за својим свакодневним послом, па поново клону и на-
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слони главу на прво стабло као да се спрема не неки велики, велики одмор“ 
(Ћопић 1964: 360). 

21. После славне смрти коња Кушље, за пољара Лијана се спрема други коњ: 
„У сеоцету Вргељу, под самом планином, живи Кушљин млађи брат Шу-
шља“ (Ћопић 1964: 377). 
„А личи ли [Шушља] на Кушљу? – повика пољар Лијан и усвијетље очима 
као да је добро продискутовао са пуном боцом. 
– Исти истицати Кушља, само је, кажу, мало чудне ћуди кад се на некога на-
љути: уједа се, рита, гура, ваља. А веле и да је врло несташан кад се с ким 
спријатељи“ (Ћопић 1964: 378). 

21.1. Дакле, замена за старијег брата Кушљу, јавља се коњ Шушља као 
партизанско куварско коњче, кога Ћопић уводи на самом крају романа Славно 
војевање, а „носиће куварске казане“ пољару Лијану још у делима Делије на 
Бихаћу и Пољар Лијан води караван. 

21.2. У именима ова два коња постигнута је нека врста јединства, али и 
звуковне опозиције Кушља : Шушља – као фонолошка варијанта са опозици-
јом К : Ш – праскавим и струјним консонантом.  

22. Уместо закључка. – У коњу Кушљи из литерарне зоонимије Б. Ћо-
пића наслагано је велико цивилизацијско искуство у више слојева.   

22.1. Представа о јединству коњаника и коња сеже у античку прошлост, 
а то су кентаури (пола људи пола коњи). Митолошки појам о њима постао је из 
представе да коњ и коњаник морају бити једно створење, пошто су неко тесал-
ско племе виђали стално на коњима. Хомер каже за њих да је то „сурово, ко-
смато, планинско племе у Тесалији, пуно дивље пожуде за вином и женама“.   

22.2. Легенда и историја, свака на свој начин, и у сагласју митског и ре-
лигијског, од старе вере Словена, преко епског које није ни сачекало да падне 
временска патина на историјско, већ је песма настајала док се делио мегдан 
или се бранио шанац, до партизанског коња Кушље – семантички су у култу-
ролошким наслагама обогатиле име коња Кушља да је постао (нео)романти-
чарски поетски фокус. 

23. Ако се у ономастици често цитира латинска сентенција Nomen est 
omen (Име је знак), у мотивацији имена коња Кушља/Кушљо могло би се рећи 
и обрнуто: Omen est nomen (Знак је име). Литерарна ономастика, у овом слу-
чају литерарна зоонимија,  служи као поуздани пренос имена из једног у друго 
време, из једног језика у други и, понекад, шири се попут сваке друге моде. 
„Кумовањем“ у имитацији имењака жеља је да се постигне или површно под-
сећање на неког љубимца из литературе, историје или легенде у некој попу-
ларној сфери из уметности, или да се од имењака преузме оно што је била 
маркирана карактерна црта или особени спољни изглед.  

Дакле, укратко, коњ Кушља из литерарне зоонимије Бранка Ћопића јесте  
језички (ономастички) клон(ирање) ранијих славних коња из паганских легенди 
и српске историје – било да су у питању апелативи добијени према особинама 
коња или мотивисана лична имена која су добила слој колективне експресије. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОИ В ИМЕНИ ЛОШАДИ КУШЛЯ В 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗООНИМИИ − ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

МОТИВАЦИИ ДО КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПРЕСИИ 
 

Резюме 
 

В настоящей работе рассматриваются культурологические слои в имени 
лошади Кушля в литературной зоонимии в произведении Бранко Чопича. В 
сербской и славянской языческих традициах было известно больше лошадей, имя 
которых было мотивировано.  

(1) Мифический конь кушльо - уродливая лошадь языческого бога Вида,  
который произашел трансформацией из красивой белой лошади в великой битве 
против сил тьмы; 

(2) Кушльо − персонифицированная лошадь в народной сказке; 
(3) Кушльо − знаменитый конь-герой хайдук-Велько Петровича 
(4) Кушля − партизанский конь охраника полей Лияна литературного героя 

в произведении Бранко Чопича. 
Кушля и кушльо является „кушлястой“ лошадью − вьющаяся, кудрявая 

лошадь, с пышной гривой и длинным хвостом. 
Лошадь Кушля охраника полей Лияна, названная в честь известного коня 

хайдук-Велько Петровича. Давая такое же имя, как полагают, достигается за счет 
своего рода „двойной личности − альтер эго“ и взять на себя свойства более 
известной тезки предшественника, имя которого он носит. 

Ключевые слова: литературная зоонимия, проза Бранко Чопича, кушльо − 
мифический конь бога Вида, кушля − персонифицированная лошадь в народной сказке, 
Кушля − лошадь-герой хайдук Велько, Кушля – лошадь охраника полей  Лияна. 
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РАЗВОЈ ИДЕЈА О ФУНКЦИЈАМА ПРЕДШКОЛСКОГ 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ∗ 

Апстракт: У раду се разматра проблем развоја идеја о функцијама 
предшколског васпитања и образовања у Србији, од оснивања првих 
предшколских установа до данас. Значај ове теме огледа се у целовитом и 
хронолошком сагледавању поменутих функција. Чињеница јесте да су оне 
одређене друштвено-историјским и педагошким контекстом, у којима су на-
стајале и развијале се идеје о систему институционалног предшколског вас-
питања и образовања и друштвене бриге о деци. Циљ овог истраживања под-
разумева два правца деловања: а) утврдити које функције предшколског васпи-
тања и образовања су егзистирале у предшколским програмима у Србији, од 
оснивања првих предшколских установа до данас; б) утврдити када се први пут 
јављају идеје о функцијама предшколског васпитања и образовања које су да-
нас актуелне у Општим основама предшколског програма. Истраживање је 
урађено применом дескриптивне методе, поступком анализе садржаја. Резулта-
ти истраживања потврђују да су базичне функције предшколског васпитања и 
образовања егзистирале у првим предшколским програмима. Мада су се током 
времена усложњавале и допуњавале, оне и данас представљају заједничке одли-
ке актуелних модела предшколског васпитања и образовања.  

Кључне речи: функције предшколског васпитања и образовања, пред-
школска установа, предшколски програм, развој предшколског детета, је-
динствено деловање породице и предшколске установе. 

УВОД 

Остваривање функција предшколског васпитања и образовања подразумева 
стварање услова у којима ће деца раних узраста моћи да развијају своје потенција-
ле и задовољавају своје егзистенцијалне потребе, утврђених и Конвенцијом УН о 
дечијим правима, који се односе на право сваког детета на васпитање и образова-

 
∗ Чланак представља резултат рада на пројектима Од подстицања иницијативе, сарадње, 
стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву, бр. 179034; и Унапре-
ђивање квалитета и доступности образовања  у процесима модернизације Србије, бр. 
47008, које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Рeпублике Ср-
бије (2011–2014). 
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ње у заједници. То подразумева да је предшколска установа, у систему институци-
оналног васпитања и образовања, дужна да сваком детету пружи услове за несме-
тан и правилан развој. У овој констатацији огледа се суштина функција институ-
ционалног предшколског васпитања и образовања. 

Намеће се питање када су и на који начин ови захтеви одређени за пред-
школске установе и када су први пут утврђене функције предшколског васпи-
тања и образовања. Такође је значајно утврдити на који начин су се усложња-
вале ове функције и како је друштвено-педагошки контекст времена у којем су 
настајали предшколски програми у Србији утицао на одређење функција пред-
школске установе. 

Одговоре на ова питања представићемо кроз призму сазнања о развоју 
предшколских програма у Србији, од оснивања првих предшколских установа 
до данас. Јасно је да је развој ових установа и предшколских програма, мада 
често у врло тешким друштвено-економским условима, текао узлазном лини-
јом и да су се функције предшколског васпитања и образовања временом допу-
њавале и усложњавале. Нова научна сазнања, посебно у домену педагогије, пси-
хологије, касније и посебних методика васпитно-образовног рада, затим иску-
ства која су заслужни појединци пренели из других земаља допринели су разви-
јању и конкретизацији идеја о основним функцијама које предшколска установа 
мора остварити, да би створила услове за несметан развој сваког детета. 

Данас, у систему савременог институционалног предшколског васпита-
ња и образовања у Србији, програмске циљне оријентације подразумевају 
остваривање његових функција, у циљу подршке развоју и раном учењу деце 
од рођења до поласка у школу, развојa дечијих укупних потенцијала, њиховог 
квалитетног васпитања, социјализације и култивисања емоција (Клеменовић 
(2009; Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, 2012). 

Ради боље прегледности података које ћемо изнети, функције 
предшколског васпитања и образовања у овом раду представићемо кроз три 
временска циклуса: 

− период од оснивања првих предшколских установа у Србији до Дру-
гог светског рата; 

− период након Другог светског рата, до доношења првих програм-
ских основа; 

− период од доношења првих програмских основа до данас. 
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ФУНКЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
КАО ОДРЕДНИЦЕ ПРВИХ ПРЕДШКОЛСКИХ ПРОГРАМА  У 

СРБИЈИ 

Први незванични предшколски програми у Србији настајали су крајем 
19. века, када су се отварале и прве предшколске установе (забавишта при на-
родним школама). Српска забавишта у Јужној Угарској отварана су седамдесе-
тих година 19. века, мада у ограниченом броју. Тек две деценије касније, цр-
квено-школске власти и учитељи су се заинтересовали за организацију ових 
забавишта и покренуто је питање устројства и делатности у српским 
забавиштима. У таквим условима донет је Операт Мате Косовца, односно 
Уредба о српским вероисповедним забавиштима (1890). У првом делу овог до-
кумента истакнут је значај организовања  рада у српским забавиштима на фре-
белијанској основи, коју сагледавамо у контексту значаја васпитања деце од 
најранијег узраста, подстицања дечијег развоја кроз игру, у складу са његовом 
природом, на путу до његове стваралачке самоделатности, као и значаја поро-
дичног васпитања деце и просвећивања мајки.  Јасно је утврђен циљ који треба 
остварити у забавиштима, да се деца васпитавају и припреме за полазак у шко-
лу. Уредба представља претечу предшколског програма, у којој је јасно истак-
нута основна функција предшколске установе, да припреми децу за полазак у 
школу (Вучетић, 1971). Ова функција (припремна) и данас егзистира у актуел-
ном предшколском програму, као један од основних захтева који се поставља-
ју предшколској установи. Такође, у свим програмима који су касније настаја-
ли, припремна функција предшколског васпитања и образовања увек је препо-
зната као базична (Копас-Вукашиновић, 2013).  

Уследиле су активности Милана Стојшића, професора Српске учитељске 
школе у Сомбору, који је 1898. године припремио Градиво за разна занимања 
српчади. Осим припреме деце за школу, он истиче огроман значај забавишта за 
сву децу, посебно за ону „ [...] чији су родитељи заузети радовима у пољу, али та-
кође и за децу чији су родитељи груби и сурови, развратни, немарни, нечисти, чи-
ме штетно утичу на телесни и душевни развој детета“ (Стојшић 1898: 7–8). У овим 
констатацијама препознају се две данас актуелне функције предшколског васпита-
ња и образовања. Прва се односи на  помоћ предшколске установе родитељима у 
васпитању деце, односно допуну породичном васпитању. Друга функција је ком-
пензаторска (и превентивна), у ситуацијама када предшколска установа има зада-
так да заштити децу која су под одређеним ризиком, у односу на очување њиховог 
здравља, социјални развој и култивисање дечијих емоција (Правилник о општим 
основама предшколског програма, 2006). Када знамо да су прве предшколске уста-
нове отваране на фребелијанским основама, јасно је зашто су ове функције одре-
ђене као базичне. М. Стојшић, као и М. Косовац утврђују обавезу родитељима да 
децу шаљу у забавишта. Они полазе од Фребелових ставова да децу треба васпи-
тавати у дечијим установама, јер се  родитељи недовољно и погрешно баве васпи-
тањем своје деце. Констатују да не постоји природна веза између школе и породи-
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це у односу на остваривање васпитних задатака, те да зато не може бити аде-
кватног васпитања деце у породицама, због чега „свој деци треба дати прилике да 
уживају у благодети забавишта“ (Вучетић 1971: 214). 

Значајно је истаћи да је 1898. године донет Закон о народним школама, 
којим је наложено просветним властима да се у основним школама оснују заба-
вишта. Према овом Закону, први степен нижих школа је забавиште у којем се 
„кроз игру, рад и забаву поучавају и васпитавају мушка и женска деца и припре-
мају за учење у школи“. Утврђено је обавезно похађање државних забавишта за 
сву децу узраста од пет до седам година (Копас-Вукашиновић 2010: 16). 

У периоду до Првог светског рата, посебно је значајна Збирка целокуп-
ног рада у српском вероисповедном забавишту за породице, забавишта и за-
бавиље, коју је 1904. и 1905. године сакупила и написала Мила Малеташки, за-
бавиља из села Турија. Ово је период када се утврђеним Законом о народним 
школама (1904) забавишта одређују као први степен у систему народних шко-
ла, која похађају деца узраста од четири до седам година. У овој Збирци су ја-
сно одређени циљ и задаци забавишта, да децу сачува од свих опасности, да 
помогне дечији телесни и душевни развој и тако их припреми за нове обавезе у 
школи, за живот и рад у друштвеној заједници. Посебно је истакнут значај пове-
зивања забавишта и породице, такође да забавишта морају бити спона између 
породице и школе, те да деца својим понашањем индиректно могу утицати на 
промене у понашању чланова своје породице (Малеташки, 1904). У овако одре-
ђеним циљним оријентацијама и задацима забавишта препознајемо већ помену-
те функције предшколског васпитања и образовања, које егзистирају и данас у 
актуелном предшколском програму (припремна, компензаторска, допуна поро-
дичном васпитању, сигурна средина за учење и развој предшколског детета). 

У периоду између два светска рата настао је Приручник за народна забави-
шта и ниже разреде народних школа, који је 1935. године припремио Никола Ки-
рић, поводом обележавања значајног јубилеја, 100 година од оснивања Фребело-
вог  Дечијег врта, првог дечијег забавишта. Овај Приручник, као ни претходна до-
кумента, није био званичан програм предшколског васпитања и образовања него 
је представљао методичко упутство забавиљама за рад са децом, коју је требало 
припремити за полазак у школу. По свом садржају и структури значио је корак 
уназад за развој предшколских програма у Србији. Међутим, у односу на чињени-
цу да  је у њему сређено градиво за целу годину у виду тема и јединица занимања, 
са дијалошки обрађеним садржајем и поделом задужења деци по групама, значио 
је помак у припреми методичких упутстава за рад са предшколском децом. Када је 
реч о функцијама забавишта, у приручнику је јасно истакнут захтев забавиљама да 
„добро припреме децу за народну школу“ (Кирић, 1935). 

Евидентно је да су у првим предшколским програмима у Србији, који 
нису били званични, у периоду од оснивања првих предшколских установа до 
краја Другог светског рата, јасно одређене функције предшколског васпитања 
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и образовања, које и данас егзистирају као базичне у актуелним Општим осно-
вама предшколског програма (2006). Ове функције подразумевају стварање 
услова и подстицајне средине за правилан дечији развој, допуну породичном 
васпитању и припрему деце за полазак у школу. 

ФУНКЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, ДО ДОНОШЕЊА ПРВИХ 

ПРОГРАМСКИХ ОСНОВА 

Значајно је истаћи да је након доношења савезне Уредбе о оснивању дечи-
јих јаслица и дечијих вртића, 1948. године, истакнута обавеза предузећа и народ-
них одбора да отварају предшколске установе, које су тада први пут добиле на-
зив дечији вртићи, у којима је истицана њихова васпитна функција. Основни 
циљ ових установа био је смештај и исхрана деце узраста од три до дванаест го-
дина. У овом периоду у Србији још увек није било званичних предшколских 
програма. Након Другог светског рата, друштвене установе за рад са предшкол-
ском децом отваране су према совјетском моделу. Превођена је руска литература 
и из области предшколске педагогије, за коју многи аутори предшколских програ-
ма и методичких упутстава који су настајали након овог времена истичу да је и 
поред утврђених слабости, имала позитиван утицај на рад у дечијим вртићима у 
нашој земљи (Олга Тимотијевић, Ружа Стевановић, Бранка Бајић). У недостатку 
сопствених програма рада са децом предшколског узраста, 1948. године су са ру-
ског језика  преведена Упутства васпитачу дечијег врта (Правила дечијег врта). 
Педагошки институт Министарства просвете НР Србије је убрзо након тога, по 
угледу на преведену литературу, штампао Прилоге методици васпитног рада с 
децом предшколског узраста (1950). У делу програма у којем је истакнута потреба 
друштвене бриге о предшколској деци забележено је да се васпитање деце у пред-
школским установама остварује према захтевима педагошке науке,  при чему се 
мора водити  рачуна о педагошком просвећивању родитеља, како би се остварило 
јединствено деловање породице и установе у васпитању детета. У овим Упутстви-
ма јасно је истакнуто да је васпитање деце предшколског узраста, а тиме и дру-
штвена брига о њима,  неопходност и потреба родитеља и деце. 

У предшколским установама су са децом радиле одгајатељице-васпита-
чице, према методичким упутствима и преведеној литератури. Поменута Прави-
ла дечијег врта са руског језика превео је Радован Михаиловић, у сарадњи са ре-
дакционим одбором, чији чланови су били: др Коста Грубачић, Радивоје Мило-
вановић и Милош Јанковић. Васпитачице су имале задатак да развијају дечије 
умне способности и стварају услове у којима ће деца искуствено стицати знања. 
Функције предшколског васпитања у овом периоду препознају се кроз следеће 
делатности установе: а) васпитање предшколске деце до поласка у основну шко-
лу; б) помоћ родитељима, нарочито запосленим, у збрињавању и васпитању де-
це; в) сарадња са родитељима пружањем стручне помоћи у нези и васпитању де-
це; г) организовање културних активности, игре и заједничког живота (Гаврило-
вић, 2001). Посебно је истакнуто да се оваквим радом деца припремају за касни-
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је успешно обучавање у школи и да се родитељима пружа помоћ у васпитању 
њихове деце у породици. Поменуте делатности васпитача у установама већ у 
овом периоду одређују будуће базичне функције предшколског васпитања и 
образовања (обезбеђење сигурне и подстицајне средине за дечије здравље, раст 
и развој, сазнавање и учење; помоћ родитељима у васпитању деце; адекватно 
васпитно деловање на децу; припрема деце за школу).  

Значајно је истаћи да се, према Закону о дечијим вртићима из 1957. 
године, ове установе оснивају као организована помоћ друштва породици и 
као допуна породичном васпитању, у циљу подизања и васпитања деце до по-
ласка у школу. Утврђено је да се у овим установама, кроз игру и различита за-
нимања изграђује основа за њихово даље васпитање, те да се на тај начин по-
маже родитељима у васпитању њихове деце (Закон о дечјим вртићима, 1957). 
У складу са овим законским одредницама, Педагошки актив Школе за васпи-
таче у Београду је школске 1958/59. године приступио изради упутстава за рад 
у предшколским установама, под називом Васпитни рад у предшколским 
установама. У то време јавила се идеја да се систематизују и детаљније обра-
зложе основна питања васпитања деце предшколског узраста. 

Мада ова Упутства нису била званичан предшколски програм, у њима су 
јасно одређени циљеви, задаци и садржаји предшколског васпитања, разрађени 
у односу на утврђене аспекте дечијег развоја (физичко, морално, интелектуал-
но и естетско васпитање предшколског детета). Конкретизовани су и принци-
пи, методе и средства предшколског васпитања, у документу су јасно предста-
вљени захтеви за организацију и извођење васпитно-образовног рада у устано-
ви. Такође је истакнуто да је игра главни облик дечије активности, односно 
основни облик рада са предшколском децом, која може бити разноврсна по 
свом садржају, тематици и начину извођења. Даље су разрађени и задаци вас-
питача у односу на децу, њихове родитеље, затим у односу на планирање вас-
питно-образовног рада, вођење евиденције о ономе што се радило у установи. 
Посебна пажња посвећена је и уређењу предшколских установа.  

Од овог периода све више је истицан значај организованог предшкол-
ског васпитања за развој личности и за припрему деце за даље ефикасно обра-
зовање и васпитање у школи. Стога је било неопходно израдити програм вас-
питно-образовног рада у дечијим вртићима, заснован на научним ставовима 
који у свету имају све више утицаја на одређивање садржаја и начина рада са 
предшколском децом, али засновани на позитивним искуствима из иностране 
и домаће праксе. Након пробне примене сачињеног Програма васпитно-обра-
зовног рада у предшколској установи, он је 1969. године усвојен на седници 
Просветног савета Србије, а објављен 1970. године, у издању „Научне књиге“ 
у Београду. Завод за основно образовање и образовање наставника СР Србије 
штампао је овај програм у целини, са објашњењима и методским упутствима. 
Потпуној реализацији овог програма и бољем схватању његових захтева требало 
је да допринесу и прилози који су чинили саставни део програма (као што су 
примери покретних игара, примери музичких игара и слично). Овај први звани-
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чан предшколски програм израдила је међурепубличка група просветних савет-
ника Завода за основно образовање СР Србије, СР Хрватске и СР Црне Горе. 
Полазне основе за израду овог програма била су поменута упутства за рад у 
предшколским установама из 1959. године. Истакнуто је да у систему институ-
ционалног васпитања и образовања друштвено организовано предшколско вас-
питање има изузетан значај за развој детета. Не занемарујући улогу породичне 
средине, оваквим деловањем на децу до поласка у школу постављају се основе 
за даље успешно васпитање и образовање младе генерације. Сада је први пут 
констатовано да је остваривање циља предшколског васпитања (хармоничан 
развој дечијих способности и особина) условљено психофизичким могућности-
ма деце одређеног узраста. У овој констатацији назиру се зачеци идеја о индиви-
дуализованом приступу деци у предшколској установи, без обзира на то да ли је 
реч о интеграцији деце са сметњама у развоју или стимулисању креативних потен-
цијала и даровитости. Ове идеје данас су конкретизоване у функцијама актуелних 
програмских модела предшколског васпитања и образовања у Србији. Функције 
предшколског васпитања у овом програму из 1970. године препознају се у одређе-
њу посебних задатака, као што су развој физичких, интелектуалних и других спо-
собности, интересовања и радозналости деце, задовољавање потреба деце за 
игром и заједничким животом са вршњацима, припремање деце за школу, пружа-
ње помоћи деци која долазе из неповољних економских и културних породич-
них услова, помоћ породицама у примени савремених начела и метода неге и 
васпитања деце предшколског узраста (Програм васпитно-образовног рада у 
предшколској установи, 1970).  

Од овог времена, у свим наредним предшколским програмима поменуте 
функције предшколске установе даље су конкретизоване. На већ постојећим 
идејама развијале су се нове, али сада више у смислу свеобухватнијег делова-
ња ове установе на децу и њихове родитеље, заговарања јединственог делова-
ња породице и установе, свеобухватности деце предшколским васпитањем и 
образовањем, стварања услова у којима ће се сваком детету дати шанса да на-
предује према својим могућностима и интересовањима. 

Независно од чињенице да је седамдесетих година прошлог века дошло 
до подвојености у развоју предшколских програма на територији Војводине и 
уже Србије, и у једним и у другим програмима су кроз циљеве, задатке, садр-
жаје и захтеве за организацију рада са децом, одређене и већ на научним сазна-
њима утемељене поменуте функције предшколских установа. Наглашено је да 
институционално предшколско васпитање  представља допуну породичном 
васпитању, а у извесном смислу и замену за породицу, у случајевима када ро-
дитељи нису у могућности да сами негују и васпитавају своје дете (Копас-Ву-
кашиновић, 2010). У овом периоду, до доношења првих програмских основа, 
мада нису јасно издвојене у садржају и структури програма, функције пред-
школског васпитања и образовања се препознају у свим до тада важећим про-
грамским документима.  
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АКТУЕЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА 

Прве Основе програма предшколског васпитања и образовања деце уз-
раста од три до седам година донете су 1996. године, а десет година након то-
га утврђене су данас актуелне Опште основе предшколског програма. У оба 
програмска документа конкретизоване су функције предшколског васпитања и 
образовања, које данас представљају заједничке одлике актуелних програм-
ских модела (Модела А и Модела Б).  

У добро структурираној средини, подстицајној за развој укупних потен-
цијала предшколског детета, ове функције данас подразумевају: 

− стварање услова у предшколској установи у којима ће бити задово-
љене друштвене и дечије потребе и остварена права детета; 

− стварање услова за активно учешће сваког детета у заједници деце у 
установи, у условима прилагођеним његовим могућностима, интере-
совањима и потребама; 

− припрему деце за полазак у школу; 
− допуну породичном васпитању (старање о деци); 
− помоћ породици у васпитању деце; 
− ублажавање неповољних утицаја породице (компензаторско, соци-

јално-заштитно деловање установе); 
− организоване корективне поступке у васпитању деце ометене у раз-

воју и њихову интеграцију у предшколске установе; 
− стварање услова за учење, развој и напредовање деце која имају по-

већане развојне могућности, како би у што већој мери искористили 
своје развојне потенцијале. 

Представљене функције предшколског васпитања и образовања данас су 
одређене као базичне функције предшколске установе, али и породице, јер 
могуће их  је остварити једино њиховим јединственим деловањем. 

ЗАКЉУЧАК 

Трагајући за одговорима на питања када се први пут јављају идеје о 
функцијама предшколског васпитања и образовања и које функције су егзисти-
рале у предшколским програмима у Србији, од оснивања првих предшколских 
установа до данас, на основу резултата који су хронолошки представљени у 
овом прегледном раду, закључке доносимо са претпоставком да ће моћи бити 
коришћени у наредном периоду за даља истраживања овог проблема.   
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Прве идеје о функцијама предшколског васпитања и образовања у Срби-
ји јављају се у време отварања првих предшколских установа, у другој полови-
ни 19. века. Мада у то време није било званичних предшколских програма, већ 
су писани материјали представљали практична упутства забавиљама (одгајате-
љицама, васпитачицама) како треба да раде са децом у установи, у тим првим 
писаним уредбама, збиркама и упутствима јасно су истакнуте основне функци-
је предшколског васпитања, које и данас, у актуелним Општим основама 
предшколског програма егзистирају као базичне. Ове функције су конкретизо-
ване у односу на могућности за развој дечијих потенцијала, њихову припрему 
за полазак у школу, социјално-заштитно превентивно (компензаторско) дело-
вање на децу из угрожених породица, као и јединствено деловање установе и 
породице у васпитању деце. 

Значај наведених функција предшколских установа потврђује њихово ви-
шевековно трајање у систему друштвене бриге о деци и очекивано је да ће се 
оне одржати и у наступајућим периодима развоја предшколских програма у Ср-
бији, као вредности нашег система институционалног предшколског васпитања 
и образовања, такође и као полазна основа за одређење очекиваних исхода. 
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THE DEVELOPMENT OF THE IDEAS ABOUT FUNCTIONS OF PRESCHOOL 
EDUCATION IN SERBIA 

Summary 

This paper discusses the problem of the development of ideas about the functions 
of preschool education in Serbia, since the establishment of the first kindergarten up to 
now. The importance of this issue is reflected in a complete and chronological 
consideration of these functions. The fact is that they are specified by socio-historical 
and educational context in which the ideas of the institutional system of preschool 
education and social care for children were created and developed. The aim of this 
research involves two courses of action: a) to determine which functions of preschool 
education have existed in pre-school programs in Serbia, since the establishment of the 
first pre-school institutions up to now; b) to determine when first the ideas about the 
functions of preschool education, that are now current in the General Basics of 
Preschool Curriculum, appeared. The survey was conducted using the descriptive 
method, by content analysis. The research results confirm that the basic functions of 
preschool education existed in the first pre-school programs. Although they became 
more complex over time and supplemented each other, they still represent the common 
features of current models of preschool education. 

Keywords: functions of preschool education, preschool institution, preschool 
curriculum, preschool child development, the joint action of the family and preschool 
institutions. 
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ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА У РАДУ СА 
ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА∗ 

Апстракт: Технички уређаји, поред облика, метода, средстава и систе-
ма васпитно-образовног рада, представљају важан сегмент васпитно-обра-
зовне технологије, без којих је незамислив савремени процес поучавања и 
учења уопште, а посебно деце млађег узраста. Полазећи од појмовних одре-
ђења, дистинкција различитих схватања, досадашњих емпиријских радова, 
спроведено је истраживање са циљем испитивања опремљености предшкол-
ских установа савременим техничким уређајима и искоришћености у свако-
дневном раду са децом предшколског узраста. У истраживању је примењена 
дескриптивна метода, технике анкетирања и скалирања на узорку од 208 вас-
питача. Резултати истраживања указују на опремљеност предшколских уста-
нова савременим техничким уређајима и њихову недовољну искоришћеност у 
раду са предшколском децом у различитим сегментима васпитно-образовног 
рада. Ипак, васпитачи изражавају позитивне ставове у погледу степена иско-
ришћености савремених техничких уређаја са становишта различитих пред-
метних области и њихови ставови нису значајно детерминисани полом и сте-
пеном стручне спреме. У контексту добијених резултата увиђа се потреба за 
системском подршком васпитачима при оспособљавању за примену савреме-
них техничких уређаја током стручног усавршавања.  

Кључне речи: предшколске установе, узраст, технички уређаји, ак-
тивности. 

УВОД 

Индустријска, техничко-технолошка револуција значајно је допринела 
афирмацији идеје, настанку нових, развоју и интеграцији техничких уређаја у 
свим сферама људске делатности, а самим тим и у области васпитања и обра-
зовања деце раног узраста. Интересантно је да скоро ниједан технички уређај 
није а priori настао за потребе учења и обучавања, већ је накнадно импле-

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије. 
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ментиран после развоја и примене у разноврсним производним делатностима, 
а неретко и у сегменту војне индустрије.  

Иако се технички уређаји и апарати развијају још у 19. веку, идеја о при-
мени техничких средстава у васпитно-образовном раду деце и омладине се ве-
зује за почетак 20. века, тачније 1920. годину, када је психолог С. Преси (Sid-
ney Pressey)  конструисао прву машину за учење.  

 
 

 

 

 

 

 

Слика 1. Pressey машина за учење  

И поред тога, тек након Другог светског рата може се говорити о интен-
зивнијој примени техничких уређаја у свакодневном васпитно-образовном ра-
ду, и то најпре у САД, а потом и у развијенијим земљама Европе. Тих година 
посебнo су били актуелни радио и телевизија, па је већина научних и стручних 
истраживања била посвећена њиховој ефикасности у процесу учења и поуча-
вања. Шездесетих година прошлог века настао је и тзв. „визуелни покрет“, ко-
ји је афирмисао употребу уређаја и машина за учење.  

Појава дигиталног формата и дигитална револуција је у великој мери од-
редила карактер нових техничких уређаја и пут њиховог перманентног развоја 
и усавршавања, непрекидно стварајући техничке уређаје нових савршенијих 
перформанси, којима се значајно утиче на карактер и квалитет васпитно-обра-
зовног рада у целости.  

Без савремених техничких уређаја се данас не може замислити савреме-
ни васпитно-образовни рад, јер представљају једну од важних карика савреме-
не образовне технологије. Они могу представљати битну платформу, полази-
ште квалитетног васпитно-образовног рада, тачније, један су од услова ефика-
сног рада усмереног на унапређивање квалитета знања и способности, као и 
васпитних вредности деце раног узраста.    

ПОЈМОВНА ОДРЕЂЕЊА 

Етимолошко порекло речи техника, везује се за грчку реч „tehne“ која 
означава умеће, вештину, навику, спретност, односно, „teknon“ – оруђе, сред-
ство. Стари Грци су сматрали да се људски живот може посматрати са три 
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аспекта: посматрање, мишљење и пракса, те да се деловање – praxis (πραξις)  
ослања на умеће, прављење, производњу. Дакле, појам „tehne“ се везује за 
људско умеће које се користи у изради различитих производа и употребних 
предмета у процесу уметничког стваралаштва (Пејановић 1988: 39). За разлику 
од ширег, уже поимање технике се односи на материјалну производњу инду-
стријског типа (Мијановић 2002: 14). У том контексту технику „чине средства 
рада – механизми и стројеви, прибор и направе, инструменти и апарати – помо-
ћу којих се остварује процес производње“ (Вукасовић 1967: 7). У намери да по-
мири различита схватања технике – у ужем и у ширем смислу, професор Мија-
новић даје дефиницију где се техника одређује као „свеукупност средстава, ору-
ђа и уређаја за рад, створених радом човека, помоћу којих он, уз примену знања, 
вештина и навика, рационално доприноси производњи нових материјалних 
вредности“ (Мијановић 2002: 15). Посматрајући ово одређење са педагошког 
аспекта, наведеној дефиницији би додали још и да доприноси производњи, не 
само материјалних, већ и духовних вредности.    

У Педагошком лексикону технички уређаји су одређени као „оруђа за рад 
(прибори, инструменти, апарати, машине и сл.) која користе наставници и у про-
цесу наставе и учења“ (1996: 311). Циљ је да деца разумеју  посматрано (појаве, 
процесе, предмете...). Слично појмовно одређење је дато и Педагошком речнику 
– то су „предмети, апарати, справе и уређаји који пружају техничке услове за 
што ефикасније и рационалније коришћење наставних средстава“ (1967: 167). 
Иако се наведена одређења искључиво везују за наставни процес, она су прихва-
тљива и на предшколском узрасту деце. Треба их ставити у контекст „медијума 
– преносника визуелних, аудитивних, аудио-визуелних и комбинованих инфор-
мација до прималаца – корисника“ (Василијевић 2009: 981). Оно што се неретко 
дешава у васпитно образовној пракси јесте да се извори знања и технички уређа-
ји изједначавају. Кључна дистинкција је у томе што технички уређаји „доприно-
се да се извори знања учине приступачнији ученицима и функционалнијим за 
рад и учење. Технички уређаји самостално или повезани у системе помажу уче-
ницима да лакше и брже успоставе директан контакт са вишеизворним склопо-
вима знања“ (Лакета, Василијевић 2006: 235). 

Постоје разноврсне класификације техничких уређаја који су се користи-
ли и још увек користе у васпитно-образовном раду. Посматрано са становишта 
технолошког развоја, проф. Даниловић издваја пет развојних генерација. Прву 
генерацију техничких уређаја представљају: грамофони, магнетофони, радио-
апарати, 16 мм пројектори, дијапројектори, другу: графоскопи, минипројектори 
и електронски ТВ уређаји; трећу: електронски системи са могућношћу управља-
ња, повратном везом и контролом, компјутерски системи са timesharing-om, ки-
бернетичке машине, телевизија са касетном техником и ласерским холограм-
ским уснимавањем и репродукцијом слике; у четврту генерацију су сврстани са-
телитска и кабловска  телевизија, хибридни и мултимедијални хипертекстуални 
системи, а у последњу, пету генерацију: уређаји за тродимензионалну симулаци-
ју реалности и комплексни мултимедијални уређаји за самостално учење (www. 
Doiserbia.nbs.bg.ac.rs). Овакве класификације никада не могу да буду коначне, 
јер прогресиван и перманентан развој технике и технологије непрестано утичу 
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на производњу нових уређаја, савршенијих од свих претходних, бољих перфор-
манси, већих могућности. Тако је, на пример, дигитална технологија доприне-
ла развоју моћних рачунара малих димензија, а великих могућности, чија је 
експанзија потиснула у други план техничке уређаје ранијих генерација.  

Генерално гледајући, с обзиром на начин перцепције, технички уређаји 
применљиви у васпитно-образовном процесу, могу се груписати на: визуелне, 
аудитивне, аудио-визуелне и комбиноване или техничке уређаје за пројекцију ви-
зуелних наставних средстава, техничке уређаје за репродукцију аудитивних на-
ставних средстава, технички уређаји за репродукцију аудио-визуелних наставних 
средстава, мултифункционални технички уређаји и помоћни технички уређаји. 

АКТУЕЛНОСТ ПРОБЛЕМА И ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 

Програми васпитно-образовног рада на предшколском узрасту, с пози-
ције имплементације савремене технологије, у земљама Европе и света у вели-
ком мери су детерминисани документима: „Технологија и мала деца од три до 
осам година“ (Technology and Young Children-Ages 3 through 8), у издању Нацио-
налног америчког удружења за образовање мале деце – AEYC из 1996. године и 
„Развојно подесна технологија за образовање – смернице за курикулум“' (Deve-
lopmentally Appropriate Technology for Early Education-Curriculum Guidance), 
објављен  2001. године на европском простору као део пројекта DATEC. 

NAEYC документ садржи јасне препоруке васпитачима предшколских 
установа када и како користити савремену технологију у извођењу активности:  

„ – У свакој ситуацији, од васпитача се захтева да професионално процени 
да ли је примена технологије прилагођена узрасту деце у групи, сваком де-
тету индивидуално и да ли је  културолошки прилагођена; 

– Када се употребљава на адекватан начин, технологија може подстаћи ког-
нитивне и социјалне способности деце;  

– Технологија треба да се интегрише у окружење у ком се одвија учење 
(вртић) и 

– Да се користи као једна од многих могућности како би се подржало учење деце;  
– Васпитачи треба да допринесу једнаком приступу технологији за сву децу 
и за њихове породице, а деци са посебним образовним потребама, уколико 
се покаже делотворно омогуће више времена које ће проводити у раду на  
компјутеру;  

– Како би технологија испунила свој утицај који може имати на учење и развој 
деце, неопходно је да васпитачи посебну пажњу усмере ка уклањању стерео-
типа који се вежу за било које групе, расе, нације и слично и да заштите децу 
од излагања насиљу, нарочито ако је оно представљено као стратегија у реша-
вању проблема;  

– Васпитачи, заједно са родитељима, треба да се заузимају за што прилаго-
ђенију примену компјутерске технологије за сву децу; 

– Адекватна примена технологије треба да има значајне импликације на 
професионални развој васпитача“ (Pribišev Beleslin 2007: 50–53). 
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Исти документ сагледава могућности које се могу остварити применом раз-
војно-подесивих програма, а то су: сарадничка игра, учење и стварање.  

DATEC документом: расправљање, дискусија, разматрање; креативност, 
способност решавања проблема, преузимање ризика, флексибилно мишљење, пер-
ципиране су као пожељне способности и вештине које се могу остварити уз упо-
требу одговарајуће информационо-комуникационе технологије кроз игру. Оваква 
технологија и начин рада треба да буду образовни, транспарентни и интуитивни; 
да подстичу на сарадњу, дете треба да има контролу и могућност избора, да омо-
гуће интеграцију и игре посредством ICT-а; не треба да садрже насилне садржаје и 
стереотипе, потребно је да омогуће укључивање родитеља у образовање, да буде 
свест о питањима здравља и сигурности (Pribišev Beleslin 2007: 53–56). 

Дакле, питање примене савремене образовне технологије се не поставља 
као дилема, већ се схвата као нужност, односно, надолазећа потреба, како де-
це, тако и њихових родитеља и васпитача са једне стране, али и друштва као 
целине са друге стране.    

Једна наша студија је показала да је 55% родитеља спремно и показује ини-
цијативу за примену рачунара у вртићима код нас, док је 45% родитеља против. 
Интересантно је да они који имају позитиван став, њих 87,27% има рачунар код 
куће. Васпитачи показују још већу спремност за примену рачунара у раду са де-
цом предшколског узраста, готово две трећине или 72% васпитача има позитиван, док 
је 28% против, сматрајући да за тим нема потребе. Овој идеји највише се противе вас-
питачи који немају одговарајуће компјутерске компетенције (Anđelić i sar., 2014). 

Са применом савремених техничких уређаја, посебно мултифункционалних 
који подржавају игре и учење у виртуелном окружењу на раном узрасту, мора се вр-
ло опрезно. Руски стручњаци (Korytnikov, 2010) сматрају да интензивна употреба 
овакве технологије може водити до озбиљних психичким поремећаја. С обзиром да 
технологија вештачке, имагинарне светове чини доступним, и крајње реалним, то 
код детета може изазвати збуњеност и погрешно перципирање и схватање границе 
између стварног, могућег и измишљеног, немогућег, што потврђују и Aлингтон и 
сарадници (Allington et al., 2010). Осим тога, због физичке неактивности, посебно ва-
жне за узраст предшколског детета, неки аутори сматрају да деца не би требало ви-
ше од 20 минута дневно да  користе рачунар (Armstrong, Casement, 2001).  

Ипак, уколико се користе на професионалан начин, савремени технички уре-
ђаји би могли да буду од велике користи. Један рачунар на два детета у умреженом 
систему рачунара, са обавезном пратећом опремом (звучници, слушалице, интернет 
прикључци, скенер, штампач и бим пројектор), био би нужан технички минимум за 
опремање савремене предшколске установе. Пожељно би било имати и стручно ли-
це из области информационих технологија (Manojlović, Hilčenko, 2012).  

Пракса предшколског васпитања у нашој земљи, сматра Бренеселовић Па-
вловић (Breneselović Pavlović, 2012), занемарује контекст дигиталног простора у 
коме  одрастају деца предшколског узраста. У прилог неповољном стању у по-
гледу стварања дигиталног простора у предшколским установама говоре ре-
зултати бројних истраживања који потврђују слабу техничку опремљеност 
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предшколских установа (Vučković, 2010, prema: Brеneselović Pavlović, 2012; Џи-
новић, Милановић, 2010) и њихову недовољну искоришћеност у раду са децом 
предшколског узраста (Vučković, 2010, prema: Brеneselović Pavlović, 2012; Џино-
вић, Милановић, 2010). Због препознатог значаја који употреба савремених тех-
ничких уређаја може имати за целокупни развој деце предшколског узраста и 
квалитет рада предшколске установе јавља се потреба за темељнијим испитива-
њем техничке опремљености и искоришћености савремених техничких уређаја у 
различитим сегментима и областима васпитно-образовног рада.   

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

Полазећи од предмета и проблема истраживања – колико и како се 
технички уређаји користе у раду са децом предшколског узраста – постављен је 
циљ истраживања: испитати опремљеност предшколских установа савременим 
техничким уређајима  и њихову искоришћеност у свакодневном раду са децом 
предшколског узраста. Сагласно циљу истраживања постављена су три истра-
живачка задатка: а) утврдити опремљеност предшколских установа савреме-
ним техничким уређајима; б) утврдити степен искоришћености савремених тех-
ничких уређаја у различитим сегментима васпитно-образовног рада у пред-
школској установи (фази припреме, реализације и евалуације активности); и              
в) испитати ставове васпитача према искоришћености савремених техничких 
уређаја у различитим областима васпитно-образовног рада (развој говора, почет-
них математичких појмова, упознавање околине, музичко васпитање, ликовно 
васпитање и физичко васпитање) с обзиром на пол и степен стручне спреме вас-
питача. У раду смо пошли од следећих претпоставки:  

Х1) Предшколске установе располажу савременим техничким уређајима; 
Х2) Различити технички уређаји се различито и недовољно користе у поје-

диним сегментима васпитно-образовног рада, тј. фази припреме, реализације и 
евалуације активности; и  

Х3) Васпитачи имају позитивне ставове према степену искоришћености са-
времених техничких уређаја у различитим областима васпитно-образовног рада. 
Очекујемо да ће њихови ставови бити детерминисани степеном стручне спреме.  

Истраживање је дескриптивног карактера, обављено је применом техни-
ка анкетирања и скалирања. За прикупљање података коришћен је анкетни 
упитник за прибављање основних података о испитаницима, независним вари-
јаблама (пол, стручна спрема васпитача). Интегрални део анкетног упитника 
представља и петостепена Ликертова скала судова за испитивање ставова вас-
питача о искоришћености савремене образовне технике у властитом раду са 
децом предшколског узраста, у оквиру које су најпозитивнијим ставовима до-
дељене вредности 1, а најнегативнијим вредност 5. 

Подаци су прикупљени током маја 2015. године у предшколским уста-
новама западне Србије на случајном узорку од 11 предшколских установа и 
208 испитаника (васпитача).   
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Табела 1. Структура узорка испитаника с обзиром на степен стручне спреме и пол 

Стручна спрема Пол Укупно 
Средња 
спрема 

Виша 
спрема 

Висока 
спрема Мушки Женски  

19 72 117 5 203 208 

Зависне варијабле истраживања представљају ставови васпитача о опремље-
ности предшколских установа савременом образовном техником, степену њене ис-
коришћености у различитим фазама рада са децом и у различитим областима вас-
питно-образовног рада. Независне варијабле истраживања су пол и стручна спрема 
испитаника. Добијени подаци обрађени су применом SPSS софтверског пакета. Од 
мера дескриптивне статистике коришћене су фреквенција, проценат, аритметичка 
средина и стандардна девијација, а од статистике закључивања Хи квадрат. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Опремљеност предшколских установа савременим техничким уређајима 
Статистичка обрада одговора испитаника је показала да су предшколске 

установе углавном опремљене савременим техничким уређајима, тачније да су 
технички уређаји доступни васпитачима у припремању, реализацији и вредновању 
васпитно-образовних активности. Резултати до којих смо дошли се односе на све-
укупну опремљеност предшколских установа техничким уређајима, а не само на 
опремљеност радних соба. Највећи број установа поседује ЦД плејере (94,23%), 
фото-апарате (86,06%), компјутере (85,57%), штампаче (80,76%), камере (68,75%), 
док су остали технички уређаји заступљени у знатно мањој мери (Графикон 1).  

 

 

94,23 100 86,0685,57 80,7690
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60
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Графикон 1. Опремљеност предшколских установа различитим               
техничким уређајима 
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Нека инострана истраживања указују на солидну опремљеност пред-
школских установа. Према резултатима једног истраживања спроведеног у 
Португалији показало се да 64% васпитача има компјутер у радној соби (Brito, 
2010). Насупрот резултатима овог истраживања, налази до којих је дошла Вуч-
ковић (2010, према: Brеneselović Pavlović, 2012) указују да мање од половине 
предшколских установа у Београду има компјутер у радним собама. До слич-
них резултата су дошле и Џиновић и Милановић (2010), утврдивши да  8,89% 
васпитача у Београду има одговарајуће услове у погледу техничке опремљено-
сти предшколских установа потребне за рад са децом предшколског узраста. 
Ти услови су подразумевали да на нивоу вртића постоји један компјутер са по-
требном опремом за рад у свакој радној соби, један компјутер са основном 
опремом у свакој радној соби или бар један или више компјутера на нивоу чи-
таве предшколске установе. Утврђене разлике у техничкој опремљености 
предшколских установа између нашег и сродних истраживања тумачимо, пре 
свега, чињеницом да су други истраживачи тежиште усмерили ка техничкој 
опремљености радних соба, те не изненађује слаба опремљеност савременим 
техничким уређајима. Управо из тих разлога, истраживачку пажњу смо усме-
рили на испитивање искоришћености савремених техничких уређаја у свако-
дневном васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста.  

Искоришћеност савремених техничких уређаја у припреми, реализацији и 
вредновању активности 

Значајан допринос унапређивању квалитета рада васпитача у припреми, 
реализацији и евалуацији активности пружа адекватна употреба савремених 
техничких уређаја, али сама техничка опремљеност предшколске установе ни-
је гаранција њене искоришћености у раду са децом предшколског узраста. Ре-
зултати дати у Табели 1 потврђују нашу полазну претпоставку о недовољној 
искоришћености техничких уређаја у припреми, реализацији и вредновању ак-
тивности у различитим сегментима васпитно-образовног рада. Техничка опре-
мљеност предшколских установа један је од предуслова њиховог коришћења. 
Међутим, генерално посматрано, резултати показују да васпитачи у припреми, 
реализацији и вредновању рада и постигнућа деце, недовољно користе савре-
мене техничке уређаје, да на првом месту користе ЦД плејере (44,39%), на 
другом фото-апарате (43,10%), на трећем компјутере (33,33%), а затим у зна-
чајно мањој мери штампаче (29,00%), камере (26,59%), пројекционе уређаје 
(БИМ) (16,34%), скенере (8,21%) и интерактивне табле (4,96%).  
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Табела 1. Искоришћеност различитих техничких уређаја у појединачним 
фазама активности 

                                    Фазе 
Назив опреме 

Припремна фаза Фаза реализације Фаза вредновања 
f % f % f % 

Kомпјутер 105 50,48 50 24,04 53 25,48 
Штампач 90 43,26 47 22,59 44 21,15 
Скенер 28 13,46 15 7,21 7 3,36 
Камера 27 12,98 99 47,59 41 19,21 

Фото-апарат 54 25,96 148 71,15 67 32,21 
Интерактивна табла 8 3,85 17 8,17 6 2,88 
Пројекциони уређај 

(БИМ) 8 3,85 47 22,59 47 22,59 

ЦД плејер 96 46,15 135 64,90 46 22,11 
 
Са становишта различитих сегмената васпитно-образовног рада де-

скриптивни показатељи, приказани у Табели 1, показују да највећи проценат 
васпитача у припремној фази користи компјутер (50,48%), ЦД плејер (46,15%), 
фото-апарат (25,96%) и штампач (13,46%). У фази реализације васпитачи се, 
углавном, опредељују за фото-апарат (71,15%), ЦД плејер (64,90%) и камеру 
(47,59%), док у фази вредновања користе најчешће само фото-апарат (32,21%) 
и компјутер (25,48%). Поражавајући су резултати да тек нешто изнад половине 
васпитача користи компјутер у припремној фази, а фото-апарат и ЦД плејер у 
фази реализације. Искоришћеност осталих техничких уређаја у различитим фа-
зама активности се креће између 2% и 40%, а посебно је дискутабилан степен 
искоришћености техничких уређаја у фази вредновања активности. Уколико 
упоредимо резултате представљене у Графикону 1 и Табели 1 може се закљу-
чити да је низак степен искоришћености савремених техничких уређаја у непо-
средном раду са предшколском децом. Постоји претпоставка да је утврђено 
стање у пракси предшколског васпитања последица тога што већина савреме-
них техничких уређаја у предшколској установи нису доступни васпитачима за 
рад са предшколском децом. Други разлог може се потражити у недовољној 
спремности и оспособљености васпитача за адекватну употребу савремених 
техничких уређаја. Иако је искључена могућност генерализовања добијених ре-
зултата, евидентно је да постоји неуједначена искоришћеност техничких уређаја 
у фази припреме, реализације и вредновања активности. Ради потпунијег сагле-
давања степена искоришћености техничких уређаја у раду са децом предшкол-
ског узраста навешћемо резултате сродних студија (Vučković, 2010, prema: 
Brеneselović Pavlović, 2012) који показују да трећина васпитача користи компју-
тер у припремној фази, петина у сарадњи са родитељима, а 13% за вођење педа-
гошке документације. Компјутер као средство за репродукцију мултимедије и 
софтвера у раду са децом предшколског узраста користи само 8,89% васпитача 
(Џиновић, Милановић, 2010). У контексту норвешких вртића васпитачи користe 
савремене техничке уређаје у оквиру различитих активности и праве разлику  из-
међу два начина коришћења: а) за игру и забаву; и б) за учење одређеног садржаја 
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(Alvestad, Jernes, 2014). Слично пракси предшколског васпитања у Норвешкој, 
утврђени су различити начини употребе компјутера у контексту вртића у Португа-
лији. Показало се да 93% васпитача користи компјутер за планирање активности, 
88% за оцењивање деце, 87% за израду радних листова, 87% за евалуацију актив-
ности, 67% као подршку у обављању других позиција и 31% ради комуницирања 
путем имејла или блогa. Резултати иностраних студија (Alvestad, Jernes, 2014; Bri-
to, 2010) показују да су савремени технички уређаји, а посебно компјутер, важно 
средство и медиј развоја деце предшколског узраста.  

Ставови васпитача према искоришћености савремених техничких уређаја 
у различитим областима васпитно-образовног рада 

У процесу даље разраде добијених резултата покушали смо да испитамо 
ставове васпитача према искоришћености савремених техничких уређаја у разли-
читим предметним областима васпитно-образовног рада: у области развоја говора, 
почетних математичких појмова, упознавања околине, музичког, ликовног и фи-
зичког васпитања. Резултати бројних истраживања показују да употреба компјуте-
ра у раду са предшколском децом промовише учење, развој језичких компетенци-
ја, комуникацију, сарадњу и креативност (Brito, 2010; Nikolopoulou, 2014) и когни-
тивни развој деце предшколског узраста (Veličković, 2014). Како сугеришу подаци 
(Табела 2) васпитачи имају позитивне ставове према искоришћености савремених 
техничких уређаја у различитим областима рада са предшколском децом. Увид у 
дистрибуцију ставова васпитача показује да најпозитивније ставове васпитачи из-
ражавају у погледу искоришћености техничких уређаја, на првом месту, у области 
музичког васпитања (М = 1,61; SD = 0,749), затим упознавања околине (М = 1,77; 
SD = 0,749) и развоја говора (М = 1,78; SD = 0,759). Иако васпитачи изражавају 
позитивнe ставовe по дирекцији, они у мањој мери сматрају да се технички уређа-
ји користе у ликовном васпитању (М = 2,08; SD = 0,976) и развоју почетних мате-
матичких појмова (М = 2,03; SD = 0,883). С друге стране, најнегативније је проце-
њена искоришћеност техничких уређаја у области физичког васпитања предшкол-
ске деце (М = 2,76; SD = 1,095). Слични резултати су потврђени и у неким ино-
страним истраживањима. У једној студији спроведеној у 17 вртића у Грчкој 
утврђено је да васпитачи најчешће користе компјутер за стицање и развој је-
зичких компетенција деце (читање и писање), стицање и развој моторичких 
способности, као подстицај за учење, надзорно наставно средство, за забаву 
(играње), да подрже циљеве програма, развој математичких вештина и ствара-
ње CD-ROM-a за родитеље (Nikolopoulou, 2014). Постоје два основна разлога 
због којих, по оцени васпитача, музичко васпитање, развој говора и упознава-
ње околине представљају најпогодније области за употребу техничких уређаја. 
Један је разлог што техничка опремљеност предшколских установама ЦД пле-
јерима, компјутерима, фото-апаратима и камерама подржава њихову употребу 
за развој говорних и музичких способности деце и упознавање и схватање при-
родне и друштвене стварности. На пример, снимљене или фотографисане ак-
тивности у предшколској установи и окружењу, осим документовања, обезбе-
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ђују могућност дијалога између деце и васпитача. Други разлог јесу специфич-
ности самих техничких уређаја који подстичу бољу перцепцију, доживљавање, 
разумевање и поимање природне и друштвене стварности.  

Табела 2. Ставови васпитача према искоришћености савремених техничких 
уређаја у различитим областима васпитно-образовног рада 

    Став 
 

 
Област 

Потпуно 
се слажем

Делимично 
слагање 

Немам 
суд 

Углавном 
се не 
слажем 

Никако 
се не 
слажем 

М SD 

Развој говора 73 
35,10

116 
55,77 

12 
5,77

4 
1,92

3 
1,44 1,78 0,759 

Почетни 
математички 
појмови 

58 
 

27,88

100 
 

48,08 

35 
 

16,83

13 
 

6,25

2 
 

0,96
2,03 0,883 

Упознавање 
околине 

76 
36,54

109 
52,40 

18 
8,65

3 
1,44

2 
0,96 1,77 0,749 

Музичко 
васпитањe 

103 
49,51

89 
42,79 

11 
5,29

3 
1,44

2 
0,96 1,61 0,740 

Ликовно 
васпитањe 

62 
29,81

88 
42,31 

40 
19,23 

11 
5,29

7 
3,37 2,08 0,976 

Физичко 
васпитањe 

54 
25,96

85 
40,87 

33 
15,87

27 
12,98

9 
4,33 2,76 1,095 

 
Трећим истраживачким задатком настојали смо да испитамо значајност 

разлика у ставовима васпитача о искоришћености техничких уређаја у у разли-
читим областима рада са предшколском децом с обзиром на пол и степен 
стручне спреме васпитача.  

Табела 3. Ставови васпитача према искоришћености савремених техничких 
уређаја у различитим областима васпитно-образовног рада с обзиром на 

степен стручне спреме 

  Тврдња: 
Васпитачи користе савремене 
техничке уређаје у области: 

Пол Степен стручне спреме 

χ2 df p χ2 df p 

Развоја говора 2,341 4 0,673 9,665 8 0,289 
Почетних математичких 
појмова 1,600 4 0,976 10,199 8 0,251 

Упознавања околине 1,286 4 0,864 3,041 8 0,932 
Музичког васпитања 3,521 4 0,475 7,472 8 0,487 
Ликовног васпитања 0,987 4 0,912 21,350 8 0,006** 
Физичког васпитања 1,367 4 0,850 14,364 8 0,073 

** статистичка значајност на нивоу 0.01 
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Вредности Хи квадрата (Табела 3) указују да не постоји статистички 
значајна разлика у коришћењу техничких уређаја по областима (развој говора, 
почетни математички појмови...) с обзиром на пол  васпитача. С друге стране, 
с обзиром на степен стручне спреме васпитача, вредност Хи квадратa (χ2 = 
21,350; df = 8; p = 0,006) је достигла статистичку значајност само у погледу 
става васпитача према искоришћености техничких уређаја у ликовном васпи-
тању. Добијени статистички показатељи указују да ставови васпитача о иско-
ришћености савремених техничких уређаја у различитим предметним области-
ма нису под значајним утицајем пола и степена стручне спреме.  

ЗАКЉУЧАК 

Примена савремених техничких уређаја у раду са децом предшколског 
узраста јесте важна претпоставка квалитетног васпитно-образовног рада. У ко-
јој мери и на који начин ће се савремени технички уређаји користити у васпит-
но-образовној пракси, у великој мери зависи од  опремљености предшколских 
установа, њихове доступности васпитачима, степена искоришћености, али и 
спремности и стручне оспособљености васпитача за њихову примену у свако-
дневном васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста.  

Проблем техничких уређаја је третиран у ширем контексту, није само 
разматрано питање опремљености и доступности техничких уређаја („teknon“ 
– оруђе, средство), већ и степен њихове искоришћености у различитим пред-
метним областима („tehne“ – умеће, вештина, навика, спретност). Сходно томе, 
налази истраживања обављених на узорку од 208 васпитача указују да су 
предшколске установе солидно опремљене савременим техничким уређајима. 
Предшколске установе, у највећој мери, поседују ЦД плејере (94,23%), фото-
апарате (86,06%), компјутере (85,57%), штампаче (80,76%), камере (68,75%), 
док су остали технички уређаји заступљени у знатно мањој мери. Упркос со-
лидној опремљености предшколских установа савременим техничким уређаји-
ма, утврђен је низак степен искоришћености који се може двојако посматрати, 
и то на нивоу целокупног васпитно-образовног рада и на нивоу појединачних 
активности. Поред тога, васпитачи генерално изражавају позитивне ставове о 
искоришћености савремених техничких уређаја у различитим предметним 
областима властитог рада, где је највећи степен искоришћености у предметној 
области музичког васпитања, развоја говора и упознавања околине. Међутим, 
њихови ставови о искоришћености савремених техничких уређаја у различи-
тим областима васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста нису 
под утицајем пола и степена стручне спреме васпитача.  
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THE APPLICATION OF TECHNICAL DEVICES IN WORK WITH 
PRESCHOOL CHILDREN 

Summary 

Technical devices, in addition to forms, methods, means and system of 
educational work, represent an important segment of educational technology, without 
which the contemporary process of teaching and learning in general and especially in 
work with younger children cannot be imagined. Starting from the conceptual definition, 
the distinctions of different views and previous empirical studies, a survey was 
conducted to examine the equipment of preschool institutions with modern technical 
devices and their utilization in everyday work with preschool children. The study applied 
descriptive methods, interviewing techniques and scaling on a sample of 208 teachers. 
The research results indicate the equipment of preschool institutions with modern 
technical devices and their insufficient use in work with preschool children in different 
segments of the educational work. However, the teachers expressed positive views 
regarding the degree of utilization of modern technical equipment from the standpoint of 
different subject areas, and their attitudes are not significantly determined by gender and 
level of education. In the context of the obtained results the need for systematic support 
for preschool teachers in their training for using the modern technical means during 
vocational training is observed. 

Keywords: preschools, age, technical equipment, activities. 
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МОТИВАЦИЈА СТУДЕНАТА ЗА ПОСТИГНУЋЕМ У 
УЧЕЊУ У ТОКУ СТУДИЈА∗ 

Апстракт: Проблем истраживања је мотивација студената за постигну-
ћем у учењу у току студија. У истраживању се пошло од опште претпостав-
ке да су студенти мотивисани за постигнућем у учењу у току студија и од 
посебних претпоставки да ће истраживањем бити издвојени чиниоци и да ће 
бити утврђено да не постоји значајна разлика у њиховој мотивацији за по-
стигнућем у учењу у току студија у зависности од уписаног студијског про-
грама и године студија. Да би се то утврдило, у другој половини 2015. годи-
не, на узорку од 108 студената Учитељског факултета у Призрену, спрове-
дено је истраживање које је приказано у овом раду. Подаци прикупљени ис-
траживањем обрађени су факторском анализом, Колмогоров Смирновим те-
стом, Ман-Витнијевим У тестом и анализом варијансе. Факторском анали-
зом су издвојена три чиниоца мотивације студената за постигнућем у учењу 
у току студија: 1) циљ, 2) оцена и 3) учење (КМО = 0,833, p = 0,000, зајед-
ничка варијанса 63,862%). Колмогоров-Смирновим и Ман-Витнијевим У те-
стом је утврђено да не постоји значајна разлика између тестираних узорака 
(Z = 0,621, p = 0,836) и да не постоји значајна разлика у нивоу мотивације за 
постигнућем у учењу у току студија код студената Смера за разредну наста-
ву (Md = 85, n = 78) и за васпитаче у предшколским установама (Md = 86,50, 
n = 30): U = 1128,500, z = -0,285, p = 0,776. Анализом варијансе је утврђено 
да не постоји значајна разлика у резултатима четири групе студената према 
уписаној години студија у њиховој мотивацији за постигнућем у учењу у то-
ку студија: F (3, 104) = 1,335, p = 0,267. 

Кључне речи: мотивација, учење, постигнуће, успех, студијски програм. 

УВОД 

Учење је у предметности бројних наука и њихових дисциплина. Ипак 
учењем се најдуже и најтемељније бави научна дисциплина педагогије дидак-
тика. У дидактици се под учењем подразумева трајније мењање понашања под 
утицајем стеченог искуства, вежби и практиковања. За разлику од уопштеног 

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије, бр. 

178028, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а реализује Институт за српску културу из Приштине са привременим седиштем у 
Лепосавићу. 
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схватања учења, школско учење се дефинише као усвајање знања, вештина и на-
вика (Миленовић, 2013). Поред педагогије, учењем се у великој мери бави и пси-
хологија, односно њена дисциплина педагошка психологија. Оно је један од ње-
них централних и глобалних предмета. Но без обзира на то, у педагошкој психо-
логији, као уосталом и у психологији уопште, учење није схваћено само као 
школско учење, већ оно представља много шири појам. Под учењем се подразу-
мева мењање индивидуе која је последица искуства, а не сазревања или развоја 
индивидуе. Или, како наводи Жарко Требјешанин: „Учење је релативно трајна 
промена у доживљавању и понашању организма настала под дејством индиви-
дуалног искуства“ (2001: 515). Стим у вези и постоје различите врсте учења: 
учење целине, учење део по део, учење идентификацијом, учење имитацијом, 
учење лавиринта, учење покушајима и погрешкама, учење по моделу, учење раз-
лика, учење улога, учење условљавањем и учење увиђањем (Требјешанин 2001: 
515–516). У зависности од околности под којима се одвија, учење може бити на-
мерно, плански и систематски организовано (формално и неформално учење и 
образовање) и ненамерно, односно случајно учење (информално учење).  

На учење студената у току студија утичу бројни фактори субјективне и 
објективне природе. Један од значајнијих и/или најзначајнији фактор успешног 
учења јесте мотивација за учење. Да би неке наставне садржаје успешно научио, 
није довољно да их само понавља, већ и да себи постави циљ да то и научи. Уоч-
љиво је да је постојање намере да се нешто научи, које је претходно себи озна-
чио као значајно и потребно, веома важан елемент учења. У таквим околностима 
мотивација добија на значају. Најзначајнији проблем мотивације у учењу је траже-
ње одговора на кључно питање које се односи на могуће начине мотивације студе-
ната у учење. Поред циља или намере учења, који је већ поменут, најзначајнија 
средства мотивације студената у учење су: 1) интересовање, 2) пријатност, непри-
јатност и став према наставним садржајима, 3) степен аспирације, 4) рок, 5) позна-
вање резултата, 6) похвала и покуда, 7) сарадња и такмичење и 8) оцена.  

Мотивација је једно од централних подручја интересовања и истражива-
ња многих наука, пре свега психологије. Под мотивацијом се подразумева ак-
тивна и трајна сврсисходност која карактерише понашање мотивационих фе-
номена који се појављују у многим појавним облицима, у зависности од врсте 
понашања (Thornberg, 2012). Мотивација је даље сложен психички процес по-
кретања, усмеравања и регулисања делатности усмерене ка одређеном циљу. 
Има циклички карактер код свих хомеостатичких мотива. Његов ток од јавља-
ња до престанка може се представити мотивационим током.  

Један од главних циљева психолошке, али и педагошке теорије и праксе је-
сте објашњавање, разумевање, усмеравање и предвиђање људског понашања. Ста-
вови психолога о утицају мотивације на људско учење и понашање су углавном 
различити и супротстављени. Обично се на мотивацију гледа као на једини, нужан 
и довољан услов учења. Има и схватања да мотивација није толико значајна, а по-
стоје и тврдње да је утицај мотивације на учење безначајан (El et al., 2012), као, на 
пример код ненамерног и непланираног информалног учења (Кулић, Деспотовић 
2010). Без обзира на наведене противуречности, неоспорно је да се упоредо са раз-
војем људске јединке од рођења до зрелости, развија и њена мотивација. 
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Учење и постигнуће студената у току студија је одувек био проблем који 
је заокупљао пажњу бројних научника и практичара бројних научних области 
и њихових дисциплина. Учење студената, њихов успех у учењу, постигнуће 
студената, само су неки од бројних проблема проучавања учења и постигнућа 
студената. Последњих година, посебна пажња поклања се истраживању услова 
и утицаја мотивације на учење студената. Спроведена су и бројна истражива-
ња на темељу различитих теоријских приступа. Резултати истраживања су по-
казали да је мотивација универзална људска категорија и снажно средство мо-
тивације у учењу. Без обзира на то, мотивација студената за постигнуће у уче-
њу у току студија и даље је недовољно проучена и истражена тема.  

МЕТОД 

Проблем истраживања је мотивација као фактор подстицаја студената за 
постигнућем у учењу у току студија. Циљ истраживања је да се утврди мотива-
ција студената за постигнућем у учењу у току студија. У истраживању се пошло 
од опште претпоставке да су студенти високо мотивисани за постигнућем у уче-
њу у току студија. Пошло се и од посебних претпоставки да ће истраживањем 
бити издвојени чиниоци који указују на најчешће процене студената о њиховој 
мотивацији за постигнућем у учењу у току студија и да не постоји значајна 
разлика у мотивацији студената за постигнућем у учењу у току студија у зави-
сности од уписаног студијског програма и године студија. Да би се то утврдило, 
у другој половини 2015. године, на узорку од 108 студената Учитељског факул-
тета у Призрену, спроведено је истраживање приказано у овом раду.  

Коришћене су дескриптивна и трансферзална метода. Истраживачка тех-
ника је скалирање. Спроведено је применом два скалера: (1) Скалер мотивације 
за постигнућем (МОП2002) (Васић, Шарчевић 2014: 114–115, према: Францешко 
и сар., 2002) и (2) Скалер мотивације студената за постигнућем у учењу у току 
студија (МСПУУТК), који је конструисан за ово истраживање. Поузданост скале-
ра испитана је Кронбаховим алфа коефицијентом (α = 0,768). Метријске каракте-
ристике скалера испитиване су и факторском анализом с Варимакс ротацијом.  

Табела 1. КМО и Бартлетов тест сферичности 

КМО 0,833 

Бартлетов тест 
сферичности 

χ² 2081,917 
df 170 
p 0,000 

 
КМО тест је достигао врло добру вредност (КМО = 0,833). Бартлетов 

тест сферичности је достигао статистичку значајност на нивоу p < 0,001 (p = 
0,000) (Табела 1), што указује на прикладност факторске матрице за анализу. 
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Табела 2. Карактеристични коренови и проценти објашњене варијансе               
након Варимакс ротације 

 
Главне 

компоненте 
Карактеристични 

корен 
% објашњене 
варијансе 

Кумулативни % 
објашњене варијансе 

1. 5,042 25,218 25,218 
2. 3,796 20,122 45,340 
3. 3,714 18,522 63,862 
 

Применом Гутман-Кајзеровог критеријума, методом главних компонен-
ти уз Варимакс ротацију, добијене су три главне компоненте с карактеристич-
ним кореном већим од један, које укупно објашњавају 63,862% заједничке ва-
ријансе (25,218%, 20,122% и 18,522%) (Табела 2). 

Подаци прикупљени истраживањем обрађени су факторском анализом, 
Колмогоров-Смирновим тестом, Ман-Витнијев У тестом и анализом варијансе.  

РЕЗУЛТАТИ 

Подаци су најпре били подвргнути анализи главних компоненти фактор-
ском анализом са Варимакс ротацијом.  

Табела 3. Факторска матрица с комуналитетима 

АЈТЕМИ Компоненте h 
1 2 3 

а6 Високо сам мотивисан/а када знам због 
чега учим. 0,.936 0,845  0,928 

а15 Циљ који желим да остварим ме додатно 
мотивише у учењу. 0,912 0,522 0,537 0,925 

а2 Постизању циља подређујем све у животу. 0,804  0,798 
а13 Никада не губим наду када знам шта 
желим. 0,736  0,594 

а10 Лакше и ефикасније учим када знам да 
ћу тиме нешто постићи у животу. 0,717  0,579 

а7 Прија ми позитиван резултат у учењу.  0,880  0,734 
а1 Добра оцена ме јако подстиче да још више 
учим.  0,871  0,749 

а8 Има тренутака када ме оцена којом нисам 
задовољан/а јако демотивише.  0,863  0,764 

а3 Никада не губим мотивацију за учењем 
без обзира на оцену.  0,814 0,317  0,617 
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АЈТЕМИ Компоненте h 1 2 3 
а14 Знам да оцена није мерило знања па зато 
она не утиче на моју мотивацију за учењем.  0,410  0,310 

а12 Увек волим да нешто учим.  0,201 0,730 0,582 
а5 Није ми битно шта и због чега учим.  0,723 0,536 
а11 Онај ко више учи успешнији је у животу.  0,714 0,504 
а4 Не видим разлог зашто бих нешто учио/ла 
ако ми то ничему не користи.  0,710 0,548 

а9 Сваки човек би требао учити да би био 
кориснији члан друштва.  0,702 0,547 

   
Све вредности комуналитета (h) имају вредности 0,30 и веће, чиме је за-

довољен општи Тостенов критеријум. Издвојене су три компоненте мотиваци-
је студената за постигнућем у учењу у току студија (Табела 3). Прву одређују 
ајтеми: 6, 15, 2, 13 и 10; објашњава 25,218% заједничке варијансе и названа је 
циљ. Другу одређују ајтеми: 7, 1, 8, 3 и 14; објашњава 20,122% заједничке ва-
ријансе и названа је оцена. Трећу одређују ајтеми 12, 5, 11, 4 и 9; објашњава 
18,522% заједничке варијансе и названа је учење. 

Пре упоређивања варијабли о уписаном студијском програму и мотивацији 
студената за постигнућем у учењу у току студија, што је испитивано Ман-Витни-
јевим У тестом, спроведен је поступак утврђивања нормалности расподеле фре-
квенција студената Смера за разредну наставу и за васпитаче у предшколским 
установама на МОП2002, помоћу Колмогоров-Смирновог теста.  

Табела 4. Расподела фреквенција студената Смера за разредну наставу                      
и за васпитаче у предшколским установама у њиховој мотивацији                            

за постигнућем у учењу у току студија 

 
Мотивација            

за постигнућем 
Најекстремнија разлика апсолутна 0,133 

  позитивна 0,133 
  негативна -0,133 

Z  0,621 
P  0,836 

 
Колмогоров-Смирнов тест (Z = 0,621) није достигао статистичку значај-

ност (p = 0,836) (Табела 4). То значи да не постоји значајна разлика између те-
стираних узорака, односно да узорак студената Смера за разредну наставу у 
односу на узорак студената Смера за васпитаче у предшколским установама 
представља независну дистрибуцију.  
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Табела 5. Студијски програм и мотивација студената за постигнућем у учењу 

 Мотивација за постигнућем у учењу  
U 1128,500 
Z -0,285 
P 0,776 

n/Md (РН) 78/85 
n/Md (ВПУ) 30/86,50 

Укупно 108/85 
 

Ман-Витнијев У тест није открио статистички значајну разлику у нивоу 
мотивације студената за постигнућем у учењу у току студија код студената 
Смера за разредну наставу (Md = 85, n = 78) и за васпитаче у предшколским 
установама (Md = 86,50, n = 30): U = 1128,500, z = -0,285, p = 0,776 (Табела 5). 

Једнофакторском анализом варијансе истражено је да ли постоји разлика 
у мотивацији студената за постигнућем у учењу у току студија у зависности од 
уписане године студија. Студенти су према уписаној години студија били по-
дељени у четири групе: 1 (прва), 2 (друга), 3 (трећа) и 4 (четврта). 

Табела 6. Уписана година студија и мотивација студената за постигнућем             
у учењу у току студија (Levene Statistics) 

 

 

Левенов тест df1 df2 p 

3,945 3 104 0,010 

Левенов тест је достигао статистичку значајност на нивоу p < 0,01 (p = 
0,010), што показује да је прекршена претпоставка о хомогености варијансе 
(Табела 6). Да би се утврдило где је дошло до нарушавања претпоставке о хо-
могености варијансе, рађени су Велч и Браун-Форсајтов тест. 

Табела 7. Уписана година студија и мотивација студената за постигнућем             
у учењу у току студија (Welsh and Brown-Forsythe tests) 

 Вредност df1 df2 p 
Велч тест 768,915 3 45,676 0,000 
Браун-Форсајтов тест 1,335 3 26,092 0,284 

 
Подаци показују (Табела 7) да је до нарушавања претпоставке о хомоге-

ности варијансе дошло код Велч теста (786,915) на нивоу p < 0,001 (p = 0,000) 
(Табела 7). 



Миленовић, Ж.: Мотивација студената за постигнућем у учењу у току студија 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 67–76 

 

 73

Табела 8. Уписана година студија и мотивација студената                                        
за постигнућем у учењу у току студија (ANOVA) 

 Збир квадрата df M F p 
Унутар групе 18294,244 3 6098,081 1,335 0,267 
Између група 475080,830 104 4568,085     

Укупно 493375,074 107      
 
Није утврђена статистички значајна разлика у резултатима четири групе 

студената према уписаној години студија: F (3, 104) = 1,335, p = 0,267 (Табела 8).  

Након што су потврђене све посебне хипотезе истраживања, може се за-
кључити да је потврђена и општа претпоставка од које се пошло у истражива-
њу, да су студенти високо мотивисани за постигнућем у учењу у току студија. 

 
ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 

Резултати истраживања су показали да су студенти заинтересовани за 
своје учење. Показали су и да су високо мотивисани за постигнућем у учењу у 
току студија. Поред тога, на њихово образовање и припремање зa будућу про-
фесију учитеља (Лакета, Василијевић, 2011) и за васпитаче у предшколским 
установама (Синдик, 2012), утичу бројни фактори. Они су истовремено факто-
ри њихове наставе и значајни су чиниоци појединих аспеката учења, као, на 
пример, њихова способност за реализацију наставних садржаја развијања чита-
лачких способности ученика млађег школског узраста (Пурић, 2013). Издвоје-
ни чиниоци показују да су студенти највише вредновали ајтеме који одређују 
факторе на основу којих се може закључити да је мотивација студената за по-
стигнућем у учењу у току студија углавном одређена циљем учења, оценом и 
исходима учења. Приказани резултати истраживања су показали и да не посто-
ји значајна разлика у њиховој мотивацији за постигнућем у учењу у току сту-
дија. Показали су и да на то не утичу уписана година студија и студијски про-
грам разредне наставе или за васпитаче у предшколским установама. 

Овакви резултати су били очекивани. Нема сумње да студенти уочавају 
значај знања за њихов персонални и професионални развој. То је у сагласју са 
бројним проучавањима у којима су издвојене три групе учесника у образовном 
процесу са различитим партиципацијама у процесу образовања и учења. Оне 
су: 1) циљем оријентисане, 2) активношћу оријентисане и 3) учењем оријенти-
сане (Кулић, Деспотовић, 2010: 100, према: Houle, 1961). Уочљиво је да на мо-
тивацију студената у учењу утичу сами циљеви којима се тежи. Циљ студената 
је стицање одрећеног образовног нивоа, професионално-стручних знања и 



Миленовић, Ж.: Мотивација студената за постигнућем у учењу у току студија 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 67–76 

 

 74

компетенција за обављање професије за коју се припремају и дипломе која је 
резултат њиховог формалног образовања.  

Поред циља учења, студенти обухваћени овим истраживањем су најви-
ше вредновали ајтеме који одређују фактор повезан са њиховом оценом. Оцена 
као средство мотивације присутна је у свим облицима и врстама учења. Пози-
тивна оцена је снажно средство мотивације за даљим учењем и постизањем 
још бољег успеха. На то упућују и сазнања педагошке психологије (Pratten et 
al., 2014; Nicholson, 2013). За разлику од тога, негативна оцена може имати 
двојак утицај. С једне стране, као и позитивна, може бити снажно средство мо-
тивације за успехом, односно за исправком негативних последица претходног 
учења које је резултирало незадовољавајућом оценом (Kooy, 2015; Öztürk, 
2014; Mogus et al., 2012). С друге стране, што је најчешће случај у дидактичкој 
пракси, незадовољавајућа оцена се негативно одражава на мотивацију за уче-
њем (Burenkova et al., 2015; Ekowati et al., 2015; Persons et al., 2009). Дешава се 
и да се ученик обесхрабри добијањем оцене којом или није или није у довољ-
ној мери задовољан, посебно ако сумња у објективност оцењивања. Зато је и 
низак праг мотивације студента за постигнућем у учењу у току студија након 
тако добијене оцене разумљив из наведеног разлога. 

Мада се мотивација никада сама по себи не појављује као средство мотива-
ције студената на постигнуће у учењу у току студија, она се као средство појављу-
је код свих средстава учења студената. Резултати истраживања су показали да су 
сви студенти мотивисани за постигнућем у учењу у току студија. То потврђују ре-
зултати бројних истраживања, пре свега психологије, који су показали да је моти-
вација најзначајније средство сваке људске делатности. Као такво, значајно је и у 
учењу ученика и студената (Shunk et al., 2008; Васић, Шарчевић 2014: 92). Поме-
нута и остала бројна истраживања (Hamilton, Serrano, 2015; Murtagh, 2014; Downs, 
2009; Walter, Hart, 2009), објашњавају објективне чиниоце мотивације и указују на 
њен несумњиви значај у постигнућу у учењу студената у току студија. Зато је нео-
пходно у учењу студената исте стално подстицати, иницирати и мотивисати у уче-
њу на различите начине. Да за тим има потребе, показују и резултати анализира-
них и истраживања приказаног у овом раду. 
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STUDENT MOTIVATION FOR ACHIEVEMENT IN LEARNING DURING 
STUDIES 

Summary 

The research problem is the motivation of students for achievement in learning 
during their studies. The study started from the general assumption that students were 
motivated for the achievements in learning in their studies and from the specific 
assumptions that research would single out the elements and that it would be established 
that there was no significant difference in their motivation for the achievement for 
learning in the course of studies depending on the enrolled studying program and the 
year of study. In order to determine that, in the second half of 2015, on a sample of 108 
students of Teacher Training Faculty in Prizren, a survey was conducted which is 
presented in this paper. Data collected by the survey were analyzed by factor analysis, 
Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U test and the analysis of variance. Factor 
analysis singled out three factors of motivation of students for achievement in learning 
during the studies: 1) the goal, 2) assessment and 3) learning (KMO = .833, p = .000, 
63.862% common variance). Kolmogorov-Smirnov and Mann-Whitney U test showed 
no significant difference between the tested samples (Z = .621, p = 0.836) and that there 
is no significant difference in the level of motivation for achievement in learning with 
students of the Department for Classroom Teaching (Md = 85, n = 78) and for the 
teachers in pre-school institutions (Md = 86.50, n = 30): U = 1128.500, z = -.285, p = 
.776. The analysis of variance showed no significant difference in the results of four 
groups of students by the year of enrollment in their motivation for achievement in 
learning during the study: F (3, 104) = 1.335, p = .267. 

Key words: motivation, learning, achievement, success, study program. 
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EMOCIJE KAO PREDIKTORI EFIKASNOSTI TREĆE 
FAZE NTC SISTEMA UČENJA NA PREDŠKOLSKOM 

UZRASTU 

Apstrakt: U ovom radu autori provjeravaju efikasnost vaspitnog rada sa 
predškolcima (300) uzrasta od četiri do šest godina primjenom treće faze NTC si-
stema Ranka Rajovića. Ova faza podrazumijeva zagonetne priče, pitalice i slo-
bodno igranje uloga, oponašanje, odnosno aktivni breinstorming djece. Uz pri-
mjenu NTC sistema učenja u odnosu na tradicionalni način rada ostvareni su zna-
čajni pomaci u ugodnim emocijama, te značajan pad neugodnih emocija. Osim 
toga, u ovom istraživanju identifikovane se četiri kategorije djece s obzirom na 
njihovu preferenciju potreba: postignuće, pripadanje i ljubav, moć i nediferencirane 
potrebe. Primjena multiple i hijerarhijske regresije potvrdila je efikasnost primjene 
NTC sistema u radu sa predškolcima. Povećalo se trajanje radoznalosti (t = –5,37; 
značajno na nivou 0,001) i frekvencija ove emocije (t = –9,65; značajno na nivou 
0,001), kao i trajanje iznenađenja (t = –5,99; značajno na nivou 0,001) i frekvencija 
iznenađenja (t = –12,53; značajno na nivou 0,001), a smanjilo trajanje dosade (t = 
4,48; značajno na nivou 0,001) i njena frekvencija (t = 6,46; značajno na nivou 
0,001), te trajanje nezadovoljstva (t = 3,37; značajno na nivou 0,001) i frekvencija 
ove emocije (t = 5,90; značajno na nivou 0,001). Dvije emocije su isključene iz ob-
rade (sram i zadovoljstvo) jer nisu značajno registrovane kod predškolaca. 

Ključne riječi: NTC sistem, emocije, ciljevi, potrebe predškolaca, neurofo-
ziologija učenja. 

UVOD 

U ovom radu polazimo od teorije vrednovanja emocija (Appraisal theory of 
emotion, Herzberg, 2009; Sander, Grandjean, Scherer, 2005). Osnovno polazište ove 
teorije je da memorisanje sadržaja i događaja zavisi od valencije stimulansa i njego-
ve emocionalne dimenzije. Radi se o učenju uz pomoć emocija. 
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Podjele učenja na klasično uslovljavanje (Classical conditioning), operacio-
nalno uslovljavanje (Operant conditioning) i učenje opservacijom (Learning by ob-
servation) (Myers, 1989), na učenje uslovljavanjem (Conditioning) i instrumentalno 
učenje (Instrumental learning) (Johnson, Medinnus, 1974) ili na klasično uslovljava-
nje (Classical conditioning), instrumentalno uslovljavanje (Instrumental conditioning), 
kognitivno učenje (Cognitive learning) (Gleitman, 1981) izvedene su na osnovu analo-
gije učenja ljudi i životinja. Humano učenje je specifično i ne može se adekvatno 
shvatiti niti analizirati, odnosno modelovati, ako nemamo uvid u humanu specifičnost 
ovog procesa. Na primjer, učenje na osnovu zagonetki, na osnovu brojeva ili na osno-
vu asocijacija specifično je ljudsko, nije svojstveno za životinje. Jedan takav sistem 
učenja poznajemo kao NTC sistem Ranka Rajovića (2009). Radi se o sistemu koji u 
prvoj fazi razvija motoriku, grafomotoriku i akomodaciju oka djeteta, u drugoj ap-
strakciju i vizualizaciju, apstraktnu klasifikaciju i serijaciju, asocijaciju i muziku. Tre-
ća faza se bazira na zagonetnim pričama, zagonetnim pitanjima, konvergentnom i di-
vergentnom mišljenju, na stimulativnim pitanjima (ibidem, str. 14). Kako vidimo, tre-
ća faza je specifično ljudska i nije ju moguće primijeniti u treningu ili obuci životinja.  

Čovjekova emocionalnost ima fiziološku i genetsku osnovu. U našem CNS-u 
u prednjoj kortikularnoj zoni razvio se cantar (ACC) za selfmonitoring (Holroyd, 
Coles, 2002). Kada ostvari neku akciju kojom nije zadovoljan, čovjek pribjegava si-
stemu inhibiranja u sličnim budućim situacijama, a kada je zadovoljan učinjenim, u 
budućim situacijama tendira primjeni sistema aktivacije (Carver, White, 1994). Ka-
da izvodi kognitivnu obradu neke situacije ili kada rješava problem, čovjek aktivira 
svoje emocije. One imaju krucijalnu ulogu u usmjeravanju pažnje, u pamćenju i dje-
lovanju (Rolls, 1999). NTC sistem ima tri faze: 1) stimulacija razvoja sinapsi,              
2) stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja i 3) stimulacija razvoja funkcional-
nog razmišljanja (Rajović 2009: 15). Treću fazu ovdje testiramo eksperimentalno u 
praktičnim aktivnostima djece. 

Zagonetna priča podstiče maštu, divergentno mišljenje, apstrakciju i imagina-
ciju. Možemo razlikovati dva tipa zagonetki: a) enigme, koje se odnose na alegorič-
ko ili metaforičko prikazivanje datih tema i b) šaljive zagonetke ili pitalice, koje se 
baziraju na dosjetkama ili pitalicama (Riddle, 2013). Logičko razmišljanje i kognici-
ju možemo vježbati. Mozak može biti „u kondiciji“, može biti „u formi“, a tu formu 
stvaraju izazovi, zagonetke koje stvaraju određenu napetost dok se ne riješe, ali do-
nose radost i serotonin nakon rješavanja (Rajović 2009: 25). Djeci je često potrebna 
pomoć pri rješavanju enigmi i pitalica, ali ako odrasli koji im pri tome pomažu to 
učine na adekvatan način, djeca će osjetiti silnu zahvalnost, koju ona izražavaju na 
svoj specifični način. Izuzetno je važno da djeca sama nađu rješenje, ma koliko im 
odrasli u tome pomagali. 

Kreativno mišljenje podrazumijeva sposobnost da se produkuju ideje koje su 
nove i vrijedne (Myers 1989: 334), a divergentno mišljenje podrazumijeva produkci-
ju novih ideja koje ne moraju biti vrijedne i bolje od ranijih rješenja. Djeci više od-
govara podsticanje divergentnog mišljenja. U jednoj longitudinalnoj studiji Džordž 
Lend i Bet Džerman našli su da 1960. godine 1600 djece od tri do pet godina poka-
zuje visok skor (98%) na testu divergentnog mišljenja. Istu tu djecu oni su testirali 
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nakon pet godina i dobili su da samo 30% njih ima visok skor na testu divergentnog 
mišljenja, a nakon još pet godina, ovaj procenat je opao na 10% (Land & Jarman, 
1992). Ken Robinson smatra da je ključan faktor smanjivanja nivoa divergentnog 
mišljenja škola (Robinson, 2013). Treba imati na umu da je ključan faktor kreativno-
sti divergentno mišljenje. Zagonetne priče, zagonetna pitanja kao i stimulativna pita-
nja podstiču konvergentno i divergentno mišljenje, a to je upravo treća faza NTC si-
stema koji testiramo u ovom istraživanju. 

POTREBE DJECE 

Kada sagledamo Maslovljevu hijerarhiju potreba (Maslow, 1943) ili Marijevu 
klasifikaciju potreba (Murray, 1938), možemo konstatovati da sve potrebe prepozna-
jemo kod djece, ali da se one razlikuju od potreba odraslih. Na primjer, svoju potre-
bu za moći dijete će zadovoljavati tako što će nastojati da njegove ideje budu prihva-
ćene, da ga vršnjaci saslušaju i slično, a odrasli će tu potrebu zadovoljavati tako što 
će nastojati da budu društveno značajni, da budu lideri ili da svoju moć demonstrira-
ju socijalno. Jednu pojednostavljenu shemu Marijeve klasifikacije potreba daje Filip 
Ejbrami sa saradnicima (Abrami et al., 1995). Oni grupišu ove potrebe u tri kategori-
je. Prva, potrebe za postignućem –  pri čemu se dijete pita da li će uspjeti ili da li će 
naučiti nešto interesantno i važno za njega. Druga, potrebe za pripadanjem i ljuba-
vlju – pri čemu se dijete pita da li će se drugima svidjeti i da li će ga drugi prihvatiti. 
Treća, potrebe za moći – ove potrebe dijete izražava pitanjima da li će ga drugi slu-
šati i poštovati ili da li će imati ikakav uticaj na donošenje odluka (ibidem, str. 48). 
Filip Ejbrami sa saradnicima izveo je iz Marijeve klasifikacije jednu pojednostavlje-
nu i za djecu svojstvenu podjelu potreba: postignuće, pripadanje i moć. Taj princip 
vrijedi za bilo koju klasifikaciju potreba. Naime, ako uzmemo za primjer Maslovlje-
vu klasifikaciju potreba vidjećemo da svaka od njegovih pet kategorija vrijedi i za 
djecu, ali da se one drugačije prepoznaju kod odraslih. 

Priroda je regulisala to da čovjek uživa dok zadovoljava svoje potrebe. Na 
primjer, čovjek uživa u jelu ili hrani koju želi, u disanju svježeg vazduha, u spavanju 
i drugim aktivnostima koje zadovoljavaju njegove potrebe. Učenje je prirodna potre-
ba čovjeka, ali školsko učenje većina djece doživljava kao dosadu i gnjavažu – veći-
na djece ne uživa u toj aktivnosti (Suzić, 2009). Ovdje se logično moramo zapitati 
šta smo to učinili sa našim školskim i predškolskim sistemom vaspitanja i obrazova-
nja kada djeca ne vole učenje, a učenje je njihova prirodna potreba. Škola djeluje na 
ličnost djeteta prvenstveno preko nastavnih predmeta, to znači fragmentarno, iscjep-
kano. Mnogo prirodniji način djelovanja je holistički (Abrami et al., 1995). To vrije-
di i za predškolske ustanove, odnosno i za vaspitanje predškolaca. Na primjer, ukoli-
ko vaspitač na tradicionalan način priča o životinjama s djecom, to će podrazumije-
vati da djeca slušaju, uključuju se i ponavljaju. Nastavnik time razvija pokornost i 
poslušnost djece. Kada iste te sadržaje nastavnik iznosi u formi zagonetki, pitalica ili 
postavljanjem problema, djeca će se angažovati da daju odgovore i da pitaju – aktiv-
no će sudjelovati u vaspitnom radu. U drugom slučaju vaspitač će podsticati diver-
gentno i kreativno mišljenje djece, podsticaće aktivnu participaciju koja rezultira lu-
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čenjem serotonina kao hormona zadovoljstva u krvi djece (Hannaford, 2007; 
Шапиро, 1998), a serotonin je poznat kao hormon sreće (Myers, 1989). Iz ovoga 
proizilazi jednostavna logika: predškolce treba uključiti u aktivnost, kognitivno, 
emocionalno ili tjelesnom aktivnošću, odnosno bihevioralno. Upravo tu vrstu uklju-
čivanja donosi nam NTC sistem učenja Ranka Rajovića. 

Maslov smatra da je nužno zadovoljiti individualne potrebe prije nego što 
osoba počne zadovoljavati svoje socijalne potrebe (Maslow, 1943). Na primjer, dije-
te mora prvo disati pa tek onda sudjelovati u igri. Ringelman je našao da osoba na-
stoji zadovoljiti prvo lične potrebe, a tek potom socijalne (vidi kod: Abrami i sar. 
1995: 23), to poznajemo kao Ringelmanov efekat. Rješenje ovog problema je u tome 
da vaspitač obezbijedi predškolcima da istovremeno zadovoljavaju i individualne i 
socijalne potrebe. Konkretno, postavljajući zagonetna pitanja o životinjama, vaspitač 
će uključiti djecu da intenzivno razmišljanju, da sudjeluju, podstaknuće njihovu kog-
nitivnu disonancu. Ako dozvoli ili podstakne divergentno mišljenje, ako ih podstak-
ne da oponašaju životinje i iskažu emocije, on će djeci omogućiti mentalnu, emocio-
nalnu, akcionu i socijalnu manipulaciju. Ovo će pomoći djeci da konstruišu vlastite 
mentalne strukture i kognitivne sheme kojima ona mogu razumjeti stvarnost oko sebe i 
ovladati njome (Abrami i sar. 1995: 17). Karla Hanaford opisuje vrtiće u Danskoj, 
Švedskoj i Njemačkoj u kojima su djeca išla u šumu, na poljane, kotrljala se niz brdo i 
izvodila slične aktivnosti (Hannaford 2007: 42). Cilj je bio da se razvijaju njihove si-
napse u nervnom sistemu, te da se stimuliše razvoj vestibularnog sistema, a to razvija 
psihičke i fizičke mogućnosti predškolaca (Diamond, Hopson, 2006; Hannaford, 
2007). Dakle, učenje na predškolskom uzrastu treba da obezbijedi što više aktivnosti, 
bilo kognitivne, emocionalne ili bihevioralne. 

EMOCIJE PREDŠKOLACA 

Za sreću djeteta važnije je da nauče kako da smire burne emocije nego da ju-
rišaju za nekom imaginarnom neuhvatljivom srećom (Goleman, 2007). Čovjekov hi-
pokampus je „središte učenja i pamćenja“ (ibidem, str. 155), a ponavljanje određe-
nih aktivnosti omogućuje jačanje neuronskih mreža, odnosno mijelinizaciju ili obo-
gaćivanje (Hannaford, 2007) neurona, što pomaže efikasnosti funkcionisanja CNS-a, 
odnosno pomaže uspostavljanju kontrole emocija. Posebno otežavajuće za kontrolu 
emocija je to da naš CNS prima neuralnu pobudu preko limbičkog sistema djelić se-
kunde prije nego što ju možemo kognitivno procesirati (Ekman, 1985). Kako kon-
trolisati emocije? Kako naučiti dijete da kontroliše emocije? Pokazalo se da je do-
voljno da samo imenujemo emociju pa da smirimo amigdalu (Goleman, 2007). To 
znači da je važno da učimo djecu da prepoznaju emocije. U našem eksperimentu 
učili smo djecu da prepoznaju emocije divljih životinja, da ih čak i oponašaju. 

Emocionalnu inteligenciju možemo razvijati, a eksperimentalna primjena jed-
nog programa emocionalnog opismenjavanja predškolaca pokazala je statistički zna-
čajno napredovanje djece koja su učila po ovom programu u odnosu na djecu koja su 
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radila tradicionalno (Šindić, Suzić, 2010). Da bismo razvili EQ djeteta, treba da pod-
stičemo njihove socijalne vještine (Шапиро, 1998). Interakcija u iznošenju ideja pu-
tem breinstorminga na zagonetna pitanja primijenjena je u našem eksperimentu. 

Kada se određeni sadržaji djeci prezentuju uz ugodne ili neugodne emocije, 
ona će ih lakše zapamtiti nego sadržaje koji se prenose bez emocija (Mather, 2007; 
Sharot, Phelps, 2004). Kada vaspitač priča djeci, na primjer, o divljim životinjama, 
ma koliko unosio emocije u svoju priču, taj događaj za predškolce će imati niži nivo 
emocionalne stimulacije nego kada se o životinjama raspravlja sa djecom u formi 
zagonetnih priča i pitanja, u formi slobodne i otvorene diskusije. Kada vaspitač sa-
opšti djeci da je cilj da ona nauče o divljim životinjama, to je spoljašnji motiv za 
njih, cilj koji je izvana određen, ali kada ih pita šta ona žele znati o divljim životinja-
ma ili da li znaju to-i-to, tada aktivira njihovu kogniciju, njihove unutrašnje motive i 
potrebe. Ako ih pritom aktivira u interakciji, djeca će zadovoljiti i svoje socijalne 
motive, a ciljevi učenja neće biti spolja nametnuti, nego će proizaći iz njihove spo-
znajne potrebe. Kada su ciljevi učenja vezani za emocije onih koji uče, tada je olak-
šano pamćenje sadržaja, pokazalo je istraživanje (Montagrin, Brosch, Sandert, 
2013). U našem istraživanju koristimo NTC sistem učenja, koji se u svojoj trećoj fa-
zi oslanja na zagonetne priče. 

Osnovna hipoteza od koje polazimo u ovom istraživanju je da će učenici biti 
efikasniji, da će duže trajati i biti frekventnije ugodne emocije nego neugodne kada 
se rade sadržaji o životinjama uz NTC sistem učenja nego u tradicionalnoj vaspitnoj 
formi. Konkretnije, djeca će se bolje osjećati uz informacije o domaćim i divljim ži-
votinjama kada sama vode raspravu, odgovaraju na zagonetna pitanja i uče uz zago-
netne priče nego kada im vaspitač priča o tim životinjama. 

METOD 

Učesnici 

Eksperimentom je obuhvaćeno 155 djevojčica i 145 dječaka (svega 300) uz-
rasta od četiri do šest godina iz vrtića u Banjoj Luci. Uzorak je ujednačen po polu jer 
ova razlika nije statistički značajna (χ2 = 0,33). Osim djece, uzorkom je obuhvaćeno 
i 48 studenata predškolskog vaspitanja, budućih vaspitača koji se školuju na Filozof-
skom fakultetu u Banjoj Luci. 

Eksperimentalni dizajn 

Studenti, budući vaspitači, tokom svoje metodičke prakse u banjalučkim vrti-
ćima realizovali su temu koja se odnosi na domaće i divlje životinje. Prvo je student 
ispričao sadržaj koji se odnosi na jednu životinju, a u drugoj aktivnosti bi realizovao 
sadržaj o drugoj, analognoj životinji uz zagonetnu priču, uz stimulativna pitanja, 
igranje uloga i oponašanje koje je stimulisao kod djece. Radilo se sa parovima živo-
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tinja, kao na primjer: srna i antilopa, kao dobroćudne životinje, lav i tigar kao agresiv-
ne životinje, te žirafa i zebra kao neutralne životinje. Studenti su jedan dan radili aktiv-
nosti na tradicionalan način rada, a drugi dan uz zagonetne priče (NTC). Eksperiment 
je izveden uz inicijalno-finalna mjerenja efekata tradicionalnog načina rada i NTC si-
stema tako da su isti predškolci bili testirani dva puta, jednom za NTC a drugi put za 
tradicionalni način rada. Radi se o eksperimentu sa paralelnim sadržajima ili situacija-
ma, ali ne i grupama. Primijenjeni su isti instrumenti, a efekti ova dva mjerenja su sta-
tistički poređeni. Zagonetne priče i pitanja kreirali smo uz pomoć i ideje poznatog 
književnika za djecu i pisca serijala Zagonetnih priča, Uroša Petrovića.  

Mjerenje 

Za mjerenje efekata ovog eksperimenta korištena su dva instrumenta: PTM – 
Projektivni test motivacije i Efx. 

PTM – Projektivni test motivacije ima osam situacija ili osam ajtema u koji-
ma se djeci u formi stripa prikazuju sličice. Nakon posmatranja jedne sličice ispita-
nik je trebao da se opredijeli za jednu od tri situacije koje su predstavljale tri katego-
rije Marijeve klasifikacije potreba: a) postignuće, b) pripadanje i ljubav i c) moć. 
Ovaj test studenti su primjenjivali individualno jer su bili obučeni za testatore. 

Jedan ajtem je, na primjer, izgledao kako slijedi (Suzić, Šindić, 2013)1:  

 
Tata se sjetio nečega što mu je važno. Šta je to? 
a) Da je trebao kupiti igračku svojim sinovima (nAff); 
b) Da treba narediti sinovima da pospreme igračke (nP); 
v) Kako da popravi pokvarenu igračku (nAch). 

                                                        
1 Instrument je kreiran za ovo istraživanje. 
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Ovaj test efikasno distancira tri kategorije potreba djece, što je pokazalo ba-
ždarenje primjenom Kendalovog tau koeficijenta. Ortogonalnost između potreba za 
postignućem (nAch) i potreba za pripadanjem i ljubavlju (nAff) iznosi τ = –0,47 i 
značajan je na nivou 0,001. Ovaj odnos između potreba za moći (nP) i potreba za 
postignućem (nAch) je τ = –0,35 (značajan na nivou 0,001), te između nP i nAff τ = 
–0,47 (značajan na nivou 0,001). Dakle, ovaj instrument efikasno mjeri i razlikuje tri 
vrste potreba predškolaca, a konstruisan je i baždaren za ovo istraživanje. 

Efx je drugi instrument, a mjeri efikasnost rada na nastavnom času (Сузић, 
2003). Prilagođen je specifičnostima predškolskog uzrasta i baždaren za ovo istraži-
vanje. Mjeri frekvenciju i trajanje dominantnih emocija djece, te efikasnost rada vas-
pitača. Baždarenje je obavljeno polovljenjem instrumenta na 4 + 4 ajtema (Split-half 
metod) uz slučajno polovljenje uzorka, a korelacija dobivena uz primjenu Spirman-
Brovnove formule r = 0,72 uz t-vrijednost t = 5,96 značajna je na nivou 0,01. 

Rezultati 
Prvo  smo primijenili jednostavnu i sigurnu mjeru koja će nam pouzdano po-

kazati trajanje ključnih emocija. Radi se o razlici između aritmetičkih sredina iska-
zanoj t-vrijednostima (Tabela 1). Ovim smo omogućili da svako može obnoviti ovo 
istraživanje, izmjeriti razlike i izračunati t-vrijednosti. 

Tabela 1. Trajanje aktivnosti i emocija tokom aktivnosti predškolaca 

Varijabla Tradicionalni vid rada NTC sistem učenja t p M SD SEM M SD SEM 
Efx 16,50 3,10 0,18 17,62 3,36 0,19 –9,27 0,000 
Radoznalost DE 1,45 0,99 0,06 1,69 0,99 0,06 –5,37 0,000 
Iznenadjenje DE 0,34 0,53 0,03 0,53 0,35 0,03 –5,99 0,000 
Zadovoljstvo DE 1,47 0,91 0,05 1,40 0,95 0,06 1,83 0,069 
Nezadovoljstvo 
DE 0,06 0,24 0,01 0,03 0,16 0,01 3,37 0,001 

Dosada DE 0,20 0,40 0,02 0,10 0,30 0,02 4,48 0,000 
Napomena: SEM = Standardna greška aritmetičke sredine (Standard Error Mean);                

DE = Dominantna emocija; Minus ispred t-vrijednosti ukazuje da razlika ide u korist 
druge varijable 

Pokazalo se da su pozitivne emocije, radoznalost (t = –5,37; značajno na ni-
vou 0,001; Tabela 1), i iznenađenje (t = –5,99; značajno na nivou 0,001; Tabela 1), 
značajno duže trajale za vrijeme pričanja zagonetnih priča, za vrijeme interakcije i 
postavljanja pitalica, odnosno uz primjenu NTC sistema, nego uz tradicionalni način ra-
da. Ovo je posebno značajan nalaz kada znamo da se sadržaji uz ugodne emocije bolje 
pamte, nego uz neutralne ili neugodne (Mather, 2007; Sharot, Phelps, 2004). Osim toga, 
značajno je da se djeca tokom učenja osjećaju ugodno, da im pozitivne emocije domini-
raju tokom aktivnosti. Nezadovoljstvo (t = 3,37; značajno na nivou 0,001; Tabela           
1) i dosada (t = 4,48; značajno na nivou 0,001; Tabela 1), kao neugodne emocije i nepo-
željne tokom učećih aktivnosti, opale su tokom primjene NTC sistema učenja. 
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Uz tri ugodne, snimali smo i tri neugodne emocije, ali stidljivost je statistički 
isključena iz obračuna pošto nije evidentirano trajanje niti statistički značajna fre-
kvencija ove emocije. 

Pored trajanja, zanimala nas je i frekvencija emocija, odnosno, zanimalo nas 
je koliko često se javljaju emocije djece zahvaćenih ovim istraživanjem. Jednostav-
no, snimali smo frekvenciju i broj djece koja iskazuju datu emociju. Pokazalo se da 
je rad sa predškolcima izveden po NTC modelu  značajno efikasniji nego rad izve-
den na tradicionalan način (t = –6,08; značajno na nivou 0,001). Isto tako, pozitivne 
emocije bile su značajno izraženije uz primjenu NTC sistema: radoznalost (t = –
9,65; značajno na nivou 0,001; Tabela 2), iznenađenje (t = –12,53; značajno na ni-
vou 0,001; Tabela 2) i zadovoljstvo (t = –9,65; značajno na nivou 0,001; Tabela 2). 
Važno je konstatovati da je frekvencija negativnih emocija opala uz primjenu NTC 
sistema: nezadovoljstvo (t = 5,90; značajno na nivou 0,001; Tabela 2) i dosada (t = 
6,46; značajno na nivou 0,001; Tabela 2). Ovaj nalaz se slaže sa tezom da sadržaji 
koje osoba doživljava blisko sa self-referentnim okvirom izazivaju više pažnje i efi-
kasnije aktiviraju osobu (Rogers, Kuiper, Kirker, 1977). 

Tabela 2. Frekvencija emocija i efikasnost rada sa predškolcima 

Varijabla Tradicionalni vid rada NTC sistem učenja t p M SD SEM M SD SEM
Efx 81,01 12,97 0,75 86,63 12,98 0,05 -6,08 0,000 
Radoznalost  3,88 0,76 0,04 4,26 0,52 0,03 -9,65 0,000 
Iznenadjenje  2,94 0,95 0,05 3,50 0,68 0,04 -12,53 0,000 
Zadovoljstvo  3,97 0,61 0,04 4,33 0,44 0,03 -9,65 0,000 
Nezadovoljstvo  1,40 0,91 0,05 1,11 0,23 0,01 5,90 0,000 
Dosada  1,49 0,52 0,03 1,31 0,43 0,03 6,46 0,000 

Napomena: Efx = Efikasnost vaspitnog rada sa predškolcima; SEM = Standardna greška 
aritmetičke sredine (Standard Error Mean); Minus ispred t-vrijednosti ukazuje da razlika 

ide u korist druge varijable. 

U učećoj civilizaciji u kojoj već danas živimo sutra će biti najvažnije da oso-
ba uči lako i sa zadovoljstvom. Razlog tome je ogroman priliv novih naučnih spo-
znaja i pojava najtraženijih zanimanja koja prije 5–6 godina nisu ni postojala. Tabela 
2 pokazuje da NTC sistem učenja predškolaca daje značajno više efekte na pozitiv-
nom angažovanju emocija djece, a da smanjuje negativne. 

Nakon što smo dokazali glavnu hipotezu našeg istraživanja da je NTC sistem 
efikasniji od tradicionalnog načina rada sa predškolcima, da su duže trajale i fre-
kventnije bile ugodne emocije, da su opale nepoželjne emocije, zanimalo nas je kako 
se razlikuju potrebe predškolaca. To nam je omogućio instrument PTM – Projektivni 
test motivacije koji je rađen na bazi Marijeve (Murray, 1938) klasifikacije potreba, a 
na osnovu pojednostavljene strukture koju je izveo Filip Ejbrami sa saradnicima 
(Abrami et al., 1995). Grafikon 1 prikazuju zastupljenost tih potreba na našem uzor-
ku od 300 predškolaca. 
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Napomena: 1) = Potrebe za postignućem, nAch = 103; 2) = Potrebe za pripadanjem i 
ljubavlju, nAff = 55; 3) = Potrebe za moći, nP = 66; 4) = Nediferencirane potrebe, n = 76. 

Grafikon 1. Broj predškolaca u četiri kategorije potreba 

PTM test ima 8 stavki, a na svaku dijete je odgovaralo prinudnim izborom 
jedne od tri opcije: nAch, nAff i nP. Djeca su se lako i rado opredjeljivala nakon po-
smatranja sličica. Dobili smo četiri kategorije mališana: one kod kojih dominira po-
stignuće, nAch = 103, zatim one kod kojih dominira potreba za pripadanjem i ljuba-
vlju, nAff = 55, one kod kojih dominiraju potrebe za moći, nP = 66 i na djecu kod 
kojih potrebe nisu diferencirane, n = 76 (Grafikon 1). Ovaj nalaz otvara niz pitanja za 
nova istraživanja. Da li istaknutost potreba djeteta zavisi od nivoa obrazovanja i vas-
pitnih stilova roditelja? Zašto neka djeca nemaju diferencirane potrebe? Da li više dje-
ce u istoj porodici preferiše iste potrebe? Šta su prediktori potreba predškolaca? 

U ovom istraživanju dalje nas je zanimalo da li postoje emocije koje su prediktori 
efikasnosti rada sa predškolcima. Pirsonovim korelacijama provjerili smo da li postoje 
značajne veze između efikasnosti i emocija da bismo zadovoljili ključan uslov regresije 
(Bryman, Cramer, 2001). Uvrstili smo šest emocija u korelacionu matricu sa efikasnošću 
vaspitnog rada, kao značajne pokazale su se korelacije između efikasnosti vaspitnog rada 
i dosade, zadovoljstva, iznenađenja i nezadovoljstva, dok su radoznalost i stidljivost kao 
emocije imale neznačajnu korelaciju sa efikasnošću vaspitnog rada, te zato nisu uvrštene 
kao prediktori (Grafikon 2A). Nakon multiple regresije, kao blok varijablu uvrstili smo 
efikasnost rada putem NTC sistema (Grafikon 2B). 
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Grafikon 2. Model za testiranje emocija kao prediktora efikasnosti                       

vaspitnog rada sa predškolcima 
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Model koji smo teoretski postavili (Grafikon 2) testirali smo multiplom regre-
sijom uz primjenu hijerarhijskog pristupa koji predlažu Eduard Kaningham i Vei 
Vang (Cunningham, Wang, 2005). Na ovaj način najlakše možemo sagledati predik-
tore i to kako se oni ponašaju kada u hijerarhijskoj regresiji uvrstimo i tzv. blok vari-
jabli, a to je u našem slučaju efikasnost učenja uz primjenu NTC sistema. Radi se o 
varijabli koja vrši određenu medijaciju ili modifikaciju regresionih koeficijenata koji 
su otkriveni prije dejstva te varijable. 

Treba imati na umu da smo NTC sistem u našem eksperimentu uveli samo na 
jednom  vaspitno-obrazovnom sadržaju i vrlo kratko, tako da se ne mogu očekivati 
senzacionalni rezultati. Moglo bi se očekivati da u početnoj fazi to djeca i ne prihva-
te oduševljeno zato što su već navikla na jedan tradicionalni sistem rada i već uhoda-
la određeni vaspitni obrazac u radu sa vaspitačima. Ipak, pokazalo se da smo ostva-
rili neke značajne pomake. Na primjer, dosada je kao prediktor opala sa β = –0,62 
na β = –0,53 (Grafikon 3) nakon uvođenja NTC sistema učenja. To je potpuno razu-
mljivo kada znamo da NTC sistem u svojoj trećoj fazi podrazumijeva primjenu za-
gonetnih priča, zagonetnih pitanja i uključivanje djece u oponašanje, igranje uloga i 
breinstorming diskusiju. Zadovoljstvo se nije promijenilo, ali je iznenađenje ne-
znatno poraslo, sa β = 0,08 na β = 0,10. Varijabla nezadovoljstvo isključena je iz 
jednog i drugog modela, iako je u Pirsonovoj korelaciji ova veza bila značajna. 
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Grafikon 3. Multipla i hijerarhijska regresija četiri emocije kao prediktori 

efikasnosti vaspitnog rada uz NTC sistem učenja kao blok-varijablu 
 

Omjer objašnjene varijanse u multiploj regresiji (Grafikon 3A) iznosi 38%, a u 
hijerarhijskoj (Grafikon 3B) iznosi 39%. Ovdje možemo pretpostaviti da bi se omjer 
objašnjene varijanse znatno povisio uz dugotrajnije djelovanje NTC sistema učenja. 
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DISKUSIJA 

Sa 48 studenata budućih vaspitača na uzorku od 300 predškolaca testirali smo 
efikasnost treće faze NTC sistema Ranka Rajovića (2009). Pokazalo se da ovaj si-
stem daje značajno bolje efekte u pogledu stimulisanja ugodnih emocija predškola-
ca, u pogledu efikasnosti vaspitnog rada, odnosno uključenosti djece u vaspitne ak-
tivnosti. Djeca su mnogo više uživala pričajući o divljim i domaćim životinjama i 
pogađajući neke zagonetne pitalice o njima, nego u tradicionalnom načinu rada kada 
im je vaspitač pričao o domaćim i divljim životinjama. Pokazalo se da uvažavanje 
teorije o procjeni ili uvažavanju emocija (Herzberg, 2009; Sander, Grandjean, Sche-
rer, 2005) ima punu pedagošku opravdanost. Naime, istraživanja su pokazala da 
ugodne emocije olakšavaju memorisanje sadržaja (Levine, Pizaro, 2006; Sander et 
al., 2005), ali i da pomažu uspostavljanju relevantnosti ciljeva učenja (Montagrin, 
Brosch, Sandert, 2013). Jasno je da će djeca lakše prihvatiti sadržaje vaspitnog rada 
kao vlastite ciljeve učenja ako ih vaspitač vodi zagonetnim pitalicama i pričama, ako 
ih uključuje i podstiče na breinstorming, što smo u ovom istraživanju ostvarili pri-
mjenom NTC sistema učenja. 

U primjeni NTC sistema predškolci su iskazali vrlo primjetnu angažovanost 
na rješavanju pitalica ili zagonetki, posebno nakon što su ih studenti podstakli na 
breinstorming. Ovim je podržano njihovo divergentno mišljenje. Nije bilo nikakvih 
sankcija za loše odgovore, umjesto toga često je uslijedio opšti smijeh, a studenti su 
bili instruisani da pohvale onoga ko izazove ovakav smijeh. Kada je primijenjen NTC 
sistem, učenje se često pretvaralo u opštu graju, u razgovor po modelu „bujna mašta 
može svašta“. Na protokolu promatranja Efx evidentirali smo njihove pozitivne emo-
cije, koje su u kompjuterskom računanju putem SPSS programa uvijek bile izraženije 
uz primjenu NTC sistema kada ih poredimo sa emocijama iskazanim na tradicionalni 
način rada. Djeca su imenovala i oponašala emocije koje prepoznaju kod određenih di-
vljih životinja. Da bismo naučili kontrolisati emocije, važno je da ih prvo prepoznamo, 
odnosno imenujemo (Ekman, 1985; Goleman, 2007). Primjenom NTC sistema djeca 
su u našem eksperimentu prepoznavala i imenovala emocije životinja.  

Aktivnim uključivanjem u učenje gradiva o životinjama djeca su podsticana 
da koriste svoju kogniciju, da iskažu emocije i da se kreću i pokretima oponašaju ži-
votinje. Ovim smo stimulisali njihovu potrebu za aktivnom participacijom što razvi-
ja sinapse u njihovom nervnom sistemu i podstiče lučenje serotonina i drugih pozi-
tivnih hormona (Hannaford, 2007; Шапиро, 1998). Osim toga, ovim smo podstakli 
djecu da ciljeve učenja dožive kao vlastite. Naime, kada gradivo djeca usvajaju ak-
tivno, ono je bliže njihovom self-referentnom okviru i pojačava ličnu preferenciju 
prema učenom sadržaju (Conway, Rewhurst, 1995). Zagonetnim pričama, pitalica-
ma i breinstormingom u NTC sistemu učenja djeca su u ovom eksperimentu bila 
aktivnija nego u tradicionalnom vaspitnom modelu. 
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Jedan od značajnih nalaza ovog istraživanja je da smo konstruisali instrument 
(PTM) koji mjeri potrebe djece i efikasno razdvaja četiri ciljne orijentacije: po-
stignuće, pripadanje i ljubav, moć i djecu sa nediferenciranim potrebama. Ovaj in-
strument podstiče na niz novih istraživanja koja treba da odgovore na značajna pita-
nja. Jedno od tih pitanja je pedagoški izuzetno zanimljivo: da li preferencija određe-
nih potreba djeteta zavisi od nivoa obrazovanja i vaspitnih stilova roditelja. 

Slabost ovog istraživanja je u njegovom trajanju. Naime, radilo se tek u neko-
liko vaspitnih seansi, a vjerovatno bi NTC sistem dao i značajnije rezultate u situaci-
ji dugoročnije primjene. Međutim, ako je NTC sistem za ovako kratko vrijeme dao 
značajne rezultate, možemo pretpostaviti da bi u duljem vremenskom intervalu dao 
još značajnije pomake. 
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EMOTIONS AS EFFICIENCY PREDICTORS OF THIRD PHASE OF THE NTC 
SYSTEM OF LEARNING FOR PRESCHOOL CHILDREN 

Summary 

In this survey the authors are checking the efficiency of educational work with 
preschool children (300) whose age is between 4 and 6 years, by applying third phase of 
the NTC system, created by Ranko Rajovic (2009). This phase includes mysterious 
stories, riddles and free role playing games, imitation with reference to active 
brainstorming of children. There has been a significant increase of positive emotions, 
significant decline of negative emotions with the usage of NTC learning system 
compared to the traditional educational work. Besides that, this survey has identified 
four categories of children according to their preferential needs: achievement, belonging 
and affection, power and non-differentiated needs. The usage of multiple and hierarchal 
regression has confirmed efficiency of the NTC learning system in work with the 
preschool children. The duration of curiosity has prolonged (t = –5.37; significant on 
level .001) and frequency of this emotion (t = –9.65; significant on level .001) as well as 
the duration of surprise (t = –5,99; significant on level .001) and frequency of surprise                 
(t = –12.53; significant on level .001) but the duration of boredom (t = 4.48; significant 
on level .001) and its frequency (t = 6.46; significant on level .001), duration of 
displeasure (t = 3.37; significant on level .001), and frequency of this emotion (t = 5.90; 
significant on level .001) have declined. Two emotions, shame and pleasure have been 
excluded from this survey, because preschool children do not show them often.  

Key words: NTC system, neurophysiology of learning, emotions, goals, 
preschool children’s needs, traditional educational work. 
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УЛОГА И ЗНАЧАЈ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У 
ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ДЕТЕТА 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Апстракт: У раду испитујемо какву улогу и значај има књижевни текст 
у образовању и васпитању детета предшколског узраста. Сам предшколски 
узраст намеће неке жанровске специфичности које књижевни текст мора да 
испуни да би био прилагођен интелектуалним, психичким и емотивним 
способностима детета. Оне се првенствено односе на његову форму, тематику и 
избор ликова који морају бити занимљиви детету и у складу са његовим рецеп-
цијским доживљајно-сазнајним могућностима. Књижевни текст на овом узра-
сту веома утиче на развијање и формирање личности детета, на развој његовог 
естетског укуса, сензибилитета и моралних карактеристика личности што чини 
да су естетско и васпитно саставни елементи сложене текстуалне структуре. 

Кључне речи: књижевни текст, васпитање, образовање, дете, пред-
школски узраст. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Књижевност и уметност уопште имају велику улогу у обликовању 
личности реципијента. Богатство мисаоних и значењских слојева књижевног 
текста утиче на мењање личности читаоца, јер током  рецепције долази до про-
јекције у имагинарни свет дочаране предметности и идентификације са књи-
жевним ликовима, што за последицу има формирање идеја и ставова, проши-
ривање интересовања и моделовање естетског укуса. Ако књижевност може да 
утиче на преобликовање естетских и моралних ставова код већ изграђене и 
зреле индивидуе, онда можемо да замислимо колика је моћ њеног утицаја на 
формирање и развој личности детета. И у претписменим традицијским дру-
штвеним заједницама књижевност, и то њен усмени вид, имала је важну функ-
цију у образовању и социјализацији деце. „Приповедачи су у традицијској кул-
тури важни вршиоци социјализације, будући да они кроз приче, митове, леген-
де преносе на дете читав један разрађен систем вредности, карактеристичан за 
ову заједницу“ (Требјешанин 2000: 265).  

Књижевни текст (било да је реч о ауторској или усменој књижевности)  
изазива снажне мисаоне и емотивне реакције детета. Први додир детета са 
књижевношћу остварује се у периоду његовог развоја када оно још увек није 
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ни овладало вештином говора. Родитељи, најчешће мајка или друга лица која 
се налазе у блиском окружењу детета своју љубав и бригу показују певајући 
му успаванке, говорећи ташунаљке, цупаљке, лазаљке, разбрајалице, бројали-
це, брзалице и дечје песмице ведре садржине и лаганог ритма, и несвесни у 
том тренутку своје едукаторске улоге. Дете на тај начин не само да учи речи које 
му се понављају, већ и стиче осећај за мелодију матерњег језика. Осећа звучност 
и ритам језика, који претходе разумевању значењских слојева. Касније, и пре не-
го што само овлада вештином читања и писања, посредством усмене живе речи, 
оно упознаје фантастичне и маштовите светове дочаране предметности бајки, 
басни и кратких прича. Дете у додиру са њима реагује: емотивно, сензитивно, 
стваралачки, мисаоно, етички. Емотивно, јер се идентификује са главним јуна-
цима, емотивно доживљава њихову судбину и проживљава осећања; сензитив-
но, јер при читању осећа естетско уживање; стваралачки, јер се отвара према 
уметности и доживљају естетског; мисаоно, јер рефлексивни слојеви сложене 
текстовне структуре подстичу размишљања о бројним животним вредностима и 
етички, јер читајући, дете етички сазрева и морално се опредељује за правду, до-
бро и хуманост као трајне људске вредности (Стакић, 2014a). 

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ И ДЕТЕ 

Свест о томе да књижевни текст утиче на васпитање и образовање дете-
та била је присутна још у периоду антике. Милинковић указује да се  у старој 
Грчкој образовању и васпитању детета посвећивала знатна пажња, „али на на-
чин саобразан циљевима одраслих, који као да су заборавили да су и сами не-
када били деца“ (Милинковић 2010: 51). Доминирало је утилитарно гледање 
када је реч о деловању књижевности на најмлађе. Рецимо, Платон је инсисти-
рао на књижевним садржајима који садрже моралне поуке и прослављају 
подвиге славних људи (Platon, 1975). Занемаривала се  ведра и неспутана дечја 
природа и естетско деловање књижевне уметности. Изузетак представљају ста-
вови Квинтилијана, који је инсистирао да деца читају Езопове басне, да би их 
потом препричавала у усменом и писменом облику. Овај чувени римски рето-
ричар препоручује при томе неку врсту игре, јер дозвољава деци да стихове 
излажу у прози, да при томе мењају речи, украшавају или скраћују, али је нужно 
да истовремено чувају смисао који је стваралац у њих уградио (Kvintilijan, 1985). 
Доминација утилитарног гледања на функцију књижевности наставља се и у 
средњем веку. Доминира став да је дете човек у малом и деци се читају одломци 
из Библије, делови из житија светаца или одабрани одломци из античке књижев-
ности, попут Романа о Троји, дакле, одломци из дела писаних за одрасле, за која 
се сматрало да су прилагођена узрасту детета и да имају првенствено васпитну 
улогу, тј. да подстичу мудрост и разборитост. Тек у XVII и XVIII веку, са епо-
хом просветитељства и рационализма, „књижевност за децу се издвојила из кли-
шетиране педагошке литературе и добила сопствени идентитет, у коме је естет-
ско све више добијало примат над утилитарним“ (Милинковић 2010: 61). 
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Савремена педагогија поштује специфичности дечје природе. У књижев-
ности за децу поука и дидактичност више нису примарни ефекти. Дете успо-
ставља контакт са књижевним текстом и естетички га разуме. Петровић указу-
је да га степен „психолошког развоја, мотивација и ментално стање, надсве-
сност; отвореност према лепоти, машта, дух, укус, афинитет и сензибилитет, 
препоручују као естетски орјентисаног конзумента“ (Петровић 2011: 67). Чи-
њеница је да се рецепција детета разликује од рецепције одраслог човека, јер 
оно свет доживљава на другачији начин и верује у илузију представљене 
стварности. Ж. Марковић истиче потпуно уживљавање детета у књижевни 
текст, ситуације у којима су избрисане границе између имагинарног и реалног, 
занос као својство дечје природе, који дозвољава „да у поетској представи дете 
– читалац и само постаје актер и има пуно учешће у збивању. То омогућује ње-
гову истинску, животну стваралачку игру у којој се не раздвајају машта и 
стварност“ (Марковић 1973: 6).  

ЖАНРОВСКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА НА 
ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 

Предшколски узраст намеће неке жанровске специфичности које књи-
жевни текст мора да испуни да би био прилагођен интелектуалним, психичким 
и емотивним могућностима детета. Оне се првенствено односе на његову 
форму, тематику и избор ликова који морају бити занимљиви детету и у скла-
ду са његовим рецепцијским доживљајно-сазнајним могућностима. Реч је о 
књижевним делима једноставније композиције у којима су лексика и стил при-
лагођени нивоу разумевања који намеће узраст детета. Условљеност књижев-
ног текста критеријумом намене, односно, интелектуалним и емотивним спо-
собностима деце предшколског узраста, ограничава могућности било каквог 
књижевног експериментисања, јер су „застрањивања било којег вида непро-
дуктивна и неодржива“ (Милинковић 2010: 486). 

Књижевни израз прозне књижевности намењене деци је кратак, неопте-
рећен епизодама и рационално довршен. Упрошћена форма и некоришћење те-
шко разумљивих симболичних и метафоричних стилских израза, чине да текст 
буде разумљив деци. „Поетика дечје белетристике највише дугује поједноста-
вљености“ (Петровић 2015: 192). Дечјем разумевању одговара јасан језик, који 
се одликује граматичком целовитошћу реченичних делова, али његова јасност 
не значи одсуство емотивности. „Књижевни исказ у прози је истовремено и ја-
сан, и сликовит и осећајан“ (Stakić 2014b: 249). 

Реч је о језику који је ослобођен строгог поштовања граматичких прави-
ла, често и са употребом непоетских речи и нонсенса, што је у функцији изази-
вања смеха код реципијента. Смех помаже деци да буду непосредна и да сло-
бодно износе своје доживљаје и на тај начин, по мишљењу Љ. Бајић, омогућа-
ва стварање ведре и кооперативне радне атмосфере. Наставна пракса потврђује 
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да ведро расположење или предиспозиција за смех „могу да повећају степен 
вољности за рад, спремност за слушање или читање, доживљавање и тумачење 
одређеног књижевног дела (Бајић 2008: 41). Ефекат групног смеха појачава по-
везаност групе и међу децом се успоставља блискост. Кохезија групе јача вољу 
да се заједничким залагањем дође до циља, поред тога, ведро расположење по-
јачава осећање пријатности и толеранције, чиме се у периоду предшколског 
образовања код деце развија култура комуникације. 

Тематика у књижевности за децу представља њено прво вредносно ме-
рило и у предности је над формом и језиком. Реч је о тематици која мора да бу-
де занимљива деци и да одговори на њихова бројна интересовања. Дете 
предшколског узраста карактерише наиван однос према свету, те се оно „пре-
ма уметничком тексту односи као да је он стваран и безгранично верује у илу-
зију и фикцију која је у њега уткана“ (Stakić 2014b: 245). Петровић указује да 
је реч о периоду који представља фазу преласка: „Ја и спољни свет, сан и јава, 
стварност и обмана, појам и знак – фаза неразликовања стварности од медијске 
слике“ (Петровић 2011: 72). Дете је у том периоду фабуларни тип и показује 
живо интересовање за радњу и сижејну линију прозног текста, зато у 
предшколском периоду деца најрадије слушају бајке. Због велике потребе за 
бајком Ново Вуковић период предшколског узраста и назива „периодом бајке“ 
(Вуковић 1996: 39). Поред фантастичних бајковитих светова, радо слушају и 
узбудљиве приче и басне. Погодне су за интерпретацију и приче кратке форме 
чији јунаци могу бити животиње, цвеће, патуљци, које Петровић, духовито на-
зива „шарен-лажама“ (Петровић 2005: 133). Симеон Маринковић указује да су 
битне карактеристике првих добрих књига „садржај близак дечјем свету, опти-
мистичан тон излагања, хумана порука, краћи текст, жива илустрација“ 
(Marinković 1997: 133). Смиљковић и Стојановић истичу да се на усмереним 
активностима језичко-књижевне природе на предшколском узрасту најчешће 
обрађују: „басне, бајке, кратке приче, приче о животињама и кратки научно-
популарни текстови“ (Смиљковић, Стојановић 2011: 90). Важно је да је у пита-
њу текст који је ослобођен песимистичких и деструктивних садржаја. Реч је о 
тематици која је у складу са природом детета којој одговара ведра и хумором 
обојена садржина. Текстови са хумористичком садржином подстичу код деце 
емоционалну интелигенцију1 и конструктивне емоције, попут ведрине, опуште-
ности, пријатности, задовољства, среће и дружељубивости. У раду на текстови-
ма са елементом хумора, током рецепције и сазнавања уметничких светова, код 
деце се развијају посебне особине личности, као што су: „емпатија, оптимизам и 
дружељубље, самопоуздање и критичко мишљење“ (Бајић 2008: 39).  

Када је реч о књижевним јунацима, деци је на млађем узрасту привла-
чан свет природе, биљака и животиња. Врло су им интересантне животиње у 

 
1 По Големану, емоционалну интелигенцију сачињавају способности саморазумевања, само-
контроле, емпатије, способности решавања интерперсоналних сукоба и успостављања 
складних односа са другима (Goleman, 2012). 
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улози књижевних јунака, јер деца у њима виде своје другаре или играчке. Ве-
лико интересовање деце за књижевне текстове чији носиоци радње припадају 
анималном свету Вуковић проналази у заједничком осећању несигурности, 
страха и потреби да буду заштићени, као и у реакцијама и начинима на које 
ће испољити задовољство, љутњу или потребу за игром (Вуковић, 1996). По-
ред анималних јунака, у књижевним текстовима се као јунаци јављају и љу-
ди, најчешће деца, али и одрасли. Они се приказују поједностављено и њихо-
ви карактери се површно уобличавају, у црно-белој техници, као позитивни 
ликови или њихови антиподови. 

ВАСПИТНООБРАЗОВНИ ЗНАЧАЈ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА НА 
ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 

Васпитнообразовна примена књижевног текста условљена је поштова-
њем доживљајно-сазнајних могућности детета на одређеном узрасту.2 
Интерпретација књижевног текста на предшколском узрасту представља уво-
ђење детета у свет књижевности. Начин на који је она остварена, њена успе-
шност и квалитет, условљавају и његов каснији однос према целокупној књи-
жевној уметности. Уколико је код предшколаца  рад на тексту подстакао пози-
тивне емоције и осећања, пријатност, задовољство, уживање, радост и оптими-
зам, деца су мотивисана да чују и друге прозне или поетске књижевне тексто-
ве. Тако се ствара позитивна емотивна предиспонираност за светове дочараних 
предметности и постепено се формира читалачка навика. 

Предшколци се у предметну реалност књижевног текста уводе по-
средством читања васпитача, па од квалитета његовог читања умногоме зависи 
и доживљавање и разумевање прочитаног. Квалитетно изражајно или интер-
претативно читање књижевног текста омогућава и богаћење језичке културе. 
Деца увиђају да се обичан говор разликује од говора песме или приче, да речи 
имају другачију везу и значење. Нарочито говорење или читање стихова утиче 
на развој говора код деце предшколског узраста, јер се она на тај начин вежба-
ју у правилном изговарању појединих гласова или групе гласова, богате 
речник, али и развијају интересовање према књижевности уопште. Слушајући 
књижевни текст, дете „лако усваја лексику и синтаксу матерњег језика; учи се 
најбољем узору чистом и сажетом, стилски дотераном говору; развија музичко 
осећање за звучност, мелодичност, склад и ритам реченице; изграђује властити 
начин изражавања“ (Требјешанин 2000: 270). 

У функцији развоја говора деце предшколског узраста могу се организо-
вати бројна вежбања уз коришћење књижевног текста, попут: препричавања 

 
2 Повезаност духовног развоја детета и његових читалачких склоности, односно, уважавање 
старости читаоца и његовог сазнајног новоа водило је ка покушајима да се израде посебне 
теорије читања (Погачник 1980). 
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текста, стваралачког, логичког или нонсенсног причања, као и бројне говорне 
игре у којима деца могу мењати садржај целокупног текста или његових дело-
ва (почетка, средине или краја), настављати га, мењати ликове, логички са-
држај претварати у нонсенси и обратно. Свака од ових говорних игара подра-
зумева претходно добро упознавање деце са садржајем књижевног текста, 
односно, са темом и ликовима у књижевном делу. Матић истиче да је боље и 
када се претходно изведе драматизација текста, што подразумева и преприча-
вање (Matić 1986: 207). Деца тако богате говорну културу, а један од основних 
циљева наставе у даљем процесу њиховог образовања биће да се континуира-
но утиче на формирање правилног говора, односно, да њихове говорне навике 
буду у складу са књижевнојезичком нормом. 

Књижевни текст првенствено је естетска творевина, која код детета 
подстиче машту и креативност, развија естетски укус, сензибилитет и склоност 
ка лепоти.3 У току рецепције и доживљавања књижевних текстова дете је не-
посредно изложено  васпитном утицају, али „истовремено уочава њихове лите-
рарне квалитете који буде, одржавају и снаже његова естетска осећања, 
подстичу на стварање лепог у животу и постају део његове естетске културе (Бо-
јовић 2010: 79). Посебна васпитна вредност књижевног текста на предшколском 
узрасту је та што он постаје и средство социјализације, формирања и позитивног 
развоја личности детета. Понашање позитивних ликова, за које се дете емотивно 
веже, нуди јасан модел идентификације, „узор за угледање које је од огромног 
значаја за социјализацију, с обзиром да личност јунака својим особинама и по-
ступцима упечатљиво и јасно показује какво би оно требало да буде“ (Требјеша-
нин 2000: 265). Етичка начела представљају део естетске структуре, при чему 
дидактичност није огољено моралистичка, „етичко у књижевном делу делује за-
једно са естетским, у сталној је спрези, тако да етичко у уметности не треба 
схватити као дидактичку поуку о нормама понашања“ (Смиљковић, Стојановић 
2011: 68). Доминација било ког елемента, педагошког или естетског, одводи у 
утилитаристичку или хедонистичку крајност које су у књижевном делу, „у су-
штини, обје, подједнако, неприхватљиве“ (Turjačanin 1979: 7). 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Књижевни текст има велику улогу и значај у васпитању и образовању 
детета предшколског узраста, што се првенствено огледа у његовом утицају  
на формирање будућег читаоца за кога ће уметност постати стална духовна по-

 
3 Интерпретација књижевног текста пружа бројне могућности корелације и повезивања зна-
ња, када је реч о књижевој уметности, са наставом ликовног, музичког и физичког васпи-
тања, али и са наставом других, бројних предмета, попут: математике, познавања природе 
и друштва (биологије, историје, географије).  
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треба. Међутим, поред естетског деловања, књижевни текст има и васпитну 
улогу и на њему је да задовољи одређене педагошке критеријуме, који се пр-
венствено односе на развијање позитивних етичких и моралних особина лич-
ности детета, што не сме да буде тенденциозно наметнуто. 

Књижевни текстови имају огромну и сазнајну вредност јер, у зависности 
од њихове врсте, дете читајући стиче многа сазнања о свету који га окружује, о 
природи, људима, обичајима, правилима понашања. То нису знања која су дата у 
форми правила и дефиниција. Због тога при интерпретацији књижевних тексто-
ва ваља избегавати сваку активност која код деце не изазива радозналост, ини-
цијативу, самопоуздање, спонтаност, сваку организацију рада, у којој деца „у по-
ложају објекта поучавања, усвајају готове садржаје напамет, а затим их репроду-
кују“ (Маљковић 2005: 115). Књижевни текст развија кодимагинацију и креатив-
ност, деца су несвесна да уживајући и маштајући, у току уживљавања у причу 
или у процесу идентификације са књижевним јунацима, истовремено и уче. На 
тај начин, кроз игру и ведра расположења, читање и анализа пажљиво изабраних 
књижевних текстова прилагођених детету предшколског узраста, подстиче и не-
гује љубав како према књижевности тако и према уметности уопште.  
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Доц. д-р МИРЬЯНА М. СТАКИЧ 
Университет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Резюме 

В работе рассматривается роль и значение литературного текста в обучении 
и воспитании детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст определяет 
специфические особенности жанровой системы, обусловленной литературным 
произведением, которое соответствует интеллектуальным, возрастным и 
эмоциональным способностям ребенка. Прежде всего это касается вида 
произведения, его темы и выбора образов, интересующих ребенка, что 
предполагает интеграцию процесса рецепции и потенциала осознанного 
восприятия ребенком текста. Восприятие литературного произведения в 
дошкольном возрасте имеет большое влияние на формирование личности ребенка, 
становление его эстетического вкуса, развитие сенсибилизации и моральных 
качеств личности, которые являются эстетическими и учебно-воспитательными 
компонентами комплексной структуры текста. 

Ключевые слова: художественный текст, воспитание, образование, 
ребенок, дошкольный возраст. 
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МОРАЛНА И ПЕДАГОШКА ВРЕДНОСТ ЕЗОПОВИХ 
И ДОСИТЕЈЕВИХ БАСНИ У РАДУ СА ДЕЦОМ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
Апстракт: У овом раду се говори о значају Езопових и Доситејевих ба-

сни као и о њиховом утицају на развој целокупне личности детета 
предшколског узраста. Басна својим обележјима доприноси формирању си-
стема правих вредности, а посебно се сагледавају естетски елементи басне 
као књижевне врсте у којој је поучни елемент доминантан. Да ли је намење-
на деци или одраслима, питање је које још увек изазива пажњу књижевних 
естетичара. Иако није писана искључиво за децу, прихваћена је у књи-
жевности за најмлађе. Елементи басне који привлаче пажњу деце су њена 
динамичка структура, дијалог, драмска радња, а оно што је удаљава од њих 
јесте њена алегоричност. Та особина басне захтева посебну одговорност 
васпитача у тумачењу њене алегоричне форме.  

Кључне речи: басна, поука, морална вредност, дете.  

УВОД 

Проблематика моралног развоја и моралног васпитања је одувек била, а 
и данас је, велики изазов за истраживаче. Под моралом подразумевамо систем 
правила и норми понашања у једној друштвеној заједници. Моралност људи 
представља највиши домет њиховог развоја. Истраживања која се врше у под-
ручју педагошког рада са децом указују на то да је детињство до поласка у 
школу најважнији период развоја јер се у њему формирају општељудске спо-
собности. Морално васпитање пролази кроз разне фазе и у предшколском уз-
расту му се постављају темељи на којима ће се градити морална свест са свим 
својим компонентама – интелектуалном, емоционалном и когнитивном (Mila-
nowicz, Bokus, 2013). Поред породице као основног модела за понашање дете-
та, васпитач подстиче раст моралног мишљења и битно утиче на развој пози-
тивних моралних начела. Морална расуђивања могу зависити од различитих 
фактора и имати више функција. Основни пут развоја дечје моралности јесте 
процес њихове социјализације у најширем смислу речи. Главни циљ социјали-
зације је формирање моралности, али не толико у виду преношења и усађива-
ња специфичних норми и стандарда, већ пре свега у васпитавању детета да 
осећа као своју потребу да се у опредељивању и поступцима руководи прав-
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дом и праведношћу, јер је оно морално, али и мислено биће (Frichand, 2011). 
Поставља се питање: Којим врлинама учити децу? Листе врлина и вредности 
веома се разликују и варирају у различитим временима, друштвима и култура-
ма. Аристотел је, каже Колберг (Kohlberg, 1980), препоручивао умереност, ли-
бералност, понос, добру нарав, истинољубивост и праведност. Хартшорн и Меј 
(Hursthorne, May, 1928) су почетком 20. века овој Аристотеловој „врећи врли-
на“ додали поштење, самонадзор и послушност, а Хавигхерст и Таба (Ha-
vigherst, Тaba, 1962) је педесетих година допуњавају одговорношћу, другар-
ством и моралном храброшћу (Kohlbеrg, 1980, према: Миочиновић, 2003). 
Колберг сматра да деца треба да разумеју последице својих моралних опреде-
љења, треба да слободно одлучују, под условом да живе у средини у којој је мо-
ралност на високом нивоу (Kohlbеrg, 1976, према: Брковић, 2000). Значајно сред-
ство и извор садржаја моралног развоја јесу књижевни текстови. Поруке и осе-
ћања изражени у њима утичу на формирање моралне свести и осећања код деце. 
Читање књижевних текстова, упознавање и анализа садржаја, а посебно анализа 
различитих понашања и поступака ликова у књижевним делима, омогућава и 
развој капацитета моралног расуђивања и моралног деловања у различитим си-
туацијама (Ђорђевић, 1996). Улога васпитача је од великог значаја у избору и 
интерпретацији књижевне грађе. Досадашња истраживањима указују на то да се 
морална расуђивања путем читања текстова дечје књижевности развијају и на 
предшколском узрасту (Lee et al., 2014; Milanowicz, Bokus, 2013; Pelletier, 2015). 

УТИЦАЈ БАСНЕ НА МОРАЛНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ 

Басна, с несумњивом васпитном вредношћу, представља значајну књи-
жевну врсту, јер се њеном интерпретацијом могу остварити директни поучни 
задаци. Суштина је тумачити басну као уметничко дело које својом лепотом и 
поетским вредностима ненаметљиво делује на естетску и васпитну, а самим 
тим и моралну страну ученикове личности. Она је одувек схватана као сред-
ство васпитања и подучавања деце. Сведена на сазнајно педагошко средство, 
поставља се „прост идентитет: басна = педагогија“ (Петровић 1996: 143).  

Басна има просветитељску компоненту и представља најизврснији ко-
ректор свачијег понашања. Доситеј Обрадовић у предговору својим Баснама 
указује на значај ове епске форме за васпитање деце и њихово логично разми-
шљање. „Ништа није способније усладити децу к читању, принудити к вима-
ниу и привикнути њих размишљенију и расужденију“ (Обрадовић 1952: 13). 
Доситеј је свој главни задатак видео у указивању на негативне појаве које су 
произилазиле из примитивног начина живота народа и сметале врлинама да 
дођу до правог изражаја. У Доситејевој превасходно интелектуалистичкој ети-
ци морал почиње са сазнањем и почива на сазнању. Из детињства човека у мо-
ралном смислу добар пут се постиже када се „на добро упућује, наставља, учи 
и принуђава“ (Деретић 1969: 152).  
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Познато је да се књижевни аналитичари споре око књижевне вредности 
и оправданости примене басне у образовном аспекту, али деца је воле и при-
хватају на свој начин. Подсетимо се пре свега на Русоовог Емила, у коме овај 
аутор устаје против Ла Фонтенових басни. И Ламартин је сматрао да алегориј-
ска потка није погодна за децу. Ипак, басна је одолела критикама, а њена ма-
штовита структура, згуснут исказ, деци блиски свет животиња, биљака и пред-
мета, однео превагу (Деретић, 1969).  

Свака басна, написана уобичајено, у прози или у стиху, одликује се сво-
јим посебним карактеристикама. Баснописац ту није ни приповедач ни алего-
рист. Он је само морални учитељ, коректор мана и показатељ врлина који ће 
под велом смешних ситуација које ће створити, у својој басни пренети морал-
не инструкције читаоцима. У кратким, језгровитим реченицама се састоји над-
моћност басне над другим књижевним врстама. Непотребно је објашњавати 
понашање гаврана, којем испада сир из кљуна захваљујући лијином ласкању, 
али је потребно извући поуку коју назначена басна шаље. С обзиром на своје 
понашање у природи, лисица би требало да је увек лукава и лицемерна, зец пла-
шљив, лав смео и дрзак, вук суров и похлепан, бик јак, а коњ поносан. Баснопи-
шчева нарација треба да се односи, у складу са басном, на једну једноставну си-
туацију где нема превише детаља и различитих испреплетених околности како 
би читалац могао да спозна вредност  послате му поруке. Басна је књижевна вр-
ста у којој се појављује мноштво порука, погледа, намера и упозорења.  

Још су стари Хелени сматрали Езопа оснивачем басне, а касније, Езоп се 
сматра главним представником басне у светској књижевности. Езоп, кога књи-
жевни историчари сматрају творцем поменутог жанра, себи је обезбедио назив 
отац грчке басне. Компоновао је велики број познатих поучних басни и тиме 
„прокопао пут“ човека моралисте. Може се рећи да је „езоповска басна“ алего-
ријска прича која преноси моралну лекцију и има пренесено значење. Увек 
има за циљ представљање људског мотива и унапређење људског понашања 
које кроз биљни и животињски свет (говором шумских животињама, дешавања 
у птичјем свету, надмудривањем дрвета са дрветом и др.) бива лакше предста-
вљен. Сви велики каснији баснописци то су и потврдили: Бабрије, грчки басно-
писац, Федро и Авијан, римски баснописци, Ла Фонтен, француски, Лесинг, не-
мачки, Толстој и Крилов, руски, високо су уздигли басну, али на темељима које 
је поставио Езоп и који им је служио као извор и као узор. Први зборник Езопо-
вих басни приредио је државник и писац Деметрије Фалеранин, чије оригинално 
издање није сачувано, али су сачувани зборници таквих басни како су их пе-
снички обрадили Бабрије у III веку н. е. (у холијамбима), затим Федар (ослобо-
ђени римски роб македонског порекла) и Авијан у IV или V веку н. е. (у елегиј-
ским двостисима) (Ђурић, 1958). Познато је још неколико имена грчких писаца 
који су бележили басне (Херодот, Хезиод, Архилох), но најзаслужнији за утеме-
љење басне као књижевне врсте био је Аристотел (Лагумџија, 1991). Под Езопо-
вим именом сачувана је збирка од 426 басни у прози. Изворним Езоповим басна-
ма сматрају се: Цврчак и мрави, Орао устрељен, Лав и миш, Лисица и лав, Два 
пса, Магарац, петао и лав, Коњ и магарац, Двије жабе и многе друге. И наш ба-
снописац Доситеј ценио је Езопа као оснивача басне изразивши то у стиху: „Ја 
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Платону и Тулију не подижем главу, нег у басни Есоповој иштем моју славу“ 
(Обрадовић 1957: 12). О великој васпитној мудрости хеленске школе сведочи то 
што она у васпитању омладине није пошла од „неживотних педагошких спеку-
лација, већ простим стилом и јасним порукама којима је садржина узета непо-
средно с извора стварног посматрања света и живота“ (Езоп 1958: 10). 

Баснама од самог њиховог постанка служили су се политичари, говорни-
ци, песници, филозофи и педагози. Већ се у античко доба образовање говорни-
ка није могло замислити без басни. Римљани су „настојали да код деце развију 
особине и склоности које ће их успешно увести у свет одраслих. Квинтилијан 
у делу О васпитању говорника истиче да деца читају и препричавају Езопове 
басне и да их у писаној форми репродукују“ (Милинковић, 2014). Будући да 
басна као жанр није намењена искључиво најмлађим читаоцима већ свим узра-
стима и афинитетима, мора се обратити пажња на начин интерпретирања и ме-
тодолошке примене њених естетских, мисаоних и дидактичких порука. Мисао-
ност која лежи у краткој поуци или наравоученију сваке басне, исказана бира-
ним речима, врло прецизно, згуснутим језичким изразом, чинила је да је немач-
ки песник Лесинг сматра предметом филозофије. Међутим, упркос сагледавањи-
ма басне из различитих углова, стално треба имати на уму да је она пре свега 
„уметнички текст који има естетску и васпитну улогу, утиче на развој пози-
тивних особина личности, на морално понашање деце“ (Стојановић 2012: 847).  

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА БАСНЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА ДЕТЕ 
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Басне се могу користити у раду са сваком узрасном групом у предшкол-
ским установама (Матић, 1986), „али коришћење басни зависи од узраста деце, 
васпитно-образовних циљева, радно-игровних средстава, од увежбаности деце, 
интересовања групе, а све то опет зависи од васпитачевог познавања садржаја ба-
сне и могућности које одабрана басна пружа“ (Маљковић 2007: 80). Својом струк-
туром, дијалошком формом, а нарочито анималним јунацима, басна снажно заоку-
пља пажњу и интересовање деце која воле животиње, нарочито када оне говоре и 
понашају се као људи. Деца садржину басне доживљавају као један вид игре у ко-
јој често препознају себе, забављају се и поистовећују са главним ликовима. При-
ликом интерпретације басне на предшколском узрасту најпре се анализирају лико-
ви и фабула, а затим се у зависности од дечјег искуства изводи поука. Иако не 
разумеју у потпуности универзалне поруке басне, она посредством садржаја у ба-
сни и главних јунака развијају моралне склоности, оснажују своју машту и буде 
жељу за успостављање контакта и комуникације са другима. Приче о животињама 
и животним околностима проширују дечја знања и буде интересовања за спозна-
јом свега што му је ново и непознато. Притом ваља знати да сама структура, наро-
чито алегорична форма, удаљавају малог читаоца од басне. Деца не могу да про-
никну у суштину њених порука, поготово ако се басна у почетној фази образовања 
не интерпретира на прави начин. Васпитач мора приступити правилно тумачењу 
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метафоричног наравоученија, јер тешки литерарни садржаји често бивају несхва-
тљиви за дечје поимање света (Милинковић, 2014).  

Детаљнија анализа поуке за децу овог узраста није важна, јер деца брзо 
уоче морална обележја која могу бити: 

а) позитивна (племенитост, доброта, захвалност, доброчинитељство, ча-
сност, поштење, праведност, великодушност, честитост, скромност); 

б) негативна (охолост, неваспитање, осветољубивост, умишљеност, над-
меност, завидност, незахвалност, себичност, непоштење, дволичност, непра-
ведност, немилосрдност, подмуклост). 

Приликом одабира басне која се жели интерпретирати деци, мора се па-
зити да у њој буду изражени они морални принципи које је дете већ опазило у 
животу. Васпитач мора да буде добро упознат с њеним садржајем, а потребно 
је да уложи максималне напоре у интерпретацију текста, уз што више очиглед-
них средстава како би подстакао децу да испрате књижевни текст, као и да уз 
будну пажњу прате радњу и учествују у тумачењу басне. Басна је тесно пове-
зана са животном праксом и свака њена поука је истинита. Басна критикује 
људске мане, исмевајући људску глупост, охолост, гордост, лаж, док с друге 
стране, хвали искреност и поштење. Веома је важно да деца не буду само па-
сивни посматрачи и слушаоци говорне интерпретације басне, већ да их васпи-
тач довољно заинтересује доживљајно-сазнајном мотивацијом, избором 
средстава и својим наступом, како би она била активни учесници у обради да-
тог текста. Масен (1984) умење разговарања заснива на следећим вештинама: 
вештини слушања, говорења по реду, узимања у обзир искуства, навика, инте-
реса и потреба саговорника; уздржавања од доминације у разговору, не преки-
дати сабеседника; осетити када његов исказ није схваћен, разјаснити изречено; 
адекватној процени многозначности исказа сабеседника; изазвати пажњу и 
умешно одржавати комуникацију погледом и другим невербалним средствима. 
Само на тај начин ће њихов доживљај текста бити функционалан (Масен, 1984, 
према: Брковић и Бјекић, 2006). У басни је „ствараоцу пошло за руком да поу-
ку и естетске вредности доведе у корелативни однос и обједини их. То је књи-
жевна врста у којој је поука на другачији начин обликована, а да књижевни и по-
етски елементи нису разорени и разливени“ (Петровић 1996: 142). „Слушајући 
басну дете понире у њен ток, уочава поступке ликова, њихове односе и реакције 
и на основу свог етичког и друштвеног искуства неизбежно врши поларизацију 
ликова, тј. намењује им тачно одређено место“ (Лагумџија 1991: 15). 

Да би једна прича одржала пажњу детета, она га мора забавити и подста-
ћи његову радозналост и машту. Басна своју алегоријску основу изграђује на 
усвојеним представама о својствима животиња (плашљивост зеца, верност пса, 
лукавост лисице, крволочност вука и сл.). У њима се преко ликова животиња, 
биљака и предмета откривају особине људи и указује на њихове недостатке и 
мане као разумних бића. Обично је представљен један догађај у коме се откри-
вају основне карактерне црте ликова. Поука је битан елеменат басне, а износи 
се у јасној формулацији на почетку басне или се јавља као коментар. Најсна-
жнији и најдубљи печат за формирање дететове личности утискује породица и 
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школа, јер они делују кад дете највише упија, односно када се на њега највише 
може утицати. Ако се у породици читају књиге, гледају сликовнице, читају 
бајке, басне, дете ће се формирати у културног човека. А ако детету не прича-
мо приче, не читамо бајке и басне и ако се оно премало игра, то ће му недоста-
јати целог живота. Кроз интерпретацију басне, која ће им омогућити и иденти-
фикацију с различитим карактерним особинама животиња, то јест људи, деца 
могу сазнати неке животне истине и поуке. Џон Лок (1950) је рекао да поуке 
остају без плода ако се не потврђују примером. Знајући да басна, свака за себе, 
представља посебан пример за демонстрирање могућности њеног коришћења у 
раду са децом, задржаћемо се само на одређеним Езоповим и Доситејевим ба-
снама у којима основне моралне поуке деца брзо схватају. 

Цврчак и мрави јесте једна од најпознатијих Езопових басни, а говори о 
последици нерада и марљивости људи. Током обраде ове басне могли би се де-
финисати следећи циљеви: утврдити да ли су деца усвојила поуку; да ли су 
оспособљени да примене конкретну поуку у свакодневном животу и понаша-
њу; колико су оспособљена да издвоје позитивне портрете и укажу на мане нега-
тивних јунака; колико понашање јунака из басне утиче на формирање њихове 
личности. Васпитач би могао проблематизовати поједине ситуације питањима 
као што су: Да ли бисте ви помогли другу у невољи? Ко је по вашем мишљењу у 
праву – цврчак или мрав? Након њихових одговора разговор се може развити у 
оном смеру који ће довести до разумевања идејне поруке. Мрави су за свој рад 
током лета створили залихе хране која им је потребна да преживе дугу зиму, док 
цврчак није размишљао да ће му храна и зими бити потребна. Он је увесељавао 
и себе и друге, то јест био је на свој начин креативан, али се није бринуо за бу-
дућност. На одређен начин треба схватити и мраве који су имали зацртани циљ – 
да обезбеде храну за зиму – мада су могли послужити цврчка којим зрном жита 
у знак захвалности за музику коју су имали прилике цело лето да слушају. Циљ 
разговора мора бити тако конципиран да ученици схвате прави узрок невоље у 
коју је цврчак својом кривицом доспео. Ако се овај проблем разреши до краја, 
онда ученици неће сажаљевати цврчка. Његов проблем ће схватити као последи-
цу или неку врсту казне за сопствену неодговорност. Успешно тумачење басне 
условљено је способношћу васпитача, његовим предиспозицијама, нивоом тео-
ријског знања и методичком припремом за конкретни уметнички текст. При том 
је важно да деца не буду пасивни посматрачи, већ активни учесници у обради 
одабране басне. Наставник мора одабрати погодан начин да заинтересује децу за 
све компоненте басне, пре свега за њену тематску и естетску структуру, а потом 
и за алегоричну поуку (Милинковић, 2014). Између природе мрава и цврчка и 
наше животне свакодневице, у овој басни можемо препознати и један карактери-
стичан људски начин живота. Ако узмемо да мрави представљају радне и мар-
љиве људе, који се брину за своју будућност, за будућност своје породице и дру-
штва у целини, онда је цврчак типичан представник боемског уметника, заоку-
пљен искључиво својим уметничким радом и сновима.  

У басни Славуј и јастреб осликана је истина да човек никада није задо-
вољан оним што већ поседује. Жеља за већим „залогајем“ доводи га до тога да 
изгуби и онај који је већ имао у рукама. Мудрог јастреба је живот научио да је 
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тешко доћи до било каквог залогаја те стога није испуштао славуја из канџи, ма-
да је славуј покушао да га на то наговори, како би спасао свој живот. Није му 
успело. „Заиста бих био луд кад бих оставио храну коју већ држим у канџама и 
кренуо у потрагу за нечим чега још нема ни на видику“, рекао је јастреб. Колико 
пута се догодило готово сваком човеку да крене за нечим неизвесним, оставља-
јући сасвим сигурну ситуацију па макар она била количински занемарљива. Ова 
басна говори да ништа није неважно, то јест да се до великог успеха долази само 
поступно – зрно по зрно, корак по корак. Позитивно начело које деца треба да 
усвоје јесте „сигуран залогај“ и не маштати о нечему што је неизвесно. Васпитач  
такође мора знати да није лако трансформисати дечју свест са подручја живо-
тињског, у сферу људског живота. Деци се током интерпретације ове басне мо-
же као мотивација у уводном делу активности представити птичји свет. Деца ће 
разгледањем енциклопедија и кроз разговор о врстама птица сазнати каква је 
птица јастреб, а каква је славуј, како се оглашавају, како изгледају и како се хра-
не. Затим изражајним причањем басне треба настојати да се деца заинтересују за 
слушање басне тако што ће се у њима пробудити одговарајуће емоције и ставо-
ви. Причање би могло бити пропраћено позориштем сенки или одређеним апли-
кацијама, а исто тако конкретном сликовницом направљеном за ову прилику. 
Након интерпретације текста потребно је проверити степен усвојености садржа-
ја, истаћи и анализирати поуку басне. Мотивисање деце да причају такође је ва-
жно, а то би се постигло њиховим понављањем причања басне.  

Басна Сељакови синови говори о слози и неслози. И поред исписаних и 
прочитаних томова књига, романа, приповедака, бајки, басни, наравоученија, 
готово да нема човека који није пао на овако важном животном испиту. Коли-
ко је слога битан фактор у животу сваког човека почев од породице па до сло-
женијих друштвених целина, говори басна Сељакови синови, чијих неколико 
кратких и поучних реченица садрже суштину филозофије људског живота. Де-
те теже може да допре до суштине њених порука, поготово ако се басна у по-
четној фази образовања не интерпретира на правилан начин. Васпитач би тре-
бало приликом интерпретирања ове басне да укаже на слогу тако што би се ис-
такла важност неке њихове заједничке активности; нпр. заједничко скупљање је-
сењег лишћа у дворишту вртића или градског парка. Тако би се истакао значај 
тог рада, који су сви заједно у складу са својим могућностима обавили. Деци се 
такође може поставити и питање у вези с њиховом помоћи својим родитељима.  

Једна од најпознатијих басни која је преведена на многе језике света 
јесте Корњача и зец. Басна показује да се радом често постиже више него при-
родним способностима које се занемаре. Када је реч о анализи ове басне, деци 
се увек може поставити низ питања о томе шта су закључили о понашању 
главних јунака и шта су научили из њихових поступака. Каква је корњача? Ко-
је особине има? Какав је зец? Које су његове особине? Како се он у овој басни 
понаша? Басна овог типа је кратка по форми, али драматична по садржају, по-
учна по поступцима главних јунака, а лепа по начину уметничког обликовања. 
Садржина и свевременост слојевитих значења могу се поједноставити и при-
ближити ученицима низом методских поступака, пре свега причањем по уло-
гама, драматизацијом радње, настављањем приче, изменом садржаја у којем 



Чутовић, М.: Морална и педагошка вредност Езопових и Доситејевих басни... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 99–108 

 

 106 

остају исти јунаци, препричавањем, трансформацијом епилога и сл. По-
средством наведене басне могуће је практично указати на све тематске и стил-
ске одлике ове приповедне врсте. Експозицију представља сама трка корњаче 
и зеца, као и утврђивање места одакле ће кренути на пут. До заплета долази 
услед немара зеца и његовог потцењивања корњачиних способности, дакле, за-
плет представља његово дремање поред пута. Корњачино познавање сопстве-
них снага и слабости, упорност и жеља за успехом, корњачино трчање без пре-
даха, представља расплет ситуације у наведеној басни. Епилог ове басне је 
уједно и њен врхунац: корњача, позната као оличење спорости, али вођена 
упорношћу и трудом, побеђује брзог а неодговорног зеца.  

Уводне припреме у Доситејевој басни ред. бр. 6, Лав магарац и лисица, 
могу почети неопходном мотивацијом деце, која омогућава да се код њих раз-
вије знатижеља, способност концентрације и стваралачки приступ тексту. Са 
децом се може разговарати о особинама појединих животиња, потом о особи-
нама људи, „тако што ће се успоставити корелација и компаративна анализа 
људи и ликова из света флоре и фауне“ (Милинковић, 2014). Деца морају схва-
тити да је лав само на први поглед пријатељски расположен према својим сау-
чесницима у лову. Он саветује магарца да улов паметно раздели. Магарац дели 
поштено, на три једнака дела, с тим што оставља лисици и лаву да одаберу 
своје трећине, а он ће се задовољити оном која преостане. Јадни магарац није 
узео у обзир лавову снагу и ћуд, као ни његово место у животињској хијерар-
хији. Усудио се да лава изједначи са собом и да себи намени исти део као ли-
сици и лаву, те је стога и страдао. Он се у овој басни показује као наиван, глуп 
и површан. Лисица, поучена „магарећом будалаштином“, паметно подели улов 
тако што све намени лаву, а себи остави само једног зеца, показавши тиме не 
само своју лукавост и препреденост, већ и мудрост и памет. За разлику од ма-
гарца, знала је како да сачува живот, уважавајући охолост и крволочност го-
сподара животиња, лава: „Ај, ај, премудра лисицо, ко те научи тако паметно 
делити?“ ‘Магарећа будалаштина, господару’, одговори ова“ (Доситеј 1957: 
46). Лисица у овој басни представља људе који у животу поступају промишље-
но и у складу са ситуацијама које им живот намеће. Ова особина „чува главу“. 
Доситејева поука Безумних страданије разумнима је ученије упућује нас да се 
учимо на туђим грешкама. Један од честих Доситејевих поступака је поређење 
одређених типова и карактера људи са јунацима у басни.  

Ако се пође од става да је тумачење књижевног дела индивидуални ствара-
лачки чин, онда је сасвим јасно да од квалитета интерпретирања зависи квалитет 
остварене рецепције. У том погледу улога васпитача је примарна и незаменљива.  

ЗАКЉУЧАК 

Басне имају велики морално-васпитни значај јер све оно што се у њима 
описује има пренесено значење и све се односи на људе. Басна је врста алего-
ричне приче у којој се животиње понашају као људи, а радња служи за искази-
вање одређеног моралног начела. Својом поетичношћу обогаћује младе читао-
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це новим знањима и упознаје их са односима међу живим бићима и стварима. 
Деца радо слушају басне, те осим што се приповедање сматра забавном актив-
ношћу, оно уједно представља и један васпитни начин којим се развија морал-
но расуђивање и поштење. Басне у оквиру којих се лаж, похлепа, непоштење 
кажњавају помаже да се код деце развије морални кодекс. Порука коју шаље 
басна може да помогне да у одсудном тренутку човек не постане звер или лако-
мислен (јер су истраживања показала да је то неизоставна црта сваког мисленог 
бића), те да може упасти у лавиринт из кога не може изаћи. Ако се осврнемо на 
чињеницу да памћење слабо задржава поуку која му се даје и што ништа толико 
не помаже да се човек сети нечега корисног по дух као ти по правилу кратки ре-
дови, мудрост изражена у неколико реченица се не заборавља. Активности деце 
као што су препричавање басне, драматизација, проширивање текста, увођење 
нових учесника, свакако доприноси развијању меморијске способности. Дечје 
препричавање басне укључује комплексне лингвистичке, когнитивне и социјал-
не способности: лингвистички – деца лексички уочавају информације приказане 
у басни оним редоследом како се одвијају; когнитивно – деца уочавају правил-
не поступке ликова, логичне односе између догађаја и поруке у басни. Прича-
ње приче је и социјална активност као додатни тип процене односа између на-
ратора и малог слушаоца. С обзиром да су басне у већини случајева засноване 
на дијалогу, препорука је да се приликом њене интерпретације користи инова-
тивни начин рада, уз примену методе сценске комуникације. Уживљавајући се у 
поверену им улогу, деца се поистовећују са ликовима из басне трудећи се да на 
сцени оставе што уверљивији утисак. Деца својим учешћем пролазе кроз штиво 
доживљавајући радњу као лично искуство што доприноси лакшем тумачењу и 
усвајању поруке, а самим тим и доношењу закључка, односно поенте. Различи-
тим облицима драмског изражавања деца обогаћују своје способности, активни-
ја су, чиме поступно надограђују своју личност. 
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MORAL AND PEDAGOGICAL VALUE OF AESOP AND DOSITEJ`S FABLES 
IN WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Summary 

This paper discusses the importance of Aesop's and Dositej's fables, as well as 
their impact on the development of the whole personality of a child of preschool age. 
Fable with its characteristics contributes to the formation of the system of real values, 
especially the perceived aesthetic elements of the fable as a genre in which the didactic 
element is dominant. Whether it is intended for children or adults, is a question that still 
draws the attention of literary aesthetes. Although not written specifically for children, it 
was adopted in literature for children. The elements of the fable that attract the attention 
of children are its dynamic structure, dialogue, dramatic action, and the thing that is 
rejecting them is its allegory. This feature of a fable requires a special responsibility on 
behalf of the teacher in its interpretation. 

Key words: fable, moral, moral values, child. 

http://www.frontiersin.org/


ЗБОРНИК РАДОВА 
Учитељски факултет у Ужицу 
Година 18 • Број 17 • Децембар 2015
ISSN 1450-6718 

УДК 37.033-053.4:502/504
Стручни чланак • 109–118

Примљен: 18. 11. 2015.
Прихваћен: 27. 11. 2015.

 

  

Др Тања Б. Шијаковић 
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд 

Др Исидора Б. Кораћ 
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре 

Сирмијум, Сремска Митровица 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА ЗА ЕКОЛОШКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Апстракт: Своје место у систему глобално позиционираних проблема 
имају питања у вези са екологијом и раним еколошким образовањем деце. У 
том контексту, рано образовање се појављује као једна од кључних компо-
ненти у развијању знања, вештина и ставова и подизању ране еколошке све-
сти деце. Начини на које предшколске установе могу да делују у том правцу 
су разноврсни – адекватни садржаји рада, методe, активности, понашање 
одраслих и целокупни амбијент у коме се реализују активности са децом. 
Свесни важности раног еколошког образовања, у раду који следи нешто ви-
ше пажње посветили смо улози васпитача и томе колико њихове (не)разви-
јене еко-педагошке компетенције могу допринети подстицању раног разви-
јања еколошки одговорног понашања деце.  

Кључне речи: васпитач, еколошке компетенције, еколошко образова-
ње и васпитање, предшколски узраст. 

ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ – ОД ИДЕЈЕ ДО ПОЈМОВНОГ 
КОНЦЕПТА 

Озбиљније место и конкретније позиционирање важности развијања 
знања и подстицања одговорног понашања према еко-окружењу почиње тек 
крајем шездесетих и почетком седамдесетих година прошлог века. Историјски 
посматрано, под утицајем нарастања свести о све већој угрожености здравља 
људи које се дешавало као последица наглог научнотехнолошког развоја, ја-
вљала се и потреба за стицањем знања о рационалном трошењу ресурса приро-
де и заштити животне средине. У том контексту, средином прошлог века на-
стају две велике светске организације, UNESCO и UNEP, које у свом фокусу 
третирају питања заштите животне средине. Од тада до данас, разматрање 
ових проблема и нуђење одговора на многа питања која она покрећу, прошло 
је кроз неколико фаза. У педагошкој литератури најчешће се наводе три широ-
ке категорије одговора на ова питања: 1) Васпитање за заштиту и очување 
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околине, које фаворизује једну, техничку стратегију решавања проблема;                 
2) Еколошко учење, које излаз из кризе види у алтернативним видовима живо-
та и учења; 3) Eколошка педагогија заснована на рефлексивном ставу, који је 
истовремено отворен за будућност (Beer, Haan, према: Andevski 2006: 21). Не-
што другачији историјски преглед са кључним трендовима у развоју еколо-
шког образовања дала је Палмерова (Palmer, 1998). Према овој ауторки, 
кључни погледи на екологију и проблеме у вези са еколошким образовањем 
кретали су се у неколико одвојених фаза. Почетну фазу ауторка је назвала Уче-
ње у природи, што је подразумевало учење о биљкама, животињама и системи-
ма који их подржавају и Теренски рад, што се односило на рад који су водили 
стручњаци, углавном биолози и географи, а који је имао посебан академски 
фокус. Завршну фазу ауторка назива Заједнице партнера, под којима подразу-
мева заједнички рад ученика, наставника, невладиних организација и полити-
чара на идентификовању и решавању социо-еколошких проблема. Другим ре-
чима, настанак идеје о неопходности бављења проблемима из области еколо-
гије прешао је дуг пут од стављања акцента на учење о природи и развијању 
љубави према истој (посредством теренског рада углавном), до мултидисци-
плинарног и вишесекторског приступа решавању кључних еколошких пробле-
ма (разарање околине, све већи недостатак сировина, уништавање и нестајање 
биљних и животињских врста, изумирање шума...).  

Покушавајући да дамо одговор на питање како и зашто се десио овај 
преображај, чини нам се да промена приступне парадигме своје узроке има у 
много чему, са акцентом на најмање два чиниоца. Један од њих је нарастање 
свести о томе да су природни ресурси потрошљиви (и углавном ненадокнадиви), 
а перспектива о могућности опстанка искључивом потрошњом ресурса промаше-
на и погрешна. Други могући чинилац, могу бити нагомилани еколошки пробле-
ми (глобална еколошка криза), који не могу бити решени нити парцијалним при-
ступом нити само жељом једног броја научника да љубављу спаси свет. По свему 
судећи, питање решавања еколошког питања давно је изашло из оквира вољења 
или невољења природе и преселило се на терен питања бити или не бити.  

Паралелно, са нарастањем интересовања за ова питања и њиховим пре-
носом у сферу образовања све чешће су се постављала питања и о томе у којим 
појмовним оквирима се крећемо када кажемо – еколошко образовање/васпита-
ње, еколошка свест, еколошка култура, одрживи развој. Међу бројним аутори-
ма, који су давали своје виђење и одговор на постављена питања, ни данас не 
постоји јединствен став о томе да ли је исправније користити синтагму еколо-
шко образовање или еколошко васпитање, или можда синтагму која би обједи-
нила и једно и друго. Не мање расправе води се и око тога да ли је смислено 
говорити о еколошком образовању/васпитању или образовању/васпитању за 
заштиту животне средине или пак истим овим процесима али усмереним на 
концепт одрживог развоја. С обзиром на то да оквири овог рада не дозвољава-
ју дуже задржавање на појашњењима и аргументацији сваког од поменутих 
приступа, појаснићемо само своје опредељење да даље у раду користимо син-
тагму еколошко образовање. За одредницу еколошко (а не одрживи развој) 
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определили смо се због његове ширине. Најшире посматрано, екологија је нау-
ка о животној средини. Теоретичари су често у позицији да упозоравају на неа-
декватну синонимну употребу овог термина са синтагмом „заштита животне 
средине“, која је само једна од области којима се екологија бави. У том сми-
слу, за појам еколошки определили смо се јер он у свој садржај укључује и 
концепт заштите животне средине и пројекцију одрживог развоја. Употреба 
појма образовање у овом раду своје оправдање налази у томе што се образова-
ње не сагледава само кроз призму усвајања информација и развијања знања о 
датом феномену, тј. „знања о“. Образовање се разуме као процес који укључује 
когнитивно и афективно-емоционалну сферу онога који учи (детета), подсти-
чући код њега спремност да активно и конкретно делује. Другим речима, обра-
зовање је овде схваћено као процес усмерен на развијање „знања да“. 

Након одређивања еколошког образовања као основног референтног 
оквира овог рада, питање које се прво намеће јесте питање одређивања циља 
такве врсте образовања. Одговори о циљу, настајали су као реакција на изазове 
савременом образовању са једне, али и на основу препорука садржаних у ме-
ђународним декларацијама и документима, са друге стране. У том је смислу 
дефинисање циља/циљева еколошког образовања разноврсно, а неретко и 
различито у свом исказу и импликацијама које ти искази повлаче. У том сми-
слу, један број аутора говорећи о циљу еколошког образовања, говори о ства-
рању и развијању концепта одрживог развоја, али се као најопштији циљ еко-
лошког образовања често дефинише развој еколошке свести. Међутим, и са-
мо тумачење еколошке свести разликује се од аутора до аутора (видети: нпр. 
Андевски, 2007; Кундачина, 2010; Мaрковић 2005; Станишић, 2009) и зависи 
често од професионалне перспективе из које аутори перципирају екологију и 
нуде одговоре на питања шта су чиниоци еколошке свести; које понашање 
може да понесе атрибут еколошки свесног понашања; шта такво понашање 
одређује и условљава?  

Не задржавајући се дуже на навођењу дефиниција еколошке свести раз-
личитих аутора, поменућемо дефиницију које даје Мурх (Мurch, према: Ан-
девски, 2006). За овог аутора еколошка свест претпоставља да се проблем мора 
видети, да се о њему мора мислити, нешто о њему знати, и мора се имати одре-
ђени став да би дошло до деловања, односно понашања. На сличан начин, али 
нешто операционалније виђење овог проблема даје Андевски, која еколошку 
свест тумачи као сложен и вишедимензионалан конструкт који се дефинише 
преко еколошких знања, еколошких ставова, еколошких вредности и еколо-
шког понашања (Андевски 2006: 40). У оквирима овог рада еколошка свест 
трeтира се на управо исказан начин. У том контексту, еколошко образовање у 
свом коначном исходу треба да подстиче акцијску компетенцију детета, одно-
сно његову спремност да делује у складу са усвојеним еколошким знањима, 
вредностима и прихваћеним критеријума понашања према и у окружењу.  
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
ЕКОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ 

Образовање се данас налази негде између специфичних захтева друштва 
сада и антиципирања будућих промена, оних које ће се тек дешавати, а за које 
генерације које се тренутно образују треба да буду спремне.  

У контексту дефинисања еколошког образовања (као образовања којим 
се деца активно и систематски подстичу да развијају сопствене потенцијале на 
пољу овладавања новим знањима, ставовима и вредносним оријентацијама у 
области екологије, али и активног делања у складу са њима), и еколошке све-
сти (као развијених знања и способности да се препозна, промисли, одмери и 
активно дела на решавању еколошких проблема), отвара се питање улоге/а, и 
важности васпитача. Другим речима, у претходно поменутом контексту могу 
се поставити следећа питања: Какав нам је васпитач потребан у функцији раз-
вијања еколошке свести детета? Да ли је претерано говорити о еколошки ком-
петентном васпитачу? Шта су карактеристике које га одређују?   

Руководећи се подацима да велики број наставника1 нема развијена еко-
лошка знања, образовање наставника на пољу екологије од краја двадесетог века 
постаје један од образовних приоритета савременог света. Према наводима Ван 
Петегема и Бликa (Van Petegem, Blieck, 2007), наставници и сарадници тек у том 
периоду постају свеснији улоге коју морају да остваре и одиграју у концептуали-
зацији садржаја животне средине и у развијању сазнајних оквира ученика у по-
гледу животне средине. На основу оваквих увида, временом су се развијале и те-
орије, технике и методе рада као и разноврсне стратегије за превођење теориј-
ских знања о животној средини у практичне садржаје и контексте.  

Као део пазле о томе какав нам је наставник потребан, не можемо да не 
поменемо да један број аутора изриче сумњу у домете еколошког образовања, 
а тиме и еколошких домета васпитача. Један од тих аутора је Лукас, који наво-
ди да је успех програма за еколошко васпитање сумњив, јер се процена доноси 
на основу исказаних ставова према околини, а не на основу конкретног пона-
шања (Lucas, 1980, према: Андевски 2006: 78). Многа истраживања, наиме, по-
тврдила су да се у интерпретирању повезаности варијабли еколошке свести и 
еколошког понашања мора бити изузетно опрезан, јер еколошки свесни поје-
динци нису увек спремни на акције, нарочито када је реч о индивидуалним по-
ступањима и активностима.  

 
1 Термин наставник користи се да означи све оне који раде у систему васпитања и образо-
вања као они који васпитавају и образују, без обзира на ниво образовања и узраст деце 
(васпитаче у предшколским установама, учитеље, предметне наставнике у основним и 
средњим школама). 
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Уважавање и ослањање на претходно речено, враћа нас на наш раније 
исказан став о томе каква знања васпитач треба да поседује и да развија код 
деце са којом ради. Реч је о инсистирању на знањима да, тј. оспособљености да 
се активно и продуктивно делује у окружењу. У том смислу, под еколошким 
знањима која васпитачи треба да развијају подразумевају се знања која обезбе-
ђују разумевање повезаности у екосистему и улогу човека у њему, а не само 
упознавање са иформацијама о дневно еколошким проблемима. Ова знања тре-
ба да су уткана у различите садржаје и методички подржана у различитим ак-
тивностима. Остваривање смислене улоге васпитача у развијању еколошке 
свести код деце на раном узрасту, добрим делом зависи од нивоа развијености 
еколошке свести самих васпитача са једне стране и њихове методичке оспосо-
бљености, са друге. Другим речима, еколошки компетентан васпитач треба да 
има развијена еколошка знања, и изграђене ставове, те да испољава понашање 
које тим знањима и ставовима кореспондира. Истовремено, васпитач трeба да 
поседује сет знања о томе зашто, када и на који начин, деца најбоље развијају сво-
је природно дате потенцијале (за моралном одговорношћу, развоју емоционалних 
ставова и односа према природи и окружењу, спремности на проактивно деловање 
у друштву, итд.). Истраживање које је код нас спровео Кундачина (2010) показало 
је да је од стране ученика наставник тај који је перципиран као кључни чинилац у 
подизању ученичке еколошке културе (наставниково понашање и лични пример), 
али је истовремено показало и то да ученици немају поверења у способност и обу-
ченост наставника да презентују садржаје који се односе на угрожавање и заштиту 
животне средине. У истој равни разумевања проблема су и неки од закључака Ре-
гионалне конференције2 у вези са школским програмима, у којима би важно место 
имали садржаји и активности о животној средини: 

 „[Школске програме] треба да прати и процес одговарајућег еколошког обра-
зовања наставника [...] са чврстим и јасним стандардима за одређивање обра-
зовних програма о животној средини, за акредитацију програма и предавача и 
лиценцирање знања за поједине категорије као што су наставници, стручња-
ци, управљачи и други“ (Андевски, Кундачина 2004: 126). 

Један од проблема који захтева промишљање на пољу еколошког обра-
зовања јесте смисленост и оправданост активности које се у оквиру њега изво-
де. У том смислу, аутори примећују да се еколошке активности често своде на 
низ правила или поступака понашања која произилазе из деци нејасних и непо-
знатих циљева. Јасно је да развој еколошке свести не може да се развија пар-
цијалним и појединачним активностима (нпр. спорадичним сакупљањем старе 
хартије или повременом рециклажом пластичног отпада), без континуитета и 
наглашавања везе између ових активности и циља (очувања природе и важно-
сти активне партиципације у том очувању). Посредник на релацији дете–
активност–циљ је сам васпитач. Другим речима, један од кључних чинилаца 
освешћивања ових веза јесте еколошки компетентан васпитач. Васпитач који 

 
2 Регионална конференција: „Образовање о животној средини на путу ка европским стан-
дардима“, Београд, 2003. 
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би могао да понесе овакво одређење, био би васпитач који препознаје различи-
те и разноврсне еколошке садржаје и интегрише их у разноврсне активности у 
групи; васпитач који има знања о суштинским везама у екосистему и који децу 
на адекватан начин упућује на тај каузални однос, васпитач који  познаје начи-
не, методе, средства и активности којима ће садржаје преточити у деци блиске 
конструкте реалног живота и васпитач који уме да подстакне и са децом реали-
зује мини еко-акције у средини у којој живе.  

Као једна од тренутно актуелних расправа на пољу образовања, тече и 
расправа о компетенцијама наставника и васпитача и њиховој стандардизаци-
ји. У оквирима поменуте расправе, на једној се страни потенцира неопходност 
дефинисања компетенција, а као кључни аргумент наводи се то да је важно од-
говорити на питање шта је то што сваки наставник треба да зна и уме. Пред за-
говорницима поменутог приступа отвара се читав низ питања на која је по-
требно одговорити пре самог приступања изради стандардизованих компетен-
ција. Нека од тих питања су: које образовне концепције су, или би требало да 
буду у основи предложених компетенција; ко одлучује који су критеријуми за 
избор кључних компетенција; како пронаћи праву меру између захтеване пре-
цизности и неопходне општости у дефинисању компетенција, итд. Осим тога, 
не мали број аутора покренуо је и питање да ли се комплексност позива на-
ставника и васпитача може свести на већи број уситњених и појединачних 
компетенција. Ови аутори тврде да такав приступ води поједностављивању 
професије и њеном свођењу на збир издвојених, појединачних знања и умења. 
Одговарајући на критике, заговорници дефинисања компетенција за наставни-
ке и васпитаче, почели су да их сврставају у крупније категорије. Њуман даје 
листу еколошких компетенција, засновану на оваквом ширем приступу, наво-
ди следеће категорије еколошких компетенција: 1) Познавање и разумевање 
еколошких проблема и изазова 2) Вештине еколошког активизма 3) Вештине 
критичког мишљења 4) Способност ефективног коришћења широког спектра 
педагошких приступа (Newman 2011: 330). Према Стилу (Steele, 1980), еколо-
шке компетенције представљају посебан вид компетенција, које су дефинисане 
широко, као свесност о физичком окружењу и његовом утицају на наше ак-
тивности, и као способност да се користи или мења то окружење како би одго-
варало постављеним циљевима. Према Селвију (Selvi, 2010), еколошке компе-
тенције чине једну од девет кључних компетенција запослених у образовању, а 
могу бити дефинисане као компетенције за очување еколошке безбедности. 
Другим речима, еколошким компетенцијама могу се назвати знања, ставови и 
вештине о екосистему и околини – као што су: одржавање чисте околине, ра-
ционално располагање еколошким ресурсима, свесност о екосистему и аде-
кватно коришћење природних извора. За аутора Лакнија (Lackney, 2008) нема 
сумње да су еколошке компетенције наставницима и васпитачима више него 
потребне, али истовремено и недовољно развијене. Овај аутор наводи да је не-
достатак развијених еколошких компетенција последица већег броја фактора, 
које категорише у три кључне групе: индивидуални, социјални и организацио-
ни. У оквиру индивидуалних, издваја: недостатак тренинга за коришћење ре-
сурса околине; пасивно прихватање постојећег стања, недостатак знања за аде-
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кватно коришћење окружења, тешко препознавање просторних аспеката које је 
могуће и пожељно користити, итд. Из групе социјалних фактора исти аутор на-
води инхибинаторно дејство већ устаљених норми понашања на било коју ини-
цијативу или сугестију за променом у окружењу; задржавање „status quo” стања 
изазваног нерешеним сукобом око заједничких циљева у установи. У оквиру орга-
низационих фактора, као најважније наводи: једнострано доношење одлука, огра-
ничавајућа правила и недостатак ресурса. Док ови фактори утичу на ниво развије-
ности еколошких компетенција васпитача, истовремено свест и способност на-
ставника да користи еколошко окружење као наставни и образовни ресурс утиче 
на индивидуални, друштвени и организациони аспект школе у којој он делује. У 
том смислу, васпитачи се често фокусирају на уско образовне циљеве, игноришу-
ћи при том физичко-просторни амбијент у коме се активности одвијају. У оваквим 
обрасцима занемарује се идеја да непосредно физичко окружење и његове одлике 
могу да помогну у реализацији постављених циљева и различитих активности.  

Један од главних заговорника другачијег приступа образовној професији је 
Џон Елиот. Он заступа став да суштину образовног процеса и професионалне де-
латности образовања чине одређене вредности (Елиот, 2006), те да је образовање: 

„Практично/етичко настојање, а не вид инструменталне акције; квалитет 
исхода образовања пре свега зависи од образовног квалитета трансакција 
између наставника и ученика, а оне се не могу свести на меру инструмен-
талне ефикасности. Зато је компетентан наставник онај који је способан да 
препозна (и ствара – прим. аут.) образовне вредности у трансакцијама са 
ученицима“ (Вујисић и сар. 2010: 162).  

У оваквом исказу видљиво је да је за разумевање професије васпитача 
кључна социјална и етичка сфера, да је образовање високо контекстуално 
условљено и да васпитач треба да је слободан да самостално доноси одлуке о 
сопственом образовном деловању. У том контексту, његове професионалне 
компетенције односиле би се најпре на способности и умења да у датом кон-
кретном контексту доноси аутономне одлуке. Иако нам се чини да би се и 
овако описаном приступу могле наћи замерке и поставити читав низ питања 
(нпр. на основу чега, када и како се постаје аутономни професионалац? Да ли 
је, који и колики пут потребно прећи до слободе одлучивања? Да ли је ово на-
чин да се одговорност за образовна постигнућа и резултате пребаци у потпуно-
сти на терен појединца?), сопствену наклоност и разумевање образовања пре-
познајемо ипак у овом приступу.  

Критикујући појаву стандардизације на пољу образовања аустралијски 
аутор Бејтс скреће пажњу на то да је главни проблем са стандардима то што 
стандардизују (Bates 2005: 45). Објашњавајући овакав свој став, он наводи да по-
ље образовања са разноврсношћу социјалних и културних контекста није могуће 
једноставно стандардизовати, као што је то нпр. могуће у економији. Не одбацујући 
у потпуности идеју стандардизације у области образовања, он сматра да стандарди у 
области образовања треба да почивају на суочавању са три кључна проблема савре-
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меног света: однос према околини; мултикултуралност; решавање проблема соци-
јалних разлика у оквирима једног друштва, али и друштава међусобно. 

Уважавајући са једне стране претходно описану идеју васпитача профе-
сионалца као неког ко је способан и спреман да аутономно и одговорно дела у 
датом конкретном контексту и истовремено се руководећи избором Бејтса да 
однос према околини заслужује да се мало више уреди а васпитач оснажи, до-
зволићемо себи да у најширем смислу дефинишемо могуће категорије еколо-
шких компетенција васпитача. У дефинисању ових категорија, руководићемо 
се прeтходно опредељеним ставом да је циљ еколошког образовања развој еко-
лошке свести, а да еколошку свест чине еколошка знања, ставови, вредности и 
понашања. Пратећи ову логику, чини се да би еколошке компетенције васпита-
ча могле да се сврстају у четири кључне категорије и да бисмо у том контексту 
могли говорити о: 1) Компетенциjама усмереним на развијање знања – (одно-
силе би се на: знања о каузалитетима у екосистему и знања којима би васпитач 
оспособљавао децу за откривање ових каузалитета); 2) Компетенцијама усме-
реним на подстицање и развој еколошких ставова – (односиле би се на: аде-
кватну примену различитих начина, метода и специфичних активности које би 
помогле да деца развијају позитивне ставове према природи и окружењу, као и 
премa томе да је „ствари могуће померити на боље“); 3) Компетенцијама усме-
реним на подстицање и развој моралних вредности (односиле би се на: познава-
ње развоја моралности код деце; познавање различитих начина да се подстакне 
морална дилема или дискусија у групи...); 4) Компетенцијамa усмереним на под-
стицање проактивног деловања у средини (односиле би се на: знања и вештине 
усмерене на тимски рад и усмереност на познавање и коришћење различитих на-
чина мотивисања деце да се укључе у екопедагошке акције и активности – један 
од начина треба да је и лични пример васпитача).  

Претходно описане категорије компетенција захтевају адекватно иницијал-
но образовање и обезбеђен систем подршке у оквиру професионалног усавршава-
ња, али и много личног ангажовања васпитача, јавно испољен активизам и пози-
тивни ставови о томе да је могуће градити бољи свет, што даје за право онима ко-
ји еко-педагошке компетенције издвајају у посебну категорију компетенција.  

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Од ефикасног и сврсисходног еколошког образовања очекује се да  раз-
вија еколошки одговорне грађане, са специфичним корпусом знања, вештина, 
ставова и мотивацијом за решавање еколошких проблема. Ово образовање тре-
ба да почне већ на предшколском узрасту и да га обликује и води васпитач ко-
ји је и сам еколошки компетентан. Своју компетентност на овом пољу васпи-
тач показује и остварује, између осталог и тако што: децу подстиче да распра-
вљају о дешавањима из непосредног окружења која третирају еколошка пита-
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ња; показује иницијативу и укључује децу у акције и активности које чине ви-
дљивим еколошке проблеме; покреће моралне дилеме и дискусије примерене 
узрасту на теме технолошког развоја и опстанка човечанства; подстиче и хра-
бри децу да се укључе у еко-акције у свом окружењу (стално инсистирајући да 
акција није сама себи циљ); подстиче и развија позитивне ставове према очува-
њу екосистема обезбеђујући разговоре и дружења са стручњацима из ове обла-
сти, као и личним примером ангажовања у различитим еко-акцијама. 

На крају, желимо нагласити да  васпитач не ради у вакууму и да је за 
успешну реализацију еколошког образовања, за развој еколошки одговорних и 
активних грађана, неопходна и озбиљна образовна политика (добри и спрово-
дљиви закони и правилници; јасна стратегија и приоритети образовања; до-
ступна и смислена професионална усавршавања; екологизација радне и шире 
средине) која ће „епицентрично“ и систематски, а не маргинално и повремено 
радити на решавању овог проблема. 
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PRESCHOOL TEACHERS COMPETENCE FOR ECOLOGICAL EDUCATION 
OF CHILDREN AT PRESCHOOL AGE 

Summary 

Problems and issues related to ecology and environmental education have their 
own place in the global ranking system. In this context, early education is recognized as 
one of the most notable processes in developing knowledge, skills and attitudes in raising 
environmental awareness of children. The ways in which pre-schools can act in this 
direction are varied – adequate teaching contents, methods, activities, adult behavior and 
the overall environment in which activities are implemented. In the following work 
attention was paid to the role of preschool teachers and how (not) developed 
ecopedagogical competence of preschool teachers may contribute to the development of 
knowledge, attitudes, values and environmentally responsible behavior of children. 
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ЗНАЧАЈ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ И 
ПРОБЛЕМСКОГ УЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ МИШЉЕЊА 
КОД ДЕЦЕ И УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

Апстракт: Аутори у раду баве се питањем проблемске наставе и про-
блемског учења за развој мишљења код деце предшколског и ученика мла-
ђег школског узраста. Циљ рада је да се укаже на одређене особености уче-
ња путем решавања проблема као највишег облика учења и проблемског 
мишљења као највишег и најкомплекснијег облика мишљења, као и на зна-
чај проблемског учења за развој мишљења код деце предшколског и учени-
ка млађег школског узраста. 

Кључне речи: проблемска настава, проблемско учење, проблемско ми-
шљење, предшколски узраст, млађи школски узраст.  

1. УВОД 

Разматрање било ког проблема савременог друштва практично је немо-
гуће, а да се не узму у обзир временски и просторни контекст унутар кога од-
ређени проблем егзистира. У том смислу, потребно је истаћи да постојећи ни-
во научно-техничко-технолошког развоја, као и технологије које су из њега 
произашле, и даље значајно, може се рећи и јаче и више него раније, утичу на 
даљи развој савременог друштва са свим својим дијалектичким и рефлексив-
ним особеностима. Тај и такав развој не заобилази ни васпитно-образовни си-
стем савременог друштва, напротив, на њега врши и остварује већи утицај не-
го у било ком ранијем периоду.  

У савременом друштву развој и знање постају неодвојиви и међусобно 
потпуно условљени. То значи да је адекватан развој друштва, са свим својим 
ентитетима, практично немогућ без адекватног знања, а за које је непосредно 
одговоран васпитно-образовни систем. Савремене друштвене тенденције и 
околности постављају питање какав васпитно-образовни систем би требало да 
буде, како би успешно одговорио на захтеве и изазове савременог друштва.  
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Једна од битних одлика савременог друштва јесте постојање великог броја 
проблема са којима се то друштво свакодневно суочава, почев од најкрупнијих, 
као што су: загађења, смањење природних богатстава и ресурса, преко разних 
друштвено-економско-политичких, па све до оних свакодневних, техничких, ин-
жењерских, здравствених, образовних и сл. Одговоре на оваква  питања и кон-
кретна решења могу понудити друштва са својим појединцима који су адекватно 
образовани, оспособљени и обучени за живот и рад у таквом друштву. Ово даље 
јасно указује на потребу, смисао и значај стављања посебног акцента и посвећи-
вања пажње у савременом образовању на оспособљавање будућих професиона-
лаца за решавање проблема. Поставља се питање на који начин васпитно-обра-
зовни систем може допринети стварању већег броја појединаца, а самим тим и 
тимова који ће бити у довољној мери оспособљени за решавање проблема. Не-
двосмислено се намеће одговор да се то може реализовати једним од наставних, 
односно система учења – проблемском наставом, односно проблемским учењем. 

2. О ПРОБЛЕМСКОЈ НАСТАВИ И ПРОБЛЕМСКОМ УЧЕЊУ 

Проблемска настава и проблемско учење били су предмет истраживања 
различитих истраживача из домена педагогије и њених дисциплина. Прве на-
знаке учења путем открића или решавања проблема можемо уочити још у вре-
ме Сократа, у сократовском дијалогу током кога ученик/дете полази од прет-
ходних, сопствених искустава и сазнања и у процесу размишљања сам долази 
до закључака и открива решења. Сам дијалог заснован је на равноправној и де-
мократској комуникацији између учесника, у којој се заправо огледа интерак-
ција међу учесницима у процесу учења, без које нема правог и квалитетног ак-
тивног облика учења. Након појаве сократовског учења, идеју о васпитању 
људског ума за учење путем самосталног открића прате и подржавају сви ути-
цајнији мислиоци почев од античког доба, Платон, Аристотел, Квинтилијан, 
преко неких аутора касног средњег века, у периоду хуманизма и ренесансе и 
савременог доба, као што су: Коменски, Лок, Песталоци, Русо, Кант, Хербарт, 
Монтесори, Ушински, Овен, Толстој, Фребел, Макаренко, а нарочито и са ја-
сним назнакама код аутора двадесетог века, као што су Дјуи, Виготски, Френе, 
који се сматра оснивачем овог правца, затим Пијаже, Гање, Брунер и други. 

Наравно, о проблемском учењу као наставном систему и систему учења 
не може се говорити све до времена Коменског, односно до момента конституиса-
ња наставе као организованог, планираног, сврсисходног и целисходног процеса. 
Од тада теоретичари и практичари из области педагогије и њених дисциплина по-
чињу детаљније анализирати наставни процес и током времена уочавати одређене 
недостатке традиционалних облика наставе, које покушавају отклонити конститу-
исањем различитих наставних система учења. Један од тих система је проблемска 
настава, односно проблемско учење у предшколској установи, у чијој основи је 
учење путем самосталног откривања, односно решавања проблема. 
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Као што је већ назначено, оснивачем проблемског учења, односно учења 
путем открића или решавања проблема сматра се Селестин Френе. Френе је 
био наставник у једној француској школи, али и учесник Првог светског рата 
из кога се вратио повређен, због чега је био спречен да наставу реализује на 
традиционалан, предавачки начин. Због тога је био мотивисан да пронађе нови 
начин реализације наставе, који се огледао у идеји да тежиште процеса учења 
и наставе са наставника премести на ученике. Френе је осмишљавао различите 
задатке које су ученици могли самостално решавати на основу претходног зна-
ња и искуства и датих упутстава, али и уз примену међусобне комуникације, 
односно интеракције, за коју ће се временом доказати да представља везивно 
ткиво у свим облицима активног учења. Овим су на својеврстан начин учени-
ци сами постајали одговорни за своје учење. 

Модернија схватања овог модела учења јављају се након Другог свет-
ског рата, прецизније шездесетих и седамдесетих година двадесетог века. Ово-
ме нарочито доприноси нагли развој свих друштвених области, а нарочито 
области неких друштвених и природних наука: педагогије, дидактике, психо-
логије, нарочито развојне и педагошке, затим медицине (физиологије, неуро-
логије, биохемије и других медицинских дисциплина) и сл. Амерички истра-
живач Бароуз изучавао је способност резоновања студената медицине и поку-
шавао да развије способност студената да претходно стечена знања из разли-
читих теоријских дисциплина примене на решавање здравствених проблема 
својих пацијената. Након тога, 1969. године, медицинска школа Мек Мастер из 
Хамилтона уводи читав курикулум у чијем центру пажње јесу ученик и интер-
активни облици и методе учења. Разлог за овако нешто лежао је у чињеници да 
су медицинске школе места на којима се ученици оспособљавају за перманент-
но учење, што свакако изискује примену раније наученог у новим ситуацијама 
и контекстима ради учења новог, што значи да се захтева и обезбеђује највиши 
ниво преобликовања и трансфера садржаја знања, за шта су неопходне способ-
ности виших менталних операција анализе, синтезе, апстракције, генерализа-
ције, метакогниције, што све заједно води развоју проблемског мишљења које 
представља основу за квалитетно решавање проблема, али и целовитом развоју 
интелектуалних способности, као и читаве личности појединца.  

Полазећи од примарних задатака школе и предшколског васпитања и 
образовања да развијају интелектуалне способности деце и ученика и да их 
оспособе да знања стечена у процесу наставе и учења примене у свакодневном 
животу и у потпуно новим ситуацијама, у контекстима у којима пре тога нису 
примењивана, долазимо до проблемске наставе односно проблемског учења, 
који према свим својим одликама одговара примарним задацима школе и пред-
школског васпитања и образовања. 

Основна одлика проблемске наставе и проблемског учења јесте да де-
те/ученика ставља у позицију да самостално мисли о проблему који треба да 
реши, односно да раније научено преобликује према потребама новонастале 
ситуације. Ово доводи до тога да се у процесу учења путем решавања пробле-
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ма мењају, односно преобликују и садржај који се усваја и сама когнитивна 
структура, што заједно води развоју сложенијих менталних структура и виших 
менталних операција, што потврђују и ставови различитих аутора. Пијаже је 
сматрао да „мислити значи изводити мисаоне операције“ (Ђорђевић 1997: 463) 
помоћу биолошких адаптивних процеса асимилације и акомодације, што води 
развоју и богаћењу саме когнитивне структуре и интелектуалних потенцијала 
уопште. Гање је био става да су „проблеми врхунски тип учења у хијерархији 
која се креће од најједноставнијих условљавања, преко учења појмова и наче-
ла, до самог решавања проблема“ (Вилотијевић 2008: 40). Гилфорд је детерми-
нисао пет кључних типова менталних операција, при чему су за проблемску 
наставу и проблемско мишљење нарочито важне операције конвергентног и 
дивергентног мишљења, јер оне имају „огромну улогу у процесу решавања 
проблема“ (Ђорђевић 1997: 465). Елби је сматрао да наставник/васпитач мора 
„утврдити на којим се мисаоним операцијама заснивају појмови којима учени-
ци треба да овладају“ (Ђорђевић 1997: 464). Брунер је као главни циљ васпита-
ња ума истицао „формирање начина мишљења да би се упознао свет и његови 
закони“ (Ђорђевић 1997: 465), док су Виготски, Занков, Менчискаја, Леонтјев, 
Рубинштајн, Гаљперин и Тализина сматрали да мишљење и интелигенцију чи-
не „систем активности и операција“ (Ђорђевић 1997: 465) и да мишљење и ин-
телигенцију детерминишу „јединство психичке и спољне делатности“ (Ђорђе-
вић 1997: 465), односно, да је заправо „психичка делатност прерада спољашње 
праксе“ (Ђорђевић 1997: 466). 

Проблемска настава у школи и проблемско учење на предшколском узра-
сту представљају један од система учења, а основна одлика сваког система јесу 
његови елементи. Овај систем састоји се из два основна дела, и то психолошког 
који се односи на сам процес решавања проблема и педагошко-дидактичко-ме-
тодичког који се односи на артикулацију часа, односно усмерене активности 
приликом примене овог система наставе и учења. Стога ћемо укратко навести 
елементе система учења путем решавања проблема из оба домена. Домен реша-
вања проблема састоји се из „упознавања проблема, сужавања – реформулације 
проблема, постављања хипотеза и проверавања проблема“ (Вилотијевић и Вило-
тијевић 2008: 44), а домен артикулације наставног часа заснованог на овом си-
стему састоји се из „стварања проблемске ситуације, решавања проблема, ве-
жбања, утврђивања и домаћег задатка“ (Вилотијевић и Вилотијевић 2009: 80). 

3. О ПРОБЛЕМСКОМ МИШЉЕЊУ 

Проблемска настава и учење и проблемско мишљење тесно су повезани 
и произилазе једно из другог. Повезани су толико да ако покушамо да дамо од-
говор на питање шта је старије, проблемска настава и учење или проблемско 
мишљење, наићи ћемо на исти проблем као и код питања шта је старије, коко-
шка или јаје. На први поглед може се рећи да је старије мишљење од наставе. 
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И то је тачно, али само утолико уколико наставу у школи и учење у предшкол-
ском периоду схватимо као ентитете детерминисане одређеним педагошким, 
дидактичким и телеолошким категоријама као што су целисходно, планирано, 
организовано, сврсисходно, усмерено и сл. Међутим, ако ова два ентитета 
схватимо шире, као учење уопште, видећемо да су проблемско учење и про-
блемско мишљење практично неодвојиви и да се налазе у дијалектичком је-
динству. Како је већ речено, од када је човек постао свесно биће, суочавао се 
са проблемима које је морао да решава, те је због тога било неопходно и да 
проблемски мисли. Наравно, човек није био на нивоу свести на каквом је да-
нас, али може се рећи да је природа, начин функционисања и суштина људске 
свести остала у принципу непромењена.  

Одредница човека као свесног бића има и свој синоним, па тако кажемо 
да је човек мислено или мисаоно биће. И Декарт у свом делу Расправа о мето-
ди каже мислим, дакле јесам. Дакле, мисаоност, односно мишљење чини чове-
кову бит или суштину. У том смислу, у овом раду нас занима шта је мишљење, 
односно шта је проблемско мишљење. 

Самим мишљењем баве се различите науке: филозофија, психологија, 
педагогија, социологија, медицина, као и њихове дисциплине попут логике, 
развојне и педагошке психологије, дидактике, методике, кибернетике, физио-
логије, неурологије, клиничке психологије и многе друге. Међутим, и поред 
великог броја наука и дисциплина које се баве мишљењем, треба нагласити да 
се све оне, када треба дефинисати и одредити мишљење, најчешће ослањају на 
психологију, као науку која се најтемељније бави мишљењем. Стога ћемо де-
финисати мишљење са аспекта психологије.  

Психологија мишљење дефинише као когнитивни психички процес, то-
ком кога човек нешто сазнаје. Међутим, није сваки когнитивни процес мишље-
ње. Иако у когнитивне процесе спада све, од чулног утиска, преко опажања, 
представљања и памћења, па све до схватања и увиђања односа међу стварима 
и појавама, не узимају се и не схватају сви ови елементи као мишљење. Напро-
тив, психологија најчешће под мишљењем подразумева онај део когнитивних 
процеса који се односи на увиђање и схватање односа и веза међу стварима и 
појавама, односно апстрактне психичке процесе. Поред процеса она се бави и 
садржајима, односно резултатима тих процеса. Ово се огледа у ситуацијама ка-
да се говори о вишим менталним, психичким процесима или операцијама, од-
носно када се говори о метакогницији. Метакогниција спада у највише психич-
ке процесе и заправо је у њој садржана и детерминисана суштина људске све-
сти, јер се под метакогницијом подразумева свесност свести себе саме, одно-
сно способност да мишљење мисли мишљење, тј. како би логичари рекли, то је 
оно што мислећи мислимо, оно што, на шта и о чему мислимо док или када 
мислимо, односно, предмет мишљења. 

Бројне су класификације врста мишљења. Најчешћа подела је на кон-
кретно и апстрактно мишљење, при чему је конкретно мишљење очигледно, 
опажајно и ситуационо и самим тим засновано на операцијама са конкретним 
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предметима и појавама, док је апстрактно мишљење одвојено од конкретних 
предмета, појава, опажаја и ситуација, заснива се на симболима, односно мен-
талним представама непосредне стварности, тј. појмовима.  

Следећа подела је на реалистичко и имагинативно, при чему се садржај реа-
листичког мишљења односи на свакодневне реалне ствари чије се особине морају 
узимати у обзир да би се њима оперисало и које су јасно позициониране у времену 
и простору, док је у имагинативном мишљењу реалност потпуно занемарена.  

Мишљење се дели на стваралачко и критичко. Стваралачко мишљење 
као последицу свог деловања увек има неки продукт који има неку вредност 
којој се може додати и својство оригиналности и која може бити од значаја за 
појединца или читаво друштво. Неретко га називају и продуктивним мишље-
њем. Критичко мишљење је специфичан облик мишљења које за резултат има 
вредновање и процењивање резултата осталих облика мишљења и саставни је 
део свих других облика мишљења. Уз помоћ њега вршимо процену идеја, хи-
потеза, решења, резултата, издвајање битног од небитног и сл. 

На крају, имамо конвергентно и дивергентно мишљење, при чему се под 
дивергентним мишљењем подразумева стварање већег броја идеја, еластич-
ност мишљења, откривање нових путева за решавање проблема, док је конвер-
гентно мишљење усмерено на одабирање једног од понуђених решења конвер-
гентног мишљења. 

Дакле, анализирајући наведене облике и врсте мишљења можемо уочити 
да свако од њих може бити садржано у проблемском мишљењу, јер свако од 
њих јесте битно за решавање неког проблема. Ако пођемо од прве поделе, ви-
дећемо да садржаји проблема могу бити и конкретни (прелажење улице, рас-
поред намештаја у учионици, слагање коцкица, склапање фигура из делова и 
сл.) и апстрактни (оперисање математичким, географским саобраћајним и дру-
гим симболима, разумевање прочитаног текста и сл.). У другој подели можемо 
видети да проблем може бити из домена реалног (прелажење улице и сл.), али 
и из домена имагинације (замишљање представа о објектима, догађајима или 
ситуацијама чији део бисмо желели да будемо или које бисмо желели да ство-
римо, а које представљају основ нових дела, проналазака и решења проблема). 
У трећој подели стваралачки домен обезбеђује стварање нових односа и рела-
ција, некада старих, познатих ствари и елемената, као и интеграцију нових и 
старих, и на основу тога продукцију нечег сасвим новог, док критички домен 
обезбеђује издвајање битног од небитног, увиђање односа елемената, процену 
вредности хипотеза у вези са проблемом који се решава и сл. Последњи обли-
ци мишљења у овој подели обезбеђују продукцију великог броја идеја за реше-
ње неког проблема, као и одабир једног, односно најбољег. 

На основу претходно изнетог, може се закључити да проблемско ми-
шљење обједињује практично све друге елементе мишљења и да као такво 
представља највиши и најкомплекснији, врхунски облик мишљења. По Гањео-
вом мишљењу, проблемско учење је врхунски тип учења, што би могло да зна-
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чи и да проблемско мишљење представља врхунски, највиши, најкомплексни-
ји облик мишљења. Имајући у виду да се многе менталне, нарочито више и ме-
такогнитивне операције код деце оба узраста још нису развиле или се тек поја-
вљују у назнакама, то значи да никако не треба пренебрегнути чињеницу да се 
квалитет мишљења онога који учи разликује у односу на узраст и ниво зрело-
сти, о чему нарочито говори Пијаже. Међутим, поред тога треба истаћи да 
деца предшколског и школског узраста уче путем решавања проблема, што 
доприноси акцелерацији и амплификацији когнитивног развоја. 

4. ЗНАЧАЈ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 
МИШЉЕЊА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И УЧЕНИКА МЛАЂЕГ 

ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Имајући у виду да се човек не рађа као развијена личност, већ са одређе-
ним потенцијалима које тек треба да развије, усаврши и унапреди, и развој ми-
шљења одвија се по истој матрици. Процес развоја мишљења био је предмет 
проучавања научника и из области васпитања и образовања. Тако још од ан-
тичких времена имамо мислиоце који указују на то. Наравно, свако време је 
доносило нова сазнања у вези са развојем проблемског мишљења, да би се то-
ком двадесетог века она у највећој мери развила и дала одговоре на нека пита-
ња. Тако су истраживачи попут Пијажеа, Виготског, Брунера, Гањеа и других 
успели да отклоне неке од недоумица у вези са развојем интелектуалних, 
односно когнитивних способности и мишљења као њиховог саставног дела. 
Наравно, они су се бавили и истраживањем ефеката наставе/учења на интелек-
туални, односно когнитивни развој. Пијаже је у својим истраживањима о ког-
нитивном развоју утврдио да квалитет мишљења човека није исти на свим уз-
растима и да се током раста и развоја индивидуе мења. Такође, дао је одговоре 
на питања када и у ком узрасту, шта и колико човек може научити. Виготски 
је, са друге стране, истраживао у којој мери то што се учи доприноси развоју 
когнитивних потенцијала човека и својом теоријом културно-историјског раз-
воја дао одговор на питање где учење треба у неком тренутку да се нађе да би 
обезбедило даљи развој когнитивних способности човека. И управо ова два 
приступа, тј. ове две теорије дају одговор на питање потребе, смисла и значаја 
проблемске наставе за развој проблемског мишљења. 

С обзиром на то да се бавимо васпитањем и образовањем деце на пред-
школском и млађем школском узрасту, што обухвата периоде од 2 до 6 и од 7 
до 11 година, морамо узети у обзир карактеристике мишљења деце овог узра-
ста. Знамо да је мишљење деце на узрасту од 2 до 6 година предоперационал-
но, што значи да је везано за још активан и манифестован егоцентризам и поу-
нутрење мисаоне и практичне акције, а ученика од 7 до 11 година конкретно 
операционално, што значи да је везано за оперисање са конкретним предмети-
ма, стварима, појавама и садржајима. Међутим, без обзира на ове разлике, са-
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држаји проблемске наставе/учења не разликују се ни по чему осим по градуи-
тету. Дакле, проблеми на оба когнитивна нивоа, пре свега треба да буду из не-
посредног природног и друштвеног окружења, а по својој природи из домена 
конкретних категорија и конкретног мишљења, јер и дете предшколског узра-
ста и ученик млађег школског узраста у ситуацији решавања проблема уче не-
посредном активношћу и деловањем на садржај. Временом децу/ученике треба 
одвајати од конкретних садржаја и полако их уводити у оперисање симболима 
који представљају конкретне садржаје и тако им омогућити прелазак на виши 
и квалитетнији облик мишљења – апстрактно или појмовно.  

Међутим, и даље остаје питање у чему се огледа значај проблемске наста-
ве/учења за развој проблемског мишљења. Већ смо рекли да проблеми који се 
решавају могу бити конкретни, па и садржај неког проблема може бити конкре-
тан, при чему га временом замењујемо апстрактним што обезбеђује развој ап-
страктног мишљења, чиме већ обезбеђујемо остваривање задатака школе и вас-
питно-образовног процеса у целини, а који се односе на вођење развоја собом. 
Како проблемско мишљење обухвата све друге облике мишљења, оно тиме 
обезбеђује њихов развој, што даље значи да и проблемска настава/учење, анга-
жујући и утичући на проблемско мишљење ангажује и утиче на развој свих дру-
гих облика мишљења, у чему се заправо и огледа њен значај. Поред овога, значај 
проблемске наставе/учења огледа се и у томе што она обезбеђује „отклањање 
слабости које стално репродукује класична настава, а које се исказују у негова-
њу механичког памћења уместо мишљења, у репродукцији уместо продукције, у 
копирању и опонашању уместо стваралаштва“ (Вилотијевић 2008: 240).     

ЗАКЉУЧАК 

Знамо да је основни задатак наставе/учења да деци предшколског  и уче-
ницима млађег школског узраста „пренесе систем темељних знања и вредно-
сти, да стабилне теоријске оквире и развије способности“ (Ђорђевић 1997: 
463). Такође је важно истаћи и да је учење „и премиса и резултат развоја по-
што усвајање система знања доводи до одређених психичких активности и ин-
телектуалног развоја, а на вишим ступњевима овог развоја ученици су способ-
ни за усвајање све већих и сложенијих знања“ (Ђорђевић 1997: 463). Управо 
ово обезбеђује стварање и развој логичких структура самог мишљења, што је 
заправо један од предуслова за остваривање виших облика учења и даље уна-
пређење и развој когнитивне структуре и интелектуалних способности уоп-
ште. Како смо у раду истакли, до знања се најквалитетније долази стваралач-
ким радом у ситуацијама решавања проблема. У тим ситуацијама не долази до 
промене искључиво садржаја знања и његовог карактера, већ и до промене ка-
рактера мисаоних процеса, што је заправо и циљ примене проблемског облика 
учења. Из овога видимо да је процес учења кроз проблемску наставу и развој 
проблемског мишљења дијалектички процес током кога ова два ентитета међу-
собно делују један на другога, обезбеђујући непрестани међусобни раст и развој.   



Игњатовић, А., Митић, Љ.: Значај проблемске наставе и проблемског учења за... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 119–128 

 

 127 

  

Литература 

 
Вилотијевић, М. и Н. Вилотијевић (2008). Иновације у настави. Врање: 

Учитељски факултет. 
Вилотијевић, М. и Н. Вилотијевић (2008). Иновативни модели рада у на-

стави. Врање: Учитељски факултет. 
Вилотијевић, М. (2008). Дидактика 1. Београд: Школска књига. 
Вилотијевић, М. (2008). Дидактика 2. Београд: Школска књига. 
Ђорђевић, Ј. (1997). Настава и учење у савременој школи. Београд: Учитељ-

ски факултет. 
Ивић, И., Пешикан А. и С. Антић (2001). Активно учење. Београд: Институт 

за психологију. 
Игњатовић, А. (2010). Планирање и припремање проблемске наставе приро-

де и друштва. Ужице: Учитељски факултет. 
Милијевић, С. (1999). Иновирање наставе природе и друштва. Бања Лука: 

Глас српски. 
Pešić, J. (2003). Kritičko mišljenje između pomodarstva i promišljanja: ka teorij-

skom utemeljenju koncepta, Psihologiјa, 36(4), 411–429. 
Pedagoška enciklopedija 1. Bеograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1989.  
Pеdagoška enciklopedija 2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1989. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Игњатовић, А., Митић, Љ.: Значај проблемске наставе и проблемског учења за... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 119–128 

 

 128 

АЛЕКСАНДР ИГНЯТОВИЧ 
Университет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице  
Проф. д-р ЛИЛЯНА МИТИЧ 
Университет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице 

ВАЖНОСТЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ И  ПРОБЛЕМНОГО УЧЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Резюме 

Предметом настоящей работы является вопрос о важности проблемного 
обучения и проблемного учения у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста для развития проблемного мышления. Цель состоит в том, чтобы 
обратить внимание на некоторые особенности обучения посредством решения 
проблем, как высшей формы обучения и проблемного мышления, как высшей и 
наиболее сложной формы мышления, а также на важность проблемного учения 
для развития проблемного мышления у детей дошкольного возраста и учеников 
младшего школьного возраста.  

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемное учение, проблемное 
мышление, дошкольный возраст, младший школьный возраст. 
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УЛОГА МЕТОДИЧКИХ ПРИНЦИПА У ФИЗИЧКОМ 
ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА∗ 

Апстракт: Квалитет рада са децом у предшколској васпитно-обра-
зовној установи искључиво зависи од планирања, реализације и услова рада. 
За све ово одговоран је васпитач. Да би остварио циљ и задатке физичког 
васпитања у раду са децом, васпитач се мора придржавати одређених наче-
ла и смерница које називамо принципи. Ови принципи су у великој мери на-
шли примену у разним методским поступцима у раду с децом, па их из тог 
разлога аутори у овом раду и називају методички принципи.  

Аутори у раду објашњавају и указују на улогу и значај великог броја 
методичких принципа, којих се треба придржавати и на које треба обратити 
посебну пажњу да би се допринело што ефикаснијем остваривању циља и 
задатака физичког васпитања деце предшколског узраста. 

Кључне речи: методички принципи, физичко васпитање, предшколски 
узраст. 

1. УВОД 

Физичко васпитање деце предшколског узраста реализује се према пред-
виђеном програму рада у складу са циљем и задацима ове васпитно-образовне 
области, а темељи се на константном задовољавању урођене дечје потребе за 
кретањем (Правилник о општим основама предшколског програма, 2006). Реали-
зација овог васпитно-образовног процеса спроводи се кроз различите форме ра-
да, као што су: а) физичко-здравствени рад у току дана (јутарње вежбање, по-
кретне игре, физичке вежбе, шетње и активности, којима се подстиче јачање ор-
ганизма); б) усмерене физичке активности; в) активан одмор (дани здравља, сло-
бодно време, празници); г) самостална моторна активност; д) индивидуалан и 
диференциран рад с децом која имају поремећаје у физичком и моторном разво-
ју; ђ) мере рехабилитације и профилаксе по савету лекара (Џиновић Којић 2011: 

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије. 
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185). Пошто је васпитач истовремено и организатор и реализатор целокупног вас-
питно-образовног процеса, односно одговоран за реализацију програма свих вас-
питно-образовних области, његова улога и одговорност у психофизичком развоју 
и васпитању и образовању деце предшколског узраста јесте изузетно велика. 

Да би успешно реализовао програм из физичког васпитања у предшкол-
ском узрасту, васпитач мора бити на потребном образовном и стручном нивоу 
из ове области, другим речима мора се испоштовати познато методичко прави-
ло да васпитач у сваком тренутку зна шта ради, како ради, колико ради и за-
што ради. Дакле, морају се поштовати одређени принципи рада у физичком 
васпитању деце предшколског узраста. Пошто се овом тематиком у физичком 
васпитању бави методика физичког васпитања, у овом раду ћемо за ове прин-
ципе користити назив методички принципи. 

2. МЕТОДИЧКИ ПРИНЦИПИ 

У раду са децом предшколског узраста, због специфичности организаци-
је активности из физичког васпитања, морамо се руководити одређеним смер-
ницама, начелима или принципима који представљају општу оријентацију за 
остваривање циља и задатака физичког васпитања у овом узрасту. Ти принци-
пи су повезани и условљавају једни друге. Већ и сам назив, који је донекле 
услован, указује да се ради о начелима која примарно изражавају законитости 
којих се треба придржавати у раду са децом овог узраста. 

Постоје различити називи за ове принципе. У педагошкој теорији ови 
принципи се најчешће називају „дидактички“ или „наставни принципи“. Нај-
чешће се ови принципи третирају као „одређена начела којима се руководи на-
ставник у наставном раду да би успешно остварио његове задатке“ (Пољак, 
1982) или као „општи захтеви којих се обавезно и без изузетака придржавају 
наставник и ученици у реализацији наставног процеса“ (Продановић, Ничко-
вић, 1974). Неки их називају и „принципи физичког васпитања“ (Ђурковић, 
1995; Максимовић, 2009; Џиновић Којић, 2011) или „дидактички принципи“ 
(Милановић, Стаматовић, 2009; Милановић, Стаматовић и Шекељић, 2008) и 
„методички принципи“ (Финдак, 1995). 

Без обзира на разне називе и дефиниције, може се заузети један општи 
став да се примена ових принципа у раду с децом предшколског узраста засни-
ва на научно провереним сазнањима и искуствима савремене праксе. 

2.1. Принцип васпитно-образовне и здравствене усмерености 

Овај методички принцип јесте један од темељних принципа у раду вас-
питача, јер представља крајњи циљ физичког васпитања деце предшколског 
узраста. Он потенцира уску повезаност између васпитања, образовања и здрав-
ствене културе деце овог узраста. 
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Реализацијом активности из области физичког васпитања, посебно када се 
оне организовано и систематски примењују (као на усмереним активностима, ју-
тарњем вежбању), пружају се идеални услови и могућности да се деца уз обра-
зовање и васпитавају, развијају позитивне особине, као што су: радне навике, дру-
гарство, колективизам, хуманост, позитивне емоције, смисао и осећања за естети-
ку и друго. Посебно место и улогу у формирању и неговању позитивних особина 
код најмлађих имају разне врсте игара. Кроз њих деца стичу и различита знања и 
умења (нове игре, песме и правила, техничка знања, моторички развој...). 

У оквиру активности из физичког васпитања реализују се бројни веома 
битни задаци, међу којима су и здравствено-хигијенски. Правилном организа-
цијом физичког васпитања остварује се позитиван утицај на телесни раст и 
развој деце, на развој и усавршавање моторике, функционалних способности, 
као и уопште на очување и јачање здравља. Да би се остварили сви поменути 
утицаји, поред правилног избора садржаја за активности, васпитач у непосред-
ној реализацији треба да: 

– има сталан увид у физичко и психичко здравље деце, пре свега преко 
систематских лекарских прегледа, контакта са родитељима, сарадње с дечјим 
лекаром и др.; 

– активности из физичког васпитања организује и реализује у одговара-
јућим техничким и хигијенским условима, уређеним отвореним и затвореним 
вежбалиштима са справама и реквизитима, одговарајућом опремом за вежба-
ње, санитарним условима итд.; 

– да вежбе буду примерене узрасту тако да оптерећење буде одмерено и 
представља подстицајни фактор за раст и развој деце, развој њихових мото-
ричких способности и очување и јачање здравља. 

2.2. Принцип примерености васпитно-образовног рада способностима деце 

Примереност васпитно-образовног рада способностима деце указује на по-
требу и обавезу да васпитач у свом раду уважава разлике деце у психофизичком и 
интелектуалном развоју и то не само када су у питању различити узрасти, већ и 
када је реч о истој узрасној групи. Код планирања свога рада у активностима из 
физичког васпитања васпитач треба посебну пажњу да обрати на телесну развије-
ност деце, функционалне способности, моторичке способности, пол, интересова-
ње, психофизички и интелектуални развој. Према овим карактеристикама васпи-
тач врши одабир средстава и реквизита који ће се користити у току активности. 

Прилагодити вежбање и вежбе групи или појединцу значи постићи 
оптимално оптерећење деце, јер само тада вежба постаје сврсисходна и оства-
рује жељени ефекат. Познато је да исувише лака вежба и незнатна оптерећења 
не остварују значајне промене, а да превелика и непримерена оптерећења оста-
вљају негативне последице и да су штетна по здравље деце. 
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2.3. Принцип свесне активности 

Неспорна је чињеница да деци не недостају мотиви за игру и физичко 
вежбање, али један од битних услова да буду субјекти, а не објекти у васпит-
но-образовном процесу јесте да у њему свесно и активно учествују (Финдак, 
1995). Колико ће деца свесно и активно учествовати у васпитно-образовном 
процесу највише зависи од тога да ли им је јасно због чега вежбају. Овде је 
улога васпитача изузетно значајна. Он је тај који мотивише, подстиче, упућује 
децу како да се укључе у активности, како да вежбају, да им пружи неопходна 
објашњења. Битно је да деца не прихвате вежбање чисто механички и пасивно, 
већ уз један свестан прилаз, наравно у домену њихових могућности. Како и 
због чега се вежба треба деци јасно објаснити. Најједноставнија мотивација би 
за њих била да им васпитач сугерише да ће вежбањем бити јачи, бржи, лепши, 
здравији и да ће бити добри спортисти. То су за децу, па и за старије, важни 
мотиви, што ће их мотивисати да и у време када су кући и са родитељима буду 
активни у игри и разним другим активностима. 

2.4. Принцип јасноће и очигледности 

Методички принцип јасноће и очигледности у физичком васпитању деце 
предшколског узраста уско је повезан с методама усменог излагања и објашњава-
ња, демонстрирања, опонашања и имитацијом. Све што деци желимо да објасни-
мо или их практично научимо мора бити јасно објашњено и практично до детаља 
очигледно приказано. Васпитач то може реализовати на различите начине: непо-
средно с децом или посредно уз помоћ аудио-визуелних помагала. Значај овог ме-
тодичког принципа истакао је већ Ј. А. Коменски: „Све што се учи мора бити тако 
објашњено, показано, да буде јасно као прст пред очима“ (Финдак, 1995). 

Када васпитач нешто објашњава деци, језик говора им мора бити прила-
гођен (јасан, кратак, гласан, разумљив). Битни су и услови у којима се одвија 
активност. Ако је на терену који је ван зграде или у природи, врло је битно да 
васпитача сви чују, да комуницира са свима, да води рачуна о положају сунца 
(деца не гледају у сунце), ако дува ветар, да буде окренут низ ветар како би га 
деца боље чула. Врло је битно и одстојање са кога деци нешто објашњава. То 
мора бити удаљеност на којој га виде сва деца, а и он њих, и са које га могу сви 
чути и разумети. Код демонстрирања или опонашања и имитације деца морају 
бити тако распоређена да могу уочити сваки детаљ, а васпитач се мора прилаго-
дити њиховом нивоу психофизичког развоја. 

Правилном применом овог принципа код деце се изазива повећање па-
жње и интересовања за оно што се ради и развија способност посматрања, а 
последица тога је постизање бољих резултата у раду. 
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2.5. Принцип систематичности и поступности 

Остваривање циља и задатака физичког васпитања деце предшколског 
узраста у великој мери зависи од тога у којој мери се васпитач руководио 
принципом систематичности и поступности у раду с децом. Примена овог 
принципа подразумева поштовање низа законитости везаних за планирање, 
припремање и реализацију одређених садржаја који ће се спроводити у оквиру 
активности из физичког васпитања. 

За овај методички принцип карактеристично је да су систематичност и 
поступност стално у интеракцији и практично чине целину. У току рада непре-
стано се преплићу и допуњују, па се може рећи да нема систематичности без 
поступности и обрнуто. 

Када се ради о припреми васпитача, то између осталог значи да изабране 
садржаје треба распоредити тако да се осигура не само њихова функционална 
веза, већ и њихов континуитет у утицају на унапред познате карактеристике, 
особине и способности деце. Да бисмо то што ефикасније остварили, морамо 
се придржавати познатих методичких правила: 

– од лакшег ка тежем, 
– од једноставнијег ка сложенијем, 
– од познатог ка непознатом, 
– од конкретног ка апстрактном. 

Васпитач у свом раду и у непосредној реализацији плана и програма има 
веома деликатан задатак да на адекватан начин примени овај принцип: 

„Систематичност и поступност су у тесној вези, али дешава се да су и у ко-
лизији. Често се дешава да систематичност упућује на обраду планираног 
вежбања по утврђеном научном систему, док поступност захтева уважавање 
психо-физичких могућности деце. [...] У таквим и сличним ситуацијама вас-
питач треба да тражи и налази најоптималнија решења како би удовољио и 
једном и другом захтеву“ (Милановић, Стаматовић, 2009). 

2.6. Принцип разноврсности и свестраности 

Да би се што потпуније и квалитетније остварио циљ физичког васпита-
ња код деце предшколског узраста, неопходно је применити методички прин-
цип разноврсности и свестраности. 

Да би се деца што више мотивисала за рад активности из физичког вас-
питања, неопходно је организовати их у што разноврснијим условима и са што 
свестранијим утицајима. Нови услови рада са коришћењем нових и разновр-
сних средстава, метода, облика рада, реквизита, справа и помагала јесу нови 
изазови за децу и поспешују нову мотивацију за њихову активност. Разно-
врсност подразумева да поред простора унутар објекта користимо и спољашње 
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терене. Потребно је са децом што чешће боравити у природи. Боравак на ливади, 
у шуми, на реци, језеру, летовање на мору са играма у води, летовање и зимова-
ње на планини са играма и активностима у природи и на снегу, представљају посе-
бан стимуланс за њихов правилан и свестран психофизички развој и очување и 
унапређивање здравља. У свему овоме битна је улога васпитача, али и родитеља. 

Када је у питању свестраност у раду, битно је рад са децом организовати 
тако да се осигура што свестранији утицај на њихов антрополошки статус, а 
поготово на њихово здравље, морфолошке карактеристике, моторичке и функ-
ционалне способности. Када је у питању здравље деце, посебно је битно да де-
ца вежбају у повољним хигијенским и климатским условима, да што више бу-
ду изложена природним чиниоцима живота: чистом ваздуху, сунцу и води. На 
правилан развој деце и њихово здравље посебно позитивно утичу правилан из-
бор садржаја и примерена реализација. Улога овог методичког принципа у ра-
ду са децом веома је битна и због тога му треба посветити посебну пажњу. 

2.7. Принцип индивидуализације 

Рад са децом јесте веома специфично и осетљиво занимање. Васпитач као 
главни и одговорни реализатор овога посла посебну пажњу мора посветити инди-
видуалним карактеристикама сваког детета. Успех у раду пре свега зависи од тога 
да ли су и колико задовољене дечје и индивидуалне потребе, интереси и жеље. 

Из овога произилази да је први услов за спровођење принципа индиви-
дуализације упознавање са стањем антрополошког статуса деце. На темељу 
ових података о детету васпитач има могућност да добије све објективне 
информације на основу којих може да планира и спроводи и индивидуални рад 
са сваким дететом по потреби. Он не може прихватити децу са којом ради као 
једну узрасну групу, већ мора водити рачуна и о свим индивидуалним каракте-
ристикама и потребама деце. 

2.8. Принцип трајности знања, вештина и навика 

Принцип трајности знања, вештина и навика јесте изузетно значајан методич-
ки принцип код обучавања деце у стицању моторичких знања, умења и навика. 

Трајност моторичних знања, умења и навика зависи од много фактора. 
Неке навике су веома стабилне, док се друге брже заборављају. То зависи од њи-
хове структуре, сложености, увежбаности, од средине, а неке у великој мери за-
висе од стања појединих моторичких способности. Позната је и много пута по-
тврђена чињеница да су моторна умења у корелацији са базичним моторичким 
способностима. Због узрочно-последичних веза увек треба очекивати да се 
промене у простору моторичких способности на одређени начин одражавају 
на моторичка умења. У свему овоме важну улогу има и васпитач од кога за-
виси какав ће систем учења применити. Систем учења се мора темељити на прин-
ципу трајности. Непоштовање овог принципа довело би до тога да стално изнова 
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учимо већ стечена моторна умења, као што су вожња бицикла, скијање или плива-
ње. Заборављали бисмо све што научимо и наша знања би била од данас до сутра. 
На сву срећу у централном нервном систему се памте и бележе трагови (енгреме) 
који чине моторно памћење. Они се ту чувају, прерађују услед прилива нових ин-
формација, интегришу у нове обрасце и по потреби користе. Због тога се некада са 
сигурношћу може рећи „ја умем, ја могу“ (Шекељић, 2014). 

Овај принцип подразумева васпитање деце да стечена знања и умења ко-
ристе у свакодневном животу и у слободном времену. 

2.9. Принцип забаве и разоноде 

Када говоримо о методичким принципима у физичком васпитању деце 
предшколског узраста, посебну пажњу треба посветити принципу забаве и разоноде. 

Физичко васпитање је специфичан процес где деца кроз различите ак-
тивности – игру, такмичења и учења – доживљавају и преживљавају различите 
успехе и неуспехе. Све се то одражава на њихово емоционално стање и испо-
љавање различитих емоција. Познато је да у физичком васпитању постоје раз-
личита оптерећења, као што су: физиолошко, интелектуално и емоционално. 
Управо је принцип забаве и разоноде веома битан за емоционално оптерећење 
деце. Улога васпитача је изузетно важна и одговорна када је у питању примена 
овог принципа. Можда су улогу овога принципа најбоље објаснили професори 
Вишњић и Мартиновић (Вишњић, Мартиновић 2005: 463–465), који указују на 
то да принцип забаве и разоноде доприноси успостављању извесне равнотеже 
између учења, увежбавања, развоја и одржавања физичких способности. Неоп-
ходно је током процеса пружити деци тоталну подршку. У физичком васпитању 
су неопходни периоди рада чији је смисао забављање и опуштање деце. Када ће 
васпитач довести децу у такву ситуацију, не зависи само од реализације програ-
ма кроз одређени план рада, већ и од околности и атмосфере у којој се деца и 
васпитач налазе. Васпитач у многим случајевима сам процењује када ће нагла-
шено да делује на изазивање позитивних емоционалних доживљавања код деце. 
Васпитач треба да осећа такве тренутке који се појављују у раду са децом. 

Неки пут је неопходно прибећи орасположењу деце науштрб планира-
них активности у вежбању. 

Принцип забаве и разоноде је од посебног интереса у физичком васпита-
њу предшколског детета, затим ученика млађих разреда основне школе, али је 
значајно имати га у виду и у раду са децом старијег узраста. 

У којој мери ће бити испоштован принцип забаве и разоноде зависи и од 
самог васпитача и његове психолошке структуре. Да би се постигла одређена 
ведрина при вежбању, и сам васпитач мора да покаже да је расположен. Он 
стварно може тако да се осећа или да одглуми расположење за рад. У сваком 
случају је контрапродуктивна туробност, одбојност, индиферентност и сл. До-
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бро расположење васпитача боље успоставља контакт са децом и постиже код 
њих одређену наклоност. 

Поштовање принципа забаве и разоноде има за сврху пре свега везивање 
деце за физичко васпитање као трајну активност. 

2.10. Принцип хуманости и демократичности 

Правилно и свестрано васпитање деце јесте један од приоритетних задатака 
васпитача у предшколском узрасту. Физичко васпитање је једна од активности 
кроз коју се може највише постићи и када је у питању васпитање деце. Бављење 
активностима из физичког васпитања, посебно када се она организовано и систе-
матски примењују, пружа идеалне услове и могућности да се деца васпитавају на 
прави начин, да се код њих развијају позитивне особине, као што су: радне навике, 
другарство, колективизам, хуманост, смисао и осећај за лепо, креативност, хиги-
јенске навике, храброст, истрајност, самопоуздање итд. Посебно место и улогу у 
формирању и неговању позитивних особина имају дечје, покретне и елементарне 
игре, као и други видови такмичења и такмичарских активности. 

„Добро планирана и реализована активност из физичког васпитања омогу-
ћава деци да: 
– доживе кретање организма као мишићну радост и испољавање свестраног 
развоја; 
– остваре добру комуникацију с друштвом из групе и васпитачима; 
– усвоје моторне способности као могућност самоизражавања. 
Испуњавањем ових захтева обезбеђује се у одређеном степену демократски од-
нос васпитача с дететом и детета с васпитачима“ (Џиновић Којић 2011: 200). 

2.11. Принцип безбедности и сигурности деце 

Безбедност и сигурност деце током васпитно-образовног рада један је од 
основних принципа на који треба обратити пажњу током планирања и непо-
средног извођења активности из физичког васпитања. Колико ће васпитно-
образовни рад бити успешан зависи и од тога колико смо успели да сачувамо 
децу од разних болести, повреда, стресова, непријатних ситуација и сл. и какве 
смо мере предузели да не дође до тога. 

Мере обезбеђења и сигурности васпитно-образовног процеса подразумевају: 
– здравствено-хигијенске мере, 
– превентивне мере, 
– чување и помагање. 

Примена здравствено-хигијенских мера подразумева вођење рачуна о томе 
у каквим хигијенским условима се реализују активности, да деца имају хигијенски 
чисту опрему за вежбање, да су просторије проветрене и осветљене. Активности 
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из физичког васпитања подразумевају да у игри и вежбању учествују само тренут-
но здрава деца, у шта васпитач посебно мора имати увид и сазнање. 

Превентивне мере подразумевају да место на коме се изводи активност 
мора бити обезбеђено од страних фактора (саобраћај, непожељне особе, живо-
тиње луталице итд.) и унутрашњих фактора (оштрих предмета, струјних изво-
ра и других предмета који могу да повреде децу). Ако се активности изводе у 
природи (шума, пољана, планина, река, језеро, море), посебну пажњу треба 
обратити на услове кретања, временске услове, избор места боравка, да ли има 
провалија, рупа, предмета на која се деца могу повредити, змија, осева, 
стршљенова и других опасности. Посебну пажњу треба обратити на то да ли су 
справе и реквизите правилно и безбедно постављени. 

Чување и помагање деце једна је од врло значајних безбедносно-си-
гурносних мера када су у питању активности из физичког васпитања. То је 
спремност и способност васпитача да у сваком тренутку помогне деци било да 
је у питању игра или вежбање одређених техничких елемената (чување, при-
државање, обезбеђење одређених справа, предупређење повреде у игри и 
такмичењу итд.). Свим овим мерама потребно је посветити пажњу некада ви-
ше некада мање. Повређивања су увек могућа, али је дужност васпитача да их 
предупреди и сведе на минималну меру. 

ЗАКЉУЧАК 

Квалитет физичког васпитања у предшколским установама углавном за-
виси од тога како се овај процес планира, организује и реализује. Врло је битна 
и опремљеност васпитно-образовне установе потребним материјално-технич-
ким условима за рад са децом. 

Све што је наведено представља некакве спољашње факторе у васпитно-
образовном раду са децом. Круцијалну улогу у комплетном овом процесу зау-
зима васпитач. Поред стручног образовања, најважнија је његова опредеље-
ност за овај посао, спремност да уложи себе и посвети деци и раду са децом. 
Методички принципи о којима смо говорили у овом раду су само неке од 
смерница којих васпитач треба да се придржава да би што успешније реализо-
вао активности из физичког васпитања и допринео што потпунијем остварива-
њу циља и задатака из физичког васпитања деце предшколског узраста. 
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РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Резюме 

Качество работы с детьми в дошкольном воспитательно-образовательном 
учреждении зависит исключительно от планирования, реализации и условий 
работы. За все это ответственность несёт воспитатель. Для осуществления 
поставленной цели и задач физического воспитания в работе с детьми воспитатель 
должен соблюдать определенные принципы и направления действий, которые мы 
называем принципами. Эти принципы в основном нашли применение в различных 
методических приемах в работе с детьми, и по этой причине авторы настоящей 
статьи называют их методическими принципами. 

Авторы в настоящей работе объясняют и указывают на роль и значение 
большого числа методических принципов, которым необходимо следовать и должны 
указывать на их особое внимание, с тем чтобы содействовать более эффективному 
достижению целей и задач физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: методические принципы, физическое воспитание, 
дошкольный возраст. 
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УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ САДРЖАЈА НА АКТИВНО 
ВРЕМЕ ВЕЖБАЊА НА УСМЕРЕНИМ 
МОТОРИЧКИМ АКТИВНОСТИМА∗  

Апстракт: Циљ рада је био да се истражи утицај различитих садржаја 
усмерене моторичке активности на активно време вежбања по фазама, као и 
на укупно активно време вежбања. Истраживање је реализовано у 
Предшколској установи „Дечја радост“ у Свилајнцу у првом полугодишту 
школске 2014/2015. године. Посматрано je 15 активности са природним обли-
цима кретања, организоване полигоном – стазом препрека, и 12 активности са 
плесним садржајима, организоване радом у пару, у главној фази усмерене мо-
торичке активности. Време активности (ангажованости) се мерило случајним 
избором једног васпитаника и његовим праћењем од стране мериоца у току 
усмерене активности. Васпитаник коме се мери активно време вежбања не сме 
знати да је објекат посматрања и мерења. У обради података добијених емпи-
ријским истраживањем, поред дескриптивне статистике, примењен је t-test за 
мале независне узорке. Вредности t-testa указују на статистички значајне разли-
ке између утицаја природних облика кретања, организованих полигоном и пле-
сних садржаја организованих радом у пару. Статистички значајне разлике по-
стоје у свим фазама, као и укупном активном времену вежбања и оне су у ко-
рист плесних садржаја. Општа констатација указује да су активности са пле-
сним садржајима веома захвалне у раду са децом предшколског узраста. 

Кључне речи: полигон, плес, активно време вежбања, усмерена мото-
ричка активност, предшколски узраст.  

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта „Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, 
метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије“, бр. 
III47015, а као део потпројекта „Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, 
метаболички, психо-социјални и васпитни статус школске популације Републике Србије“, 
који се финансира од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Репу-
блике Србије – Циклус научних пројеката 2011–2015. 
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УВОД 

Предшколско васпитање и образовање обухвата период од рођења детета 
до његовог поласка у школу. Основе програма предшколског васпитања и обра-
зовања деце од три до седам година полазе од детета као физичког, сазнајног, 
социјалног и афективног бића, које је активно у процесу васпитања, донете су 
1996. године, а заживеле су школске 1997/1998. У основама програма јединстве-
на и целовита концепција разрађена је у два модела – модел А и модел Б. Фи-
зичко васпитање, као планска и осмишљена делатност, са јасно дефинисаним 
циљем започиње у институционализованом образовању Србије предшколским 
васпитањем, а завршава се најчешће завршетком образовања у средњим школа-
ма. Најбоље ефекте у развоју опште моторике и моторичких способности даје 
код деце, код којих се физичко васпитање реализује по моделу А (Бунчић, 2005). 

Физичка активност најмлађих није на задовољавајућем нивоу по обиму, 
а још мање по интензитету. Ситуација је посебно алармантна у урбаним среди-
нама (Ђорђић, 2002). У целокупности проблема – слабости физичког васпита-
ња најчешће се наводи: недовољно организован и плански рад у предшкол-
ским установама, мања могућност васпитача да реализују сложене задатке фи-
зичког васпитања и неуједначени, често и слаби материјални услови пред-
школских установа за реализацију физичког васпитања. Неефикасност физич-
ког васпитања првенствено се огледа у слабом утицају на трансформацију мо-
торичких способности, услед мале густине вежбања, односно, кратког актив-
ног времена вежбања (Марковић, Игњатовић, 2015). 

Полигон се примењује на свим узрастима и са децом најразличитијих спо-
собности, подешавањем дужина стазе, начином кретања, тежином препрека и 
њиховим бројем (Лескошек, 1980). Код полигона оптерећење (врста кретања, ве-
личина напора, трајање напрезања или број понављања) одређује се према мото-
рички најслабијима (Матић 1978: 84). Полигони су састављени искључиво од 
елемената и задатака који се темеље на природним облицима кретања, као што 
су: пузање, ходање, ваљање, провлачење, вишење, гурање, вучење, скакање, но-
шење, гађање, пребацивање, котрљање, шутирање, препентравање и сл. (Hmjelo-
vjec i sar., 2005). Реализацијом спортског програма, у трајању од девет месеци са 
децом предшколског узраста, са четири дана недељно у трајању од 60 минута, 
где су примењивани садржаји организовани полигоном, дошло је до побољшања 
активног времена вежбања и моторичких способности (Živčić i sar., 2008).  

Поред игара, које представљају основно средство у раду са децом 
предшколског узраста, често се примењују и плесне активности (тематски пле-
сови, плесови уз музичку пратњу, српске народне игре и плесови, плесови дру-
гих народа и диско-плесови). Плес, као врста уметности и као облик физичког 
вежбања, има веома значајну улогу за људски род. Извођењем покрета уз музи-
ку, човек изражава своја осећања, чиме „зрачи“ енергијом која утиче на њега са-
мог, али и на свет око њега (Ристић и сар., 2013). Плесни садржаји су увек са му-
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зичком пратњом. Музика има позитивне ефекте и психолошки делује при напор-
нијем вежбању (Mohammadzadeh et al., 2008). Позитивни ефекти вежбања уз му-
зику на варијабле опште координације и координације у ритму указују на прак-
тичну применљивост вежбања уз музику у циљу правилног дозирања и остваре-
ња циља и задатака физичког васпитања (Мандарић, 2001; Alpert et al., 1990). 
Позитивне ефекте плесних садржаја на активно време вежбања и моторичке спо-
собности на предшколском узрасту констатовала је Костић и сар. (2002). 

Идеја за овим радом проистекла је из истраживања Јанковића (2013) у 
којем је констатовано да усмерене активности у просеку трају 29,55 минута, а 
да су деца током активности просечно моторички активна 17,07 минута. Мото-
ричка ангажованост у односу на трајање усмерених моторичких активности је 
највећа у припремном делу и износи 6,87 минута.  

Нешто краће активно време вежбања од 11,63 минута код дечака и 11,07 
минута код девојчица добили су Марковић и Игњатовић (2015). Максималне 
вредности активног вежбања код појединих дечака биле су веће од 50% апсо-
лутно расположивог времена и износиле 15,26 минута. Ово истраживање има-
ло је за циљ да истражи утицај различитих садржаја усмерених моторичких ак-
тивности на активно време вежбања по фазама, као и на укупно активно време 
вежбања. Пошло се од претпоставке да ће различити садржаји усмерених мо-
торичких активности условити различито активно време вежбања по фазама, 
као и укупно активно време вежбања. 

МЕТОД 

Истраживање је реализовано у Предшколској установи „Дечја радост“ у 
Свилајнцу у првом полугодишту школске 2014/2015. године. У овој установи 
предшколски узраст обухваћен је предшколским васпитањем и то програмом це-
лодневног и полудневног боравка, по моделу А. Да би се утврдио утицај разли-
читих садржаја, посматрано je 15 активности са природним облицима кретања, 
организоване полигоном – стазом препрека, и 12 активности са плесним садржа-
јима, организоване радом у пару, у главној фази усмерене моторичке активно-
сти. Време активности (ангажованости) се мерило случајним избором једног вас-
питаника и његовим праћењем од стране мериоца у току усмерене активности. 
Васпитаник коме се мери активно време вежбања не сме знати да је објекат посма-
трања и мерења. У обради података добијених емпиријским истраживањем, поред 
дескриптивне статистике, примењен је t-test за мале независне узорке. 

Поједине фаза усмерене моторичке активности структуиране су са сле-
дећим апсолутним трајањем: прва А фаза (уводна) – пет минута, прва Б фаза 
(припремна) – пет минута, друга фаза (главна) – петнаест минута и трећа фаза 
(завршна) – пет минута. 
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РЕЗУЛТАТИ 

Увидом у Табелу 1 и Табелу 2 можемо уочити да се добијене вредности 
трајања активног времена вежбања по фазама и укупног активног времена ве-
жбања налазе у релативно могућим и очекиваним границама.  
Табела 1.  Дескриптивни параметри за поједине фазе усмерене активности у 

односу на природне облике кретања организовани полигоном 

Фазе Мin. Max. M. Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 

Уводна        
(I А фаза) 52,00 180,00 106,33 37,82 0,347 -0,722 

Припремна     
(I Б фаза) 112,00 230,00 186,26 38,56 -0,925 -0,346 

Главна фаза 38,00 503,00 213,20 155,00 0,470 -0,990 
Завршна фаза 14,00 131,00 47,33 29,06 1,765 4,409 
Активно време 
(активности) 
вежбања

254,00 916,00 586,46 200,31 0,117 -0,962 

  
Код прве А фазе (уводна) активно време вежбања са природним облици-

ма кретања организовани полигоном износи 106,33 секунди, а са плесним са-
држајима 156,75. Разлика од 50,42 секунде је у корист плесних садржаја. Са-
држаји организовани полигоном у првој Б фази (припремна) условили су про-
сечно дуже активно време вежбања од 48,35 секунди у односу на плесне садржа-
је. У главној фази плесни садржаји су условили просечно дуже активно време 
вежбања од 142,55 секунди у односу на природне облике кретања организоване 
полигоном. Разлику од 27,08 секунди плесни садржаји организовани радом у па-
ру су у односу на природне облике кретања организоване полигоном остварили 
и у завршној фази. Разлику од 138,37 секунди плесни садржаји су изазвали у 
укупном активном времену вежбања на усмереној моторичкој активности. 

Табела 2.  Дескриптивни параметри за поједине фазе усмерене активности у 
односу на плесне садржаје организовани радом у пару 

Фазе Мin. Max. M Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 

Уводна        
(I А фаза) 69,00 213,00 156,75 48,60 -0,480 -1,190 

Припремна 
(I Б фаза) 102,00 201,00 137,91 29,37 1,203 1,154 

Главна фаза 264,00 480,00 355,75 60,71 0,543 0,804 
Завршна фаза 24,00 135,00 74,41 38,18 0,162 -1,434 
Активно време 
(активности) 
вежбања 

605,00 892,00 724,83 100,12 0,488 -1,181 
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Сви резултати су нормално дистрибуирани, са вредношћу скјуниса у 
интервалу од -1 до +1 осим резултата завршне фазе активности са природним 
облицима кретања и припремне фазе активности са плесним садржајима.    

Куртозис је код свих фаза, као и укупног активног времена вежбања са 
природним облицима кретања и плесним садржајима, мањи од три, што указу-
је да су резултати хомогени и да је крива лептокуртична. 

0
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Графикон 1. Заступљеност активног времена вежбања по фазама               

усмерене моторичке активности и активно време (активности) вежбања                
у односу на садржаје 

Дијаграми стубаца на Графикону 1 показују разлике у утицају различи-
тих садржаја. Плесни садржаји изазвали су дуже активно време вежбања у 
првој А фази (уводна), главној и завршној фази, као и укупном активном вре-
мену вежбања усмерене моторичке активности. Разлика између активног вре-
мена вежбања у корист природних облика кретања констатована је само у 
првој Б фази (припремна). 

Табела 3. Значајност разлика трајања активног времена вежбања по фазама 
и укупног активног времена вежбања у односу на садржаје 

Фазе t df Sig.  
Уводна (I А фаза) -3,034 25 0,006 

Припремна (I Б фаза) 3,585 25 0,001 
Главна фаза -2,998 25 0,006 
Завршна фаза -2,094 25 0,047 
Активно време 

(активности) вежбања -2,494 25 0,020 
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На основу вредности t-testa можемо констатовати статистички значајну 
разлику између различитих садржаја у уводној – првој А фази са нивоом стати-
стичке значајности од р = 0,006, у припремној – првој Б фази са нивоом стати-
стичке значајности од р = 0,001, у главној фази са нивоом статистичке значај-
ности од р = 0,006, у завршној фази са нивоом статистичке значајности од              
р = 0,047, као и у активном времену (активности) вежбања са нивоом стати-
стичке значајности од р = 0,020. Статистички значајне разлике су у корист пле-
сних садржаја организованих радом у пару. 

ДИСКУСИЈА 

Анализом минималних и максималних вредности садржаја од при-
родних облика кретања можемо уочити да је код минималне вредности 
активног времена вежбања у првој А фази у односу на апсолутно време трајања 
прве А фазе искоришћеност свега 17,33%, а код максималне вредности 60,00%. 
Код прве Б фазе разлика је мања и минимална искоришћеност износи 37,33%, а 
максимална 76,660%. Ситуација је веома забрињавајућа увидом у минималну про-
центуалну искоришћеност од свега 4,22% и максималну од 55,88% у главној фази. 
Најмања активна искоришћеност је у завршној фази где је минимална вредност 
4,66%, а максимална 43,66%. Све је то условило да имамо активности где је мини-
мално укупно активно време вежбања свега 14,11%, а максимално 50,88%. 

Код плесних садржаја минималне вредности активног времена вежбања 
у првој А фази у односу на апсолутно време трајања прве А фазе износе свега 
23,00%, а код максималне вредности 71,00%. Код прве Б фазе минимална иско-
ришћеност износи 34%, а максимална 67,00%. Ситуација је веома забрињавајућа 
увидом у минималну процентуалну искоришћеност од свега 29,33% и макси-
малну од 53,33% у главној фази. Најмања процентуална искоришћеност у одно-
су на апсолутно трајање је у завршној фази где је минимална вредност 8,00%, а 
максимална 45,00%. Све је то условило да имамо активности где је минимално 
укупно активно време у завршној фази само 33,61%, а максимално 40,26%. 

Најмање активно време вежбања код природних облика кретања од 
4,22% добијено је у главној фази усмерене активности. Увидом у протокол 
временске артикулације активности запажају се веома забрињавајуће околно-
сти, а то је да дете у току главне фазе уради полигон само два пута. Главни 
узрок је велики број деце у васпитној групи. Код плесних садржаја најмање ак-
тивно време вежбања добијено је у завршној фази. 

Мала искоришћеност предвиђеног времена може се објаснити непоштова-
њем временске артикулације појединих фаза, тако да често главна фаза буде споје-
на са завршном и тиме се не остваре задаци завршне фазе усмерене активности.  

Највеће активно време вежбања са плесним садржајима после прве А 
фазе (уводне) је код прве Б фазе (припремне), где је просечно време вежбања 
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62,08%, а максимално 76,66%. Скоро идентична ситуација је и код садржаја 
организовану полигоном, где је у првој Б фази (припремна) просечно активно 
време вежбања 45,97%, а максимално 67,00%. Активно време вежбања најве-
ћим делом је условљено фронталним обликом рада, где деца са васпитачем 
изводе вежбе обликовања. Оно што охрабрује је став васпитача о комплексни-
јој припреми локомоторног апарата вежбама обликовања за полигон. 

Мало активно време вежбања у главној фази усмерене активности од 
23,66% код природних облика кретања и 39,44% код плесних садржаја може се 
тумачити избором садржаја, облика рада, метода рада, недовољном применом 
методичко-организационих форми рада, великим бројем деце у групи, неаде-
кватним материјално-просторним условима, недовољним бројем справа и рекви-
зита и теоријским и практичним знањима реализатора планираних активности.  

Укупно активно време вежбања од 9,76 минута (32,55%) са природним 
облицима кретања и 12,06 минута (40,22%) са плесним садржајима је недо-
вољно имајући у виду да деца имају од једне до три недељне активности у за-
висности од узраста. Долазимо до сазнања да васпитаници у предшколским 
установама вежбају недовољно. Ефекти вежбања су минимални у циљу развоја 
моторичких способности, усвајању нових спортско-техничких и теоријски зна-
ња неопходних за одомаћивање физичког васпитања у слободном времену. Ма-
ли обим усвојености спортско-техничког и теоријског знања у каснијем периоду 
условљава малу заинтересованост за телесним кретањем – вежбањем, а код ве-
ликог броја девојчица у старијем основношколском и средњошколском узрасту 
потпуну незаинтересованост, која је праћена ослобађањем од наставе физичког 
васпитања и потпуним отуђењем од физичког вежбања (Шекељић и сар., 2013).   

Недовољна искоришћеност апсолутног времена трајања усмерене ак-
тивности од 30 минута са свега десетак упућује на недовољну стручну и мето-
дичку оспособљеност васпитачког кадра за реализацију планираних садржаја. 
У циљу побољшања тренутног стања физичког васпитања неопходно је укљу-
чити професоре физичког васпитања, као стручне консултанте, у рад са децом 
предшколског узраста, а за васпитаче организовати стручне семинаре за уса-
вршавање (Месарош-Живков, Марков, 2008). 

ЗАКЉУЧЦИ 

Циљ рада је био да се истражи утицај различитих садржаја усмерене мо-
торичке активности на активно време вежбања по фазама, као и на укупно ак-
тивно време вежбања. Посматрано je 15 активности са природним облицима 
кретања, организоване полигоном – стазом препрека, и 12 активности са пле-
сним садржајима, организоване радом у пару, у главној фази усмерене моторич-
ке активности. Дескриптивни показатељи указују на просечно дуже активно вре-
ме вежбања у свим фазама усмерене активности са плесним садржајима органи-
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зованим радом у пару, осим у првој Б фази (припремна), где су природни облици 
кретања организовани полигоном условили дуже активно време вежбања.   

Вредности t-testa за мале независне узорке указују на статистички зна-
чајну разлику између различитих садржаја. Статистички значајна разлика кон-
статована је у уводној, главној и завршној фази усмерене моторичке активно-
сти, као и у укупном активном времену (активности) вежбања. Статистички 
значајне разлике су у корист плесних садржаја организованих радом у пару. 

Општа констатација је да квалитет физичког васпитања у предшкол-
ским установама, активно време вежбања и тиме трансформација моторич-
ких способности деце предшколског узраста, поред материјално-просторних 
и кадровских услова, зависи од брижљиве, стручне и одговорне припреме вас-
питача за сваку усмерену активност, а пре саме реализације и психолошке 
припреме за активност. 
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT CONTENTS OF THE DIRECTED MOTOR 
ACTIVITY ON ACTIVE TIME OF EXERCISING 

Summary 

The goal of this work was to research the influence of different contents of the 
directed motor activity on active time of exercising in stages, as well as on total active 
time of exercising. The research was realized in „Decja Radost“ pre-school in Svilajnac 
in the first term of 2014/2015 school year. Fifteen activities with natural ways of 
movement were monitored, organized in polygon – a path with obstacles, and 12 
activities with dancing content, organized in pair work in the main phase of directed 
motor activity. The time of activity (engagement) was measured by random choice of 
one of the examinees and his or her monitoring by the person who measured during the 
directed activity. The examinee whose active time was measured was not supposed to 
know that he or she was an object of monitoring. In the processing of data which were 
acquired by empirical research apart from descriptive statistics, t-test was also applied 
for small independent samples. The values of t-test indicate statistically significant 
differences between the influence of natural movement, organised in polygon and 
dancing contents organised in pair work. Statistically significant differences exist in all 
stages, as well as in total active time of exercising and they are in favour of dancing 
contents. General statement indicates that activities with dancing content are very useful 
in the work with preschool children. 

Key words: polygon, dancing, active time of exercising, directed motor activity, 
preschool age. 
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EFEKTI PRIMENE SEDMOMESEČNE 
KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI NA MOTORIČKI 

STATUS DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA 

Apstrakt: Cilj ovog rada bio je da se utvrdi da li je sedmomesečni kinezio-
loški tretman dovoljan da se ostvare pozitivni pomaci u poboljšanju motoričkih 
sposobnosti ispitanika muškog pola predškolskog uzrasta. Uzorak ispitanika je či-
nilo 95 dečaka uzrasta 5,58 ± 0,68 godina, na području grada Novog Sada. Prime-
nom baterije od devet motoričkih testova utvrđeno je da nakon sedmomesečnog 
kineziološkog tretmana koji se sastojao od prirodnih oblika kretanja, postoje zna-
čajne statističke razlike u brzini kretanja, koordinaciji celog tela, repetitivnoj sna-
zi, statičkoj silini ruku i ramenog pojasa i preciznosti ruku. Predloženi sedmome-
sečni tretman dao je pozitivne rezultate. Potrebno je u nekim budućim istraživa-
njima ispitati da li bi isti ili slični tretmani doveli do poboljšanja i nakon kraćeg 
vremena.    

Ključne reči: kineziološki tretman, predškolski uzrast, motorički testovi. 

UVOD 

Poznato je da organizovana fizička aktivnost ima kompleksan uticaj na kinan-
tropološki prostor čoveka. Stepen uticaja je različit u odnosu na pol (2013), uzrast 
(Boucard et al., 2012), zdravstveno stanje (Drobnic, 2013; Reineck, et al., 2013; Ri-
eck et al., 2013). Kada su u pitanju deca, onda postoje različita mišljenja o dužini 
trajanja fizičkih aktivnosti. Od strane Nacionalne asocijacije za sport i fizičko vaspi-
tanje preporučuje se dnevno najmanje 60 minuta programirane fizičke aktivnosti, za 
decu predškolskog uzrasta (Timmons et al., 2007).   

Sistemskim i usmerenim vežbanjem kroz određeni vremenski period dovodi 
se do mnogih adaptivnih promena motoričkog prostora. Ukoliko se ti periodi pokla-
paju sa pojedinim senzitivnim fazama razvoja motoričkih sposobnosti, efekat je zna-
čajniji (et al., 2012; Favazza et al., 2013; et al., 2012). Efekti vežbanja, u najširem 
smislu reči, su različiti i to jednim delom zavisi od dužine trajanja vežbanja, pa sa-
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mim tim u mnogim istraživanja su izvođeni tretmani i eksperimentalni poduhvati u 
različitim vremenskim periodima (2012; Memmert et al., 2006). Poboljšanje moto-
ričkih sposobnosti je moguće i nakon jednokratnog upoznavanja sa testovima kojima 
se mere (Tomac et al., 2012). Poznato je da duži periodi vežbanja ostavljaju konkretni-
je i trajnije efekte psiho-fizičkog razvoja, na organizam predškolske dece (Deli, et al., 
2006; Elkholy,  2012; Venetsanou, Kambas, 2010; Zimmer et al., 2008). U dvogodiš-
njem istraživanju na predškolskoj deci dokazano je, da umerena fizička aktivnost ima 
veći efekat na razvoj motoričkih sposobnosti u prvih godinu dana nego u preostalom 
periodu tretmana (Gabel et al., 2011).  

Predškolski period je vreme kada treba početi sa primenom najrazličitijih sa-
držaja vežbanja, naročito onih izazovnih kao što su gimnastičke vežbe, plivanje, ko-
ordinacija u ritmu uz pratnju muzike (Derri et al., 2001; Venetsanou, Kambas, 
2004), kao i sa vežbama koje imaju elemente skokova i uspostavljanja ravnoteže 
(Zachopoulou et al., 2004). Potrebno je fokusirati se na nestrukturisane pokrete kroz 
igru, kao jedno od osnovnih sredstava unapređenja motoričkih sposobnosti kod dece 
predškolskog uzrasta. U ovom periodu kroz osnovne kretne sposobnosti stvaraju se 
temelji, koje u kasnijem motoričkom razvoju treba specijalizovati. Važno je da deca 
do polaska u školu steknu što bolje motoričke sposobnosti, jer je njihov razvoj u ka-
snijem periodu usporen a dalji napredak u velikoj meri zavisi od motoričke osnove, 
koja je formirana u predškolskom uzrastu (Hinkley et al.,2008). 

Osnovni cilj ovog istraživanja j, da se utvrdi da li se mogu postići značajni 
efekti na motorički prostor dece predškolskog uzrasta u odnosu na početno stanje, 
primenom sedmomesečnog tretmana fizičkog vežbanja.      

METOD 

Na uzorku od 95 dece muškog pola na teritoriji grada Novog Sada (uzrast 
5,58 ± 0,68 decimalnih godina) primenjena je baterija od 9 motoričkih testova po do-
punjenom modelu Bala i sar. (2007). U periodu od 7 meseci na poduzorku od 48 dece 
primenjen je poseban program kinezioloških aktivnosti u sportskoj školici u trajanju od 3 
sata nedeljno, dok je kontrolna grupa sa 39 dece imala uobičajene aktivnosti u vrtiću. 
Program kinezioloških aktivnosti sastojao se  od primene prirodnih oblika kretanja. Ispi-
tanici su kroz stanični metod, radili razne oblike trčanja, penjanja, skakanja, nadvlačenja, 
puzanja, vežbe ravnoteže, prevrtanja, vežbe u visu i sl. U realizaciji programa učestvova-
li su studenti volonteri, koji su prethodno bili obučeni za rad.   

Tabela 1. Struktura i karakteristike uzorka 

Grupa N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Eksperimental 48 4,99 6,89 6,2365 ,69318 

Kontrol 47 4,58 6,78 5,7715 ,56785 



Pavlović, S., Marinković, D., Marković, J.: Efekti primene sedmomesečne kineziološke... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 149–156 

 

 151 

 
REZULTATI 

Na inicijalnom merenju nisu utvrđene statistički značajne razlike u motoričkom 
statusu dece iz eksperimentalne i kontrolne grupe (F = 1,266; p = 0,136). Jedino je u 
varijablama Trčanje 20m (F = 6.592; p = 0,014) i Taping rukom (F = 4,878; p = 0,027) 
nađena statistički značajna razlika u korist dece iz eksperimentalne grupe. 

Tabela 2. Rezultati merenja na inicijalnom testiranju 

Dependent Variable F Sig. 
Trčanje 20m 6,592 ,014 

Poligon natraške ,020 ,889 
Taping rukom 4,878 ,027 
Pretklon u sedu ,035 ,852 

Skok udalj iz mesta ,139 ,711 
Izdržaj u zgibu ,827 ,367 
Podizanje trupa ,874 ,354 

Pikado ,017 ,898 
Stajanje na jednoj nozi na tlu 1,377 ,245 

F = 1,266       p = 0,136 

 Na finalnom merenju, nakon primene analize kovarijanse uz kovariranje re-
zultata sa inicijalnog merenja, zabeležena je statistički značajna promena u motorič-
kom statusu dece eksperimentalne grupe u odnosu na decu iz kontrolne grupe         
(F = 2,026; p = 0,05). Efekat ukupnih promena koji se verovatno može pripisati de-
lovanju eksperimentalnog tretmana pokazan je u pet varijabli. Najveće i statistički 
značajne razlike utvrđene su u varijablama Trčanje na 20m (p = 0,004), Poligon na-
traške (p = 0,034), Izdržaj u zgibu (p = 0,038), Podizanje trupa (p = 0,001) i Pikado 
(p = 0,019).  

Tabela 3. Rezultati merenja na finalnom testiranju 

Dependent Variable F Sig. 
Trčanje 20m 9,239 ,004 

Poligon natraške 8,671 ,034 
Taping rukom 1,032 ,315 

Pretklon u sedu ,082 ,776 
Skok udalj iz mesta 1,469 ,232 

Izdržaj u zgibu 4,595 ,038 
Podizanje trupa 13,098 ,001 

Pikado 5,895 ,019 
Stajanje na jednoj nozi na tlu 1,590 ,214 

F = 2,026      p = ,05 
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DISKUSIJA 

Uticaj posebnog tretmana kineziološke aktivnosti nije imao efekte na sve te-
stirane motoričke sposobnosti, što se vidi iz rezultata istraživanja. Ova činjenica upu-
ćuje na uslovnu podelu na dve grupe motoričkih varijabli, u odnosu na efekat primene 
kineziološkog tretmana. Prva grupa obuhvata varijable kod kojih je eksperimentalni fak-
tor bio od pozitivnog uticaja na transformaciju ispitivanih sposobnosti (statistički zna-
čajna razlika). Drugu grupu čine varijable kod kojih su pozitivne transformacije evidenti-
rane, ali nije utvrđena statistički značajna razlika u korist eksperimentalne grupe.  

Uočene značajne razlike nakon finalnog merenja testiranih varijabli u odnosu 
na  inicijalno merenje dokazuju da je efekat kineziološkog tretmana imao uticaj na 
generalni razvoj motoričkih sposobnosti ispitanika, što je u mnogim prethodnim slu-
čajevima dokazano (Gallotta et al., 2009; Gutin et al., 2005; Ruiz et al., 2009; Strong 
et al., 2005; Zivcic et al. 2008). Na inicijalnom testiranju brzine (Trčanje 20m i Ta-
ping rukom) zabeležene su razlike u postignutim rezultatima. Uzrok ovakvih rezul-
tata može biti nehomogenost grupe, s obzirom na to da se radi o predškolskoj deci, 
koja su različito bila podvrgnuta nekim oblicima vežbanja ili nisu uopšte organizo-
vano vežbala. Nakon sedmomesečnog tretmana, razlike u rezultatima varijable Trča-
nje 20m su postale značajnije, što govori u prilog uticaja posebnog kineziološkog 
tretmana na razvoj brzine kao motoričke sposobnosti (Iivonen et al., 2011; Kordi et 
al., 2012), ali ne treba izostaviti uticaj motoričkog sazrevanja brzine, koji je karakte-
rističan za uzrast 6 i 6,5 godina, kao i mogući uticaj tretmana na brzinu frekvencije 
noge. Specifična karakteristika istraživanja je da nisu zabeležene razlike na varijabli 
Taping rukom, u odnosu na inicijalno merenje. Neki od razloga za pojavu ovakvog 
rezultata su mogućnosti uticaja prethodnog iskustva, funkcionalnih karakteristika i 
zastupljenosti upotrebe ekstremiteta ruke u odnosu na stranu tela (leva-desna) (Bis-
hop et al., 1996). Zapaža se povećanje sposobnosti brzine kod dece uzrasta od 6 go-
dina, koja nakon tog uzrasta varira i menja senzitivitet. 

Kineziološki tretman je najznačajniji uticaj ostvario na snagu (statička snaga 
ramenog pojasa i repetitivna snaga trupa) i preciznost ispitanika. Ovi rezultati su 
očekivani, jer je predškolski uzrast senzitivan period za razvoj motoričkog prostora 
(Williams et al., 2009; Burton, Rodgerson, 2001; Clark, 2005; Fisheret al., 2005). U 
senzitivnim fazama motoričkog razvoja dečaci su osetljiviji na razvoj statičke snage 
ruku i ramenog pojasa, kao i na razvoj koordinacije, u odnosu na devojčice (Katić et 
al., 2013). Naime, u razdoblju od 5,5 do 6,5 godina starosti, primetna je tendencija 
značajnog porasta kvaliteta ove motoričke sposobnosti. Razvoj motorike kod dece 
predškolskog uzrasta određen je cefalo-kaudalnim i proksimo-distalnim smerom 
(Berk, 2012). To implicira da razvoj motoričkih sposobnosti generalno doprinosi 
kvalitativnom razvoju fine motorike, koja kasnije stvara preduslove za razvoj preci-
znosti (Ackermann, 2004), što je potvrđeno ovim istraživanjem. 
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ZAKLJUČAK 

Iz obilja teorijskih i empirijskih iskustava nameće se  jedinstven i opštepri-
hvaćeni zaključak da redovna fizička aktivnost pozitivno utiče na rast i razvoj dece 
(Kolarov, 2005; Sindik, 2009), pa samim tim i na razvoj motoričkih sposobnosti. 
Programiranim kineziološkim tretmanom se u najvećoj meri doprinosi usmerenom 
razvoju motoričkih sposobnosti, a brojni radovi govore o pozitivnom uticaju bavlje-
nja sportom i sportskim aktivnostima na zdravlje dece i omladine (Brady, 2004; Ma-
lina, 2001; Wang, 2004). Međutim, ne treba izostaviti i ostale faktore (životna sredi-
na, genetika i sl.), koji svojim delovanjem omogućavaju motorički razvoj deteta. 
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ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМИМЕСЯЧНОЙ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Резюме 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы определить, является ли 
семимесячное кинезиологическое лечение достаточным для достижения 
позитивного прогресса в улучшении двигательных способностей 
респондентовмальчиков дошкольного возраста. Испытательная группа состояла из 
95 мальчиков в возрасте 5,58 ± 0,68 лет, в городе Нови-Сад. Применением 
материала из девяти двигательных тестов было установлено, что после семи 
месяцев кинезиологического лечения, состоящего из природных форм движения, 
существуют значительные статистические различия в скорости движения, всей 
координации тела, повторяющейся силы, статической силы рук и плечевого пояса 
и точности рук. Предлагаемое семимесячное лечение дало положительные 
результаты. Нужно в некоторых будущих исследованиях утвердить, могут ли одни 
и те же и аналогичные процедуры привести к улучшению и через более короткий 
промежуток времени. 

Ключевые слова: кинезиологическое лечение, дошкольный возраст, моторные 
тесты. 
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  МУЗИЧКА ИГРА У АКТИВНОСТИМА У ВРТИЋУ 

Апстракт: У развоју предшколског детета игра представља примарну 
активност у којој дете развија креативне способности, стиче и проширује ис-
куства, стиче и унапређује социјалне и комуникативне вештине, опажа и разу-
ме емоционална стања, сопствена и туђа. У раду се разматра васпитно-образов-
на вредност дечје игре, њен утицај на развој и учење деце предшколског узра-
ста, с посебним освртом на музичке игре. Оне доприносе развоју музичких спо-
собности, али и свеукупном  развоју детета. Звук, ритам и покрет су за човека 
већ од стадијума фетуса од одлучујућег значаја за физички и за психички раз-
вој. У завршном делу рада дати су примери музичких игара које се могу кори-
стити у музичким активностима. 

Кључне речи: игра, врсте игара, музика, покрет, музичка игра. 

УВОД 

Звук, покрет, ритам су основни надахнути елементи свих људи,                   
утиснути у чулни апарат много пре рођења.  

(Бјерквол 2005: 19). 
 

Игра је активност која је својствена људима, деци и одраслима, израз 
њихових  потреба. Одувек је била централна и најважнија активност у животу 
детета. Игра је свесно испољавање нагона за активношћу који постоји као уну-
трашња потреба личности. Представља најдинамичнији облик дечје активно-
сти и у њој се изражава и развија више дечјих психофизичких особина у 
комплексном и узајамно зависном односу (Глувић 1980: 43). О феномену игре, 
о њеном утицају, функцији и значају у дечјем развоју писали су најпознатији 
педагози и психолози. Игра је била схватана као нешто безразложно, непро-
дуктивно, чији је једини циљ забава. Међутим, онa је моћно средство за под-
стицање свестраног развоја личности, јер омогућава когнитивни, емоционални, 
социјални и физички развој детета, припремајући га за свет одраслих (Ивков 
Џигурски и сар. 2014: 5). Својим изузетним формативним могућностима игра 
подстиче развој дечјих способности и ствара предуслове за њихово усложња-
вање на старијим узрастима. Док се игра, дете истражује свет око себе и 
сопствене могућности, проналази и измишља нове могућности деловања у 
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различитим ситуацијама (Копас Вукашиновић 2009: 175). Такође, игра има по-
себну улогу када је у контексту разматрања развоја и учења детета предшкол-
ског узраста: „Игра је одраз потреба детета за активношћу и активирањем це-
локупног организма; испољавање емоција; задовољавање социјалних потреба; 
потреба за кретањем и ангажовањем свих чула; интелектуално овладавање 
стварношћу која га окружује; стварање идентитета и свести о себи; уклапање у 
друштвену средину; остваривање жеља и стваралаштво, самостално и аутоном-
но делање“ (Правилник о општим основама предшколског програма, 2006). 

 Игра је изванредна комплексна људска активност и може се посматрати 
са много аспеката: социолошког, антрополошког, педагошког, медицинског, 
еколошког, развојног (Каменов 2009: 7). Бројни су аутори који су разматрали 
дечју игру у контексту дечјег развоја и учења, односно њене вредности у вас-
питно-образовном процесу (Виготски, 1971; Ељкоњин, 1981; Каменов, 2006; 
Толичић, 1966). Деца се играју из задовољства, али игра за њих није само заба-
ва, већ и могућност задовољавања основних потреба за стварањем, дружењем 
и за испољавањем потенцијала (Копас Вукашиновић 2009: 179).  

Игра, због својих предности, има своје место и улогу у образовно-вас-
питном раду у школи и у предшколској установи. У настави или у активности-
ма у предшколским установама користи се пре свега као метода или образовна 
техника помоћу које деца могу да уче, али и као изузетно мотивационо сред-
ство за учење и сазнавање. 

У Правилнику о општим основама предшколског програма подвлачи се 
значај игре за децу овог узраста: 

– игра је водећа активност у развоју предшколског детета; 
– у игри и активностима рађа се и развија стваралачка способност детета; 
– игра је посебан облик учења – у  игри дете на спонтан и аутентичан 

начин стиче, прерађује и проширује искуства и показује иницијативу; 
– у игри се одвија сазнајна и емоционална децентрација детета – постепе-

но развијање способности детета да раздвоји туђу позицију од своје 
(2006: 62).  

Вредност игара за децу предшколског узраста огледа се у томе што за 
време игре дете активира и развија пажњу. Осим тога, игра делује мотивацио-
но и дете се активно укључује у разне активности које се реализују у сарадњи 
са одраслима или вршњацима, где деца унапређују разне способности: перцеп-
тивне, моторичке, интелектуалне, стваралачке. Кроз игру деца стичу и унапре-
ђују социјалне и комуникативне вештине, опажају и разумеју емоционална 
стања, сопствена и туђа. Игру свакако треба подстицати. Спретност и склад 
покрета су значајни за општи развој детета (Ивић 2010: 231). 

Будући да је игра повезана са дечјим потребама и представља њихово 
специфично задовољавање, деца се сасвим другачије односе према задацима 
који проистичу из ње него према захтевима који им се постављају на неки дру-
ги начин. То је посебно изражено код предшколске деце, код које је напор за 
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решавање сваке врсте проблема у игри повезан са задовољством због прилике 
која им се пружа да се потврде као личности (Каменов 2006: 32). Такође, педа-
гози су уочили могуће предности игре као облика учења: 

– врло је лако постићи највећу могућу концентрацију пажње; 
– емоционални став деце према игри је позитивнији него према 

„озбиљном” учењу; 
– активност деце у игри већа је него у другом облику учења; 
– у игри се деца мање умарају него у озбиљном раду; 
– игра повећава мотивацију, интерес, изазива већу пажњу, те учење чи-

ни занимљивијим него други начин рада; 
– научене садржаје деца дуже памте и лакше примењују оно што науче 

у игри (Глухачић, 2012). 

ВРСТЕ ИГАРА 

У зависности од врсте и циља игре, код ученика се у игри развијају раз-
личите способности, као што су: опажање, одржавање пажње, схватање про-
сторних односа, узрочно-последичних веза, као и способности самосталног 
учења – проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација.  

У најранијем узрасту преовлађују функционалне игре које се у том пери-
оду углавном реализују честим понављањем одређених моторичких радњи 
(хватање, испуштање предмета). У функционалне игре спадају и оне које раз-
вијају чулне и перцептивне функције (посматрање предмета различитих боја, 
облика, слушање разних звукова, игре гласовима, речима). 

Манипулативне или експлоративне игре су оне у којима се дете упознаје 
са предметима тактилним контактом. У другој години јављају се симболичке 
(имагинативне) игре у којима дете покушава да имитира одраслу особу и ак-
тивности које су везане за њене активности (храњење, „спремање” јела...). Ка-
сније, јављају се сложеније комбинације игровних радњи где дете може да са-
стави малу драмску причу.  

У односу на правила која се подразумевају у реализацији игара, могуће 
је разликовати игре код којих правила настају у току саме реализације, тради-
ционалне игре код којих су правила настала у току развоја ових игара и која се 
преносе са једне генерације на другу и дидактичке игре, код којих су правила 
смишљена да унапреде развој и учење. 

Дидактичке игре се могу користити у свим активностима рада у врти-
ћу. Садржаји дидактичких игара могу бити у оквиру следећих активности: 
перцептивно-моторних, здравствено-хигијенских, друштвених, афективних, 
еколошких, откривачких, логично-математичких, практичних и активности 
којима се унапређује комуникација и стваралаштво (Каменов 2009: 66). Му-
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зичке игре могу да се примењују и користе у оквиру свих ових области, а по-
себно у оквиру активности које су у вези са развојем перцептивних, мотор-
них и афективних способности.   

МУЗИЧКЕ ИГРЕ 

Најспонтанији начин на који дете изражава своје музичке способности, 
осећање за ритам, за доживљавање мелодије и текста, у чије извођење уноси 
креативност јесте свакако музичка игра  (Ивановић 1981: 15). Музичке игре 
припадају групи покретних, углавном колективних игара. Њихова вредност, 
имајући у виду да деца предшколског узраста песму и игру доживљавају као 
јединствен израз, јесте у томе што се она  у овој музичкој активности ангажују 
вишеструко. Свака музичка игра има заједничке компоненте: аудитивну, мото-
ричку и визуелну. Бројне су игре са још једном компонентом – тактилном 
(Протић 1983: 8). У музичким играма песма мелодијом и ритмом изражава оно 
што тело изражава покретом. То су аналогни изрази једне исте ствари, одно-
сно, ради се о аналогним кореспонденцама које повезују дечје форме разуме-
вања и форме изражавања – и на тај начин граде идентитет читаве дечје лично-
сти (Бјерквол 2005: 47).  

Музичким дидактичким играма индиректно утичемо на квалитет основ-
них музичких делатности, као што су певање, слушање музике и свирање на 
дечјим музичким инструментима (Воглар 1997: 62). Осим на развој музичких 
способности, музичком игром посебно утичемо на развој моторичких и говор-
них способности.  

Музичке игре већином су колективне игре које осигуравају већу укључе-
ност деце, развијање њихове одговорности за правилно извођење и поштовање 
правила игре. Музика је посебно важно педагошко средство којим могу да се 
подстичу интеракција међу децом, граде социјалне вештине, социјална кохезија 
и емпатија (Василијевић и сар. 2014: 444). Кроз музичке игре остварује се веза 
између детета и окружења, вршњака или одраслих, што утиче на заједничку 
емоционалну реакцију. Оне могу и треба да буду подстицајне за изражавање 
сопственог израза детета где оно само организује и креира своја решења. На тај 
начин дете развија машту, стваралаштво и музичке способности. Музичке игре 
које се организују по правилима у вртићу и школи помажу интеграцији детета са 
вршњацима кроз заједнички задатак. Деца, којима је природна потреба активно 
кретање, у игри праћеној музиком, у комуникацији и реализацији стичу социјал-
не вештине. Припадност колективу, која се изграђује кроз музичке игре, развија 
се и кроз заједничко певање и свирање у васпитној групи, а касније у одељењу. 
Ове врсте музичких активности, више него било које друге, развијају социјалну 
кохезију и интеракцију, а имају и веома важну улогу у јачању хуманог развоја у 
раном детињству (Судзиловски, Ивановић 2012: 145). 
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Најчешћа подела музичких игара у доступној литератури је на: 

– игре са певањем; 
– игре уз инструменталну музику; 
– плесове и народна кола и  
– музичке драматизације.   

Међутим, постоје и друге, детаљније поделе везане за узрасне каракте-
ристике. Вишња Протић, која се бавила музичким васпитањем деце раног уз-
раста, музичке игре поделила је на: 

– игре индивидуалног и колективног тактилног контакта; 
– имитативне музичке игре; 
– игре са улогама, 
– игре у колони; 
– игре у колу; 
– остале музичке игре разноврсне по облику и садржају: 
– бројалице; 
– имитативне игре; 
– игре звучним предметима; 
– дидактичке игре. 

У игре индивидуалног тактилног контакта спадају оне које реализује од-
расла особа са једним дететом. Ту спадају тактилне игре као што су: ташунаљ-
ке, гегалице, цупаљке, голицаљке (Таши, таши, танана; Љуље, љушке). 

Колективне музичке игре почињу да се изводе с децом када проходају 
крајем прве године. Најчешћи облици ових игара су игре у колони и игре у ко-
лу. Изводе се уз слушање музике или певање песама. Игре у колони изводе се 
тако што су деца поређана једно иза другог или једно до другога, у равној или 
савијеној линији, где је тежиште покрета на ритмичком ходу (Шетало, пета-
ло; Ласте пролаз’те). Игре у колу често се изводе са децом предшколског уз-
раста. Облик круга је најпогоднији јер се играчи међусобно виде и могу уза-
јамно да се контролишу. Игра у колу је често и игра са улогама где је једно де-
те у центру кола са одређеним задатком (Ринге, ринге, раја; Иде маца око те-
бе; Чворак, чворак). 

Музичке игре могу бити разноврсне по облику и садржају, у којима  ни-
су тачно одређена места учесника као код игара у колони и у колу. У овим 
играма текстови песама одређују покрете који прате игру (Јабучице црвена, 
Лопта, Берем, берем грожђе). У њима долазе до изражаја дечје стваралаштво 
и креативност. 

Бројалице представљају увод у игру, али суштински имају већи значај у ра-
ду с децом предшколског узраста. Кроз бројалице, питалице и ругалице деца раз-
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вијају осећај за ритам, осетљивост за различита трајања, развијају се меморија и 
говор, дисциплинује се колектив. Бројалице могу бити говорне (Уш’о медо у ду-
ћан) и певане, где се мелодија креће у скромним оквирима (Иде маца око тебе).  

Имитативне музичке игре јесу одраз утицаја околине на дете. Оно по-
сматра старије особе и имитира их. Игра се различитим играчкама (лутком, 
зеком...) и уз певање преузима улогу маме, баке и других одраслих особа из 
окружења (успаванке). 

У играма са звучним предметима дете може имати две улоге. У првој, 
дете се слушајући упознаје са особинама предмета који производе звук (упо-
знају и препознају изворе звука). У другој игри дете само ствара звук помоћу 
руку, ногу, предмета или дечјих музичких инструмената.   

Музичке драматизације представљају сложенији облик игре – драмске 
игре у које су деца укључена кроз вокално, плесно, ритмичко и остале врсте из-
вођења. Деца добијају улоге које укључују рецитовање, певање, играње, свира-
ње. Драматизације се могу користити у разним ситуацијама. Посебна вредност 
музичких драматизација јесте у томе што је укључено више васпитних подручја, 
развој говора, физичко васпитање, ликовни израз детета и музичко васпитање. 

ПРИМЕРИ МУЗИЧКИХ ИГАРА 

У наредних неколико примера биће наведене песме и композиције које 
би могле бити искоришћене за различите врсте игара у току музичких активно-
сти у вртићу или предшколској установи. 

Као пример игре у колони може да буде и песма Иде деда. Деца би тре-
бало да стоје једно иза другог. У првом делу песме крећу се спорије и имити-
рају ход и држање деде, а у другом крећу се покретније, имитирајући ход и 
држање унука. Код речи так, тап, так, тап и цика, цика, цак наизменично по-
дижу десну и леву ногу пратећи ритам песме – први пут споро, имитирајући 
деду, а други пут брже, имитирајући дечака.  
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Добар пример игре у колони и марширања јесте песма Иде мали патак. 
Деца стоје једно иза другог ритмично се крећући и пребацујући с ноге на ногу, 
имитирајући ход патка, док код стихова тра, та, та, та, та и каже: ква, ква, 
ква корачају брже. 

 

 

Народна песма Под оном гором зеленом може се обрадити и надогради-
ти увођењем корака. Прва два такта песме деца иду на десно, крећући десном 
ногом, наизменично смењујући ноге – једним дужим и два краћа корака, па са 
два краћа корака и једним дужим, пратећи слогове текста песме. У трећем и 
четвртом такту деца корачају у месту, започињући десном ногом – с два спо-
рија корака, па поново два краћа корака и једним дужим. Други стих песме 
(друга четири такта) деца изводе на исти начин, али крећући се на леву страну.  

 

 

Песма Снађи се одличан је пример где текст одређује покрете деце који 
прате игру. Може послужити и за корелацију са активностима физичког васпи-
тања, јер захтева ангажовање главе, руку и ногу. Деца могу бити распоређена у 
простору или стајати у кругу. 



Судзиловски, Д., Ивановић, М.: Музичка игра у активностима у вртићу 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 157–168 

 

 164 

 

У песму Скочи зека могу се успешно укључити и дечји музички инстру-
менти. Деца ће сама стварати звук уз помоћ руку, ногу и различитих инструме-
ната. Уз речи хоп, хоп, хоп деца ударају ногама о под, уз речи топ, топ, топ 
свирају на добошима. Речи хај, хај, хај прате штапићима, ху, ху, ху ударањем 
дланова о колена. Уз слогове ту, ту, ту звук добијају на звечкама, а уз ха, ха, 
ха на штапићима. 

 

Песма Зеко плеше може се извести као игра у пару. Деца стоје једно на-
спрам другог у две врсте или распоређени у простору. Певају песму и усклађу-
ју покрете према текстуалном делу песме. Уз први стих рефрена песме Једном 
амо, затим  тамо, деца се хватају за руке, крећу се корак удесно, корак улево. 
Уз други стих рефрена наоколо то ми знамо деца се окрећу у круг. 
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Уз инструменталну композицију Железница, крећући се у ритму музике, 
деца савладавају различите промене темпа. Када воз креће из станице, иду по-
лако, а затим постепено убрзавају, да би, када воз улази у станицу, опет успо-
рили. Да би игра била интересантнија, обруч може послужити као тунел. 
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Тематика песме Мали музичари представља изузетну основу за музичку 
драматизацију. Деца могу да буду укључена у реализацију драматизације изво-
ђењем појединих делова песме уз пратњу дечјих музичких инструмената, раз-
говором о материјалу и начину прављења инструмената. Могу им бити доде-
љене улоге у којима би се изнео едукативни карактер песме. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Улога игре у периоду предшколског узраста вишеструка је. Кроз игру дете 
развија и унапређује своје физичке и психичке способности, стиче и проширује 
искуства о спољном свету, развија и формира вољне особине. Детету предшкол-
ског узраста игра помаже у развоју говора и богаћењу речника, стицању и унапре-
ђењу социјалних вештина, развијању креативних способности. Изводећи музичке 
игре, дете се ангажује слушно, гласом, покретом и емотивно и због тога ова актив-
ност има посебне психолошке, васпитне и музичко-естетске вредности (Глувић 
1980: 47). Кретање је природна потреба детета, па се тај унутарњи импулс спонта-
но развија у покрету уз музику. Музика играчког карактера је довољан подстицај 
на који већина деце спремно реагује (Матић, Мирковић Радош 1986: 56). Стога би 
музичке игре требало да буду саставни део музичких активности у вртићу, да буду 
разноврсне, добро замишљене, организоване, вођене и праћене, не би ли музички, 
али и свеукупни развој детета текао континуирано и у правом смеру.  
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MUSIC PLAY IN KINDERGARTEN ACTIVITIES 

Summary 

In the development of a preschool child, play is the primary activity in which the 
child develops creative abilities, acquires and expands his experience, gains and 
develops his social and communicative skills, perceives and understands emotional 
states, his own as well as the others'. The paper discusses the educational value of child's 
play, its impact on the development and learning of preschool children, with a special 
focus on music plays. They contribute to the development of musical skills, but also to 
the overall development of a child. Sound, rhythm and movement  are,  from the stage of 
the fetus, of a decisive importance for both physical and mental development of a man. 
In the final part of the paper are given the examples of musical plays that can be used in 
musical activities. 

Keywords: play, types of plays, music, movement, music play. 
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ПОДРШКA ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 
ИНКЛУЗИВНОМ  ВРТИЋУ 

 Апстракт: Рано и предшколско васпитање и образовање деце са смет-
њама и тешкоћама у развоју представља важан део њиховог целокупног 
образовања. Како би се подржао њихов развој у оквиру инклузивног систе-
ма  васпитања и образовања, у нашој земљи је почео да се развија  систем 
пружања додатне образовне, здравствене и социјалне подршке усвајањем 
подзаконских аката, спровођењем обука и других активности. Проблем на-
шег истраживања је био испитивање функционалне остваривости предвиђе-
них облика подршке, као и припремљеност васпитача за њихово спровође-
ње. Истраживање је спроведено у  предшколским установама које се налазе 
на територији западне Србије, а узорак је чинило 82 васпитача који су има-
ли искуство у раду са децом са сметњама. За потребе истраживања констру-
исан је упитник који садржи питања која се односе на примену предложе-
них и Правилником дефинисаних облика подршке деци са сметњама, као и 
на припремљеност васпитача за спровођење предложених мера подршке. 
Добијени резултати показују да предшколске установе, и после шест година 
од доношења закона који уводи инклузију, нису адекватно припремљене за 
пружање додатне подршке деци са сметњама у развоју. Истраживање је по-
казало да васпитачи који раде са овом децом нису у довољној мери оспосо-
бљени и да им недостаје адекватна подршка система. 

  Кључне речи: предшколска установа, инклузивно васпитање, посред-
на/непосредна подршка, деца са сметњама у развоју. 

1. ТЕОРИЈСКИ  ПРИСТУП  ПРОБЛЕМУ 

Развој деце са сметњама у развоју прате одређене специфичности које не 
постоје у развоју њихових вршњака без сметњи. Основно обележје животне 
ситуације деце са развојним сметњама јесте да је њихова активност ограничена 
услед  здравствених тегоба, недостатка стимулације, сензорних или интелекту-
алних сметњи и слично (Максимовић, Јаблан, 2011). Ипак, предшколско вас-
питање и образовање ове деце  представља важан део њиховог целокупног 
образовања. Истраживања показују да је пружање стручне подршке од најра-
нијих дана непосредно повезано са резултатима које они постижу у даљем 
васпитању и образовању, да су њихови родитељи компетентнији за васпитање 
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своје деце и да цела породица постаје боље укључена у друштвену заједницу 
(Nutbrown et al., 2013; Acedo, 2008). Рана интервенција почива на сазнањима да 
ране године живота детета садрже јединствену могућност за утицај на дететов 
развој и то са дугорочним позитивним развојним утицајем (Booth, 2000; Рајо-
вић, 2009; Радојевић, 2011). Програми интервенција у раном детињству пока-
зали су да компензаторски програми имају статистички значајан ефекат на оп-
сег резултата и у раним васпитним интервенцијама, а и касније, у периоду адо-
лесценције и током одраслог доба (Којић, Марков, 2011). 

У инклузивном предшколском окружењу дете са сметњама у развоју се  
спонтано укључује у заједнички живот групе у којој партиципирају деца раз-
личитих способности. То доприноси развоју предшколске инклузивне културе 
која подразумева једнака права и разумевање потреба све деце и развој праксе 
која одговара различитим стиловима и динамици учења, различитим могућно-
стима стваралаштва и изражавања детета. Инклузија омогућује и осталој деци 
да кроз дружење и учење заједно са вршњацима који имају сметње у развоју 
разумеју и поштују различитости, што доприноси развијању њихове емпа-
тичности, хуманог односа и толеранције (Beckett, 2009). Дениелс и Стафорд 
(Daniels, Stafford) инклузију дефинишу као процес у коме се дете са тешкоћама 
у развоју образује заједно са децом која те тешкоће немају. У исто време, дете-
ту се пружа равноправна могућност да буде признато на основу својих заслуга, 
без обзира на то колики су то за њега когнитивни, физички, социјални или емо-
ционални изазови. Инклузивно васпитање и образовање у вртићу подразумева: 
1) мењање система како би одговарао деци; 2) васпитно-образовним процесом 
су обухваћена сва деца независно од врсте посебних потреба; 3) васпитач и уста-
нова су одговорни за развој деце; 4) тражи се флексибилност планова и програ-
ма; 5) едукација васпитача, стручних сарадника и особља је перманентна; 6) 
евентуални неуспех је проблем друштва и система; 7) сва деца могу да се разви-
јају и да уче у складу са својим потенцијалима (Daniel, Stafford, 2001). 

Деца са развојним тешкоћама у свакој фази свог развоја и социјализаци-
је имају потребу за специфичном врстом заштите и подршке, социјално ва-
лидне и функционално засноване (Cook еt al., 2009; Радојевић, 2011). Према 
Закону о предшколском васпитању и образовању РС (члан 34), деца са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом остварују право на предшколско васпитање и 
образовање у васпитној групи, у васпитној групи уз додатну подршку и инди-
видуални васпитно-образовни план и у развојној групи на основу индивидуал-
ног васпитно-образовног плана. Предшколска установа коју похађа дете са 
сметњама у развоју и инвалидитетом може да утврди потребу за пружањем до-
датне образовне, здравствене или социјалне подршке и у том случају упућује 
захтев изабраном лекару надлежног Дома здравља, односно интерресорној ко-
мисији за процену потреба детета за додатном образовном, здравственом или 
социјалном подршком (Службени гласник РС, број 18/10).  

 



Максимовић, Ј.: Подршка деци са сметњама у развоју у инклузивном вртићу 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 169–182 

 

 171 

За свако дете које не постиже прописане исходе и стандарде, или се 
уочава да не постиже успех у складу са својим капацитетима и могућностима, 
васпитач планира подршку у васпитању и образовању. Подршка је било која 
адаптација или модификација која има за циљ да се обезбеди укљученост дете-
та у васпитно-образовни процес. Актуелна законска решења у области образо-
вања и васпитања (Закон о основама система образовања и васпитања, 2009; 
Закон о предшколском васпитању и образовању, 2010) отворила су простор и 
поставила оквире за реализацију загарантованих видова подршке деци и уче-
ницима са сметњама у развоју дефинисаних посебним правилником (Пра-
вилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 
ученику, Службени гласник РС, 63/2010). Правилник је антидискриминационог 
карактера и утврђује да се додатна подршка обезбеђује сваком детету коме је 
услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у уче-
њу и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравству или 
социјалној заштити (члан 2). Такође, дефинише се да додатна подршка обухва-
та здравствене, социјалне и образовне услуге које се пружају детету и омогућа-
вају му пуну друштвену укљученост и напредовање, односно превазилажење 
физичких и социјалних препрека ка несметаном обављању свакодневних жи-
вотних активности од значаја за укључивање у образовни процес, живот у за-
једници и успешно напредовање (члан 3). Правилник укида комисију за класи-
фикацију деце са сметњама у развоју (КК) и уводи интерресорну комисију 
(ИРК). Пружање додатне подршке препоручене од ИРК ваљало би да буде фи-
нансирано од стране локалних власти у оквиру установа образовног, здрав-
ственог и система социјалне заштите, као и других пружалаца услуга. Процена 
потреба детета за додатном подршком врши се на основу следећих принципа: 
(1) поштовање урођеног достојанства и индивидуалне аутономије, укључујући 
слободу сопственог избора; (2) уважавање разлика и њихово прихватање као 
елемента људске разноликости; (3) забрана дискриминације; (4) уважавање 
развојних способности деце из осетљивих група, као и поштовање права деце 
из осетљивих група на очување свог идентитета; (5) обезбеђивање пуне укљу-
чености у васпитно-образовни систем и квалитетно напредовање. 

Сулејман Хрњица  указује на проблем садржан у чињеници да деца која 
имају додатну потребу за подршком нису хомоген скуп: 

,,Поред индивидуалних разлика, својствених људском бићу, могуће је са стано-
вишта поступака усмерених на пружање помоћи овој деци разликовати три 
основне групе (1) децу са тешкоћама у интелектуалном развоју; (2) децу са не-
ким соматским оштећењем без тешкоћа у интелектуалном развоју; (3) децу чији 
је развој битно отежан због тешких социјалних прилика у којима живе – екс-
тремно сиромаштво породице, занемаривање и злостављање деце, душевно обо-
љење неког од родитеља и сл.“ (Хрњица 2011: 33).  

Та чињеница обавезује све учеснике инклузивног процеса да проблему 
креирања подршке приђу одговорно и свеобухватно. У том смислу нужно је 
осигурати објективне претпоставке које се односе на прикладност и функцио-
налност простора предшколске установе (могућност безбедног кретања и задо-
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вољења физиолошких потреба), као и опремљеност радних соба. Такође, неоп-
ходно је стварање повољних организацијских услова у вртићу садржаних у ме-
ханизмима раног откривања сметње, динамичкој дијагностици и процени спо-
собности, интересовања и потреба деце, као и изради и спровођењу програма 
рада прилагођених индивидуалним специфичностима (Сретенов, 2008). 

Према резултатима истраживања зa UNICEF, главни проблеми у приме-
ни инклузивног образовања у Србији су: недостатак одговарајућих информа-
ција обезбеђених свим кључним актерима процеса имплементације; горуће по-
требе за изградњом капацитета кључних актера у складу са новом законском 
регулативом; горуће потребе за екстерном професионалном подршком; низак 
ниво свести главних заинтересованих страна и недостатак јасних порука у ко-
муникацији са њима; неодговарајуће алоцирање социјалних давања; слаба ло-
кална координација која условљава низак ниво капацитета за решавање про-
блема у локалним заједницама; претерана усмереност на регулативу која кочи 
сарадњу и професионалну подршку у образовним институцијама (Radó, Laze-
tic, 2010). Резултати истраживања Станчић Милана и Станисављевић-Петро-
вић Зорице, које се бави  мишљењем васпитача о користима инклузивног обра-
зовања и факторима који утичу на његову успешност, указују на неке од 
кључних проблема са којима се васпитачи у вртићима суочавају. Као главне 
препреке за развој инклузивне праксе васпитачи наводе: лоше услове рада, не-
довољну стручну обученост за рад са овом децом; неразвијен систем стручне 
подршке у том раду; постојање негативног односа према инклузији код укљу-
чених актера, као и помањкање сарадничких односа и тимског рада (Станчић, 
Станисављевић-Петровић, 2013).  

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Имајући у виду да евентуално непостојање или неиспуњеност неких од 
принципа инклузивног васпитања и образовања од стране система не сме бити 
препрека за укључивање и квалитетно образовање детета са сметњом у разво-
ју, и да је инклузивни приступ одавно законски обавезан за установе 
предшколског васпитања о образовања, желели смо да дамо свој допринос у 
праћењу реализације инклузије код нас. У истраживању смо пошли од нових 
законских решења која предвиђају непосредне и посредне видове подршке за 
децу, васпитаче и установе (Службени гласник РС, 63/2010). Циљ нашег рада 
је да одговоримо на питање: Како васпитачи предшколских установа перципи-
рају примену додатне подршке намењене деци са сметњама у развоју. 
Основни задаци истраживања су: 1) утврдити какво је мишљење васпитача о 
примени различитих облика додатне подршке детету са сметњама у развоју, 
дефинисаних законом и Правилником о додатној образовној, здравственој и 
социјалној подршци детету и ученику, 2) испитати  мишљење васпитача о при-
премљености установа и васпитача за реализацију законом предвиђених обли-
ка подршке деци са сметњама у развоју. Као инструмент се користио анкетни 
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упитник од 14 питања, од којих се првих четири односило на опште податке о 
испитаницима, а осталих 10 на мишљење и ставове васпитача о подршци деци 
са сметњама у редовном вртићу. Једну групу питања чинила су она која су  се 
односила на примену предвиђених видова подршке, док се друга група питања 
односила на припремљеност предшколских установа и васпитача за спровође-
ње исте. За потребе овог рада издвојени су и анализирани одговори на четири 
питања из прве  и једно питање из друге групе питања. Популација на коју се од-
носи истраживање обухвата васпитаче који тренутно раде у предшколским уста-
новама на територији западне Србије. Узорак је намерни, односно у узорак су 
ушли само они васпитачи који су имали искуство у раду са децом са сметњама у 
развоју. Узорак је чинило три особе мушког (3,66%) и 79 особе женског пола 
(96,34%). У Табели 1 дата је структура узорка по годинама радног искуства. 

Табела 1. Структура узорка по годинама радног искуства васпитача 

Године радног искуства f % 
До 10 година 13 15,85 
Од 11 до 20 година 36 43,90 
Од 21 до 30 година 22 26,84 
Преко 30 година 11 13,41 

Укупно 82 100,00 
 
Највећи проценат васпитача који су радили или раде са децом са сметња-

ма имају радно искуство од 11 до 30 година (70,74%). У истраживању је кори-
шћена метода теоријске анализе посматраног феномена и дескриптивни метод. 
У обради резултата испитивања мишљења васпитача о примени подршке урађе-
на је дистрибуција фреквенција, затим проценти и кумулативни проценти.                             

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Добијени резултати су класификовани у две групе. Прва група резултата 
односила се на примену Правилником дефинисаних облика подршке, док се 
друга група резултата односила на припремљеност установа и васпитача за ре-
ализацију законом предвиђених облика подршке деци са сметњама у развоју. 

3.1. Примена додатне подршке деци са сметњама у развоју 

Васпитачима је постављено питање: ,,Да ли је у вашој установи доступ-
на додатна подршка за рад са децом са сметњама у развоју“, при чему је треба-
ло да заокруже један од три  одговора. Полазна основа за овако понуђене одго-
воре била је процена истраживача да се највећи обим предвиђене подршке мо-
же обезбедити ангажовањем асистенције или дефектолога, као и да стручне 
службе и тим за инклузију могу само делимично обезбедити исту. Негативан 
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одговор сугерише да су васпитачи препуштени самoсталној процени и органи-
зовању потребне подршке.  

Табела 2. Мишљење васпитача о реализовању додатне подршке                                 
деци са сметњама у развоју 

Одговори f % 
Да (педагошки асистент, дефектолог, пратилац детета)  5 6,10 
Делимично, једино стручна служба и тим за инклузију 
пружају савете 28 34,15 

Не (васпитач је најчешће препуштен сам себи) 49 59,75 
Укупно 82 100,00 

   
Анализа одговора, које смо добили на постављено питање (Табела 2), по-

казала је да само 6,1% васпитача изјављује да је деци са сметњама доступна до-
датна подршка у виду асистенције. Испитаници у 59,75% случаја наводе да  де-
ци подршку пружају само васпитачи, а стручна служба и тим за инклузију се ан-
гажују на пружању подршке у 34,15% случајева. Правилник о додатној обра-
зовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник 
РС, 63/2010) у члану 4, став 2, предвиђа асистенцију (педагошки асистент и пра-
тилац детета) као додатни облик подршке који захтева финансијска средства. 
Први облик астенције су педагошки асистенти, који се ангажују са циљем да 
пруже помоћ и додатну подршку деци, у складу са њиховим потребама и помоћ 
васпитачима и стручним сарадницима у циљу унапређења њиховог рада са де-
цом којој је потребна подршка (тачка 4). Други облик асистенције је пратилац за 
личну помоћ детету као врста непосредне додатне подршке која омогућава лак-
ше функционисање и комуникацију са другима током остваривања васпитно-
образовног рада и других облика активности (тачка 7). И поред тога што посто-
јање сметњи у развоју или било којих других тешкоћа не значи аутоматски и по-
требу за асистенцијом, овај вид подршке се често препознаје као важан сегмент 
инклузивног васпитања и образовања, а као најчешћи разлог његовог изостанка 
наводи се недостатак додатних финансијских средства. Зденка Миливојевић у 
свом раду износи податке који показују да су у Републици Србији ангажована 
173 педагошка асистента на нивоу 72 јединице локалне самоуправе, што је мање 
од половине локалних самоуправа. У општинама у којима су ангажовани педа-
гошки асистенти постоје 72 предшколске установе и 783 основне школе, па је и 
број ангажованих педагошких асистената недовољан за потребе ових локалних 
самоуправа. Од укупно 171 предшколске установе у Републици Србији, у њих 
38 је ангажован педагошки асистент (Миливојевић, 2015).  

Важно је знати да додатне подршке излистане у Правилнику не чине фи-
налну листу подршке коју можемо планирати или обезбедити детету, тако да 
се може предвидети и помоћ од стране дефектолога у оквиру сарадње са спе-
цијалним школама као ресурсним центрима. Циљ рада дефектолога, као члана 
тима за пружање подршке, превенција је и корекција (отклањање или ублажава-
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ње) сметњи и поремећаја у развоју код деце у области: моторичког и когнитив-
ног функционисања; говорно-језичког развоја; интерперсоналне комуникације и 
социјалних интеракција. Смисао  додатне подршке и асистенције је да доприне-
се осамостаљивању детета и престанку потребе за подршком када је то могуће. 

У Закону о предшколском васпитању и образовању у члану 34, наводи се:  
,,Деца са сметњама у развоју остварују право на предшколско васпитање и образо-
вање у васпитној групи, у васпитној групи уз додатну подршку и индивидуални вас-
питно-образовни план и у развојној групи, на основу индивидуалног васпитно-обра-
зовног плана, у складу са Законом. Предшколска установа која је уписала дете са 
сметњама у развоју може да утврди потребу за пружањем додатне образовне, здрав-
ствене или социјалне подршке и у том случају упућује захтев изабраном лекару над-
лежног дома здравља, односно интерресорној комисији за процену тих потреба и за 
пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, коју утврђује 
интерресорна комисија“ (Службени гласник РС, бр. 18/2010).  

И Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику, у члану 4 (тачка 2), предвиђа могућност примене Индивиду-
алног образовног плана (ИОП) као додатног вида подршке, а какво му је место 
у систему подршке и колико је он и примењен у пракси види се из одговора 
васпитача на наше питање „Да ли сте у раду са децом са сметњама у развоју 
имали прилике да користите или сamo да се упознате са Индивидуалним обра-
зовним планом“. Испитаници су се определили за један од три понуђена одго-
вора (Табела 3). 

Табела 3. Процена васпитача о примени  Индивидуално образовног плана                
у васпитно-образовном раду 

Одговори f % 
Да, учествовао сам у изради и примени плана 
прилагођавања и ИОП-а. 8 9,76 

Да, прошао сам обуку, али не и практичну примену 
ИОП-а 17 20,73 

Не, нисам имао прилику да учествујем у обуци, изради и 
примени ИОП-а 57 69.51 

Укупно 82 100.00 
          
Резултати нашег истраживања показују да чак 90,24% васпитача из нашег 

узорка није у свом раду примењивало Индивидуални образовни план као вид 
подршке у раду са децом са сметњама, али да је 20,73% васпитача прошло по-
требну обуку за овај вид подршке. Чак 69,51% васпитача изјављује да није про-
шло потребну обуку и да није учествовало и изради и примени ИОП-а. На наш 
захтев који је гласио ,,Уколико у свом раду нисте прошли обуку и не примењу-
јете ИОП као вид подршке деци са сметњama наведите разлоге за то“ нико од 
васпитача није навео да је Индивидуални образовни план нефункционалан или не-
користан у раду са децом. Као најчешћи разлог за изостанак овог вида подршке 



Максимовић, Ј.: Подршка деци са сметњама у развоју у инклузивном вртићу 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 169–182 

 

 176 

испитаници су наводили: недовољну оспособљеност васпитача за израду и приме-
ну ИОП-а; недостатак сарадње са стручним службама; недостатак времена и сл. 

Када се васпитач  током рада у групи  сретне са ситуацијом да дете спо-
рије напредује и не постиже очекивани напредак, дужан је да, у сарадњи са 
стручном службом сагледа разлоге због којих се то дешава, тј. да идентифику-
је препреке напредовању и потом планира и предузме мере прилагођавања које 
ће их ублажити или отклонити. Један од важних облика подршке је израда раз-
војног документа, Индивидуалног образовног плана (ИОП), који омогућава де-
тету да напредује до нивоа примереног његовим способностима. Овај доку-
мент укључује сарадњу свих партнера (родитеља, васпитача, стручне службе, 
Интересорне комисије), фокусира стратегије васпитања и образовања и осигура-
ва бележење података (Мрше, Јеротијевић, 2012). Израда Индивидуалног обра-
зовног плана је дугорочан процес у коме учествује тим који је састављен од ро-
дитеља детета, васпитача, стручних сарадника и стручњака различитих профила 
у зависности од тешкоће коју дете има. Постоје и мишљења да за децу пред-
школског узраста, као и за ученике у првом и другом разреду основне школе, 
није препоручљиво журити са писањем ИОП-а, већ треба тежити да се израђује 
детаљно осмишљен и систематично примењиван план прилагођавања (Мрше, 
Јеротијевић, 2012). Ипак, треба имати на уму да је детаљно разрађен план прила-
гођавања, уствари неформалан облик ИОП-а са прилагођеним програмом.  

Табела 3. Процена васпитача о примени  асистивне технологије у раду                      
са  децом са сметњама у развоју 

Одговори f % 
Да, користим асистивну технологију 6 7,32 
Не, не користим средства асистивне 
технологије 76 92,68 

Укупно 82 100,00 
 
Правилник о додатној подршци, у члану 4. (став 2), предвиђа и обезбе-

ђивање обуке за децу и ученике за коришћење Брајевог писма самостално кре-
тање, коришћење средстава асистивне технологије, знаковног језика или дру-
гих алтернативних начина комуникације (Службени гласник РС, 63/2010). На 
наше питање ,,Да ли сте у свом раду користили или користите средства аси-
стивне технологије“ само мали број васпитача (7,32%) је одговорило потврдно. 
Асистивна технологија је збирни назив, који укључује асистивна, адаптивна и 
рехабилитациона средства за децу и особе са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом. Такође укључује и процес избора, проналажења и коришћења тих сред-
става. Она представља инструменте и стратегије које делују тако да омогућава-
ју употребу технологије свој деци, као и да ,,потпомажу“ узајамно деловање и 
процес учења, због чега има важну улогу у реализацији инклузивног система 
васпитања и образовања (Scherer, Vanbiervliet, 2005; Reichle, 2011). Лазор 
Мирјана наводи да асистивна технологија обухвата инструменте, апарате, 
средства и уређаје које деца користе да би обавила задатке које иначе не би 
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могла да обаве. Уз то, асистивна технологија обухвата алатке помоћу којих те 
задатке могу да обаве лакше, брже и боље. Ти инструменти могу да буду инду-
стријски производи или алатке из домаће радиности – од једноставних хватаљ-
ки за оловку, до скупоцене опреме као што су инвалидска колица или рачуна-
ри (према: Максимовић, Станимировић, 2013).  

3.2. Припремљеност васпитача за реализацију подршке деци                                
са сметњама у развоју 

Поред услова за пружање додатне подршке који се односе на споља-
шњу, али и на унутрашњу организацију васпитних установа у којима се реали-
зује инклузивно васпитање и образовање, неопходна је и адекватна припрема 
васпитача за те активности. 

Табела 3. Процена васпитача о припремљености за пружање подршке 
Одговори f % 

Да, базично образовање је пружило добру основу за рад 13 15,85 
Да, базично образовање и похађање семинара 14 17,07 
Да, захваљујући стручним семинарима 6 7,31 
Не, мислим да нисам довољни припремљен 49 59,75 

Укупно 82 100,00 
 
На наше питање ,,Мислите ли да сте довољно припремљени и едуковани 

за пружање подршке деци са сметњама у развоју“ већина васпитача (59,75%)  
је одговорила негативно (Табела 3). Увођење инклузивног система васпитања 
и образовања у нашој земљи довело је и до промене у курикулумима настав-
них премета за васпитаче и учитеље на основним академским студијама, али се 
поставља питање у којој мери они доприносе развоју потребних компетенција. 
Анализа програма иницијалног образовања  учитеља показала je да они не до-
приносе развоју компетенција и припремљености учитеља за инклузивно обра-
зовање. Учесници истраживања као основне препреке припреми за тај процес 
опажају неадекватне студијске програме, нефункционалну стручну праксу и 
негативне ставове универзитетских наставника према инклузивном образова-
њу (Мацура Миловановић и сар., 2011). 

И постојећи програм стручног усавршавања васпитача у области инклузив-
ног образовања свакако представља помак у погледу њиховог додатног усаврша-
вања у овој области. Ипак, та обука је још увек недовољна, што са негативним ис-
куствима која имају из рада са децом са сметњама, може утицати на развој нега-
тивних ставова према овој деци и њиховом укључивању у редовне предшколске 
установе. Нека истраживања (Norwich, Avramidis, 2002) указују на то да је адекватна 
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информисаност наставника и квалитетна, континуирана обука за рад са децом са те-
шкоћама у развоју начин да се њихови ставови промене и буду позитивни.  

Најчешће дилеме и страхови васпитача који први пут учествују у инклу-
зији се огледају у чињеници да: васпитачи сматрају да нису припремљени за 
рад са децом ометеном у развоју; нису довољно професионално компетентни; 
немају мотивацију јер су се пре свега школовали да раде са децом типичног 
развоја и не виде своје место у процесу образовања деце ометене у развоју                
(Dowining, 2000; Сретенов, 2008). Резултати анализе новог концепта пружања 
подршке деци са сметњама  показују да иако институције нису спремне за про-
мене и недостаје неопходна интерресорна сарадња, деца и њихови родитељи, 
који сада у значајној мери сами носе одговорност за подршку својој деци, ви-
ше су него спремни за промене. Тако долазимо до два супротна виђења проце-
са укључивања деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у редовно васпи-
тање и образовање. За институционалне актере који су одговорни за пружање 
подршке процес је превише брз, није у потпуности припремљен и они сматрају 
да им се пружа недовољно подршке. За децу и родитеље процес је спор, јер де-
ца расту и сваки пропуштен дан да се подржи њихов развој неминовно ће нега-
тивно утицати на њих. Дакле, упркос напорима да се развије нови концепт до-
датне подршке још увек мали број деце стварно и добија подршку која им је 
потребна (Михајловић и сар., 2013). 

ЗАКЉУЧАК 

Процес укључивања деце са сметњама и тешкоћама у развоју у редовне 
васпитне групе изузетно је сложен и условљен је бројним факторима који се 
тичу не само услова у вртићима већ и ширег друштвеног контекста (фи-
нансијски услови, ставови који у друштву постоје према овој деци, организа-
ција и повезивање различитих друштвених система, законска регулатива у овој 
области, јасно дефинисане смернице за реализацију инклузивног образовања). 
Сви ови фактори се у различитој мери могу позитивно или негативно одразити 
на квалитет укључивања и пружања додатне подршке овој деци. Процена по-
требе за додатном подршком заснива се на целовитом и индивидуализованом 
приступу, али и на једнаким могућностима у сагледавању потреба детета, са 
циљем да се пружањем одговарајуће подршке омогући друштвена укљученост 
кроз приступ правима, услугама и ресурсима (Правилник о додатној обра-
зовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику). Добијени резул-
тати приказаног истраживања показују да предшколске установе, шест година 
након доношења законских и подзаконских аката који дефинишу инплемента-
цију инклузивног образовања, још увек нису адекватно припремљене за пру-
жање неопходних, законом загарантованих  видова подршке деци са сметњама 
у развоју (недостаје стручна помоћ и помоћ у виду асистенције; изостаје изра-
да плана прилагођавања и рад по Индивидуално образовном плану; нису пре-
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познате предности и  не користе се асистивне технологије). Такође, истражива-
ње показује да васпитачи још увек нису адекватно припремљени за рад са де-
цом са сметњама у развоју, што се поклапа и са резултатима до којих су дошли 
други истраживачи. У циљу превазилажења проблема и унапређења инклузив-
не праксе потребне су промене  на нивоу организације предшколских установа 
и њихове сарадње са локалном заједницом. Неопходно је да васпитачи још у 
току иницијалног образовања стекну потребне компетенције за рад са децом са 
сметњама, што поред усвајања предвиђених знања укључује и конкретну обу-
ку за пружање додатне подршке.                               

 
 



Максимовић, Ј.: Подршка деци са сметњама у развоју у инклузивном вртићу 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 169–182 

 

 180 

 
Литература 

 
Acedo, C. (2008). Educación inclusive: superando los límites, Perspectivas, vol. 

XXXVIII, No 1, UNESCO, Francia, 3–15. 
Beckett, A. (2009). ‘Challenging Disabling Attitudes, Building an Inclusive 

Society’: Considering the Role of Education in Encouraging Non-Disabled Children to 
Develop Positive Attitudes Towards Disabled People, British Journal of Sociology of 
Education, 30(3), 317–329. 

Booth, T. (2000). Meeting Special and Diverse Educational Needs. Helsinki: 
Making Inclusive Eduction a Reality.classroom. Westminster: Teacher Created 
Materials. 

Cook, B., Tankerslay, M. and T. Landrum (2009). Determining evidence-based 
practice in special education, Exceptional Children, 75(3), 365–383. 

Daniels, E. and K. Stafford (2001). Integracija dece sa posebnim potrebama. 
Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju. 

Dowining, J. (2000). Including Students with Severe and Multiple Disabilities in 
Typical Classrooms. Paul H. Brookes Publishing. 

Norwich, B. and E. Avramidis (2002). Teachers' attitudes towards 
integration/inclusion: A review of the literature, European Journal of Special Needs 
Education, 17(2), 129–147. 

 Nutbrown, C., Clough, P. and F. Atherton (2013). Inclusion in the Early Years. 
Education at Sage: Great Britain. 

Radó, P. and P. Lazetic (2010). Rapid assessment of the implementation of 
inclusive education in Serbia, UNICEF. 

Reichle, J. (2011). Evaluating Assistive Technology in the Education of Persons 
with Severe Disabilities, Journal of Behavioral Education, 20(1), 77–85. 

Scherer, M., Sax, C., Vanbiervliet, A., Cushman, L. and J. Scherer (2005). 
Predictors of assistive technology use: The importance of personal and psychosocial 
factors, Disability & Rehabilitation, 27(21): 1321–1331. 

Закон о основама система образовања и васпитања. Службени гласник Ре-
публике Србије, бр. 72, 2009.  

Закон о предшколском васпитању и образовању. Службени гласник Репу-
блике Србије, бр. 18, 2010.  

Којић, М. и З. Марков (2011). Инклузивна пракса – педагошки модел подр-
шке детету са сметњама у развоју у вртићу, Зборник радова Високе школе струков-
них студија за образовање васпитача у Кикинди, 6(1), 20–33. 

Максимовић, Ј. и Б. Јаблан (2011). Карактеристика и улога игре код деце са 
сметњама у развоју, Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 14(13),  
313–324. 

http://www.amazon.co.uk/Cathy-Nutbrown/e/B001H9TWV6/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Peter+Clough&search-alias=books-uk&field-author=Peter+Clough&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Frances+Atherton&search-alias=books-uk&field-author=Frances+Atherton&sort=relevancerank


Максимовић, Ј.: Подршка деци са сметњама у развоју у инклузивном вртићу 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 169–182 

 

 181 

Максимовић, Ј. и Д. Станимировић (2013). Примена асистивне технологије 
у инклузивном образовању, Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 
16(15), 367–374. 

Мацура Миловановић, С., Гера, И. и М. Ковачевић (2011). Припрема буду-
ћих учитеља за инклузивно образовање у Србији: тренутно стање и потребе, Збор-
ник Института за педагошка истраживања, 43(2), 208–222. 

Миливојевић, З. (2015). Анализа правног оквира и актуелног статуса и 
праксе педагошких асистената. Тим за социјално укључивање и смањење сирома-
штва, Влада Републике Србије. 

Михајловић, М., Дувњак, Н., Радивојевић, Д., Павловић, Б. и Д. Шарошко-
вић (2013). Истраживање образовна, здравствена и социјална подршка деци са 
сметњама у развоју и инвалидитетом – анализа новог концепта и његове примене 
у три средине. Београд: Центар за интерактивну педагогију. 

Мрше, С. и М. Јеротијевић (2012). Приручник за планирање и писање инди-
видуалног образовног плана. Београд: Министарство просвете, науке и техноло-
шког развоја Републике Србије. 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци дете-
ту и ученику. Службени гласник Републике Србије, бр. 63, 2010. 

Радојевић, Б. (2011). Развој детета. У: М. Митић, Б. Радојевић, С. Хрњица,  
Н. Жегарац, М. Стефановић, Л. Вељковић, В. Рајовић, Б. Пипер и М. Радовић 
(прир): Деца са сметњама у развоју – потребе и подршка. Београд: Републички за-
вод за социјалну заштиту, 13–23. 

Рајовић, Р. (2009). IQ детета-брига родитељ. Нови Сад: Менса. 
Сретенов, Д. (2008). Креирање инклузивног вртића – деца ометена у развоју 

у предшколској установи. Београд: Центар за примењену психологију. 
 Станчић, М. и З. Станисављевић-Петровић (2013). Мишљење васпитача о 

користима од инклузије и начинима њеног остваривања, Специјална едукација и 
рехабилитација, 12(3), 353–369.  

Хрњица, С. (2011). Дете са сметњама у развоју. У: М. Митић, Б. Радојевић,  
С. Хрњица, Н. Жегарац, М. Стефановић, Л. Вељковић, В. Рајовић, Б. Пипер и М. 
Радовић (прир.): Деца са сметњама у развоју – потребе и подршка. Београд: Репу-
блички завод за социјалну заштиту, 31–37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Максимовић, Ј.: Подршка деци са сметњама у развоју у инклузивном вртићу 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 169–182 

 

 182 

Doc. Dr JASNA MAKSIMOVIC 
University of Kragujevac, Teacher-training Faculty of Uzice 

SUPPORT FOR CHILDREN WITH DISABILITIES IN AN INCLUSIVE 
KINDERGARTEN 

Summary 

Early and preschool education of children with disabilities is a very important 
part of their entire education. In order to support their development within the system of 
inclusive education, our country started to develop a system of additional educational, 
health and social support by the adoption of bylaws, in-training and other activities. The 
problem of our research was to examine the functional feasibility of anticipated forms of 
support, as well as preparedness of preschool teachers for their implementation. The 
research was conducted in preschool institutions placed on the territory of West Serbia, 
on the sample of 82 preschool teachers who had worked with children with disabilities. 
For the purpose of this research a questionnaire was designed containing questions 
related to the implementation of the proposed and by the Regulations defined forms of 
support to children with disabilities, as well as to the preparation of teachers for the 
implementation of the proposed support measures. The results show that the preschool 
institutions, six years after the laws that introduced the inclusion were brought, still are 
not adequately prepared to provide additional support to children with disabilities. The 
research has shown that teachers who work with these children are not sufficiently 
trained and that they lack an adequate system support. 

Keywords: preschool institution, inclusive education, direct/indirect support to 
children with disabilities. 
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НЕКИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ИКТ У 
ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ∗ 

Апстракт: Нови век је донео ново друштвено окружење и свеприсут-
ност информатичко-комуникативних технологија (ИКТ). Такво окружење се 
рефлектује и на образовање најмлађих. Бројни су изазови примене ИКТ у 
предшколском образовању: од сврсисходности, преко (не)постојећих ИКТ 
компетенција васпитача до неоспорне интеграције ИКТ у свакодневним жи-
вотима деце. Овај рад представља допринос разматрању неких аспеката 
примене ИКТ у предшколском образовању.  

Кључне речи: ИКТ, предшколско образовање, ИКТ писменост,ИКТ 
компетенције. 

1. ШТА СУ ИКТ И ЗАШТО СУ ВАЖНЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ? 

Пробој напредних, информатичко-комуникационих технологија (ИКТ) у 
све области модерног друштва је евидентан. ИКТ су у 21. веку постале део сва-
чије свакодневице, па и деце предшколског узраста. Сасвим је разумљиво да се 
новонастале друштвене промене морају рефлектовати и на образовање, па са-
мим тим и на предшколско образовање. 

При разматрању употребе ИКТ од стране деце предшколског узраста, 
првенствено се јавља питање да ли ИКТ уопште треба користити у образовању 
у том узрасту? Могу ли ИКТ представљати опасност за децу и који су ризици 
коришћења ИКТ од стране деце предшколског узраста? С друге стране, посто-
је ли предности употребе ИКТ у том узрасту, и да ли су оне довољне да би се 
оправдала интеграција ИКТ у пракси предшколског образовања (Арсовић, Ми-
линковић, 2014)? 

На почетку било би потребно разјаснити шта се све подразумева под пој-
мом ИКТ. Усталило се мишљење да су информатичко-комуникационе техноло-

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије. 
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гије првенствено рачунарска технологија. Међутим, ИКТ се могу дефинисати 
као „било шта што омогућава добијање информација, међусобну комуникацију 
или оно што омогућава било какав утицај на окружење кроз коришћење рачунар-
ске, електронске или дигиталне опреме“. У образовању у предшколском узрасту 
термин ИКТ може да подразумева рачунарски хардвер и/или софтвер, дигиталне и 
видео камере, интернет, друштвене мреже, телекомуникационе алате, програмира-
не играчке, мобилне телефоне и таблете, као и многе друге уређаје и ресурсе. 

Разлози за употребу ИКТ у образовне сврхе у предшколском узрасту су 
бројне и могуће их је класификовати у неколико група. Досадашња истражива-
ња указују на најмање три разлога зашто су ИКТ битне у образовању у раном 
узрасту: (1) већ постоји утицај ИКТ на друштво и (образовно) окружење нај-
млађих; (2) ове технологије пружају нове могућности за развијање и јачање 
бројних аспеката образовне праксе у предшколском узрасту; (3) постоји подр-
шка и интерес у целокупном сектору образовања за интеграцију ИКТ у обра-
зовну политику, наставни план и програм, али и саму наставну праксу. Међу-
тим, постоји јасан став да увођење и коришћење ИКТ у образовању у овом уз-
расту треба да се заснива на јасном разумевању сврхе, практичне примене и 
друштвеног контекста образовања у предшколском узрасту. 

Такође, ИКТ се могу сматрати релевантним за предшколско образовање 
у светлу два различита аспекта: 

– употреба у сврху технолошког образовања деце (стицање тзв. „техно-
лошке/ИКТ писмености“); 

– ИКТ као подршка учењу деце (у оквиру прописаног програма). 

1.1. Постојећи утицај ИКТ на образовно окружење најмлађих 

ИКТ постаје свеприсутна компонента физичког и друштвеног окружења 
најмлађе деце. То је важан део како приватних тако и професионалних живота 
већине људи, укључујући и оне који утичу на процес учења и развој младих и 
деце и укључени су у њега (било као родитељи, чланови породице, васпитачи, 
наставници или едукатори у детињству). У литератури су честе расправе о то-
ме да образовна искуства деца у раном детињству треба да буду повезана и да 
утичу на искуства из ширег окружења (спољног света). Дакле, ИКТ су важне у 
предшколском образовању јер већ утичу на животну и образовну средину деце 
млађег узраста (Арсовић, 2011). Међу експертима постоји очигледно слагање 
да је неопходно да се улога и потенцијал ИКТ у предшколске образовне сврхе 
критички испитају и да добијени резултати буду путоказ за будући развој и да-
ље пробоје у овој области.  
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1.2. ИКТ и нове могућности у предшколској образовној пракси 

Други разлог због којег су ИКТ битне у предшколском образовању од-
носи се на могућности које ове технологије нуде: 

– могућност да подрже и унапреде искуства деце у учењу и игрању;  
– могућност да подрже и ојачају професионално учење и развој свих 

учесника у образовном процесу и 
– могућност да подрже и ојачају односе и комуникацију између пред-

школских установа, родитеља и других особа укључених у образова-
ње на овом узрасту. 

Сви планови за увођење и примену ИКТ од стране деце и одраслих у 
предшколском образовању треба да су утемељени на јасном разумевању сврхе, 
практичне примене и друштвеног контекста образовања у овом узрасту. 

2. КАКВУ УЛОГУ МОГУ ИМАТИ ИКТ У ПРЕДШКОЛСКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ? 

Препознатљиви су различити начини на које ИКТ могу допринети ак-
тивностима, улогама и искуственим односима деце и одраслих у предшкол-
ском образовном окружењу. Табела 1 приказује неке од начина на које ИКТ 
могу бити део образовања у раном детињству. Ови примери су изведени из 
разматране литературе и досадашњих истраживања у овој области. 

Табела 1. Примери практичне употребе ИКТ у предшколском образовању 

УЛОГЕ ИКТ ПРИМЕРИ УПОТРЕБЕ/АКТИВНОСТИ 

Деца користе ИКТ у својој игри 
или учењу (заједно са вршњацима 

или са одраслима). 

Деца користе рачунаре за играње игара, 
слушање прича или цртање слика. 

Деца користе ИКТ опрему у групним играма 
или у активностима са играњем улога. 

Деца и васпитачи заједно користе 
ИКТ у сврху унапређења учења 

код деце. 

Коришћење интернета за проналажење 
информација и/или ресурса изазива 

интересовање деце за одређену тему или 
идеју. 

Деца и васпитачи заједно користе 
ИКТ да документују и размотре 

напредак у учењу или да 
информације о томе поделе са 

родитељима или другим 
васпитачима. 

 
Снимање и заједничко разматрање 

дигиталних фотографија, видеа или аудио-
снимака активности у образовном окружењу 

или њихово дељење са родитељима. 
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УЛОГЕ ИКТ ПРИМЕРИ УПОТРЕБЕ/АКТИВНОСТИ 

Васпитачи и деца користе ИКТ за креирање 
портфолија рада и напретка деце, који ће 
користити за процену развоја и напретка у 

учењу. 

Васпитачи користе ИКТ за 
планирање, администрацију и 
управљање информацијама. 

Васпитачи развијају индивидуалне планове 
учења за децу или користе рачунарски 

креиране шаблоне да планирају, документују 
и прате напредак деце у учењу. 

Креирање базе података за праћење важних 
информација о деци и њиховим породицама. 

УЛОГЕ ИКТ ПРИМЕРИ УПОТРЕБЕ/АКТИВНОСТИ 

Васпитачи уче да користе ИКТ – 
учење кроз ИКТ. 

Васпитачи уче да користе ИКТ кроз курсеве 
свог иницијалног образовања. 

Васпитачи користе ИКТ (online образовне 
курсеве) за своје професионално 

усавршавање. 
Васпитачи уче да користе технологију с 
децом у њиховом образовном окружењу. 
Васпитачи користе ИКТ да документују 
своју праксу или користе ИКТ као део 
програма стручног усавршавања. 

Деца и васпитачи користе ИКТ за 
комуникацију, размену идеја и 

информација са другим 
васпитачима, родитељима или 

истраживачима. 
 

Коришћење видео конференција, skype, online 
дискусионих група, е-mail или друштвених 

мрежа за комуникацију с другим 
васпитачима, родитељима или 

истраживачима, или за дељење вести и 
информација у вези са дешавањима у 

образовној институцији (вртићу, школи). 
Деца и васпитачи користе телефоне, 

електронску пошту или друштвене мреже да 
остану у контакту са родитељима који нису у 
могућности да дођу у вртић (нпр. родитељи 

који су на послу током дана). 
Користе телефоне, е-mail или друштвене 
мреже да остану у контакту са децом и 
њиховим породицама у удаљеним или 

сеоским срединама. 
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2.1. Развој ИКТ способности у сектору предшколског образовања 

Издвајају се две кључне идеје о развоју ИКТ способности у области 
предшколског образовања (Brooker, 2003; Downes, Fatouros, 1995; O'Hara, 2004; 
Sheridan, Pramling Samuelsson, 2003; Siraj-Blatchford, Whitebread, 2003). Прва 
идеја односи се на децу, тј. на могућности развијања ИКТ способности и „ИКТ 
писменост“ код деце, у оквиру предшколског образовања. Друга идеја је да се 
предшколски васпитачи подрже у развијању својих ИКТ компетенција и писме-
ности. Сугерише се да васпитачу треба омогућити потребну помоћ да постане 
способан, компетентан и информисан о образовној улози и потенцијалу ИКТ, 
као и да му је потребна подршка да би искористио могућности које ИКТ пружа 
за унапређење свих аспеката образовне праксе у предшколском образовању (Ka-
las, Skodackova, 2012). 

ПОДРШКА ИКТ СПОСОБНОСТИМА И ИКТ ПИСМЕНОСТИ ДЕЦЕ 

ИКТ су део свакодневног окружења деце и имају велики утицај на све 
животне аспекте, тако да се данас узимају „здраво-за-готово“. 

„Деца данас живе у комуникационо засићеном окружењу. Модели комуни-
кације са којима се сусрећу у свакодневном животу укључују [...] читав низ 
електронских и дигиталних видова комуникације [...] постоје електронски об-
лици комуникације у спољашњем окружењу, на улицама као банкомати или у 
супермаркетима и још много тога“ (Siraj-Blatchford, Siraj-Blatchford 2003: 4). 

Извесно је да ће ИКТ и надаље бити значајно присутне у образовним 
окружењима током читавог школовања деце, као и у њиховим будућим живо-
тима. Да би били пуноправни и способни учесници у свим својим окружењима 
(образовним, професионалним...), аутори попут Siraj Blatchford и Whitebread 
сматрају важним да деца од раног доба треба да развијају „технолошку писме-
ност“, коју дефинишу као: „нови облик писмености, али онај за који се све ви-
ше сматра да представља суштину наставног плана и програма у 21. веку, било 
да је у питању општи или прилагођени наставни план и програм“ (Siraj- 
Blatchford, Whitebread 2003: 1). 

У многим земљама наставни планови и програми подржавају овај став. 
Тако се у Великој Британији наводи да, као део предшколског образовања, де-
ца треба да спознају и идентификују свакодневну употребу технологије, као и 
да треба да имају могућност коришћења ИКТ за подршку свом учењу (Becta, 
2004). Слично томе, шведски аутори Sheridan и Pramling-Samuelsson тврде: 

„Баш као што је право сваког детета да постане писмено, оно треба да има 
право да постане искуснији корисник ИКТ. Деца треба да [...] искусе ИКТ 
као средство са великим могућностима за комуницирање и проналажење/де-
љење информација“ (Sheridan, Pramling Samuelsson 2003: 267). 
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Downes и Fatuoros (1995) истичу да би деца била ефикасна у доживот-
ном учењу и усавршавању, мораће да буду писмена у комуникацији на начин 
на који то захтева њихова култура. Они морају да буду у стању да направе и 
осмисле „текстове“ (без обзира да ли су они у штампаној, електронској или 
мултимедијалној форми). За децу предшколског узраста то би могло да значи 
развијање вештина у коришћењу слике и звукова за пренос информација, идеја 
и осећања. Мултимедијални ИКТ алати поседују бројне могућности за то. Уче-
ници у информационом добу ће такође морати да развијају организационе ве-
штине и способности анализирања информација (Downes, Fatuoros, 1995). Ува-
жавање начина на који ИКТ и друге мултимедијалне технологије обликују ове 
информације јесте важан део овог процеса. Међутим, ученици неће бити само 
конзументи информација – они ће такође бити креатори информација (Downes, 
Fatuoros, 1995). У случају предшколске деце то може укључити посредство 
електронских медија за бележење информација, идеја и осећања о себи, својим 
активностима и својој средини, као и за дељење тих података са другима 
(првенствено вршњацима, родитељима и васпитачима). 

ПОДРШКА ИКТ СПОСОБНОСТИМА И ИКТ ПИСМЕНОСТИ 
ВАСПИТАЧА 

Кроз литературу је снажно подржана идеја да развој ИКТ компетенција 
у предшколском образовању треба да је чврсто утемељена у постојећим зна-
њима о учењу и развоју у раном детињству (Kalas, Skodackova, 2012). 

Социолошко-културни приступ образовању у раном детињству, који има 
Whāriki, наглашава кључну улогу друштвено и културно-посредованог учења, 
као и реципрочних и одговорних односа деце са одраслима, местима и ствари-
ма укљученим у процес учења. Ово сугерише да одговарајући приступ за при-
мену ИКТ у предшколском образовању обухвата развој ИКТ способности и 
„ИКТ писмености“ код значајних особа у животима деце, укључујући васпитаче, 
родитеље, старатеље, тако да ови људи могу да донесу исправне и ваљане одлу-
ке о употреби ИКТ у раду са децом (заједно са децом или у независном раду де-
це). Многи аутори дискутују о потреби да васпитачи имају добро развијена схва-
тања о улози и потенцијалима ИКТ, као подршке у предшколском образовању, 
али и практичне вештине, тј. да знају како да на најбољи начин искористе техно-
логију (O’Hara, 2004; O’Rourke, Harrison, 2004; Patterson, 2004; Siraj-Blatchford, 
Whitebread, 2003). Истовремено, друга истраживања указују да је искуство деце 
(или недостатак искуства) са употребом ИКТ код куће важан фактор за васпита-
ча, који се мора узети у обзир у планирању коришћења ИКТ-а у предшколском 
образовању (Brooker, Siraj-Blatchford, 2002; Downes, 2002). Коначно, студије 
случаја истичу улогу ИКТ-а у пружању подршке учешћа родитеља у образовању 
њихове деце (et. al., 2002; Whalley, the Pen Green Centre Team, 2001). 
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Досадашња истраживања показују да међу васпитачима постоје разли-
чити интереси, способности, уверења и мишљења о примени ИКТ у предшкол-
ском образовању. Слични налази у школском сектору често су доводили до 
приказивања наставника као технофобичних или технички некомпетентних. 
Међутим, Dawes (1999) истиче да разлози због којих употреба ИКТ не може 
доћи до пуног, очекиваног изражаја могу бити мање повезани са стереотипним 
погледом на васпитаче као на технички застрашене, неспособне и невичне, већ 
су пре резултат (лоших) професионалних процена о адекватној употреби ИКТ 
у образовним установама (O’Hara 2004: 17). 

Други контекстуални фактори који објашњавају слабо и недовољно ко-
ришћење ИКТ-а у предшколском образовању могу бити: ограничене могућно-
сти за обуку наставника у коришћењу ИКТ; недовољна/неодговарајућа опрема 
или недостатак средстава за куповину опреме; одсуство стално присутне 
техничке подршке; недостатак времена да се развије ИКТ-интегрисана настава 
или образовне активности (O’Hara, 2004). Међутим, ако је васпитачима потреб-
но обезбедити  опрему, одговарајућу обуку и време за креирање материјала, он-
да таква подршка мора бити у складу са ставовима и уверењима васпитача о уче-
њу и развоју детета (Арсовић, 2011). Ти ставови морају бити у првом плану пру-
жања ИКТ подршке и технолошког професионалног развоја овог сектора. 

Већина новије литературе о ИКТ у предшколском образовању усваја 
„напредни“ поглед на васпитача који подразумева да је васпитач професиона-
лац са пресудном улогом у доношењу одлука о подршци искуствима са ИКТ 
деци предшколског узраста. Коме је, стога, потребна подршка да развије своје 
ИКТ способности и писменост? Развој ИКТ способности и писменост васпита-
ча не значи само оспособљавање у коришћењу технологије и стицање вешти-
нама у раду са различитим облицима ИКТ. То, такође, значи пружање прилике 
васпитачима да сазнају више о: 

– могућностима ИКТ у новим начинима комуницирања, тражења и ру-
ковања информацијама, као и у интеракцији са околином и другим 
људима; 

– актуелним истраживањима и ставовима проистеклим из њих о улози 
и утицају коришћења ИКТ за подучавање деце, игру и развој, и  

– примерима праксе других предшколских васпитача и начинима на 
које су користили ИКТ да подрже дечје учење или игру, као и да оја-
чају односе између деце, васпитача и породице. 

Развијање ИКТ способности и писменост васпитача подразумева и омо-
гућавање препознавања могућих начина коришћења ИКТ као подршке образо-
вању у предшколском окружењу (Downes, Fatouros, 1995). 
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3. ИКТ И ДЕЦА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА – КЉУЧНА ПИТАЊА 

Истичу се неки кључни проблеми о примени ИКТ у предшколском обра-
зовању, а следећа питања осликавају неке од њих: 

– Зашто користити ИКТ у раду са децом? 

– Који су субјективни ризици или недостаци коришћења ИКТ у образо-
вању предшколске деце? 

– Које су потенцијалне и стварне предности коришћења ИКТ у образо-
вању предшколске деце? 

Stephen и Plowman (2002) указују да у постојећој литература постоје 
бројне тврдње које указују на користи, и на потенцијалне ризике употребе ИКТ 
у предшколском образовању (углавном у смислу употребе рачунара). Међутим, 
Stephen и Plowman сматрају да су „докази засновани на већини ове литературе 
слаби“, те да се ова литература више ослања на тврдње него на емпиријска ис-
траживања и да рециклира ограничен број старијих студија. 

Ово је првенствено због чињенице да је, осим студија „посматрања по-
нашања“ или „ефеката“, већина истраживања која испитује вредност коришће-
ња ИКТ у раду с предшколцима релативно нова. Новија истраживања имају 
тенденцију да сагледавају употребу ИКТ од стране деце из социолошко-
културне перспективе. Овај приступ препознаје да је интеракција деце са ИКТ 
уграђена у шири контекст интеракције с њиховом свеукупном животном сре-
дином и другим особама, укључујући и њихове вршњаке и одрасле. Како су 
други аутори приметили, проблем је понекад представљен кроз једноставно 
питање: да ли деца треба да користе рачунаре или не? Међутим, из досада-
шњих истраживања проистекао је општи став да је корисније поставити пита-
ња: Шта је одговарајућа и смислена употребе технологије у предшколском 
образовању? И како да васпитачи искористе предности и могућности ових ала-
та за унапређивање учења и развоја деце, избегавајући потенцијалне проблеме 
(Van Scoter, et. al. 2001). 

4. ЗАШТО КОРИСТИТИ ИКТ У РАДУ СА ДЕЦОМ 
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА? 

У вези са ИКТ и њеном употребом од стране деце, већина људи се пита 
да ли ИКТ уопште треба користити у раду са децом предшколског узраста? 
Могу ли ИКТ представљати опасност за децу? Који су ризици и опасности ко-
ришћење ИКТ од стране деце? С друге стране, постоји ли корист од употребе 
ИКТ у образовању на овом узрасту и да ли је довољна да би се оправдала инте-
грација ИКТ у предшколској образовној пракси?  
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Све већа укорењеност ИКТ навела је поједине родитеље и наставнике да 
доведу у питање однос ИКТ са когнитивним, емоционалним, друштвеним и 
развојним потребама деце (Stephen, Plowman 2003: 4). Како већина литературе 
и истраживања под употребом ИКТ подразумева коришћење рачунара, то су, у 
већини случајева, расправе у вези с поменутим питањима концентрисане на 
коришћење рачунара и рачунарских игара у предшколском узрасту.  

Посебну пажњу, у вези с употребом рачунара од стране деце, захтевају 
следећа питања: 

– штетни физички ефекти дужег коришћења рачунара; 
– негативни утицаји на друштвени развој детета (забринутост да упо-

треба рачунара може подстаћи асоцијално понашање, укључујући 
изолацију или агресивно понашање); 

– забринутост да употреба рачунара може ометати неке аспекте когни-
тивног развоја детета; 

– забринутост због изложености деце неодговарајућем садржају (нпр. 
сексуалне или насилне природе, неприкладним културним или 
друштвеним стереотипима) и 

– забринутост да употреба рачунара може истиснути друге, важне 
образовне активности и игру. 

Већина аутора слаже се да предшколски васпитачи треба да буду свесни 
расправа о коришћењу ИКТ од стране деце, као и потреба да се сачува здравље 
и неометан развој деце, посебно у погледу употребе десктоп рачунара. 

4.1. Како ИКТ може побољшати предшколско образовно окружење? 

Критичари употребе ИКТ у предшколском узрасту имају тенденцију да 
заузму став да ИКТ подстичу децу да буду пасивни, да их изолује или утиче на 
то да деца не могу ефикасно да уче путем ових врста искустава (Siraj-
Blatchford, Whitebread, 2003). Насупрот томе, други аутори сматрају да су по-
тенцијалне користи употребе ИКТ у предшколском образовању бројне, као и 
да ИКТ, када се користе на одговарајући начин, могу: 

– да подрже когнитивни и емоционални развој деце, као и развој дру-
штвених и кооперативних способности; 

– помоћи у развоју ране писмености и математичког мишљења; 
– да „припреме терен“ за децу са посебним образовним потребама; 
– да унапреде и ојачају односе између деце и одраслих, као и да одра-

слима омогуће нове начине стицања увида у размишљања деце и њи-
хових интересовања, чиме се обезбеђује боља подршка учењу деце; 

– да олакшају стицање „нових писмености“ и „мулти-писмености“ код 
деце (Hill, Broadhurst, 2001; Pastor, Kerns, 1997). 
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Одговарајућа употреба ових алата зависи од стручности и знања васпи-
тача и „развојне сврсисходности“ технологије (или примене тих технологија). 
ИКТ се могу применити на развојно одговарајући начин, тако да се подстакне 
сврсисходна и истраживачка игра код деце. Могуће је охрабрити дискусију, 
креативност, решавање проблема, преузимање ризика и флексибилан начин 
размишљања, а то се све може постићи у окружењу које је благонаклоно према 
игри, а ипак сасвим одговорно. Међутим, све ово захтева добро обученог вас-
питача, стручног за одговарајућу употребу ИКТ у предшколском окружењу 
(Siraj-Blatchford, Whitebread 2003: 6). 

Већина присталица употребе ИКТ у предшколском узрасту сматра да 
вредност технологије зависи од начина на који се користи, те да су рачунари и 
друге технологије пре допуна него замена васпитача и његових активности. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Нови век је донео ново друштвено окружење и свеприсутност ИКТ. Та-
кво окружење се рефлектује и на образовање најмлађих. Досадашња истражи-
вања указују на бројне предности и могуће недостатке употребе ИКТ у 
предшколском образовању. Наш задатак јесте да се нађе права мера ствари и 
да примена ИКТ буде сврсисходна и усаглашена са предвиђеним планом и 
програмом, утемељена на јасном разумевању сврхе, практичне примене и дру-
штвеног контекста образовања у овом узрасту. Изазови примене ИКТ у овом уз-
расту свакодневно се мењају, с пробојима и појавом нових технологија, тако да 
ће ова област истраживања још дуго бити актуелна, али се неки основни, те-
мељни методички и педагошки модели морају већ сада развити и установити. 
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SOME ASPECTS OF ICT APPLICATION IN PRESCHOOL EDUCATION 

Summary 

The new century brought new social environment and the ubiquity of information 
and communication technologies (ICT). This environment is reflected in the education of 
the youngest. The challenges of ICT usage in preschool education are numerous: from 
purpose, through (non) existing ICT competence of teachers, to the undeniable 
integration of ICT in the everyday lives of children. This article is a contribution to the 
consideration of some aspects of ICT usage in preschool education. 
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THE USE OF TOTAL PHYSICAL RESPONSE IN 
TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO PRE-SCHOOL 

CHILDREN 

Abstract: The paper deals with the ways of teaching foreign languages to 
pre-school children. The children of pre-school age and earlier can adopt foreign 
language elements to a certain extent, but the best way is learning by doing, 
movement, reproduction and miming. All this is encompassed in the so-called Total 
Physical Response, a language teaching method built around coordination of speech 
and action. It attempts to teach language through physical (motor) activity, and was 
developed by James Asher, a professor of psychology at San Jose State University, 
California. There are many types of exercises that use this method for learning 
foreign languages at early age, and some of them are shown in the paper. 

Key words: language learning, pre-school children, teaching methods, 
Total Physical Response, exercises.  

      I WHEN TO START WITH FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

Not so long ago, in our school system, learning a foreign language began in 
the upper grades of elementary school, that is, from the fifth grade, and mainly the 
choice was between the Russian and the English language. Before that, in the first 
half of the last century compulsory foreign languages were German and French, 
which means that the learning and selection of foreign languages almost always was 
influenced by social circumstances and political relations, and the situation in which 
our country found itself compared to the broader world community.  

About a decade and a half ago, as a result of the development of international 
relations and the general business, economic and cultural cooperation, it became 
necessary to introduce the English language from the very beginning of elementary 
school, that is, from the first grade, and than to introduce another foreign language, 
from the fifth grade of elementary education by the choice of individual schools and 
in agreement with the Ministry of Education. It was a completely justified decision to 
make students learn two foreign languages in a longer period of at least twelve years, 
because language acquisition requires continuity, although sometimes it can also be a 
burden, especially for children who do not have the inclination to study languages.  
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So far, however, no question about introducing a foreign language in 
kindergartens and pre-school education has been posed, at least not at the level of 
official institutions. Parents, however, want their children to start with foreign 
languages, especially English, as early as possible. They want their children to fit 
more easily into modern trends, so they often insist on learning English as early as at 
the age of four or five years. Their desire is to some extent understandable if we take 
into account that today's generation of parents who have children of kindergarten 
age was deprived of many opportunities when learning foreign languages, travelling 
abroad and communicating with native speakers were taken into account.  

When we look at the examples of school practice of learning foreign 
languages in different countries of the world, we see that the situation is very 
different, and that it varies from country to country; in the case of English-speaking 
countries the situation is especially unfavorable, probably because school authorities 
and parents in English-speaking countries believe that the English language is an 
international language spoken by almost everybody in the world, and that learning 
any other second language is just an issue of voluntary option and not a necessity. 

In England, learning a foreign language was a part of school curriculum for 
children aged 12 to 14 for the majority of the twentieth century. Secondary schools 
are no longer obligated to teach foreign language at all, and a study found teenagers 
at schools in England had the worst language skills in Europe. The government is 
now taking steps to rectify the situation by making it compulsory for children from 
the age of seven to start learning a language. 

In Germany students must learn a foreign language beginning in secondary 
education level (age 12) and often this language is English. Languages often vary 
from state to state, but besides English the most popular choices include French, 
Spanish, ancient Greek, and Latin. 

Young Italians start learning English at primary school from age six. Italian 
pupils continue learning a secondary language at first grade secondary school which 
they attend between the ages of 11 and 14.  

In Spain students start learning a foreign language at primary school, at the 
age of six. This schooling continues throughout their careers, with the option to 
learn a second foreign language presented at the age of 16. 

French students learn two to three foreign languages by the time they 
complete secondary education. They choose their first language at the age of 11 – 
either German or English – and two years later, students can choose a second 
foreign language if they wish, with Spanish added to the syllabus. 

In Sweden children start learning English at the age of ten, and study the 
language throughout their school years. A second foreign language is 
compulsory until the ninth year of schooling (age 15) and children can choose 
between German, French, Spanish and Russian. 
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In the United States language education is determined by state, with no 
nationwide legislation. It’s not unusual to find pupils with no foreign language 
education whatsoever. However, most states offer at least two if not three years of 
secondary language education, but just as the policy varies, so does the number of 
languages on offer. 

But even though our country is among the countries in which the learning of 
foreign languages starts very early, it is still necessary to determine the lowest limit 
of mental development at which a child can begin learning a foreign language, and 
such decision depends on several factors. If, for example, a child is growing up in a 
bilingual family, then the simultaneous learning of two languages is natural and 
easier. The child can also come from a monolingual family, but his dwelling place 
can be a foreign country – in this case, learning a foreign language at an early age is 
extremely reasonable and practical. However, in a situation in which a child is living 
in a surroundings in which his mother language is used in everyday communication, 
learning a foreign language at an early age is the subject of discussion. The child, in 
this case, has no natural environment in which to practice the learned elements of a 
foreign language on a daily basis, so he is inclined to forget the language quickly. 
Even if the parents themselves speak the foreign language that the child learns, and 
can practice the learned words or phrases with the child, it is not enough to make the 
child speak the foreign language fluently at the age of five or seven. Even the 
number of words that a child can remember is limited and is reduced to a few songs, 
the names of the colors and some action verbs. Yet, the fact that definitely speaks in 
favor of learning a foreign language at an early age is the ability of very small children 
to easily acquire and perfectly imitate the phonetic characteristics of languages. 
According to scientists, this capability dramatically drops after the age of twelve. 

 „During this period and especially for the first three years of life, the 
foundations for thinking, language, vision, attitudes, aptitudes, and other 
characteristics are laid down. Consequently, it would be a waste not to use a child's 
natural ability to learn during his or her most vital years, when learning a second 
language is as easy as learning the first. Since 50 percent of the ability to learn is 
developed in the first years of life and another 30 percent by age eight, early 
childhood development programs have the opportunity to encourage early learning 
and development“ (Kotulak 1996: 194). 

 In theory, it is easier to teach children new language when their flexible 
minds are already engaged in learning to speak in order to survive. According 
to „Language Stars“: „[...] while adult learners work through an established first-
language system, studying explicit grammar rules and practicing rote drills, young 
learners enjoy flexible ear and speech muscles that can still hear the critical differences 
between the sounds of a second language, as well as reproduce them with native-like 
quality. Some experts say children under twelve have the best language skills–any older 
and they lose the ability to mimic foreign sounds–while others contend that 
 adolescents have the easiest time becoming fluent. Regardless of whether a given 
portion of the period is more „critical“ than the rest, consensus says learning 



Ljubičić, G.: The Use of Total Physical Response in Teaching Foreign Languages to ... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 195–204 

 

 198 

language from an early age gives learners a leg up: kids have natural skills to aid 
them in learning language and the exercise strengthens muscles involved in critical 
thinking and problem solving.“ 

So, children who learn a foreign language at an older age adopt that language 
in an analytical way, by learning grammatical patterns, linguistic rules and structures 
as they do with their native language. Although they can fully master the language 
in question that way, their phonetic pronunciation and accuracy are very often far 
from the original. 

           II HOW TO TEACH A FOREIGN LANGUAGE TO 
PRESCHOOLERS 

In their book „Teaching English to Children“, W. Scott and L. Ytreberg  say: 
„There is a big difference between what children of five can do and what children of 
ten can do. Some children develop early, some later. Some children develop gradually, 
others in leaps and bounds. It is not possible to say that at the age of five all children 
can do x, at the age of seven they all can do y, or that at the age of ten they all can do 
z. But it is possible to point out certain characteristics of young children which you 
should be aware of and take into account in your teaching“ (1995: 1).  

They further state the basic characteristics of children aged five to seven 
regarding learning a foreign language: 

     „What five to seven years olds can do at their own level: 
a) They can talk about what they are doing. 
b) They can tell you about what they have done or heard. 
c) They can plan activities. 
d) They can argue for something and tell you why they think what they think. 
e) They can use logical reasoning. 
f) They can use their own vivid imaginations. 
g) They can use a wide range of intonation patterns in their mother tongue. 
h) They can understand direct human interaction“                                                    
(W. Scott and L. Ytreberg  1995: 2). 

Pre-school children have a very short attention and concentration span. They 
certainly can not sit still in one place for a long time and listen to complex 
explanations. Their own understanding comes through the hands and eyes and ears. 
The physical world is dominant all the time. That is why, the best way to learn a 
foreign language at this age, is the so-called Total Physical Response method or TPR 
which was developed by James Asher, a professor of psychology at San Jose State 
University, California. Asher emphasized the development of comprehensive skills 
before teaching the learner how to speak a foreign language.  
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Asher`s approach links him to the, so called, Comprehension Approach to 
language learning which states that: 

    (a) comprehension abilities precede productive skills in learning a language;  
    (b) the teaching of speaking should be delayed until comprehension skills are   

established;  
    (c) skills acquired through listening transfer to other skills;  
    (d) teaching should emphasize meaning rather than form;  
    (e) teaching should minimize learner stress (Richards, Rodgers 2014: 277).  

So, TPR is a language teaching method built around coordination of speech 
and action. It attempts to teach language through physical (motor) activity. In TPR, 
instructors give commands to students in the target language, and students respond 
with whole-body actions. Learners are totally involved in TPR activities because 
they are allowed to concentrate on one thing only: they act out what they have heard. 

The advantages of TPR are: 
a) this method is fun and is especially good for developing vocabulary; 
b) it is easy to implement as it does not require any translation; 
c) it trains students to react to language and not to think about it; 
d) it reduces stress and pressure for students; 
e) repetition is disguised, so it makes the use of language more effective; 
f) it includes long-term retention; 
g) it is ideal for class teaching; 
h) this method is fun.  

But, besides the obvious positive effect of this method on learning a foreign 
language, there are some disadvantages that must be taken into consideration. Some 
of them are the following: 

a) This method does not give the students the opportunity to express their 
own thoughts as it is not meant for developing the speaking skills in the first place; 

b) Because it relies on listening, it is not a very creative method; 
c) It is limited, since everything cannot be explained with this method. It 

must be combined with other approaches; 
d) It is only really suitable for beginner levels. 

III WHAT TYPE OF TPR EXERCISES ARE USED IN TEACHING 
FOREIGN LANGUAGES TO PRE-SCHOOL CHILDREN 

Infants can learn by listening, seeing, imitating and practicing. So talk to them 
from the start. Tell them what you are doing. Introduce them to rhymes, songs, games 
and counting in a second or third language. If you can't speak another language 
yourself, get plenty of tapes. Consider boarding a foreign student. Most importantly, 



Ljubičić, G.: The Use of Total Physical Response in Teaching Foreign Languages to ... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 18 • БР. 17 • ДЕЦЕМБАР 2015 • 195–204 

 

 200 

make learning fun (Jensen, 1994; Dryden & Vos, 1997; Dryden & Rose, 1995). So, 
some of the tips for teachers teaching foreign languages using TPR method are: 

a) teach by doing; 
b) reinforce with pictures and sounds; 
c) teach with lots of movement; 
d) teach by touching; 
e) teach by talking to each other; 
f) teach with music and rhythm; 
g) teach in a relaxed but challenging state. 

Some of the TPR exercises which are especially suitable for teaching foreign 
language to pre-school children are given here. But, it does not mean that the list is a 
complete and final one. Every experienced English teacher is well acquainted with 
these exercises, but he can also make any changes or improvements he likes in order to 
suit his class. In teaching little children, imagination and physical fitness come first.   

a) Simon Says 

„Simon says” is a game in which participants obey an order only when it 
begins with „Simon says”. This can be a challenging game, especially in a large 
group. This is a classic among TPR activities, usually used for teaching parts of the 
body. The teacher gives commands to the students saying, for example, „Simon says 
touch your ear“ or „Simon says stand on your toes“, and the children do what they 
are told to do. Later, the teacher can try more complex commands like giving 
directions: „Simon says turn left“ or „Simon says go straight ahead“. Learning is 
done by doing and includes a lot of physical activities on behalf of students.  

b) Pantomime 

This is an activity that can be used in many different ways, but all those ways 
include movement and body activity. One way in which pantomime is used in class 
is connected with the use of flashcards. You can use the flashcards that have 
everyday activities shown on them, like going to supermarket, brushing the teeth, 
making coffee, playing basketball, and so on. The most important thing is that the 
vocabulary needed for this exercise must be familiar to children. So, one child draws 
a card from the pack and mimes the activity to other children who cannot see the 
card. The children try to guess the activity and say it in English.  

c) Looking for an object 

Ask children to sit on the floor in the middle of the classroom and ask them to 
cover their eyes with their hands (and warn them not to peek!). Take an item, such as a 
plastic apple or pencil (or anything else), and hide it somewhere in the classroom. If 
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you hid a red pencil, tell your early language learners to search for a red pencil (in the 
target language). Repeat the activity a few times using different objects. 

d) Say the sounds of the language that accompany a picture 

This activity is done with flashcards, too. Write the letters of the English 
Alphabet on the board and have the children learn to pronounce them correctly. 
Then, make a set of flashcards and on each card draw an object beginning with a 
different letter of the Alphabet. Tell the students that „A is for apple“, for example. 
Then, show one flashcard to the children and ask them to say aloud the letter that 
refers to the object. In that way, the phonetics of the language sounds is practiced.  

e) Learning adverbs of manner 

Tell the students to stand up, watch you and follow your directions. Say to 
them: „Walk slowly!“, show them what “slowly” means, and let them do it the way 
you did. Then, introduce some simple adverbs of manner, and use them in different 
combinations miming the action. You can tell the children to: 

„Smile happily!“ 
„Write quickly!“ 
„Sing loudly!“ 
„Talk quietly!“ 
and make them perform the orders.  

f) Learning colors with flashcards 

The teacher should prepare a number of flashcards in different colors. He/she 
puts a pack of cards on his/her desk and some cards in different colors on each 
student`s desk. Then, the teacher shows the cards one by one to the students and 
says the names of the color, for example: 

A red card, 
A green card, 
A yellow card.  

After that, the teacher gives commands to the class: 
„Who`s got a blue card? Show it to me.“ 
„Who`s got a yellow card? Show it to me.“  
Then, he/she tells the students to stand in the circle with one colored card in 

the hand. He/she tells the students: 
All those with green cards, jump up and down! 
All those with white cards stand on your right foot. 
All those with brown cards hop on one leg!        

The students perform the actions they are told to do using Total Physical Response. 
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g) Learning numbers by doing 

If you want your pre-school children to learn numbers, you can use Total 
Physical Response. Anything can be linked when learning a second language, 
including numbers and new vocabulary words (Dryden, Vos, 1997). First, you 
should teach the children to pronounce the numbers: „one, two, three, four…“  Then 
you tell them that number „one“ is „touch your nose”, number „two” is „point to the 
ceiling“, number „three“ – „scratch your knee”, and so on. Have the children stand 
in a circle and listen to you saying the numbers in a random order. When you say a 
number, the children must perform the action that refers to that number. If they 
make a mistake they are out. The winner is the child who stays  last in the circle. 

h) Introducing speaking 

Have the students stand in a circle. Teach them the vocabulary you will need 
for the exercise. Use a soft ball. Throw the ball to Student A saying:“ [Name], Catch 
the ball“. When he catches the ball, say „Throw the ball back to me!“ Then, you 
throw the ball to student B, saying again, „[Name], catch the ball!“ Then, ask the 
students: „Who has the ball?“ They should answer: „[Name] has the ball!“ In the 
next stage, let students throw the ball to each other uttering the commands and 
asking questions in English. 

i) A picture is worth a thousand words 

Drawing is an activity liked by almost all pre-school children. You can 
combine this activity with teaching children simple poems in English. After you have 
done the reading of poems and explaining the new words, you can tell the children to 
illustrate one poem that they like most. Of course, they should color their drawings, as 
well. Then, let the children walk around the class and compare their drawings to the 
drawings of their friends. Then put all the drawings on a wall of the classroom. Ask 
the children: „Whose drawing is the best?“ Each child should come to the board, point 
to the chosen drawing and answer: “I think [name]`s drawing is the best.“ 

Here are some of the poems that you can use in the class: 

Car                                                            Frog 
Four wheels, four seats                                 As green as a leaf 
And only two doors to see.                           And sleeping like a log, 
Yet, this car is a perfect one                          Is that a lizard ?                  
For my Mom, Dad and me.                           No, just an ordinary frog. 
 
Envelope                                                       Glasses 
Tickets, chalk,                                               With these magic glasses 
My earrings                                                   You will be able to see 
Even a piece of rope,                                     All the places in the world 
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All are there in a big                                      Where you would like to be. 
Old  brown envelope. 
Icicle                                                              Jug 
In January everything is white                      When you drink coffee 
And covered with ice and snow,                   You should have a mug, 
The icicles on the roofs                                  If you need some water, 
Reflect the silver glow.                                  You should have a jug. 
Sock                                                               Truck 
One sock is worth nothing,                            A truck is bigger that a car, 
They always go in pairs,                                But smaller than a train, 
With them on my feet,                                   It is as fast as a bus 
I can run quietly                                             But slower than a plane.1 
Up and down the stairs.                                                    

j) Songs 

All children like to sing songs, and it is usually one of the first things that 
they learn at the foreign language classes. There are many famous English songs that 
can be used for this purpose. The most popular are „Head, Shoulders, Knees and 
Toes“ by which the children are taught the parts of the body, „If you are happy“ 
which teaches the children some simple actions like „clap the hands“, „touch your 
knees“, „stomp your feet“, „shout hurray“, „wink you eyes“ and so on. „Here we go 
round the mulberry bush“ is certainly the song most used in kindergartens and 
nursery groups. In it, the children make a circle and go around singing the lines 
which refer to some everyday actions, like „brushing the teeth“, „combing the hair“, 
„drinking milk“, „eating breakfast“ or „getting dressed“. For teaching numbers, the 
most popular nursery rhymes certainly are „Ten Little Indian Boys“ in which 
children are taught to count up to ten, and also „Ten Green Bottles“ in which 
children are taught to count down from ten to one. All these songs include doing, 
bodily movement and miming, that is, they use the Total Physical Response.  

CONCLUSION 

Teaching foreign languages to toddlers and pre-school chilrdren is speciffic in 
that their mental capicity is not fully reached, their attention span is short, and their 
concentration span, too. But, some things can be taught depending on the way we do 
it. All children can learn if learning is fun. Children also like to move, to do, to sing 
and to mime. So, maybe the best teaching method at this stage is Total Physical 
Response. There are many exercises that can improve the learning of a foreign 
language with the children aged four to seven. It is easy for the teacher to think of 

                                                        
1 The poems are taken from the book by G. Ljubicic (2006). „Help Your Child Learn His ABC`s“, 

Epoha, Pozega. 
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some more exercises that will be as successful as the ones given here. All the teacher 
needs is a good imagination and a good physical condition. 
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УПОТРЕБА МЕТОДА ПОТПУНОГ ФИЗИЧКОГ ОДГОВОРА У 
ПОДУЧАВАЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

Резиме 

Рад се бави начинима подучавања страног језика код деце предшколског уз-
раста. Деца овог узраста, и млађа, могу да усвоје елементе страног језика до извесног 
степена, али је најбољи начин учење путем чињења, покрета, репродукције и подра-
жавања. Све ово је садржано у методу такозваног Потпуног физичког одговора, који 
подучавање страног језика заснива на координацији говора и чињења. Овај метод 
покушава да подучава страни језик  кроз физичке (моторне) активности, а развио га 
је Џејмс Ашер, професор психологије на Државном универзитету Сан Хозе у Кали-
форнији. Постоје многобројне врсте језичких вежбања које користе овај метод за 
учење страног језика на раном узрасту, а неке од њих су приказане у раду. 

Кључне речи: учење језика, деца предшколског узраста, методе подучава-
ња, Потпуни физички одговор, вежбања.  
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ПРИДЕВ (ПРИЛОГ) СА ПРЕФИКСОИДОМ ПРЕ-               
ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЕЛАТИВНОСТИ У СРПСКОМ У 
ПОРЕЂЕЊУ СА РУСКИМ ЈЕЗИКОМ НА КОРПУСУ 

ЛИТЕРАНИХ ДЕЛА                                 

Апстракт: У раду је представљен облик придева (прилога) са пре-
фиксоидом пре- за изражавање елативности у српском језику у поређењу са 
руским језиком. Циљ рада јесте да се на корпусу литераних дела провери 
колико је заступљен овај облик за исказивање елативности у српском језику 
и да се утврде њихови еквиваленти у руском језику. Анализа је урађена на 
примерима из романа Иве Андрића „На Дрини ћуприја“ и Меше Селимови-
ћа „Тврђава“. 

Кључне речи: придев (прилог), префиксоид пре-, елативно значење, 
еквивалент, руски језик, српски језик. 

ЕЛАТИВНОСТ И ЕЛАТИВ 

У српској терминологији елатив у компарацији је назив који се каткада 
даје апсолутном суперлативу да би се разликовао од суперлатива у правом 
смислу речи, тј. релативног суперлатива; према томе значи неко својство у вр-
ло великом степену без икаквог поређења. Поред тога, у српском језику значе-
ње елатива може имати и апсолутни компаратив за разлику од релативног 
компаратива: нешто старији (Симеон 1969: I, 296). Под елативом се подразу-
мева знатно појачани позитив без поређења са другим предметима (Николић 
1969: 121). У српском језику он се изражава позитивом и прилозима: врло, вео-
ма, сувише и сл., а понекад и синтаксичком конструкцијом: један од (највећих, 
најпознатијих...). Поред ових начина изражавања елативности, да поменемо 
констатацију Л. Вукојевића – да се прилози превише (одвише, сувише) називају 
и модификаторима који у реченицама прекомерног узрока могу бити део ана-
литичке елативне конструкције (Вукојевић 2008: 313).  

За изражавање елатива у српском језику се употребљава префикс, поне-
кад префиксоид пре- као творбено средство са позитивом придева (префиксал-
ни начин творбе). На пример: предиван, прелеп, превелик и др. И Милош Кова-
чевић говори о елативу и дели га на: синтетички (прекрасно небо, прегласне 
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песме), перифрастички (превише озбиљно, превише лепа) и описни (једва ви-
дљиве ватре) (Ковачевић 2003: 25–29). Иван Клајн тврди да се суфиксом пре- 
исказује елатив али да се њиме исказује и ексцесив (Клајн 2003: I 213–220). У 
Руској граматици АН СССР Шведова (рус. Н. Ю. Шведова) не помиње појам 
елатив, али зато у поглављу посвећеном творби речи наводи да се међу моди-
фикованим значењима придева издвајају градациона значења са појачаним нај-
вишим степеном особине који се изражава суфиксима -ейш- и -айш-, -ущ- и -
енн- префиксима: наи-, пре-, раз-, пере-, архи-, сверх-, супер- и ультра-, а то су 
управо творбени модели за исказивање елатива (Шведова 1980: 332). 

За разлику од руског језика где се елатив изражава синтетичким облици-
ма суперлатива, у српском језику елатив се може изразити компаративом, где 
је такође као у руском језику изостављено поређење. На пример: То је бољи 
ђак. – Пао је већи снег. и сл. (Стевановић 1981: 257). 

Треба напоменути да и у руском и у српском језику у неким семантич-
ким и контекстуалним условима суперлатив може имати елативно значење. На 
пример: У вама сам нашао најплеменитије биће! Елативно значење овом су-
перлативу поред контекста даје интонација којом је исказан (на коју указује 
знак узвика као интерпункцијско средство). Дакле, поред горе наведених начи-
на елативност се може исказивати и синтаксичким средствима. 

РЕЗУЛТАТИ КОМПАРАТИВНЕ АНАЛИЗЕ 

Истраживањем елатива у српском језику у нашем ексцерпираном мате-
ријалу су посведочени следећи начини изражавања: (1) Компаратив придева 
(прилога), (2) Префиксоид пре- + придев, трпни глаголски придев или прилог, 
(3) Синтаксичкa конструкцијa један од + суперлатив са префиксом нај-,                    
(4) Прилози: врло, сувише, необично, неизрециво + придев, (5) Фразеологизам 
добричина човек. 

У овом раду ћемо представити руске еквиваленте придева (прилога) са 
префиксоидом пре- за изражавање елативности у српском језику. 

1. ПРЕФИКСОИД ПРЕ- + ПРИДЕВ, ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ 
ИЛИ ПРИЛОГ 

Б. Ћорић у Творби именица у српском језику констатује да постоје поте-
шкоће у утврђивању и дефинисању статуса препозитивних компонената стра-
ног или домаћег порекла што показују и различити називи који се срећу у ли-
тератури. У сербокроатистици, у најновијим радовима Р. Маројевића (Мароје-
вић 2005: 134) препозитивни елемент назива се „префиксоидом, кореном који 
служи као прва основа речи, тј. морфемом која има лексичко а не деривационо 
значење“ (Ћорић 2008: 123). Р. Маројевић тврди да се појам и термин пре-
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фиксоид у значењу морфеме која се понаша као придев нулте деклинације мо-
же увести у словенску творбу речи не само за речи страног порекла, и закљу-
чује да је то специфична основа која може имати у структури придева прило-
шку, у структури именице придевску, а самостално (ако се та функција реали-
зује) – именичку функцију (Маројевић 2005: 749). Један од домаћих префиксо-
ида је и префиксоид |пре| који се појављује у структури именица и придева. 
Компонента |пре| посведочена је: (1) с побочним краткосилазним акцентом у 
придевском значењу ’велики‛ (2) краткосилазним акцентом у прилошком зна-
чењу ’веома‛ (3) не са побочним него са главним краткосилазним акцентом, 
као јединим акцентом придева и прилога у значењу претераног степена особи-
не (’превише‛, ’одвећ‛), а постоје примери где је прилошко (лексичко) значење 
’веома‛ транформисано у деривационо појачано значење, па се префиксоид 
претворио у префикс придева и прилога. Тиме је остварена (потпуна) лексика-
лизација облика: пре̏ди ̄ван, пре̏лијепо (имају само један акценат и префикс са-
мо потенцира значење творбене базе), док код придева пре̏зго̏дан – није дошло 
до лексикализације јер префиксоид има засебан, побочни акценат и чува лек-
сичко значење елидираног прилога мно̏го (Маројевић 2005: 141–144).  

1.1. Елатив са префиксоидом пре- у српском језику: префикс пре- + придев 
у руском језику 

У нашој грађи посведочен је само један пример овог еквивалента. 

(1) Хајде, мућни мало том својом 
препаметном главом! 

[МСТ 330] 

(1) Ну-ка, пораскинь своими 
премудрыми мозгами! 

[МСК 254] 
 
У овом примеру је посведочен придев (инстр.) препаметном (главом), 

образован од придева неодр.в. паметан са префиксоидом пре-. Ово је префик-
сална изведеница. Овим је исказано деривационо појачано значење позитива 
придева са прилошким значењем „веома паметан“ и зато ова изведеница има 
елативно значење. Еквивалент у руском језику је придев (инстр.мн.) прему-
дрыми мозгами, који такође има елативни префикс пре-, па је тиме и у руском 
језику исказано елативно значење. 

1.2. Елатив са префиксоидом пре- у српском језику: трпни глаголски 
придев са префиксом пре- 

У нашој грађи посведочен је један пример са овим еквивалентом. 

(2) Тамо Лотика и ноћас седи за 
својим претрпаним столићем. 

[НДЋ 293] 

(2) Лотика в эту ночь засиделась 
допоздна за своим заваленным 
бумагами столом. 

[МНД 613] 
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У овом примеру је посведочен трпни глаголски придев (инстр.) претрпа-
ним (столићем), образован од глагола трпати са префиксоидом пре-. Овом пре-
фиксалном изведеницом исказано је појачано значење позитива придева и зато 
она има елативно значење. Еквивалент у руском језику је трпни глаголски при-
дев (инстр.) заваленным (бумагами столом), који има значење „за столом претр-
паним папирима“ и тиме је и у руском језику исказано елативно значење. 

1.3. Елатив са префиксом пре- у српском језику: прилог у руском језику 

У нашој грађи посведочен је један пример са овим еквивалентом. 

(3) И ноге тешко вучем, претопло ми 
је у зимским ципелама, а дуго нисам 
ходао. 

[МСТ 98]

(3) И ноги волочу еле-еле – в 
зимних туфлях жарко, да и отвык 
ходить. 

 [МСК 74] 
 

У овом примеру је посведочен прилог претопло (ми је), образован од 
прилога топло са префиксоидом пре-. Ово је префиксална изведеница којом је 
исказано појачано значење позитива придева и зато она има елативно значење. 
Еквивалент у руском језику је прилог жарко, који има значење „врело, вруће“, 
па је овом семантиком прилога и у руском језику исказано елативно значење. 

1.4. Елатив са префиксоидом пре- у српском језику: прилог + придев                    
у руском језику 

Посведочен је један пример овог еквивалента. 

(4) Хтио сам да му цијела ствар 
изгледа озбиљнија, ако би му се 
учинило да сам премлад и 
недовољно озбиљан за тај посао. 

[МСТ 380] 

(4) Мне хотелось, чтоб все 
выглядело как можно солиднее на 
тот случай, если он считает меня 
чересчур молодым и недостаточно 
серьезным для такого дела. 

[МСК 293] 
 
У овом примеру је посведочен придев (да сам) премлад, образован од 

прид. неодр.в. млад са префиксоидом пре-. Овим је исказано појачано дерива-
ционо значење позитива придева и зато ова изведеница има елативно значење. 
Еквивалент у руском језику је прилог чересчур + (инстр.) молодым. Употребом 
прилога чересчур, што значи „превише“, који има елативни префикс пре- и 
компаратив више, а испред позитива придева молодой, и у руском језику је ис-
казано елативно значење. 
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1.5. Елатив са префиксоидом пре- у српском језику: придев                                    

у руском jeзику 

У нашој грађи посведочена су три примера овог типа еквивалентности. 

(5) Очи замућене, а око црних 
зеница беличасто сиви кругови, као 
у престарелог орла. 

[НДЋ 160] 

(5) Глаза мутные, черные зрачки, 
как у старого орла, окружает 
беловато-серая радужная оболочка. 

[МНД 499] 

 
У овом примеру је посведочен придев (ген.) престарелог (орла), образо-

ван од придева неодр.в. стар са префиксоидом пре-. Ово је префиксална изве-
деница којом је исказано појачано значење позитива придева и зато она има 
елативно значење. Еквивалент у руском језику је придев (ген.) старого (орла), 
што значи „старог (орла)“, тако да није пренесено елативно значење. 

(6) Ћутећи, слушао сам хук 
карневала, распусни врисак, стотину 
започетих а недовршених пјесама, 
прегласни смијех, слушао као и 
Шехага, и гледао у његову 
бјелокосу главу. 

[МСТ 424] 

(6) Молча я слушал шум карнавала, 
безобразный визг, обрывки начатых 
и незаконченных песен, 
оглушителный хохот, слушал в 
месте с Шехагой, глядя на его седую 
голову. 

[МСК 327] 
 
У овом примеру је посведочен придев прегласни (смијех), образован од 

придева одр.в. гласни са префиксоидом пре- са побочним краткосилазним при-
девским акцентом у прилошком значењу „који је веома гласан“. Употребом 
префикса пре- добили смо префиксалну изведеницу. Овим је исказано дерива-
ционо појачано значење позитива придева и зато ова изведеница има елативно 
значење. Еквивалент у руском језику је придев оглушительный што значи 
„продоран“, али сама именица хохот значи „грохотан смех“ а синтагма оглу-
шительный хохот има значење „урнебесан смех“, што би могло да буде сино-
ним за „прегласни смех“, и тако је и у руском исказано елативно значење. 

(7) Примио је то као судбину, као 
казну за многе гријехе, мада је 
испаштање претешко. 

[МСТ 392] 

(7) Он решил, что это его судьба, 
наказание за грехи, хоть искупление 
тяжело сверх меры. 

[МСК 302] 
 
У овом примеру је посведочен придев (ср.р.) претешко (испаштање), 

образован од придева неодр.в. тежак са префиксоидом пре-. Ово је пре-
фиксална изведеница којом је исказано појачано значење позитива придева и за-
то она има елативно значење. Еквивалент у руском језику је придев тяжело (ис-
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купление), али и одредба сверх меры, која у преводу буквало значи „претерано, 
прекомерно, превише (тешко)“, тако да је и у руском исазано елативно значење. 

1.6. Елатив са префиксом пре- у српском језику: синтагма у руском језику 

Посведочена су три примера где је еквивалент у руском језику синтагма. 
 

(8) И опет је наопако видио, и 
погријешио, јер Тијана није лијепа 
већ прелијепа. 

[МСТ 304] 

(8) Тияна не просто красивая, а 
писаная красавица. 

[МСК 233] 

 
У овом примеру је посведочен придев (ж.р.) прелијепа (Тијана), обра-

зован од придева леп (лијеп) са префиксом пре-. У овом примеру прилошко 
(лексичко) значење ’веома’ је трансформисано у деривационо појачано зна-
чење, па се префиксоид претворио у префикс придева. Тиме је остварена пот-
пуна лексикализација облика прелијепа. Овом префиксалном изведеницом 
исказано је елативно значење. Уз то је елативно значање исказано и синтак-
сичким средством, с обзиром на то да је у првом делу реченице одрични по-
зитив, а у другом потврда изражена изведеницом са префиксом пре-: јер Ти-
јана није лијепа већ прелијепа. Еквивалент у руском језику је синтагма писа-
ная красавица, што има значење „као уписана лепотица“ чиме је исказано 
елативно значење. И не само синтагмом, него и синтаксичким средствима, 
као и у српском језику исказано је елативно значење Тияна не просто краси-
вая, а писаная красавица. 

(9) Један једини од тих преморених 
људи, по изгледу неки сиромах, 
инокосан човек, застаде за тренутак 
на капији, напи се обилно воде и 
прими понуђену цигару. 

[НДЋ 116] 

(9) И только один человек из этой 
уставшей толпы, по виду бедняк и 
бобыль, задержался на минуту в 
воротах и, вволю напившись воды, 
принял предложенную цигарку. 

[МНД 461] 
 
У овом примеру посведочен је трпни глаголски придев (ген.мн.) премо-

рених (људи), образован од глагола преморити се са префиксоидом пре- уме-
сто уобичајеног глагола уморити се. Овим је исказано појачано значење гла-
голског придева и зато ова изведеница има елативно значење. Еквивалент у ру-
ском језику је синтагма уставшей толпы са радним глаголским придевом 
уставший, који је образован од глагола устать што значи „уморити се, замо-
рити се, осетити умор“. Дакле, семантика овога глагола нам указује да је пре-
водилац исказао елативно значење. 
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(10) [...]; ко ће носити Деборино 
сакато малоумно дете, ко водити 
Дебору саму, онако болесну и 
плачљиву, а ко Мину, избезумљену 
од страха, прегојену и поуселу 
девојку. 

[НДЋ 340] 

(10) [...]; кто понесет безногого и 
слабоумного Дебориного сына; кто 
поведет ее саму, болезненную и 
слезливую, и кто возьмет на себя 
Мину, смертельно перепуганную 
расплывшуюся старую деву. 

[МНД 653] 
 
У овом примеру посведочен је трпни глаголски придев (ак.јед.) прегојену, 

образован од глагола гојити са префиксоидом пре- и радни глаголски придев поу-
селу (девојку), образован од глагола усести са префиксом по-. У РМС овај глагол 
има значење „остати неудата, стара девојка“. Употребом префиксоида пре- и пре-
фикса по- добили смо две префиксалне изведенице. Овим је исказано појачано 
значење позитива трпног и радног глаголског придева и зато ове изведенице имају 
елативно значење. Еквивалент у руском језику (ак.ж.р.) расплывшуюся старую де-
ву има значење „претерано угојена уседелица“ чиме је исказано елативно значење. 

2.7. Елатив са префиксом или префиксоидом пре- у српском језику: 
синтаксичка конструкција у руском језику 

У нашој грађи посведочено је пет примера оваквог типа еквивалентности. 

(11) – Кад те човјек види тако 
ојађена, заклео би се да ти је нешто 
тешко на души. 
– Тешко и претешко. Чини ми се да 
ћу прецркнути. 

[МСТ 370] 

(11) – Слушай у тебя такой вид, что 
можно поклясться – с тобой что-то 
произошло. 
– Хуже не бывает. Видно, подыхать 
пора. 

[МСК 285] 
 
У овом примеру посведочен је придев (ср.р.) претешко са префиксои-

дом пре-. Овом изведеницом указује се на појачани степен особине позитива 
примера и прилошким значењем „веома тешко“, па је тако исказано елативно 
значење. Еквивалент је синтаксичка конструкција Хуже не бывает која има 
значење „горе не може бити“, којом је пренесено елативно значење. 

(12) Или се мени тако чинило, да 
смо му само ми остали, јер ми је 
постао претежак. 

[МСТ 392] 

(12) Или нам только казалось, что он 
вцепился лишь в нас, потому что 
нам от него совсем не стало 
житья. 

[МСК 302] 
 
У овом примеру посведочен је придев претежак са префиксоидом пре-. 

Овом изведеницом се указује на појачани степен особине позитива примера и 
прилошким значењем „веома тежак“, па је тако исказано елативно значење. 
Еквивалент је синтаксичка конструкција нам от него совсем не стало житья, 
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што има значење „не да нам да живимо“, тј. да је са њим претешко живети, 
чиме је пренесено елативно значење. 

(13) А оцу жао, син му је, јединац, 
због њега је осећао радост што стиче, 
због њега је осећао радост што живи 
и није ни крио ту љубав, није могао, 
младић живио као риба у рибњаку, 
размажен, пресит, не знајући шта је 
ружно, не знајући шта је тешко, а 
неко му напунио зелену главу 
великим ријечима, па навалио да 
изгуби и оно што се само једном има. 

[МСТ 253] 

(13) У отца сердце разрывается, 
единственный сын, ради него жил, 
ради него наживал барыши и не таил 
свою любовь, не мог таить, юноша 
как сыр в масле катался, баловали 
его, оберегали его, от всего тяжелого 
и грязного. К тому же кто-то забил 
ему, зеленому, голову всякими 
высокими словами, вот он и потерял 
то, что дается один раз. 

[МСК 194] 
 
У овом примеру је посведочен придев пресит, образован од придева сит са 

префиксом пре-. Ово је префиксална изведеница са главним и јединим краткоси-
лазним акцентом и прилошким значењем „веома сит“. Овим је исказано дериваци-
оно појачано значење позитива придева и зато ова изведеница има елативно значе-
ње. Еквивалент за ову изведеницу није посведочен у руском језику, него је на-
спрам синтаксичке конструкције у српском језику младић живио као риба у риб-
њаку, размажен, пресит употребљена синтаксичка конструкција, односно изрека 
юноша как сыр в масле катался, што код нас има значење изрека да је „младић 
живео као бубрег у лоју“, чиме је исказано елативно значење. 

(14) Лекар је констатовао код 
преморене и остареле жене потпун 
живчани слом, препоручио да се 
болесница што пре удаљи одавде, из 
домашаја ратних операција; 
преписао неке капљице, и отишао са 
транспортом рањеника. 

[НДЋ 341] 

(14) Врач нашел у нее тяжелое 
нервное расстройство и общий 
упадок сил и советовал быстрее 
вывезти ее отсюда, подальше от 
военных действий, прописал капли и 
уехал с транспортом раненых. 

[МНД 654] 

 
У овом примеру је посведочен трпни глаголски придев (ж.р.мн.) премо-

рене (жене), који има префиксоид пре- са прилошким значењем „веома умор-
не“. Еквивалент је синтаксичка конструкција общий упадок сил, која има зна-
чење „потпуна малаксалост“, чиме је пренесено елативно значење. 

(15) Лако је Шехаги Сочи, он је 
богат и пребогат, све високе 
чиновнике држи у џепу, 
позајмицама и митом, и сви се праве 
да не знају шта Шехага говори. 

[МСТ 45] 

(15) Шехаге Сочо легко, у него денег 
куры не клюют, самых высоких 
чиновников держит в кулаке векселями 
и подкупом, потому люди делают вид, 
что не знают о чем говорит Шехага. 

[МСК 33] 
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У овом примеру је посведочен придев пребогат, образован од придева 
богат са префиксоидом пре-. Ово је префиксална изведеница којом је исказано 
појачано значење позитива придева и зато она има елативно значење. Еквива-
лент за ову изведеницу није посведочен у руском језику, него је употребљена 
синтаксичка конструкција односно изрека у него денег куры не клюют, што код 
нас значи „има новца као плеве“, чиме је исказано значење ексцесива. 

ЗАКЉУЧАК 

Један од начина изражавања елативности у српском језику је и облик 
придева (прилога) + префиксоид пре- о чему је било речи у уводном делу рада. 

Наше истраживање је показало да је елатив жива категорија, о чему све-
доче бројни примери у романима Иве Андрића и Меше Селимовића. 

Када је у српском језику елативно значење исказано префиксоидом пре- 
+ придев, трпни глаголски придев или прилог, еквиваленти оваквим кострук-
цијама у руском језику су следећи: 

(1) префикс пре- + придев у руском језику посведочен је једним примером: 

– препаметном главом [МС Т]: премудрыми мозгами. 

(2) трпни глаголски придев у руском језику посведочен је једним примером: 

– за својим претрпаним столићем [ИА НДЋ]: за своим заваленным бу-
магами столом.  

(3) прилог у руском језику посведочен је једним примером: 

– претопло ми је у зимским ципелама [МС Т]: в зимних туфлях жарко. 

(4) прилог + придев у руском језику посведочен је једним примером: 

– ако би му се учинило да сам премлад [МС Т]: если он считает меня 
чересчур молодым. 

(5) придев у руском језику посведочен је са три примера: 

– као у престарелог орла [ИА НДЋ]: как у старого орла;  

– прегласни смијех [МС Т]: оглушительный хохот;  

– мада је испаштање претешко [МС Т]: хоть искупление тяжело сверх меры. 

(6) синтагма у руском језику посведочена је са три примера: 

– Тијана није лијепа већ прелијепа [МС Т]: Тияна не просто красивая, а 
писанная красавица; – од тих преморених људи [ИА НДЋ]: из этой уставшей 
толпы; – прегојену и поусјелу девојку [ИА НДЋ]: расплывшуюся старую деву. 
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(7) синтаксичка конструкција у руском језику посведочена је са пет примера: 

– Тешко и претешко [МС Т]: Хуже не бывает;  

– постао ми је претежак [МС Т]: потому что нам от него совсем не 
стало житья;  

– младић живио као риба у рибњаку, размажен, пресит [МС Т]: юноша 
как сыр в масле катался;  

– код преморене жене [ИА НДЋ]: общий упадок сил (у нее);  

– он је богат и пребогат [МС Т]: у него денег куры не клюют. 

Пошто се о елативу и елативности расправља тек у српској лингви-
стичкој литератури најновијег времена, остају отворена питања везана за про-
блематику изражавања елативности за даља истраживања. 
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Доц. д-р СВЕТЛАНА ТЕРЗИЧ 
Университет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (НАРЕЧИЕ) С ПРЕФИКСОИДOM ПРЕ- ДЛЯ 
ВЫРАЖЕНИЯ ЭЛЯТИВНОСТИ В СЕРБСКОМ ПО СРАВНЕНИЮ С 

РУССКИМ ЯЗЫКОМ НА КОРПУСЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Резюме 

В настоящей работе представлены формы прилагательного (наречия) с 
префиксоидом пре- для выражения элятивности в сербском языке по сравнению с 
русским языком. Цель данной работы − на корпусе литературных произведений 
проверить, сколько присутствует эта форма выражения элятивности в сербском 
языке и указать на их эквиваленты в русском языке. Анализ был сделан на 
примерах из романов: Иво Андрича „Мост на Дрине“ и Meши Селимовича 
„Крепость“. 

Ключевые слова: прилагательное (наречие) префиксоид пре-, элятивное 
значение, эквивалент, русский язык, сербский язык. 
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РЕЧНИК УЖИЧКОГ ГОВОРА – ОД МЕТОДИЧКОГ ДО 
ЛЕКСИКОГРАФСКОГ ДЕЛА  

(Ратомир Цвијетић (2015). Речник ужичког говора. Београд – Ужице: 
Службени гласник и Универзитет у Крагујевцу – Учитељски факултет                        

у Ужицу, 445 стр.) 

Речник ужичког говора др Ратомира Цвијетића, професора српског јези-
ка и књижевности у прибојској и ужичкој гимназији, директора Педагошке 
академије и професора Учитељског факултета у Ужицу, настао је као резултат 
систематичног, истрајног и минуциозног вишедеценијског бављења речима са 
различитих аспеката и у различитим контекстима. Просветарска и лична миси-
ја Ратомира Цвијетића почивала је на речима, заснивала се на речима и оства-
ривала се речима. Ако „нема бесплатних речи“, разложна, поучна и подстицај-
на реч овог ерудите вуковског типа била је завређена посвећеношћу, трудом, 
искуством, и завредила је да се сачува од заборава. Књига је објављена 
постхумно, у издању Службеног гласника и Учитељског факултета из Ужица. 
Редактура речничке грађе из заоставштине др Ратомира Цвијетића поверена је 
мр Милораду Симићу, дугогодишњем стручном сараднику Института за срп-
ски језик и једном од уредника Речника САНУ.  

Речник ужичког говора садржи око 11.000 одредница и око 1.500 израза 
из ужичког говора, са примерима преузетим из 95 дела 56 аутора који су у пи-
сању користили говорне идиоме ужичког краја. Штампани и рукописни извори 
обухватају временски опсег од 136 година (од Животописа Максима Евгено-
вића из 1867, до Времена кокошки Добрила Ненадића из 2013. године).  

Грађа за Речник ужичког говора указује да је намера аутора била да при-
реди речник разлике, тј. да обради специфичну лексику ужичког краја која се 
не користи у другим локалним или регионалним говорима и која није забеле-
жена ни у савременим речницима српског језика ни у Речнику САНУ. Пошто 
та ауторова замисао није остварена, јер је лексика народних говора западне 
Србије умногоме уткана у савремени српски језик, у Речник су унете и оне ре-
чи са примерима из говора ужичког краја које бележи Речник САНУ, а које ни-
су биле део грађе коју је приредио Ратомир Цвијетић, чиме је почетни корпус 
обогаћен са преко 2.000 одредница.  
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Речи су објашњене синонимски или описно, а понегде је уместо дефиниције 
наведен пример који је јасно замењује. После значења наведени су примери употре-
бе, а уз неке одреднице дати су изрази који показују одлике говора ужичког краја.  

Значајно је размотрити откуда једном језичком стручњаку и повремено 
књижевном истраживачу, пре свега методичару, идеја за стварање лексико-
графског дела овог формата, јединственог по садржају. Два су основна повода 
настанка овог, по Вуку, „тефтера од ријечи“. Прво, то је логичан след ауторо-
вог бављења речима у бројним научним и стручним радовима, као и у претход-
не четири књиге: објављеној докторској дисертацији и приручнику за настав-
нике под називом Речници у настави српског језика и књижевности, затим 
књизи Живот речи, која се бави језичким системом и језичком нормом са мето-
дичког аспекта и Мерењу речи, књизи у којој аутор указује на различите пробле-
ме из практичне употребе језика, популарне лингвистике, граматике и правопи-
са. Друго, Речник ужичког говора  представља круну ауторовог бављења зави-
чајним говором. Питању завичајности и проучавању завичајне лексике Ратомир 
Цвијетић посветио је нарочиту пажњу у свом стручном и научном раду. Истицао 
је да савремена лингвистика и методика наставе српског језика и књижевности 
упућују и обавезују наставника да уважава учеников завичајни говор.  

Грађа за Речник ужичког говора настала је као резултат ауторовог ба-
вљења речју са морфолошког, семантичког, етимолошког, нормативистичког, 
историографског, фразеолошког аспекта, а све у циљу научног и стручног до-
приноса методици наставе српског језика и књижевности. Ово наизглед суво-
парно лексикографско дело, као што је и његов аутор чинио, оживљава речи 
које су петрифициране у језику књижевности, језику свакодневице, језику оби-
чаја и веровања, језику сећања.  

Речником ужичког говора др Ратомир Цвијетић наставља своју просве-
тарску мисију: изнова открива често скривене и скрајнуте изворе завичајности, 
чува од заборава богатство говора и особености живота становништва ужичког 
краја, подстицањем разумевања појединачног и посебног доприноси разумева-
њу општег и универзалног. 

 

 

Доц. др Далиборка Пурић
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500 АКТИВНОСТИ ЗА РАД СА УЧЕНИЦИМА МЛАЂИХ 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

(Carol Read: 500 Activities for the Primary Classes, Macmillan Publishers Limited 
2007, 320 стр.) 

Керол Рид ради више од двадесет пет година у образовању као стручни 
консултант, тренер наставника енглеског језика, писац и предавач на курсеви-
ма за обуку наставника које организује Британски савет. Аутор је и коаутор 
многих књига и материјала који се користе у настави енглеског језика у зeмља-
ма Европе, Азије и Јужне Америке. Живи и ради у Мадриду. 

Књига о којој говоримо појавила се 2007. године у издавачкој кући Мак-
милан. Посвећена је ученицима енглеског језика узраста од 4 до 12 година, да-
кле онима у вртићима, предшколском и раном школском узрасту. Књига се са-
стоји, како и име каже, од пет стотина активности које се могу користити у ра-
ду са децом овог узраста. Циљ издања је да понуди широк обим практичних 
идеја које се на креативан начин могу мењати и прилагођавати деци различи-
тих културних подручја, као и да помогне наставницима енглеског језика у 
основној школи у њиховом професионалном развоју, охрабрујући их да кори-
сте идеје из књиге као одскочну даску за даља истраживања онога што је нај-
прикладније зе њихов будући рад.  

Општи увод у књигу је подељен на два дела. Први део под називом               
„О књизи“ бави се приказом циљева и приступа, као и кратким описом мате-
ријала и начина на који се он може користити. Други део „Рад са децом“ садр-
жи одељке о томе како створити оптималне услове за дечије учење и даје 
смернице за рад на часу. Сама књига се састоји од десет делова који обрађују 
основне области предавања страног језика у основној школи. Ови делови носе 
наслове: Слушање и говор, Читање и писање, Речник и граматика, Приповеда-
ње и драма, Игре, Риме, напеви, песме, Уметност и занатство, Учење засно-
вано на садржају, Информационе технологије и медији и Учење како се учи. 
Сваки део, у уводу, садржи преглед метода повезаних са темом, који дају на-
ставнику могућност да размисли, анализира и вреднује предавање и учење које 
је резултат бављења овим активностима. 

Не могу се, наравно, све активности користити у сваком разреду и са 
свим ученицима. Неке од активности су условљене узрастом деце. Рецимо, де-
лови који се баве Читањем и писањем или Информационим технологијама 
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имају само неколико активности за веома малу децу, док их они посвећени пе-
смицама и приповедању имају знатно више. Зато су за сваку активност дате 
информације о потребном нивоу знања језика, узрасту, организацији активно-
сти, материјалима, поступцима, коментарима и предлозима. Није дато време за 
извођење сваке активности, зато што оно зависи од више фактора, као што су: 
ниво знања и узраст деце, величина разреда, број нових речи које се уводе, као 
и дужина приче или текста. 

Књига се може користити на разне начине. Увод може послужити ново-
печеним наставницима као преглед методичких упутстава о различитим тема-
ма које се тичу наставе. Може користити самостално или као помоћно учило 
уз друге уџбенике енглеског језика. Оно што је важно јесте да наставник, бира-
јући активности из књиге, покуша да развије креативност својих ученика, ра-
дозналост и спремност да се одговори на изазове. Књига је посвећена сваком 
наставнику који се труди да извуче оно најбоље из сваког детета.  

Као што каже аутор, сваки наставник, сваки разред и свако дете су разли-
чити. То чини предавање страног језика у основној школи јединственим и дина-
мичним искуством учења. Али, када на крају дана, размишљамо о томе како да 
своје предавање учинимо успешним, схватамо да смо најбољи извор – ми сами.  

 

 

      Мр Гoрдана Љубичић
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УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ 

Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу јесте научни часопис 
који објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из 
области васпитања и образовања, с циљем да се ове области унапреде и модер-
низују. Такође је циљ да се широком читалачком кругу (истраживачима, уче-
сницима у педагошкој пракси и студентима) омогући приступ оваквим истра-
живањима. Битни критеријуми селекције радова јесу: квалитет аргумената, ја-
сноћа презентације и образовни значај, као и да рад није претходно штампан.  

Часопис излази једном годишње. Рок за предају радова је 31. август те-
куће године. 

Језик. – Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. 
Сваки рад треба да има резиме на српском, енглеском или руском језику. 

Дужина. – Радови треба да буду дужине до 30.000 карактера (с празним 
местима). Изузетак су прегледни радови који могу бити дужине до 50.000 ка-
рактера (с празним местима). Редакција задржава право да објави и радове који 
премашују ову дужину у случајевима када јасно и сажето изражавање научног 
садржаја захтева већу дужину, односно простор. 

Оцењивање радова. – Рад процењују два компетентна рецензента. Рецен-
зенти неће знати ауторов идентитет нити ће аутор препознати идентитет рецензен-
та. Све информације о аутору, укључујући личне захвалнице и припадност инсти-
туцији, треба изнети искључиво на насловној страни, а текст треба очистити од 
свега што може одати аутора (као што су, на пример, препознатљиве ауто-рефе-
ренце: „У нашем претходном раду...“). На основу рецензија редакција доноси од-
луку о објављивању рада и о томе обавештава аутора у року од три месеца. 

Услови достављања текста. – Достављање рада. Све рукописе треба 
доставити у електронској форми на адресу: ucfak@ucfu.kg.ac.rs, или на CD. 
Рад се доставља у Word формату с Times New Roman фонтом, величина 12. Та-
беле, графикони, слике и фотографије достављају се у jpg или png формату. 
Уколико се рад доставља на српском језику, користи се Serbian, cyrillic. Писа-
не верзије не враћају се аутору. 

Елементи рада. – Текст треба да буде откуцан на А4 формату, са single 
проредом. Странице треба да буду нумерисане. На насловној страни навести 
име и презиме аутора, средње слово, институцију, место и наслов рада. Кон-
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такт адресу (електронску) и годину рођења навести у посебној напомени, веза-
ној звездицом за презиме аутора. Рад може имати највише два аутора.  

Назив и број пројекта у оквиру којег је чланак настао наводи се у посебној 
напомени, везаној звездицом за наслов рада. Ако је чланак био изложен на скупу у 
виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе тре-
ба такође навести у напомени везаној за наслов рада. 

Апстракт – Апстракт треба да је дужине до 1.400 карактера (с празним 
местима), у фонту Times New Roman, величина фонта 10. Објављује се на три 
језика (српски, енглески и руски), а прилаже на два начина: (1) на почетку рада 
на језику на коме је писан текст, (2) у посебном фајлу, преведен на енглески 
или руски језик. Уколико је рад на енглеском или руском језику, апстракт до-
ставити на српском језику. Наводи се наслов рада, име и презиме аутора. Ап-
стракт треба да садржи шест обавезних елемената: значај и контекст проблема, 
циљеве, узорак, методе, резултате истраживања, закључке и педагошке импли-
кације. У случају теоријских радова и приказа апстракт треба да садржи основ-
не истраживачке хипотезе, методолошки оквир рада и резултате истраживања. 

Кључне речи (до пет) дати на језику приложеног рада, а пожељно је и на 
једном од два језика (енглеском и руском), у фонту Times New Roman, величи-
на фонта 10.  

Структура рада. – Рад мора да има уводни, централни (главни), завр-
шни део, у коме се износе закључна разматрања, и литературу. Наслови погла-
вља и потпоглавља треба да буду нумерисани.  

Цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском „...“, 
у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), а цитат 
унутар цитата под једноструким знацима навода (‘...’). 

Уколико је цитирани текст у раду дужи од три реда, треба га издвојити 
као посебан пасус и написати словима величине фонта 10. 

За наглашавање се користи италик (не болд). 

Графички прилози – Графичке прилоге достављати у црно-белој варијан-
ти. Наслови табела, легенде или објашњења која прате графичке прилоге треба 
да буду наведени изнад, а наслови графикона и слика испод прилога. Резолу-
ција дигиталних слика мора да буде најмање 300 dpi.  

Резултати статистичке обраде података – Резултате статистичке об-
раде података у тексту наводити у загради: (F=27,35, df=12, p<0,01). У табе-
лама податке у заглављу треба писати на језику рада или коришћењем стати-
стичких ознака, а децималне бројеве писати са запетом. 

Фусноте и скраћенице – Фусноте и скраћенице треба избегавати. Фусноте 
садрже само додатни текст (коментар), а не библиографске референце.  
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Референце – Списак референци треба откуцати single проредом. Имена 
српских аутора у тексту наводе се ћирилицом, док се у парентези и у списку 
референци наводе на писму на коме су штампани коришћени извори – књиге и 
часописи.  

Имена страних аутора у тексту наводе се у српској транскрипцији – фо-
нетским писањем презимена, а затим у загради у изворном облику, уз годину 
публиковања рада: Пијаже (Piaget, 1975).  

Навођење више аутора у загради треба уредити алфабетски а не хроно-
лошки: (Крњајић, 1996; Mаксић, 1998; Шевкушић, 1997).  

Ако су два аутора, у загради се наводе оба: (Павловић, Шефер, 1995).  

Уколико је више од два аутора, у загради се наводи презиме првог ауто-
ра и скраћеница и сар. или et al. На пример, уместо (Jоксимовић, Mирков, По-
ловина, Спасојевић, 1996) треба написати (Јоксимовић и сар., 1996). 

При изворном преузимању делова текста навести презиме аутора, годи-
ну издања и број странице: (Максић 1998: 140). 

Приликом упућивања на студију у целини, навести презиме аутора и го-
дину издања публикације: (Максић, 1998).  

Списак референци на крају рада треба да обухвати све референце на које се 
аутор позвао у раду. Не треба додавати референце које нису поменуте у тексту.  

У радовима писаним ћирилицом референце се наводе азбучним редом 
по презименима аутора, док се у радовима писаним латиницом наводе абецед-
ним редом.  

(а) Референце у књизи треба да садрже презиме и почетно слово имена 
аутора, годину издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача:  

Максић, С. (1998). Даровито дете у школи. Београд: Институт за педа-
гошка истраживања. 

(б) Поглавље у књизи наводи се на следећи начин:  
Lazarević, D. (2003). Udžbenik i uvažavanje različitosti: oslonci u kritičkom i 

kreativnom mišljenju. U: J. Šefer, S. Maksić i S. Joksimović (prir.): Uvažavanje 
različitosti i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 40–70. 

(в) Чланак у часопису треба да садржи презимена и почетна слова имена 
свих аутора, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (кур-
зивом), волумен и број странице: 

Николић, В. и Љ. Ђуровић (2012). Циљеви и задаци еколошког васпитања 
и образовања кроз призму Блумове операционализације, Теме, 36(2), 561–579. 
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Адамов, Ј., Олић, С. и М. Сегединац (2014). Ставови наставника о реал-
ним и виртуелним експериментима у настави хемије, Зборник радова Учитељ-
ског факултета у Ужицу, 16, 249–260.   

(г) Web документ – име аутора, година, назив документа (курзивом), да-
тум када је сајт посећен, Интернет адреса сајта:  

Degelman, D: APA Style Essentials. Retrived May 18, 2000 from the World 
Wide Web http://www.vanguard.edu/psychology/apa. 

(д) Навођење непубликованих радова (резимеи с научних скупова, руко-
писи, магистарски рад, докторски рад и сл.) није пожељно. Уколико је такво 
навођење неопходно, треба навести што потпуније податке: 

Жутић, Д. (2010). Методички приступ новели у наставним програмима 
за основну школу. (Докторска дисертација). Нови Сад: Филозофски факултет. 

(ђ) Рукописна грађа наводи се на следећи начин: 
Ђорђевић, В. Моја старост. Министар у ропству. Архив Србије, Лични 

фонд Владана Ђорђевића, сигн. ВЂ-16. 

(е) Називи докумената (закона, правилника, наставних програма) наводе 
се на следећи начин: 

Наставни програм образовања и васпитања за први и други разред 
основног образовања и васпитања. Службени гласник Републике Србије – 
Просветни гласник, бр. 10, 2004.   

Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу (години) 
публиковања референце. Уколико се наводи више радова истог аутора у једној 
години, треба их означити словима а, b,с (1997а, 1997b). 

Дозвола за цитате – Аутори су обавезни да прибаве писмену дозволу за 
публиковање дугачких цитата (преко 350 знакова), илустрација итд. за које не-
мају ауторска права. После цитата у загради наводи се презиме аутора, година 
издања и страница. 

Додатни подаци. – Додатни подаци који су илустративни за текст или 
представљају доказни материјал а преобимни су за објављивање (нумерички 
подаци, компјутерски програми, комплетнији подаци о студијама случаја и 
експерименталним техникама) могу се послати уреднику, заједно са радом, ра-
ди симултаног оцењивања. 

Ауторска права. – Да би се аутори и часопис заштитили од неовлашће-
не репродукције радова, Учитељски факултет у Ужицу задржава ауторско пра-
во као издавач, уз напомену да аутори могу да користе сопствени материјал 
кад год желе и то без дозволе издавача. 

 

http://www.vanguard.edu/psychology/apa
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