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Иде ја о ко ри шће њу игре у ма те ма ти ци да ти ра још из пе ри о да Ј.А.Ко-
мен ског,ко ји је ис ти цао да у на ста ви тре ба ме ша ти при јат но са ко ри сним. 
Да би се раз вио ин те рес за пред мет,сва ки на став ни час тре ба осве жи ти не-
ком за ни мљи во шћу,ве за ном за на став ну је ди ни цу ко ја се об ра ђу је.( Де јић, М, 
2000,) То ће учу ни ти на ста ву још за ни мљи ви јом,а са мим тим и при јат ни-
јом. Иза зи ва ће ра до зна лост и под сти ца ће ин те рес код де це за да љим са мо-
стал ним от кри ва њем и са зна ва њем.. Ако се ма те ма ти ка пре да је су во пар-
но,по ста ће уче ни ци ма до сад на,не ра зу мљи ва и од бој на (Ка рић Ј, 2006,)

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња
Циљ ис тра жи ва ња је био да се утвр ди и опи ше ми шље ње де це о зна ча ју 

и уло зи игре у про це су уче ња ма те ма ти ке.Ис тра жи ва ње је би ло де скрип тив-
но,ко рис ће на је ан ке та са пи та њи ма за тво ре ног ти па.Ан ке та је кон стру и-
са на за по тре бе овог ис тра жи ва ња.Ре зул та ти су из ра же ни про цен ту ал но и 
гра фич ки при ка за ни. 

Узо рак:130 уче ни ка основ не шко ле (82 уче ни ка ше стог и 48 уче ни ка сед-
мог раз ре да)

Ре зул та ти ука зу ју на тен ден ци ју кон цен три са ња од го во ра и на чи ње ни-
цу да уче ни ци нај ра ди је би ра ју ре ша ва ње за да та ка кроз игру  у гру пи(44,4%) 
или уз на став ни ко ву по моћ,(21,3%) што ука зу је на не до ста так са мо по у зда-
ња и ве ре у сво је зна ње. Уче ни ке тре ба осло бо ди ти тог стра ха и не си гур но сти 
уво ђе њем осми шље не игре у про цес на ста ве ма те ма ти ке и на тај на чин их 
при пре ма ти за са мо стал но ре ша ва ње за да та ка.Ис тра жи ва ње пред ста вља 
са мо смер ни це за да ља оп се жни ја ис тра жи ва ња у ци љу по бољ ша ња на ста ве 
ма те ма ти ке у ре дов ним и спе ци јал ним шко ла ма.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ма те ма ти ка, игра, на ста ва
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УВОД

Још је Ј А Ко мен ски го во рио да тре ба ме ша ти при јат но са ко ри-
сним  Раз ли чи те игре шти те де те тов емо ци о нал ни раз вој, а не до ста так 
сло бод ног вре ме на и ужур бан на чин жи во та из вор је стре са, те ско бе, а 
код мно ге де е це мо же до ве сти и до де пре си је  (Бан ђур, В, 1991) Игра 
не по сред но под сти че чо ве ко ву при род но уро ђе ну до ви тљи вост и ин ту-
и ци ју, так ми чар ски дух и ино ва тив ност, и са мим тим, еми ту је се пре-
су дан ути цај на раз ви так људ ске кул ту ре  На и ме, ка ко на во ди др Рат ко 
То шић у сво јој књи зи Ма те ма тич ке игре,(То шић,2008) „чо век кроз игру 
учи да на осно ву од ре ђе них по став ки и сво јих ве шти на схва та од ре ђе не 
од но се и ства ра но ве; де лу је ло гич ки ти ме што на сто ји да до сти за њем 
за да тог ци ља по стиг не успех”  И та ко, нај срећ ни ји је сте чо век ко ји успе-
ва да у свом сва ко днев ном де ла њу об је ди ни рад и игру  (Ка рић Ј, 2006) 
Ма те ма ти ка има и вас пит ну уло гу јер се кроз ве жба ње за да та ка уче ни ци 
на ви ка ва ју на си сте ма тич ност, упор ност, ис трај ност у ра ду и уоп ште на 
ре ша ва ње про бле ма и те шко ћа (Де јић, 2000) 

Игре се углав ном ко ри сте за ве жба ње и по ја ча ва ње основ них ве шти-
на, нпр  ба ра та ње бро је ви ма  Ипак, мо гу се ко ри сти ти за уво ђе ње не ких 
кон це па та и раз вој ло гич ког раз ми шља ња и на чи на ре ша ва ња про бле-
ма(Ка рић, 2006;)  У про це су раз ви ја ња по чет них ма те ма тич ких пој мо ва 
по сто је од ре ђе ни зах те ви ко је тре ба ува жа ва ти у ор га ни за ци ји обра зов-
ног про це са  (Сми ља нић, М, 1992)

Као пр во, ме то де уче ња тре ба да се за сни ва ју на це ло куп ној ког ни-
тив ној струк ту ри де те та; што зна чи : 

1  омо гу ћи ти му да сти че до вољ но прак тич но- са знај ног ис ку ства, 
да раз ви је опа жа ње, да му се омо гу ћи сло бод но ма ни пу ли са ње;

2  пру жи ти му до вољ но сред ста ва за сти ца ње ис ку ства; 
3  пру жи ти му мо гућ ност да ис пи ту је и ма ни пу ли ше; 
4  да се у цен тар опа жа ња и ин те ре со ва ња до ве де но во; 
5  да се ин те зи ви ра раз вој ви ших мен тал них струк ту ра, по себ но ло-

гич ко-ма те ма тич ког ми шље ња; 
6  да се не гу ши ак тив но уче ње; 
7  да се ак тив ност де те та раз ви ја од ма ни пу ла тив не ка мен тал ној 
8  да уче ник има спе ци фи чан од нос пре ма за дат ку  Он ода би ра ак-

тив ност ко ја ње га ин те ре су је а не ону ко ју на став ник же ли да он 
оба вља, због то га је бит но да про цес уче ња бу де уче ни ку ин те ре-
сан тан и да по мог не уени ку да у то ку уче ња и ре ша ва ња за да та ка 
уче ник о се би ства ра по зи тив ну сли ку  
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Ма те ма тич ки пој мо ви мо ра ју се гра ди ти из не по сред ног ис ку ства 
и из већ  ство ре них мен тал них струк ту ра  Игра је вид уче ња ко ји ово ме 
нај ви ше од го ва ра, и пред ста вља нај при род ни ји вид уче ња и не за мен љи-
ва је ме то да (Ир винг, А , 1974)  Игра омо гу ћа ва уче ни ку да учи на свој 
на чин, да се у том про це су мак си мал но ан га жу је екс пе ри мен ти шу ћи са 
пред ме ти ма и си ту а ци ја ма и ак тив но са ра ђу ју ћи са вр шња цим  Она је 
об лик ра да у ко јој има нај ма ње опа сно сти од гу ше ња уну тра шње мо ти-
ва ци је  

Ко је су то пред но сти игре као об ли ка уче ња?
1  Ла ко је по мо ћу игре по сти ћи нај ве ћу мо гу ћу кон цен тра ци ју па-

жње 
2  Емо ци о нал ни став де це пре ма игри је по зи тив ни ји не го пре ма 

“озбиљ ном” уче њу 
3  Ак тив ност де це у игри ве ћа је не го у дру гом об ли ку уче ња 
4  У игри се де ца ма ње ума ра ју не го при озбиљ ном ра ду 
5  Игра по ве ћа ва мо ти ва ци ју, ин те рес, иза зи ва ве ћу па жњу, те уче-

ње чи ни за ни мљи ви јим не го дру ги на чин ра да 
6  Уче ње и пам ће ње чи ње ни ца под јед на ко је у игри као и при ко-

ри ште њу тек ста или из ла га ња, али је по је ди ним ис пи ти ва њи ма 
уста но вље но да је игра ипак де ло твор ни ја 

7  На у че не са др жа је де ца ду же пам те и лак ше при мје њу ју оно што 
на у че у игри 

8  Игре си му ла ци је по зи тив но ути чу на осе ћај кон тро ле око ли не и 
вла сти те суд би не, јер уче ник та ко мо же сте ћи дра го це но ис ку-
ство, што на дру ги на чин ни је мо гу ће 

9  Игре се мо гу при ме ни ти с уче ни ци ма раз ли чи тих уз ра ста и раз-
ли чи тих спо соб но сти, али се по ка за ло да су по себ но ко ри сне за 
де цу ко ја се не мо гу ис ка зи ва ти, де цу из де при ви ра них со ци јал-
них сре ди на или ону ко ја има ју не ке дру ге по те шко ће 

ЦИЉ РА ДА

Циљ на шег ис тра жи ва ња био је да се утвр ди И опи ше ми шље ње де це 
о зна ча ју и уло зи игре у про це су уче ња ма те ма ти ке  

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТО ДЕ

У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 130 уче ни ка основ не шко ле (82 уче-
ни ка ше стог и 48 уче ни ка сед мог раз ре да)  Ис тра жи ва ње је би ло де-
скрип тив но,ко ри шће на је ан ке та са пи та њи ма за тво ре ног ти па  Ан ке та 



Јасмина Карић328

је кон стру и са на за по тре бе овог ис тра жи ва ња,са др жа ла је три де сет пи-
та ња Од го во ри су гру пи са ни у пет ка те го ри ја Пр ва ка те го ри ја ука зу је 
на то ка ко уче ни ци во ле да се игра ју са мо стал но или у дру штву? Дру га 
ка те го ри ја ис пи ту је по тре бу де це за так ми че њем Тре ћа,че твр та и пе та 
ка те го ри ја ти чу се на чи на ре ша ва ња за да та ка  Ре зул та ти су из ра же ни 
про цен ту ал но и гра фич ки при ка за ни  

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Ре зул та ти до би је ни на ан ке ти при ка за ни су на Гра фи ко ну бр  1 

Гра фи кон бр. 1 – Од го во ри уче ни ка 

Ре зул та ти су по ка за ли да 96,5% уче ни ка ви ше во ли да се игра у дру-
штву

- 90,2% уче ни ка во ли да се так ми чи  
Што се ти че на чи на ре ша ва ња за да та ка:
- 44,4% - ви ше во ли ре ша ва ње за да та ка у гру пи 
- 34,3% - са мо стал но 
- 21,3% - уз на став ни ко ву по моћ 
Ре зул та ти ука зу ју на тен ден ци ју кон цен три са ња од го во ра и на чи-

ње ни цу да уче ни ци нај ра ди је би ра ју ре ша ва ње за да та ка у гру пи(44,4%) 
или уз на став ни ко ву по моћ, (21,3%) што ука зу је на не до ста так са мо по-
у зда ња и ве ре у сво је зна ње  Уче ни ке тре ба осло бо ди ти тог стра ха и не-
си гур но сти уво ђе њем осми шље не игре у про цес на ста ве ма те ма ти ке и 
на тај на чин их при пре ма ти за са мо стал но ре ша ва ње за да та ка Ис тра жи-
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ва ње пред ста вља са мо смер ни це за да ља оп се жни ја ис тра жи ва ња у ци љу 
по бољ ша ња на ста ве ма те ма ти ке у ре дов ним И спе ци јал ним шко ла ма 

Ва жно је на по ме ну ти да пре не го се на став ни ци од лу че за уво ђе ње 
игре у на ста ву они мо ра ју пре ци зно зна ти за што уво де не ку игру у на-
ста ву и шта же ле том игром по сти ћи  

Игра тре ба би ти:
1  у скла ду са уче нич ким по тре ба ма 
2  са др жај на али не пре ду гач ка 
3  при ла го ђе на уз ра сту 
4  при ла го ђе на ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма уче ни ка
5  Пра ви ти раз ли ку из ме ђу уче ња и за ба ве 
Што се ти че са ме ор га ни за ци је игре, по сто је раз ли чи ти ста во ви  По 

не ки ма, игра мо же има ти пра ву функ ци ју са мо он да ако се од ра сли не 
ме ша ју у њу  По дру ги ма, игра мо же од и гра ти сво ју пра ву уло гу са мо 
он да ако од ра сли - на став ник на пра ви на чин ор га ни зу је ту игру  У про-
тив ном то је обич на “ игра ри ја “ ко ја не во ди ни че му  

Игра без ме ша ња од ра слих - на став ни ка ни је мо гу ћа, али и не а де-
кват но ме ша ње мо же угу ши ти у игри ње не бит не ком по нен те: ства ра ла-
штво, раз вој ну функ ци ју, кре а тив ност, рад у ти му,     Уло га на став ни ка 
је да ода бе ре аде кват ну игру у за ви сно сти од уз ра ста уче ни ка    (Сми ља-
нић, М, 1992) Са уз ра стом се ме ња и уче ста лост ига ра и њи хо во тра ја-
ње  А за све то на став ни ку тре ба да бу де мо тив кри ла ти ца “Да уче ње не 
по ста не му че ње”

За ма те ма тич ке игре је ка рак те ри стич но да под сти ћу ин те лек ту ал ну 
ан га жо ва ност, тра же пам ће ње пра ви ла и по зна ва ње са др жа ја  Оне под-
сти чу раз вој са мо кон тро ле, пра вил ног ре зо но ва ња, бр зог и аде кват ног 
ин те лек ту ал ног ре а го ва ња  До при но се сти ца њу, ко ри го ва њу и утвр ђи ва-
њу зна ња, обо га ћи ва њу пред ста ва и пој мо ва,као И фор ми ра њу сли ке о 
соп стве ним вред но сти ма У ма те ма тиц ким игра ма ко је на став ник за да је, 
оба ве зно је да се уче ни ци др же од ре ђе них пра ви ла и да их по шту ју, у 
су прот ном, игра не ће има ти сми сао    (Ка рић, Ј, Ра до ва но вић, В, 2003 )

Игре се мо гу ко ри сти ти при: по на вља њу, усва ја њу раз ли чи тих но вих 
са др жа ја, уве жба ва њу или као увод у но во гра ди во Мо гу се ко ри сти ти за: 
ин ди ви ду а лан рад, рад у па ро ви ма или груп ни рад  И све то по но во са 
ци љем да “уче ње не по ста не му че ње” (Ка рић, Ј, 2004)
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ЗА КЉУ ЧАК

Де ца сти чу ма те ма тич ко зна ње кон стру и шу ћи га у сво јој гла ви  Она 
не упи ја ју ма те ма тич ко зна ње ди рект но из окру же ња (из пре да ва ња учи-
те ља, из ко ри шће ња од ре ђе них ма те ри ја ла)  Ко ри сте ћи сво ја прет ход на 
зна ња, де ца кон стру и шу од но се из ме ђу обје ка та и про ве ра ва ју их  Да-
кле, глав на осо би на ма те ма тич ког уче ња фо ку си ра на је на раз ми шља њу 
де це, а не на пи са њу тач них од го во ра 

Ово је од кључ ног зна ча ја за пре да ва ње ма те ма ти ке у шко ла ма ко је 
се сво ди углав ном на пи са ње тач них од го во ра, (Ка рић, Ј, Ра до ва но вић, 
В, Гру бач, Ј, 2003) за то је ва жно да уче ни ци ис ку се ма те ма ти ку кроз ра-
зно вр сне мо до ве ре пре зен та ци је, социјалниe поставкe и начинe ко му-
ни ци ра ња и ре зо но во а ња,а игра је нај бо љи мо дел за то  Игру као ме то ду 
не тре ба схва ти ти уско, као по сту пак у об ра ди или по на вља њу не ких 
са да ја ко је уче ник тре ба да на у чи, већ као струк ту ри ра ње сре ди не и ат-
мос фе ре, као ак тив ност ко ја има трај ни је де ло ва ње  До бро по зна ва ње 
при ро де игре и уче ња уче ни ка је нај бо ља га ран ци ја да ће се и у усло ви-
ма ор га ни зо ва не игре са чу ва ти сло бод на де лат ност уче ни ка, не у си ље-
ност и за ни мљи вост и да ће та ква игра пер ма нент но сти му ли са ти раз вој  
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The idea of the use of games in mathematics dates from the period of 
J  A  Comenius, who pointed out that in the teaching process, one should 
mix pleasant with the useful  To develop interest in the subject, each lesson 
should be revived with a curiosity, with respect to the teaching unit to be 
processed  It would make classes more interesting, and thus more pleasant  
It will challenge curiosity and encourage interest in children to a further 
self-discovery and knowledge  If mathematics is taught as a dry subject, 
students will soon get bored and the subject will become incomprehensible 
and repulsive  

The aim of this study was to identify and describe children’s opinion 
on the importance of play in the process of learning mathematics  The 
research was descriptive; we used a survey with multiple choice questions  
The survey was designed for this study  Results are expressed in percentages 
and graphically displayed 

The study sample: 130 primary school students (82 sixth grade students 
and 48 seventh grade students)

The results indicate a tendency of concentration of the answers, as well 
as the fact that students often prefer solving tasks in a group (44 4%) or 
with the teacher’s help (21 3%)  That indicates a lack of self-confidence and 
faith in their knowledge  Students should be rid of the fear and uncertainty 
by introducing thought-out games in the teaching of mathematics, and 
thus be prepared for independent task solving  This research is intended as 
a guideline for further extensive research in order to improve mathematics 
education in mainstream and special schools 
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