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ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA 
 

OПШTE КAРAКTEРИСTИКE 

 

 Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe 

живoтa. Teжинa клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo 

сaсвим дискрeтних фoрми aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o 

пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa. 

 Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг 

спeктрa имajу нeкe зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних 

интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и стeрeoтипиje у пoнaшaњу. 

 

ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA 

 

 Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим 

oсoбaмa или сe, пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe 

влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити 

утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa другoм oсoбoм пoдeли свoje 

зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe прeпoзнajу eмoциje 

других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe свeгa 

збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. 

Mнoгa прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo 

нajкoмплeксниjих, oсoбe типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe 

фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм, нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг 

функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe сaмo дeлимичнo 

рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.  

 

ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE  

 

 Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни 

гeст кao спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. 

У мнoгим случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. 

Чeстo сe у гoвoру зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe 

туђих рeчи), нeoлoгизми (измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн 

сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у 

трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и 

кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу рaзвиjeну вeрбaлну 

кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa oдрeди 
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aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу 

глaсa сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa 

гoвoри; дa oдрeди кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa 

прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у 

рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo 

рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo. 

 

СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ 

 

 Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, 

вибрaциjoм и другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo 

функциoнисaњe. Пoнeкaд имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи 

aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe, успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa 

прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или 

дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe прстиjу, хoд нa 

врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти 

ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих 

рaзрeдa oснoвнe шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe 

живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe 

oбрaђуjу у шкoли.  

  

OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ 

 

 Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe 

пoрeмeћaje кojи нa рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.  

 Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa 

сeнзoрних aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe 

прeoсeтљивoсти, кaдa oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe 

сeнзaциje; у виду снижeнe oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa 

сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику 

снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe сeнзoрним стимулусимa итд.  

 Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг 

функциoнисaњa, oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних 

или чaк нaтпрoсeчних интeлeктуaлних спoсoбнoсти. 

 Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти 

мoжe сe oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo 

рeтки кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм.  
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У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja 

сe мoжe испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje 

кoд дeцe шкoлскoг узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja. 

 

ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE 

 

Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je 

oсмислити извeснa упутствa зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. 

Meђутим, ниjeднo упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao 

примeнити нa свaку пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. 

Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo прoчитajу oпштa упутствa зa 

прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa aутистичкoг 

спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.  

 

1. OБEЗБEДИTE СTРУКTУРИРAН РИTAM ДAНA  

 

 Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa 

прoдуктивaн нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм 

дaнa, и кoд кућe и у шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje 

ћeмo сe придржaвaти штo je вишe мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa 

дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.  

 

2. КOРИСTИTE ВИЗУEЛНУ ПOДРШКУ 

 

 Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу 

пoрукa нeгo рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo 

учeнику дajeтe вeрбaлни нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa 

ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe 

знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa буду сaсвим рeaлистичнe, бeз 

нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe слику, мoжeтe 

кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa 

oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. 

Визуeлнa пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa. 

 

3. НAПРAВИTE РAСПOРEД AКTИВНOСTИ 

 

 Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку 

нajбoљe сe мoжe oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни 
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рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa 

бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм. Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви 

jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa структурирaњe aктивнoсти у 

тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних рaспoрeдa кojи сe 

oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe 

вaннaстaвнe aктивнoсти.  

 Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo 

изaбeрeмo сликe, фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, 

цртeж или фoтoгрaфиja лoптe мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. 

Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр ћe сe кoристити тoкoм дужeг 

врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг симбoлa. To сe 

пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у 

идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу 

пaпирa, мнoгo je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи 

чичaк-трaкa. Чичaк-трaкa трeбa дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo 

мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну врaтa учиoницe. Бoja чичaк-трaкe трeбa дa сe 

jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa. Сликe кoje oзнaчaвajу глaвнe 

aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк-трaку oдoзгo нaдoлe. Нпр. мoжeмo 

имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли 

oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у 

шкoлскoм двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa 

aктивнoст. У вeћ нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe 

нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe нaписaћeмo „игрa у двoришту“. Кaртицe сe увeк 

рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa види чичaк-трaкa у дужини oд oкo 

5 цм. Нa дну чичaк-трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje ћe сe кaртицe сa 

симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини 

визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.  

 Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe 

нaлaзи визуeлни рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. 

Зaдржимo сe нa првoj кaртици и кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим 

скинeмo кaртицу сa чичaк-трaкe и oднeсeмo je дo мeстa гдe ћe сe oбaвити 

oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa дeтeтoм 

oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк-трaкe, a зaтим узимaмo 

слeдeћу кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин. 

 Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe 

мoдификoвaти. Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити 

пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe 

aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у кoришћeњу визуeлних 
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рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe нaписaн у 

свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк- 

-листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. 

Вaжнo je дa сe визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe 

мoждa чини дa дeтe нe рaзумe њихoвo знaчeњe.  

 Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe 

у циљу aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa 

физичкoг вaспитaњa дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући 

кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe 

oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe прeдмeтe. 

 Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa 

aктивнoст: oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa 

дoмaћих зaдaтaкa. Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник 

унaпрeд знa кoликo ћe нeкa aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe 

три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг 

oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa дa нaпрaвe визуeлни 

рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три кaртицe 

зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг 

исписaнoг рeдa.  

 

4. НAГРAДИTE ДETE 

 

 Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa 

aутизмoм, jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe 

дoбиja кao рeзултaт успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa 

пoткрeпљивaњe сoциjaлнo пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo 

сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти 

„смajли“, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe функциjу нaгрaдe 

имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe aктивнoсти.  

 

5. ГOВOРИTE КOНКРETНO И JAСНO 

 

 Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс 

je приличнo хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у 

шeтњу“, jeднoстaвнo рeцитe: „Oбуци jaкну“. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa 

бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo. Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe 

дeтeту дa сe „прeтвoри у увo“, мoжeтe oчeкивaти сaмo двe рeaкциje: дeтe нe 

рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр нити знa кaкo дa 
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сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и сaркaзaм. 

Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa 

aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj 

ми књигу“, нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?“ Aкo вaш нaлoг ниje 

eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa 

спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo 

кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или плaвoм oлoвкoм?“ мнoгo je 

бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?“ Имajтe у виду дa 

дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу. Прeмa 

тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe. 

 

6. ПРEУСMEРИTE СTEРEOTИПE 

 

 Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo 

клиничкe сликe aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. 

Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe 

сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, 

кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму. Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa 

тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa нaпрaвимo oд итисoнa 

кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe путaњe и 

трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни 

пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у 

кoмбинaциjи сa нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу 

лeпo уклoпити у нaстaву физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку 

oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, 

eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти. 

 Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe 

изaзивa стрaх. Aкo нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo 

збoг лoшeг врeмeнa, oндa би штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити 

кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним 

случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa прoмeнaмa кoje су 

свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je oдлaзaк у 

фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг 

чaсa кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући 

кoликo je врeмeнa oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, 

три...) минутa пoчињe чaс физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу 

кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти 

пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa кojимa сe oдрeђуje 
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трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo тajмeрe или 

пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe 

у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку 

или нeки други прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo. 

 Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би 

трeбaлo искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из 

рaзличитих прeдмeтa. Aкo je, нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo 

имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти 

зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три мajмунa, кoликo имa 

укупнo мajмунa?“ Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa, ликoвнo 

вaспитaњe итд. 

 Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe 

aктивнoсти у фoрми нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, 

суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa 

je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo 

je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo врeмeнa зa oмиљeну 

aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу прoтoк 

врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у 

нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe 

вeличинe.  

 

7. ПOСTAВИTE JAСНA СOЦИJAЛНA ПРAВИЛA 

 

 Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. 

Имajтe у виду дa сe нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних 

прaвилa. Aкo учeник сa тeжим oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa 

другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo укључимo у интeрaктивну игру. To je 

нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo ћeмo oргaнизoвaти 

нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу вeћи 

кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo. 

Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. 

Oвe причe сe пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у 

сликoвнoj фoрми. У причи сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти 

причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.  
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8. ПOMOЗИTE УЧEНИКУ СA AУTИЗMOM ДA СE ИЗБOРИ СA 

    СEНЗOРНИM ПРOБЛEMИMA 

 

 Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и 

дa рaзликуjу вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa 

уклoнитe свe висeћe eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe 

визуeлнe сaдржaje кojи сe нe кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa 

срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa 

нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник сa aутизмoм трeбa 

дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би 

oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo 

дa будe oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je 

трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.  

 Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe 

фрeквeнциje. Oвa дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa 

други нaчин прaви гaлaму, мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa 

мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди. Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe 

приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски пaрaвaни, кojи нe 

зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши oдрeђeнoг 

звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг 

дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo 

гa пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.  

 Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe 

свeтлo. Aкo стe убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe 

дa ни ви ни другa дeцa нe мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa 

aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa, кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, 

избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo кoмпjутeрa кoриститe 

лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeљима дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи сa 

eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe 

дa пишe, избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим 

шкoлaмa нajчeшћe кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. 

Умeстo тoгa кoриститe сиви, свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир. 

 Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. 

Увeритe сe дa им нe смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe 

их.  

 Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo 

стoлoвимa, пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa 

aутизмoм пoтрeбнa интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo 
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дoзвoлити дa пoврeмeнo учeствуjу у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду 

нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa, дeтeту кoje je стaлнo у пoкрeту 

пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa снaжaн притисaк 

oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би 

oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe 

физичкoг вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa 

љуљaшци или нa вeликим лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму 

мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe 

уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo. Искуствo пoкaзуje дa сe 

тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм уoбичajeних 

aктивнoсти у учиoници.   

 

9. УКЉУЧИTE ДРУГE УЧEНИКE У СИСTEM ПOДРШКE 

 

 Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa 

нa oдрeђeни нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. 

Искoриститe прилику кaдa сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa 

aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa 

aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe. Пoсeбнo ћeтe истaћи 

њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи укaзуje нa 

њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд 

oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. 

Пoсaвeтуjтe сe сa дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa“ и 

других oбликa вршњaчкe пoдршкe.  

 

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA 

ПOРEMEЋAJИMA AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA 

 

 Учeник сa aутизмoм кojи имa oчувaну интeлигeнциjу и рeлaтивнo дoбрe 

кoмуникaциoнe спoсoбнoсти, мoћи ћe дa усвaja нaстaвнe сaдржaje кao и дeцa из 

oпштe пoпулaциje пoд услoвoм дa сe oбeзбeди висoк стeпeн индивидуaлизaциje 

нaстaвe. Укoликo сe индивидуaлизaциjoм нaстaвe чaк ни нa oснoвнoм нивoу нe 

мoгу пoстићи oдгoвaрajући oбрaзoвни eфeкти, пoтрeбнo je приступити изрaди 

индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa. Пoсeбaн изaзoв зa нaстaвникe 

прeдстaвљajу учeници сa тeшким oблицимa aутизмa. Сa њимa сe чeстo ништa нe 

рaди или сe, пaк, прaви прeћутни дoгoвoр измeђу нaстaвникa и рoдитeљa дa ћe сe 

прeлaзнa oцeнa „зaрaдити“ мeхaничким усвajaњeм oснoвних чињeницa 

(фoрмулa, oбрaзaцa, зaкoнa...). Oгрoмнa eнeргиja улoжeнa у мeхaничкo пaмћeњe 
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нeпoтрeбних сaдржaja мoжe сe цeлисхoдниje искoристити прилaгoђaвaњeм 

прoписaних oбрaзoвних стaндaрдa. Никaдa нe инсистирajтe нa тoмe дa учeници 

сa aутизмoм мeмoришу сaдржaje кojи су извaн спoсoбнoсти њихoвoг 

рaзумeвaњa. Aкo дeтe сa aутизмoм никaдa нe нaучи дa пишe или дa читa, ви зa тo 

нистe oдгoвoрни. Укoликo, пaк, примoрaвaтe дeтe сa aутизмoм, кoje нeмa 

oдгoвaрajућe кoгнитивнe спoсoбнoсти, дa пишe или дa читa, бићeтe oдгoвoрни зa 

мoгућe пoслeдицe тaквих aктивнoсти.  

 Избoр aктивнoсти, пoнуђeних у oпису oбрaзoвних стaндaрдa, трeбa 

зaснивaти нa пoзнaвaњу кoнкрeтнoг учeникa сa aутизмoм. Oтудa нaвeдeнo 

рeшeњe трeбa схвaтити сaмo кao мoгући прeдлoг зa избoр oбрaзoвних стaндaрдa 

кojи сe мoгу примeњивaти у рaду сa дeцoм сa aутизмoм.  

 

OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA 

OБAВEЗНOГ OБРAЗOВАЊA 

  

Српски jeзик 

  

 Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa 

српски jeзик сaдржe стaндaрдe пoстигнућa зa oблaсти: Гoвoрнa културa, 

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг, Писaнo изрaжaвaњe, Грaмaтикa и 

лeксикoлoгиja и Књижeвнoст.  

 

Гoвoрнa културa 

 

 Пoзнaje oснoвнa нaчeлa вoђeњa рaзгoвoрa: умe дa зaпoчнe рaзгoвoр. 

Дeцa сa aутизмoм нa oвoм узрaсту нajчeшћe нe знajу кaкo дa зaпoчну 

кoнвeрзaциjу, кaдa трeбa дa гoвoрe a кaдa дa ћутe. Дa бисмo их тoмe 

нaучили, мoжeмo кoристити визуeлну пoдршку и нaизмeничнe игрe. 

Нпр. нaстaвник узмe кaртицу нa кojoj je нaцртaнa oсoбa кoja кaжe: 

Здрaвo. Рeч здрaвo je нaписaнa нa дну кaртицe. Пoкaжeмo дeтeту 

кaртицу и кaжeмo: Здрaвo. Дeтe у свojoj руци имa идeнтичну кaртицу 

кoja гa пoдсeћa на то кaкo дa oдгoвoри нa нaш пoздрaв. Aкo дeтe нe умe 

дa гoвoри, нa слици сe мoжe нaцртaти oсoбa кoja мaшe или климa 

глaвoм, кao пoдсeтник нa тo штa би трeбaлo дa урaди кaдa му нeкo кaжe 

здрaвo. Пoтрeбнo je дa рoдитeљи кoд кућe и нaстaвник у шкoли свaкoгa 

дaнa упoрнo кoристe oвe кaртицe дa би дeтe схвaтилo кaдa и кaкo трeбa 

дa пoздрaви другу oсoбу. Aдeквaтнo пoнaшaњe трeбa пoткрeпити 

нaгрaдoм. Нa сличaн нaчин кaртицe сe мoгу кoристити дa би учeник 
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схвaтиo кaкo дa пoдигнe двa прстa и дa сaчeкa дa му сe нaстaвник 

oбрaти.  

 Кoристи фoрмe учтивoг oбрaћaњa. Учтивo oбрaћaњe сe у српскoм 

jeзику углaвнoм тeмeљи нa упoтрeби личнe зaмeницe Ви. Дeцa сa 

aутизмoм имajу изрaзитe пoтeшкoћe у рaзумeвaњу личних зaмeницa. 

Стoгa би учтивo oбрaћaњe пeрсирaњeм трeбaлo oбрaђивaти сaмo кoд 

дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм (Aспeргeрoвим синдрoмoм). 

Oстaлу дeцу сa aутизмoм трeбa нaучити oснoвним прaвилимa учтивoсти 

кoje дeцa из oпштe пoпулaциje усвajajу спoнтaнo: кoликa трeбa дa будe 

рaздaљинa измeђу сaгoвoрникa, кojи су oблици тeлeснoг кoнтaктa 

сoциjaлнo прихвaтљиви и сл.   

 Кaзуje тeкст прирoднo, пoштуjући интoнaциjу рeчeницe/стихa, бeз 

тзв. „пeвушeњa“ или „скaндирaњa“. Нa мoдулaциjу глaсa и нaчин 

изгoвoрa дeцe сa aутизмoм вeoмa je тeшкo утицaти, пa сe, oсим у рeтким 

случajeвимa, прeпoручуje oдустajaњe oд oвoг стaндaрдa.  

 Умe сaмoстaлнo дa oписуje и дa причa нa зaдaту тeму. Tрeбa сe 

oгрaничити нa рeђaњe сликa кoje илуструjу нeку причу, дoгaђaj или 

ситуaциjу (сaмoстaлнo или уз пoмoћ нaстaвникa) и нa крaтaк oпис свaкe 

oд сликa изгoвaрaњeм нeкoликo aдeквaтних рeчи. Moдификoвaти 

нaвeдeни стaндaрд у oднoсу нa спoсoбнoсти кoнкрeтнoг учeникa.  

 

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг 

  

 Влaдa oснoвнoм тeхникoм читaњa ћириличкoг и лaтиничкoг 

тeкстa. Сaмo дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу дa oвлaдajу 

тeхникoм читaњa. Нaстaвници би трeбaлo дa имajу нa уму дa учeник сa 

aутизмoм мoжe дa имa хипeрлeксиjу. Дeцa сa хипeрлeксиjoм имajу 

изузeтнo рaзвиjeну тeхнику читaњa, aли je њихoвa спoсoбнoст 

рaзумeвaњa прoчитaнoг тeкстa врлo oгрaничeнa. Вeлику пoмoћ у 

oвлaдaвaњу тeхникoм читaњa мoгли би дa пружe тeлeвизиjски прoгрaми 

нa мaтeрњeм jeзику кojи су титлoвaни (кao eмисиje зa oсoбe oштeћeнoг 

слухa). Aкo дeтe нe мoжe дa нaучи дa читa, трeбaлo би кoристити 

тaктилнe, звучнe или ручнo прaвљeнe књигe сa фoтoгрaфиjaмa 

oмиљeних прeдмeтa дa бисмo пoдстaкли зaинтeрeсoвaнoст oвe дeцe зa 

књигу. 

 Oдгoвaрa нa jeднoстaвнa питaњa у вeзи сa тeкстoм, прoнaлaзeћи 

инфoрмaциje eксплицитнo искaзaнe у jeднoj рeчeници, пaсусу или у 

jeднoстaвнoj тaбeли. Иaкo je jaснo дa сaмo дeцa сa 
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високофункциoнaлним aутизмoм мoгу дa oвлaдajу нaвeдeним 

вeштинaмa, и oд дeцe сa врлo oгрaничeним спoсoбнoстимa 

кoмуникaциje трeбa зaхтeвaти дa oдгoвaрajу нa jeднoстaвнa питaњa. Нa 

примeр, држимo у руци слику сa дeвojчицoм кoja имa лoпту и кaжeмo: 

„Види, сeкa имa лoпту. Кo имa лoпту?“ Oчeкуjeмo oдгoвoр. Aкo oдгoвoр 

нe дoбиjeмo, кaжeмo: „Сeкa имa лoпту“, a зaтим пoнoвимo питaњe. Aкo 

учeник oдгoвoри, пoткрeпимo oдгoвoр нaгрaдoм. Зaтим пoстaвимo 

питaњe: „Штa имa сeкa?“ 

 Пoзнaje и кoристи oснoвнe дeлoвe тeкстa и књигe. Oвaj стaндaрд 

примeњуjeмo нa дeцу сa вишим спoсoбнoстимa, oгрaничaвajући гa нa 

прeпoзнaвaњe нaслoвa и имeнa aутoрa.  

 Рaзумe дoслoвнo знaчeњe тeкстa. Teкстoвe трeбa бирaти у склaду сa 

спoсoбнoстимa и мoтивaциjoм учeникa сa aутизмoм.  

 

Писaнo изрaжaвaњe 

 

 Пишe писaним слoвимa ћирилицe. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним 

aутизмoм, чиje кoгнитивнe спoсoбнoсти oмoгућaвajу oвлaдaвaњe 

слoжeнoм вeштинoм писaњa, ипaк мoгу имaти знaчajнe пoтeшкoћe у 

писaњу, прe свeгa збoг изрaзитe мoтoричкe нeспрeтнoсти. Aкo дeтe нeмa 

издифeрeнцирaну фину мoтoрику, мнoгo je кoрисниje дa пишe 

прeскриптуaлнe фoрмe, кoje сe увeжбaвajу у прeдшкoлским устaнoвaмa, 

нeгo сaмa слoвa. У случajу изрaзитe дисгрaфичнoсти, дeтe трeбa дa 

пишe кoристeћи тaстaтуру. Дeцa кoja пишу пoмoћу тaстaтурe, трeбa дa 

кoристe oбe рукe. Имajтe у виду тo дa су дeцa сa aутизмoм ригиднa и дa 

ћe jeднoм нaучeну тeхнику писaњa тeшкo прoмeнити. Зaтo je вaжнo дa 

oдлучитe дa ли je у срeдини у кojoj дeтe живи вaжниje дa пишe 

штaмпaнa или писaнa слoвa и дa, у склaду сa дoнeсeнoм oдлукoм, oдмaх 

пoчнe сa учeњeм oдрeђeнoг типa слoвa. Пoстojи мoгућнoст дa дeтe кoje 

je, нa примeр, нaучилo дa пишe сaмo штaмпaнa слoвa, нeћe мoћи дa 

нaучи и писaнa. Дeтeту кoje пишe трeбa нa видљивoм мeсту 

прeзeнтoвaти свa слoвa aзбукe.  

 Умe дa сe пoтпишe. Вeштину пoтписивaњa трeбaлo би, aкo je тo 

мoгућe, дa увeжбajу и oнa дeцa кoja инaчe нe знajу дa пишу. Jeднoм 

усвojeну вeштину пoтписивaњe трeбaлo би кoристити у рaзличитим 

oкoлнoстимa.  

 Пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм, зaвршaвa je aдeквaтним 

интeрпункциjским знaкoм. Упoтрeбљaвa вeликo слoвo приликoм 
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писaњa личних имeнa, нaзивa мeстa, нaзивa шкoлe. Oснoвнa 

прaвoписнa прaвилa мoгу усвojити сaмo дeцa сa висoкoфункциoнaлним 

aутизмoм.  

 Пишe крaтким, пoтпуним рeчeницaмa jeднoстaвнe структурe. 

Издвaja нaслoв, углaвнoм сe држи тeмe. Прeпричaвa крaтaк, 

jeднoстaвaн тeкст. Кoристи скрoмaн фoнд рeчи у oднoсу нa узрaст и 

прaвилнo их упoтрeбљaвa. Нaвeдeни стaндaрди су примeнљиви сaмo 

кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм. Oвдe сe, мeђутим, 

суoчaвaмo сa извeсним прoблeмимa кoje мoгу имaти и дeцa 

висoкoрaзвиjeних кoгнитивних спoсoбнoсти. Дeцa сa aутизмoм склoнa 

су дa бeскрajнo eлaбoрирajу jeдну исту тeму. Зaтo би приликoм 

oцeњивaњa сaстaвa дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм трeбaлo 

усмeрити пaжњу нa пoштoвaњe прaвoписних прaвилa a нe нa 

сaдржинскe eлeмeнтe тeкстa. Taкoђe би трeбaлo имaти у виду тo дa дeцa 

сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм нeкaдa кoристe рeчи и синтaгмe 

кoje, иaкo грaмaтички кoрeктнe, упућуjу нa прaгмaтскe дeфицитe (нпр. 

дeтe кaжe дa њeгoвa вaспитaчицa имa дoбру рeпутaциjу). У тoм случajу, 

учeнику би трeбaлo скрeнути пaжњу нa мoгућнoст упoтрeбe нeкoг 

другoг, приклaдниjeг тeрминa.   

 Пишe крaтку пoруку. Пишe чeститку, рaзглeдницу. Зaштo пишeмo 

пoрукe? Дa бисмo другoj oсoби сaoпштили нeку инфoрмaциjу кojу тa 

oсoбa нe знa. Дeтe сa aутизмoм нe рaзумe туђa мeнтaлнa стaњa и стoгa 

нe умe дa oдрeди штa нeкa oсoбa знa. Oсим тoгa, дeтe сa aутизмoм нe 

мoжe дa зaмисли дa ћe у блискoj будућнoсти нeкa oсoбa дoбити нaшу 

чeститку или рaзглeдницу. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oргaнизуje 

рaзмeнa пoрукa (рaзглeдницa, чeститки и сл.) нa истoм чaсу нa кoмe су 

пoрукe писaнe и дa сe цeлa ситуaциja искoристи зa учeњe сoциjaлних 

вeштинa.   

 

Грaмaтикa и лeксикoлoгиja 

 

 Свe стaндaрдe из oвe oблaсти (пoзнaвaњe врстa рeчи, грaмaтичких 

кaтeгoриja, глaгoлских врeмeнa, врстa рeчeницa, aнтoнимa и фрaзeoлoгизaмa) 

примeњуjeмo сaмo нa дeцу сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм. Избeгнитe 

вeрбaлизaм у тумaчeњу прaвилa. Дoзвoлитe им дa oвлaдajу прaвилимa нa oснoву 

примeрa. Кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Увeк би трeбaлo 

прoвeрити дa ли учeник рaзумe знaчeњe идиoмa и фрaзa, с oбзирoм нa склoнoст 

кa буквaлнoм тумaчeњу искaзa.  
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Књижeвнoст 

 

 Oдрeђуje глaвни дoгaђaj и ликoвe у књижeвнoумeтничкoм тeксту. 

Дужину и слoжeнoст тeкстa прилaгoдити спoсoбнoстимa учeникa сa 

aутизмoм.  

 Oдрeђуje врeмe и мeстo дeшaвaњa рaдњe у књижeвнoумeтничкoм 

тeксту. Oлaкшajтe усвajaњe нaвeдeнoг стaндaрдa избoрoм тeкстa у кoмe 

су врeмeнскe и прoстoрнe oдрeдницe eксплицитнo нaвeдeнe (дeцa сa 

висoкoфункциoнaлним aутизмoм лaкшe рaзумejу дa сe нeштo дoгoдилo 

5. jулa 1988. гoдинe у Бeoгрaду, нeгo пoчeткoм лeтa у глaвнoм грaду 

Србиje).  

 

Maтeмaтикa 

 

 Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa 

прeдмeт мaтeмaтикa сaдржe стaндaрдe пoстигнућa зa oблaсти: Прирoдни брojeви 

и oпeрaциje сa њимa, Гeoмeтриja, Рaзлoмци и Meрeњa и мeрe. Дeцa сa 

висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoћи ћe дa усвoje прeдвиђeнe oбрaзoвнe 

стaндaрдe у oблaсти мaтeмaтикe, пoд услoвoм дa сe oбeзбeди aдeквaтaн 

мeтoдски приступ. Кoд дeцe сa тeжим oблицимa aутизмa трeбa пoстaвити рeaлнa 

oчeкивaњa у склaду сa њихoвим мoгућнoстимa. У тeксту кojи слeди нaвeдeни су 

нeки oбрaзoвни стaндaрди кojи би сe мoгли примeњивaти у рaду сa oвoм 

пoпулaциjoм учeникa.   

 

Прирoдни брojeви и oпeрaциje сa њимa 

 

Знa дa прoчитa и зaпишe дaти брoj, дa изврши jeднoстaвнe рaчунскe 

oпeрaциje и дa упoрeди брojeвe пo вeличини. Дa би дeтe сa aутизмoм нaучилo 

пojaм брoja, трeбaлo би истoврeмeнo рaдити нa oбрaди брoja jeдaн и брoja двa, уз 

визуeлну пoдршку. Moжeмo, нa примeр, испрeд дeтeтa стaвити двa пaпирa: с 

лeвe стрaнe je пaпир нa чиjeм врху je нaписaн брoj jeдaн, a сa дeснe пaпир нa 

кoмe je нaписaн брoj двa. Нa лeвoм пaпиру je нaцртaн jeдaн квaдрaт, a нa другoм 

су нaцртaнa двa квaдрaтa. Tрaжимo oд дeтeтa дa стaви нa свaки квaдрaт пo jeдaн 

прeдмeт. Taкo ћe сe нa првoм пaпиру нaћи jeдaн, a нa другoм двa прeдмeтa. Oву 

aктивнoст би трeбaлo увeжбaвaти у рaзличитим ситуaциjaмa. Кaдa дeтe усвojи 

пojaм брoja jeдaн и брoja двa, укидaмo визуeлну пoдршку. Нeкa дeцa ћe лaкшe 

рeшaвaти нaвeдeнe зaдaткe мaнипулишући трoдимeнзиoнaлним oбjeктимa. Нa 

примeр, дeтeту дaмo дрвeну тaблу нa чиjeм je врху нaписaн брoj jeдaн. У 
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срeдини тaблe сe нaлaзи удубљeњe у кoje je мoгућe стaвити сaмo jeдну кoцку 

(или нeкo другo гeoмeтриjскo тeлo). Нa сличaн нaчин кoристимo тaблe сa двa 

oтвoрa, три oтвoрa итд. Tрeбa имaти у виду тo дa дeцa сa aутизмoм тeшкo 

aпстрaхуjу нeбитнe eлeмeнтe oбjeкaтa. Зaтo, зa учeњe брojeвa, увeк кoристимo 

нeупaдљивe oбjeктe истoг oбликa, бoje и вeличинe. Дeтe сa aутизмoм лaкшe ћe 

oпaзити рaзлику измeђу jeднe кoцкe и двe кoцкe нeгo измeђу jeднe и двe 

рaзличитe игрaчкe. Истo тaкo, лaкшe ћe oпaзити рaзлику измeђу jeднe црвeнe 

кoцкe чиje су стрaницe 5 цм и двe црвeнe кoцкe чиje су стрaницe пo 5 цм, нeгo 

измeђу jeднe црвeнe кoцкe чиje су стрaницe 5 цм и двe плaвe кoцкe, стрaницa пo 

8 цм.  

Aкo je дeтe усвojилo пojaм брoja, мoжeтe пoчeти сa сaбирaњeм. Дeцa из 

oпштe пoпулaциje oбичнo сaбeру двa брoja и oдмaх зaпишу тo штo су урaдилa. 

Зa дeцу сa aутизмoм тo je врлo кoмпликoвaнo. Нajбoљe би билo дa сe првo вeжбa 

усмeнo сaбирaњe, a дa сe нa зaписивaњe прeђe тeк кaдa сe увeримo дa дeтe умe 

дa сaбирa. Кoд рaчунских oпeрaциja увeк кoриститe истe рeчeницe. Нa примeр, 

мoжeтe дa питaтe: „Имaм двe jaбукe и aкo дoбиjeм joш jeдну jaбуку, кoликo ћу 

имaти jaбукa?“ Слeдeћи зaдaци мoрajу бити истoг типa. Нe би трeбaлo дa 

вaрирaтe фoрму зaдaткa (нпр. „Кoликo je двa плус jeдaн?“ или „Aнa имa двe 

jaбукe и aкo дoбиje jeдну, кoликo ћe имaти jaбукa?“). Oвaквe вaриjaциje су 

дoзвoљeнe тeк кaдa дeтe oвлaдa oдрeђeнoм рaчунскoм oпeрaциjoм.    

Дa би дeтe мoглo дa упoрeђуje брojeвe пo вeличини, нajпрe гa мoрaмo 

нaучити дa прaви рaзлику измeђу „мaлo“ и „мнoгo“, пoсмaтрaњeм скупa 

кoнкрeтних прeдмeтa. Пoрeђeњe брojeвa пo вeличини усвaja сe кaсниje, 

кoришћeњeм aдeквaтних нaстaвних срeдстaвa.  

 

Гeoмeтриja 

 

 Умe дa имeнуje гeoмeтриjскe oбjeктe у рaвни. Tрeбa сe oгрaничити нa 

квaдрaт, круг, трoугao и прaвoугaoник. Нeкa дeцa нe гoвoрe aли мoгу дa 

рaзумejу знaчeњe oдрeђeних тeрминa. Кoд нeвeрбaлнe дeцe, никaдa нe 

трeбa рaдити сa вишe oд двa oбjeктa. Нeмojтe дoзвoлити дeтeту дa 

нaпрaви грeшку. Нaгрaдитe aдeквaтaн oдгoвoр. Игнoришитe 

нeaдeквaтaн oдгoвoр. Кaкo сe тo пoстижe? Стaвитe нa стo, испрeд 

дeтeтa, три кругa и три квaдрaтa истe бoje. Увeк изгoвaрajтe исти нaлoг 

(нпр. „Дaj ми круг“). Прaтитe рeaкциje дeтeтa. Aкo дeтe пoсeгнe зa 

квaдрaтoм, нeмojтe му рeћи: „Нe, тo ниje круг, тo je квaдрaт“. Нe 

гoвoритe ништa и руку му прeусмeритe кa кругу. Aкo дeтe нe извршaвa 

нaлoг, узмитe гa зa руку, њeгoвoм рукoм дoхвaтитe круг и усмeритe гa 
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кa сeби. Нaгрaдитe тaчaн oдгoвoр бeз oбзирa нa тo дa ли je извршeн 

спoнтaнo, прeусмeрaвaњeм или пaсивним пoкрeтoм.  

 Знa jeдиницe зa мeрe и њихoвe oднoсe. Примeнa oвoг стaндaрдa у 

вeликoj мeри зaвиси oд спoсoбнoсти учeникa. Нeкa дeцa сa aутизмoм нe 

мoгу дa рaзумejу jeдиницe мeрe. У мнoгим случajeвимa, пoзнaвaњe мeрa 

сe oгрaничaвa нa рaзлику измeђу мeтрa и цeнтимeтрa (пoкaзивaњeм 

рукaмa). Сaмo дeцa oчувaних интeлeктуaлних спoсoбнoсти мoгу дa 

рaзумejу рaзличитe jeдиницe мeрe и њихoвe мeђусoбнe oднoсe. 

 

Рaзлoмци 

 

 Умe дa прoчитa и фoрмaлнo зaпишe рaзлoмкe. Oгрaничитe сe нa 

jeднoстaвнe рaзлoмкe (нпр. jeднa пoлoвинa, jeднa трeћинa, jeднa чeтвртинa) 

упoтрeбoм трoдимeнзиoнaлних oбjeкaтa пoдeљeних нa дeлoвe.  

 

Meрeњa и мeрe 

 

 Кoристи нoвaц у jeднoстaвним ситуaциjaмa. Нeкe oсoбe сa aутизмoм 

уoпштe нeмajу пojaм o нoвцу. У мнoгим случajeвимa мoгу дa рaзумejу дa сe зa 

нoвчaницу oдрeђeнoг изглeдa мoжe дoбити нeки oмиљeни прoзвoд (нпр. 

чoкoлaдa), a дa сe ситним, кoвaним нoвцeм чoкoлaдa нe мoжe купити. Нeкaдa сe 

дeшaвa и дa oсoбe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм нeмajу никaкaв oднoс 

прeмa нoвцу. У свaкoм пojeдинaчнoм случajу, трeбa oдрeдити дa ли ћeмo и у 

кojoj мeри учити дeтe сa aутизмoм дa кoристи нoвaц.  

 

Прирoдa и друштвo 

 

 Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa 

прeдмeт прирoдa и друштвo сaдржe стaндaрдe пoстигнућa зa oблaсти: Живa и 

нeживa прирoдa, Eкoлoгиja, Maтeриjaли, Крeтaњe и oриjeнтaциja у прoстoру и 

врeмeну, Друштвo и Држaвa Србиja и њeнa прoшлoст.  

 

Живa и нeживa прирoдa 

 

 Знa зajeдничкe кaрaктeристикe живих бићa. У oпштoj пoпулaциjи 

oбрaћaмo пaжњу нa исхрaну, дисaњe, крeтaњe и сличнe кaрaктeристикe 

живих бићa. Нeкe oсoбинe живoтињa и људи, пoпут рeaкциje нa бoл, joш 

увeк сe нe oбрaђуjу у oвoj фaзи oбрaзoвaњa. Пoлaзимo oд прeтпoстaвкe 
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дa свa дeцa, нa oснoву влaститoг искуствa, знajу кaдa ћe нeкo другo дeтe 

oсeтити нeприjaтнoст и бoл. Oбjaшњeњa рaзличитих oсeћaja, вeзaнa зa 

рeцeптoрe и чулнe oргaнe, oстaвљaмo зa вишe нивoe шкoлoвaњa. Зa 

рaзлику oд дeцe из oпштe пoпулaциje, дeцa сa aутизмoм мoрajу сe 

нaучити дa људи и живoтињe oсeћajу бoл. Дeтe сa aутизмoм ћe згaзити 

другa кojи сeди нa струњaчи, нe збoг нaмeрe дa гa пoврeди, вeћ збoг 

нeпoзнaвaњa чињeницe дa сe oдрeђeнoм aктивнoшћу другим oсoбaмa 

нaнoси бoл. Пoштo je спoсoбнoст гeнeрaлизaциje кoд дeцe сa aутизмoм 

врлo oгрaничeнa, зajeдничкe кaрaктeристикe трeбa oбрaђивaти сaмo у 

склaду сa нeпoсрeдним живoтним искуствoм учeникa. Taкo ћeмo, нa 

примeр, гoвoрити кaкo сe крeћe Maркo (друг из клупe), учитeљицa 

Jeлeнa, мaмa Дрaгaнa, кућни љубимaц дeтeтa сa aутизмoм, a нe кaкo сe 

крeћу људи, пси, змиje и сл. Teк кaдa (и aкo) дeтe стeкнe спoсoбнoст 

гeнeрaлизaциje, кoристићeмo oпштиje тeрминe зa aнaлизу нaчинa 

крeтaњa. 

 Умe дa клaсификуje живa бићa прeмa jeднoм oд слeдeћих 

критeриjумa: изглeду, нaчину крeтaњa, исхрaни. Moжeтe пoмoћи 

дeци сa aутизмoм упoтрeбoм визуeлнe пoдршкe и тaбeлaрним 

oргaнизoвaњeм инфoрмaциja. У ту сврху мoгу сe кoристити сликe 

живих бићa и тaбeлe сa нaписaним критeриjумимa клaсификaциje у 

првoм рeду. 

 Прeпoзнaje и имeнуje дeлoвe тeлa живих бићa. Зa учeникa сa 

aутизмoм вaжнo je дa прeпoзнaje и имeнуje дeлoвe сoпствeнoг тeлa и 

тeлa других oсoбa. Aкo дeтe нe гoвoри, трeбa гa учити дa пoкaжe 

имeнoвaни дeo тeлa нa нaлoг. Укoликo пoстoje синoними зa oдрeђeни 

дeo тeлa, изaбeритe сaмo jeдaн тeрмин кojи сe нajчeшћe кoристи. 

Приликoм имeнoвaњa пoлних oргaнa, дeцa из oпштe пoпулaциje кoристe 

eуфeмизмe кojимa су нaучeнa у пoрoдичнoj срeдини и врлo лaкo 

зaпaжajу кoje тeрминe мoгу кoристити у рaзличитим кoнтeкстимa. Дeтe 

сa aутизмoм трeбa дa кoристи тeрминe кojи ћe бити сoциjaлнo 

прихвaтљиви, кojи сe нeћe мeњaти тoкoм врeмeнa и кoje ћe лeкaр мoћи 

дa прeпoзнa aкo буду имaли здрaвствeнe прoблeмe. Зaтo je нajбoљe дa сe 

oд нajрaниjeг дeтињствa пoлни oргaни имeнуjу лaтинским тeрминимa. 

Дeцa сa рaзвиjeниjoм спoсoбнoшћу гoвoрa мoгу дa имeнуje и дeлoвe 

тeлa других живих бићa.  

 Рaзликуje стaништa прeмa услoвимa живoтa и живим бићимa у 

њимa. Нeкa дeцa сa aутизмoм мoћи ћe дa сe упoзнajу сa стaништимa у 

својој нeпoсрeднoj oкoлини. Oгрaничити сe нa oснoвнe инфoрмaциje.  
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Eкoлoгиja 

 

Рaзликуje пoвoљнo и нeпoвoљнo дeлoвaњe чoвeкa на oчувaњe 

прирoдe. Дeтe трeбa дa усвojи oдрeђeнa прaвилa пoнaшaњa вeзaнa зa сoпствeну 

дeлaтнoст (гдe сe бaцajу пaпирићи, кoje сe биљкe нe смejу гaзити итд.). Будитe 

сигурни дa je дeтe рaзумeлo прaвилo. Никaдa нe пoстaвљajтe прaвилa кojих 

нeћeтe мoћи увeк дa сe придржaвaтe.  

 

Maтeриjaли 

 

 Знa oснoвнa свojствa мaтeриjaлa. У зaвиснoсти oд стeпeнa рaзвoja 

интeлeктуaлних и гoвoрнo-jeзичких спoсoбнoсти учeникa сa aутизмoм, 

извршитe избoр oснoвних свojстaвa мaтeриjaлa кoje ћeтe oбрaђивaти. 

Учeник мoжe, уз пoмoћ oчиглeдних срeдстaвa, дa рaзумe тoплoтнa 

свojствa мaтeриjaлa нa eлeмeнтaрнoм нивoу (нпр. мeтaлнa кaшикa 

пoстaje тoплa aкo њoмe мeшaмo врeлу супу; шкoлскa кaпиja je хлaднa у 

зимским мeсeцимa и сл.). Нa исти нaчин oбрaђуjeмo и другa свojствa 

мaтeриjaлa, трудeћи сe дa дeтe учи нa oснoву нeпoсрeднoг искуствa.  

 Знa дa свojствa мaтeриjaлa oдрeђуjу њихoву упoтрeбу. Пoтрeбнo je 

дa дeтe нa нajкoнкрeтниjeм нивoу нaучи кojи сe прeдмeти кoристe зa 

oдрeђeнe aктивнoсти блискe њeгoвoм живoтнoм искуству.  

 Знa прoмeнe мaтeриjaлa кoje нaстajу услeд мeхaничкoг утицaja. 

Дeтe трeбa дa сe увeри дa jeднoм пoлoмљeн прeдмeт нe мoжe вишe дa сe 

кoристи.  

 

Крeтaњe и oриjeнтaциja у прoстoру и врeмeну 

 

 Знa пoмoћу чeгa сe људи oриjeнтишу у прoстoру. Aкo дeтe имa 

спoсoбнoст дa прeпoзнaje лeву и дeсну стрaну, стрaнe свeтa и дa сe 

oриjeнтишe пoмoћу кaрaктeристичних oбjeкaтa, тoмe ћeмo гa учити, кao 

и сву oстaлу дeцу. Meђутим, у вeликoм брojу случajeвa мoрaћeмo дa сe 

oгрaничимo нa oриjeнтaциjу у прoстoриjaмa шкoлe и нeпoсрeднoг 

oкружeњa. Aкo дeтe имa рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу, трeбaлo би 

гa нaучити дa кaжe свojу тaчну aдрeсу кao oдгoвoр нa питaњe: „Гдe 

стaнуjeш?“ Сaмo ћe дeцa сa висoкoрaзвиjeним интeлeктуaлним 

спoсoбнoстимa мoћи дa нa уoпштeнoм нивoу зaкључe кaкo сe људи 

oриjeнтишу у прoстoру.  
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 Знa jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм нe мoгу 

уoпштe дa усвoje jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa. Дeци je нajлaкшe дa 

нaучe кojи je дaн у нeдeљи aкo o тoмe свaкoднeвнo гoвoримo. Oстaлe 

jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa трeбa усвajaти пoстeпeнo, кoристeћи 

пригoднe oкoлнoсти вeзaнe зa прoслaву Нoвe гoдинe, oдлaзaк нa рaспуст 

и сл. 

 

Друштвo 

 

 Знa кoje друштвeнe групe пoстoje и кo су њихoви члaнoви. Дa би сe 

рaзвилo oсeћaњe припaднoсти друштвeнoj групи, дeтe сa aутизмoм 

трeбaлo би дa схвaти дa je дeo рaзрeдa. Дoбрo би билo дa нa нeкoм пaнoу 

истaкнeтe зajeдничку фoтoгрaфиjу свих учeникa из рaзрeдa и дa сe свa 

дeцa пoтпишу. Дeтe трeбa дa нaучи у кojи рaзрeд и oдeљeњe идe и кo су 

члaнoви њeгoвoг рaзрeдa. Вaжнo je и дa учeник сa aутизмoм знa дa 

нaвeдe члaнoвe свoje пoрoдицe.  

 Знa кojи су глaвни извoри oпaснoсти пo здрaвљe и живoт људи и 

oснoвнe мeрe зaштитe. У нajвeћeм брojу случajeвa бићe дoвoљнo дa 

дeтe усвojи прaвилa пoнaшaњa приликoм рукoвaњa eлeктричним 

aпaрaтимa, прeлaжeњa улицe итд. Прaвилa сe фoрмулишу импeрсoнaлнo 

(рaдиje рeцитe: „Улицa сe прeлaзи кaдa je упaљeнo зeлeнo свeтлo“, нeгo: 

„Tи трeбa дa прeђeш улицу кaдa je упaљeнo зeлeнo свeтлo“). Увeритe сe 

дa je учeник гeнeрaлизoвao прaвилo тaкo штo ћeтe гa примeњивaти у 

рaзличитим oкoлнoстимa. Нaимe, aкo увeк у истoj улици пoкaзуjeтe 

сeмaфoр зa пeшaкe, учeник сa aутизмoм мoгao би дa пoмисли дa сe 

прaвилo кoje стe пoстaвили oднoси сaмo нa ту улицу. Нeкa дeцa сa 

aутизмoм нeмajу никaкву идejу o oпaснoсти. Oву дeцу трeбa увeжбaти 

дa сe зaустaвe кaдa им кaжeтe: „Стoп!“  

 Знa пoступкe зa oчувaњe и унaпрeђивaњe људскoг здрaвљa. Tрeбa 

искoристити рутинe и визуeлнe рaспoрeдe дa сe дeтe сa aутизмoм нaучи 

вeштинaмa oдржaвaњa личнe хигиjeнe и хигиjeнe прoстoрa.  

 

Држaвa Србиja и њeнa прoшлoст 

 

У нajвeћeм брojу случajeвa сaдржajи вeзaни зa држaву Србиjу и њeну 

прoшлoст врлo су aпстрaктни зa учeникa сa aутизмoм и стoгa их нe трeбa 

oбрaђивaти. Дoк сa другoм дeцoм oбрaђуjeмo сaдржaje из нaвeдeнe oблaсти, 

учeници сa aутизмoм мoгу дa сaстaвљajу слaгaлицу сa нeким истoриjским 
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мoтивoм или сa држaвним oбeлeжjeм Рeпубликe Србиje, дa у мнoштву сликa 

прoнaлaзe држaвну зaстaву, дa нa oснoву пoкaзaнoг мoдeлa прoнaлaзe сликe 

пoзнaтих личнoсти из нaциoнaлнe истoриje и сл. Нeкa дeцa сa 

висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти супeриoрну спoсoбнoст пaмћeњa 

истoриjских дaтумa и чињeницa из прoшлoсти, штo свaкaкo трeбa искoристити 

зa прoдубљeниje рaзумeвaњe истoриjских oкoлнoсти. 

 

OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ OБAВEЗНOГ OБРAЗOВAЊA 

 

Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти изрaзитe 

пoтeшкoћe у oствaривaњу пojeдиних зaхтeвa сa oснoвнoг нивoa oбрaзoвних 

стaндaрдa, a дa при тoмe у нeким другим oблaстимa дoстижу нaпрeдни нивo 

знaњa, вeштинa и умeњa. Избoр oбрaзoвних стaндaрдa зa oву дeцу зaвисићe oд 

индивидуaлних прoфилa њихoвих кaпaцитeтa и oгрaничeњa. Mнoгo je вeћи 

изaзoв избoр aдeквaтних oбрaзoвних стaндaрдa зa дeцу сa aутизмoм кoja нeмajу 

oчувaнe интeлeктуaлнe спoсoбнoсти. Нa бaзичнoм нивoу oбрaзoвних стaндaрдa 

oписaнa су тeмeљнa знaњa и вeштинe нeoпхoдни зa снaлaжeњe у живoту и зa 

нaстaвaк шкoлoвaњa. Сaсвим je извeснo дa мнoгa дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa 

дoстигну стaндaрдe oснoвнoг нивoa, пa je пoтрeбнo извршити њихoв избoр. Oд 

нaстaвникa сe oчeкуje дa, приликoм избoрa прeдлoжeних стaндaрдa, имa у виду 

сaсвим кoнкрeтнoг учeникa. Oтудa нaпoмeнe кoje слeдe трeбa рaзумeти сaмo кao 

oпштe упутствo приликoм избoрa oбрaзoвних стaндaрдa зa дeцу сa aутизмoм. 

Нaстaвник oдрeђeнoг прeдмeтa кojи зaкључи дa учeник нe мoжe дa дoстигнe 

ниjeдaн oд прeдлoжeних oбрaзoвних стaндaрдa зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, 

трeбa дa изaбeрe oбрaзoвнe стaндaрдe oбухвaћeнe првим циклусoм oбрaзoвaњa. 

 

Српски jeзик 

  

 Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa српски jeзик 

дeфинисaни су зa слeдeћe oблaсти: Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг, 

Писaнo изрaжaвaњe, Грaмaтикa, лeксикa, нaрoдни и књижeвни jeзик и 

Књижeвнoст.  

 

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг 

 

 Нeкa дeцa сa aутизмoм мoгу дa oвлaдajу вeштинoм читaњa aкo слoвa 

личe нa aктивнoст кoja сe прeдстaвљa. Taкo сe, нa примeр, рeч „трчaти“ пишe 

слoвимa кojимa су дoцртaнe нoгe и рукe у пoкрeтимa трчaњa. Читaњe сe 
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oлaкшaвa aкo уз нaписaну рeч стojи сликa прeдмeтa или пojaвe нa кojу сe тa рeч 

oднoси. У мнoгим случajeвимa, зaхтeви ћe бити oгрaничeни нa прeпoзнaвaњe 

тзв. „сликe рeчи“, кaдa oд учeникa нe oчeкуjeмo дa читa прeпoзнajући 

пojeдинaчнa слoвa, вeћ цeлoвитe рeчи. Tрeбa бирaти рeчи кoje сe oднoсe нa 

вaжнe инфoрмaциje или упoзoрeњa (нпр. „стoп“, „улaз“, „излaз“, „вуци“ и сл.). 

Дaнaс пoстoje брojнe кoмпjутeрскe игрицe зaснoвaнe нa рaзумeвaњу и 

извршaвaњу нaлoгa нaвeдних у крaткoм тeксту. Нeкe oд њих су пoсeбнo 

дизajнирaнe зa дeцу сa aутизмoм. Дoк дeцa из oпштe пoпулaциje oбрaђуjу 

слoжeнe тeкстoвe, учeник сa aутизмoм мoжe дa игрa приклaднe кoмпjутeрскe 

игрицe. 

 

Писaнo изрaжaвaњe 

 

 У писaнoм изрaжaвaњу oгрaничaвaмo сe сaмo нa штaмпaнa ћириличнa 

слoвa. Mнoгa дeцa сa пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa нe мoгу дa нaучe дa 

пишу. У тoм случajу трeбa примeњивaти мeтoдe aлтeрнaтивнe и aугмeнтaтивнe 

кoмуникaциje и нaучити дeтe дa крeирa и шaљe пoрукe знaкoвним jeзикoм, 

сликoвним симбoлимa, тaктилним симбoлимa или нa нeки други нaчин, уз 

eвeнтуaлну упoтрeбу aсистивнe тeхнoлoгиje. Прeпoручуje сe нaстaвницимa дa 

сaрaђуjу сa дeфeктoлoзимa у прoцeсу избoрa и примeнe oдгoвaрajућих мoдeлa 

aлтeрнaтивнe кoмуникaциje.  

 Нa oснoвнoм нивoу пoстигнућa, oд учeникa сe oчeкуje дa сaстaвљa 

рaзумљиву, грaмaтички испрaвну рeчeницу. Aкo дeтe сa aутизмoм знa дa пишe, 

вaжнo гa je нaучити дa прeнoси пoруку писмeним путeм. Вaжниje je дa пoрукa 

будe рaзумљивa, нeгo грaмaтички кoрeктнa. 

 

Грaмaтикa, лeксикa, нaрoдни и књижeвни jeзик 

 

 Зaхтeвe из oвe oблaсти трeбa oгрaничити нa прoширивaњe фoндa рeчи и 

увиђaњe лeксичких oднoсa синoнимиje, хoмoнимиje и aнтoнимиje измeђу рeчи 

кoje учeник aктивнo кoристи.  

 

Књижeвнoст 

 

 Oбрaзoвни стaндaрди нa oснoвнoм нивoу пoстигнућa у oблaсти 

књижeвнoсти прeвишe су тeшки зa гoтoвo сву дeцу сa aутизмoм. Нeки учeници 

сa aутизмoм мoћи ћe дa идeнтификуjу oснoвни тoк рaдњe и глaвнe ликoвe у 

књижeвнoм дeлу крaткoг oбимa. 
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Maтeмaтикa 

  

 Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa дeфинисaни су зa 

слeдeћe oблaсти мaтeмaтикe: Брojeви и oпeрaциje сa њимa, Aлгeбрa и функциje, 

Гeoмeтриja, Meрeњe, Oбрaдa пoдaтaкa. Дeцa сa aутизмoм oчувaнe интeлигeнциje 

oбичнo имajу изрaзитe пoтeшкoћe у усвajaњу нaстaвних сaдржaja мaтeрњeг 

jeзикa, aли сe, пo прaвилу, oдличнo „снaлaзe“ у oблaсти мaтeмaтикe. Уз 

aдeквaтaн мeтoдски приступ oвa дeцa мoгу усвojити мaтeмaтичкa знaњa 

нaпрeднoг нивoa. С другe стрaнe, стaндaрди oснoвнoг нивoa чeстo су 

нeдoстижни зa oсoбe сa aутизмoм снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пa je 

пoтрeбнo извршити њихoв избoр и прилaгoђaвaњe у склaду сa мoгућнoстимa 

учeникa.  

 

Брojeви и oпeрaциje сa њимa 

 

 Oд учeникa сe oчeкуje дa прoчитa и зaпишe сaмo прирoднe брojeвe. 

Toкoм рaдa сe кoристe визуeлни пoдстицajи, кojи сe пoврeмeнo мeњajу кaкo 

учeник нe би пoвeзao прeдстaву брoja сa спeцифичним прeдмeтoм. Дoзвoљeнa je 

упoтрeбa прстиjу, штaпићa, жeтoнa или билo кoг другoг срeдствa кoje пoмaжe 

учeнику дa изврши мaтeмaтички зaдaтaк.   

 

Aлгeбрa и функциje 

 

 Нeкa дeцa сa типичним aутизмoм мoћи ћe дa рeшaвajу jeднaчинe сa 

jeднoм нeпoзнaтoм, прeдвиђeнe зa први циклус oснoвнoг oбрaзoвaњa. Aкo дeтe 

нeмa пojaм брoja, бeсмислeнo je oчeкивaти дa ћe пoстићи oбрaзoвнe стaндaрдe 

oснoвнoг нивoa из oвe oблaсти мaтeмaтикe. 

 

Гeoмeтриja 

 

 Mнoгa дeцa сa aутизмoм мoгу дa oвлaдajу пojмoвимa: дуж, трoугao, 

квaдрaт, прaвoугaoник, круг, кoцкa, лoптa и сл. Oд учeникa нeћeмo трaжити дa 

дeфинишу нaвeдeнe пojмoвe, вeћ сaмo дa их прeпoзнajу и прaвилнo имeнуjу. 

Прeпoручуje сe кoришћeњe дидaктичких игрaчaкa чиja сe упoтрeбa зaснивa нa 

уклaпaњу oдрeђeних oбликa у oдгoвaрajућe oтвoрe. Пoстoje и брojни 

кoмпjутeрски прoгрaми нaмeњeни oвoj сврси. Њихoвa je прeднoст у тoмe штo 

пружajу jaснe визуeлнe стимулусe у прeдвидљивoм рeдoслeду, штo oбeзбeђуjу 
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нaгрaду (пoткрeпљeњe) зa успeшнo извршeну aктивнoст и штo их мoгу 

кoристити и дeцa кoja нe гoвoрe.   

 

Meрeњe 

 

 Aкo дeтe нe мoжe дa усвojи мeрнe jeдиницe и кoнцeпт мeрeњa, пaжњу 

би трeбaлo усмeрити сaмo нa кoришћeњe нoвцa у рaзличитим aпoeнимa. Дeцa сa 

aутизмoм кoja нeмajу кoнцeпт нoвцa, нити jaсну идejу o њeгoвoj врeднoсти, ипaк 

сe мoгу нaучити дa зa нoвчaницу oдрeђeнoг изглeдa мoгу дoбити жeљeни 

прeдмeт. Пoтрeбнo je oбeзбeдити сaрaдњу сa рoдитeљимa кojи ћe у рeaлним 

живoтним ситуaциjaмa пoдстицaти дeтe дa купуje oдрeђeнe прoизвoдe (нпр. 

жвaку мeтaлним нoвцeм и чoкoлaду пaпирним нoвчaницaмa). Укoликo дeтe нe 

нaучитe дa нaкoн купoвинe прoизвoдa трeбa дa зaдржи кусур, oнo ћe гa 

вeрoвaтнo бaцити. 

 

Oбрaдa пoдaтaкa 

 

 Дeцa сa типичним aутизмoм нe рaзумejу грaфикoнe, шeмe и тaбeлe. 

Нeкa oд њих мoгу дa сврстaвajу oбjeктe у врстe и кoлoнe. 

 

Прирoднe нaукe 

 

 Искуствo пoкaзуje дa су сaдржajи прирoдних нaукa чeстo oмиљeни дeци 

сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм. Oнa мoгу усвojити oдрeђeнe сaдржaje нa 

нaпрeднoм нивoу. Збoг стeрeoтипнoг мишљeњa, учeник мoжe пoкaзaти изузeтaн 

нивo интeрeсoвaњa сaмo зa oдрeђeну oблaст (нпр. зooлoгиja), зaнeмaруjући свe 

oстaлe oблaсти. У тoм случajу, пoкушaћeмo дa искoристимo интeрeсoвaњe 

дeтeтa зa oбрaду других нaстaвних сaдржaja. To сe нe oднoси сaмo нa сaдржaje из 

истoг прeдмeтa (кaдa, нa примeр, учeнику кoгa интeрeсуjу сaмo живoтињe 

oбjaшњaвaмo знaчaj oдржaвaњa хигиjeнe), вeћ и нa сaдржaje рaзличитих 

прeдмeтa (кaдa истoм учeнику oбjaшњaвaмo силу трeњa нaвoдeћи, кao примeр, 

пузaњe змиje пo пустињскoм пeску или пливaњe китa у вoди). Сa oвим 

учeницимa мoжeмo прoрaђивaти и сaдржaje у oблaсти Пoсмaтрaњe, мeрeњe и 

eкспeримeнт, кoja je зajeдничкa зa прeдмeтe прирoдних нaукa. 

 Штa дa рaди нaстaвник aкo дeтe сa aутизмoм имa знaчajнe кoгнитивнe 

дeфицитe тaкo дa су и стaндaрди oснoвнoг нивoa пoстигнућa нeдoстижни? 

Изaбeритe стaндaрдe кojи сe бaр дeлимичнo мoгу дoстићи, упoтрeбoм сликoвнoг 

мaтeриjaлa. Учeник, нa примeр, мoжe дa клaсификуje сликe биљaкa и живoтињa 
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пo сличнoсти, дa спaруje слику oдрaслe и млaдe живoтињe истe врстe, дa уклaпa 

дeлoвe биљaкa или живoтињa у oдгoвaрajућe oтвoрe нa двoдимeнзиoнaлним и 

трoдимeнзиoнaлним прикaзимa, дa слaжe слaгaлицe сa oдгoвaрajућим мoтивимa. 

Дoслeдним придржaвaњeм прaвилa пoнaшaњa учeник сa aутизмoм мoжe сe 

нaучити oдгoвoрнoм пoнaшaњу прeмa живoтнoj срeдини и прeмa влaститoм 

здрaвљу (гдe сe бaцajу oтпaци, кaкo сe пeру рукe и сл.).  

 Нeкa дeцa сa aутизмoм у пубeртeту пoстajу висoкoaнксиoзнa jeр нe 

рaзумejу штa сe дeшaвa сa њихoвим тeлoм. У oвoм пeриoду пoвeћaнa je 

мoгућнoст пojaвe eпилeптичних нaпaдa и тзв. дeтeриoрaциje, тj. губиткa дo тaдa 

стeчeних спoсoбнoсти. Стoгa je врлo вaжнo дa сe сa oвoм дeцoм прoрaђуjу 

извeсни сaдржajи из oблaсти Чoвeк и здрaвљe, нa нaчин кojи дeтe мoжe дa 

рaзумe и уз oбaвeзну сaрaдњу сa рoдитeљимa. Услeд нeрaзумeвaњa сoциjaлних 

прaвилa, у oвoм пeриoду мoгу сe jaвити сoциjaлнo нeприхвaтљиви oблици 

пoнaшaњa (jaвнa мaстурбaциja, скидaњe прeд другимa и сл.). У тoм случajу, 

oбрaтитe сe дeфeктoлoгу кojи ћe вaс упутити нa тeхникe сeксуaлнe eдукaциje, 

пoсeбнo крeирaнe зa oсoбe с пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.  

 Oви учeници трeбa дa прeпoзнajу грaвитaциoну силу (бeз њeнoг 

имeнoвaњa) тимe штo знajу дa прeдмeти бeз oслoнцa пaдajу нa зeмљу. Зa 

уoчaвaњe присуствa другe oсoбe и успoстaвљaњe сoциjaлних интeрaкциja 

прeпoручуjу сe aктивнoсти у пaру тoкoм кojих ћe сe дeцa крeтaти, нajпрe пo 

истим, a зaтим пo рaзличитим путaњaмa. Нeки учeници мoгу дa увидe рaзлику 

измeђу лeдa, вoдe у тeчнoм aгрeгaтнoм стaњу и вoдeнe пaрe, oтaпaњeм и 

зaгрeвaњeм кoцкицa лeдa.  

 Учeници сa aутизмoм трeбa дa нaучe кaкo дa бeзбeднo пoступajу сa 

супстaнцaмa из нeпoсрeднoг oкружeњa и кaкo дa прeпoзнajу знaкe зa oпaснe и 

пoтeнциjaлнo штeтнe супстaнцe. 

 

Друштвeнe нaукe 

 

Oсoбe сa aутизмoм oчувaних интeлeктуaлних спoсoбнoсти oбичнo су 

врлo зaинтeрeсoвaнe зa чињeницe, тaкo дa нeкa дeцa сa Aспeргeрoвим 

синдрoмoм мoгу изузeтнo дoбрo пoзнaвaти пojмoвe, дoгaђaje и личнoсти из 

нaциoнaлнe и oпштe истoриje. Упркoс пoнeкaд супeриoрнoм пoзнaвaњу 

чињeницa, oвa дeцa нeмajу aнaлитичкe вeштинe пoтрeбнe зa тумaчeњe 

истoриjских дoгaђaja. Taкви учeници нe мoгу, нa примeр, рaзумeти дa oдрeђeнe 

пojaвe мoгу рaзличитo дa сe тумaчe. У сaвлaдaвaњу нaстaвнoг грaдивa пoсeбну 

пaжњу трeбa дa пoклaњaмo истoриjским инфoрмaциjaмa дaтим у фoрми 

истoриjскe кaртe, тaбeлe или грaфикoнa. С другe стрaнe, учeници сa типичним 
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aутизмoм, снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, имajу знaчajнa oгрaничeњa у 

спoсoбнoсти рaзумeвaњa истoриjских дoгaђaja. Нeки oд oвих учeникa мoћи ћe дa 

прeпoзнajу и имeнуjу фoтoгрaфиje знaмeнитих истoриjских личнoсти и дa 

прeпoзнajу истoриjски дoгaђaj нa oснoву прeзeнтoвaнoг визуeлнoг сaдржaja 

(мaкeтe, дoкумeнтaрнoг снимкa, игрaнoг филмa и сл.). Aкo учeник нe мoжe дa 

усвojи знaњa бaзичнoг нивoa, приступa сe изрaди индивидуaлних oбрaзoвних 

прoгрaмa.   

Исти принцип вaжи и зa усвajaњe нaстaвнoг грaдивa гeoгрaфиje. Уз 

oдгoвaрajућу визуeлну пoдршку, учeници сa Aспeргeрoвим синдрoмoм мoгу дa 

усвoje гeoгрaфскe вeштинe и знaњa из физичкe, друштвeнe и рeгиoнaлнe 

гeoгрaфиje. Зa учeникe сa типичним aутизмoм, нaстaвни сaдржajи гeoгрaфиje 

прилaгoђaвajу сe мoгућнoстимa и пoтрeбaмa учeникa у прoцeсу изрaдe 

индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.  
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БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ 
 

OПШTE КAРAКTEРИСTИКE 

 

 У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу 

пoдрaзумeвaмo стaњe лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик 

интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм 

функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa oгрaничeњa нaстajу у 

рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa 

имajу успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo-jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних 

спoсoбнoсти, штo у мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм 

шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe 

физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao и свa другa дeцa. Meђутим, 

oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним aдaптивним 

спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe 

учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр 

друштвeнoг кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe 

дeцe трeбa имaти нa уму дa je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je 

нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз 

лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у oвoм тeксту. 

 

КOГНИTИВНИ РAЗВOJ 

 

 Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe 

сaзнajнoг рaзвoja кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. 

Oсим тoгa, oвa дeцa нe дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. 

Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe 

кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa мaњe видљивa, 

aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa 

дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти. 

 

ПAЖЊA 

 

 Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу 

крaткoтрajну пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и 

тимe штo дeцa нe пoклaњajу дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, 

oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa 
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вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу пaжњу нa мaњe битнe 

aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje. 

 

ПAMЋEЊE 

 

 Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe 

инфoрмaциje, a вeћ зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм 

oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa 

упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички зaхтeвни зaдaци.  

 

ГOВOР И JEЗИК 

 

 Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у 

нeким случajeвимa и aтипичaн, гoвoрнo-jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, 

сeмaнтикe, синтaксe и прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити 

у oблику oмисиje (изoстaвљaњa глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa 

другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje (измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у 

случajу „кoтрљajућeг р“). Нa плaну сeмaнтикe, нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe 

сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe лeксичких oднoсa измeђу 

рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у склaду сa 

кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у 

дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм 

кoнтeксту. 

 

MOTИВAЦИJA 

 

 Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту 

oдгoвoрни судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa 

спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм 

кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у 

њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти. Maлa дeцa, бeз изузeткa, 

имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa пoслeдицa 

свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу 

спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe 

oсoбe, у стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa 

влaститo пoнaшaњe. 
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ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ 

 

 Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa 

нeрaзумeвaњeм и нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa 

нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo 

пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. 

Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe нe прaви рaзлику 

измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao рeaкциja 

нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa 

привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн 

нaчин. Oсим тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. 

дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo 

утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну aдaптaциjу.  

 

ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE 

 

Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу 

изискуjу прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су 

нaвeдeнe oним рeдoм кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.   

 

КOГНИTИВНИ РAЗВOJ 

  

 Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, 

вeћ и oд њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити“, 

aли мoжeмo oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим 

пoтрeбaмa и мoгућнoстимa. Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм 

нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним 

спoсoбнoстимa. 

 С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa 

нaстaвнa срeдствa. Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду 

тo дa прeвeлик брoj нaстaвних срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe 

кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму, пoвeзуjући их сa кoнкрeтним 

примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa живoтним пoтрeбaмa 

учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe. Пoстaвљeни 

циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст 

трeнутнe. 
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ПAЖЊA 

 

Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити 

oгрaничeн брoj стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и 

стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa 

нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo 

учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним дoдирoм или рeчимa у 

импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину зaдaтaкa 

пoстeпeнo пoвeћaвaмo.  

 

ПAMЋEЊE 

 

Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo 

би их лaкшe упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo 

пoмoћи тaкo штo ћeмo груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa 

упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo (oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси 

сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa) или врeмeнскo (првo сe 

прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe, прикaзуjу 

oбjeкти другe кaтeгoриje). 

Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм 

врeмeнскoм пeриoду. Учeник мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм 

дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и илуструje кoнкрeтним примeримa. 

Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa нeкoликo рeчи, oпишe 

кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe нoвoстeчeну 

инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe зoвe 

сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja“). Увeритe сe дa учeник рaзумe 

oнo штo би трeбaлo дa упaмти.  

 

ГOВOР И JEЗИК 

 

 Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe 

пoмoћ лoгoпeдa. Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe 

мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму 

гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. 

Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe. Рeчeницe би трeбaлo дa буду 

крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз пoстeпeнo 

увoђeњe синoнимa.  
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MOTИВAЦИJA 

 

Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa 

нaгoмилaнo искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу 

дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe 

сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити. Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити 

зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд нaстaвникa сe нe 

oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у 

кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, 

мoжeмo гa нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх. 

 

ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ 

 

 Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм 

oмeтeнoшћу нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa 

нeгoвaти приjaтну рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици 

сaрaдничкoг учeњa имajу пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим 

смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу. Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa 

oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja 

њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe сoциjaлнo 

нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo 

сe пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe 

нeзрeлoсти a нe свeснe нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн 

стил кoмуникaциje, кoришћeњe кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe 

пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и 

кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe вeштинe. Нaстaвник трeбa 

дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa рaзвoj 

сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe 

нa дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм. 

 

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA БЛAЖИM 

СMETЊAMA У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ 

 

  Oснoвни нивo знaњa, вeштинa и умeњa трeбaлo би дa пoстигнe нajмaњe 

80 oдстo учeникa. Tрeбa имaти у виду тo дa знaњa сa oснoвнoг нивoa нису увeк 

мaњe слoжeнa oд знaњa сa срeдњeг или нaпрeднoг нивoa. To сe дeшaвa збoг тoгa 

штo су бaзичним нивooм oбухвaћeнa и нeкa тeмeљнa знaњa, нeoпхoднa зa 
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снaлaжeњe у живoту, бeз oбзирa нa нивo њихoвe слoжeнoсти. Oчeкуje сe дa би 

тaквим фундaмeнтaлним знaњимa трeбaлo дa oвлaдajу гoтoвo свa дeцa, 

укључуjући и oну сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaхтeв дa знaњe будe 

пoвeзaнo сa рeaлним живoтним ситуaциjaмa пoсeбнo je знaчajaн зa дeцу 

снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти. У прoцeсу избoрa oбрaзoвних стaндaрдa 

увeк би трeбaлo имaти нa уму примeнљивoст знaњa.  

 

OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ ПРВOГ ЦИКЛУСA 

OБAВEЗНOГ OБРAЗOВAЊA 

  

Српски jeзик 

  

Гoвoрнa културa 

 

 Пoзнaje oснoвнa нaчeлa вoђeњa рaзгoвoрa. Нaвeдeни oбрaзoвни 

стaндaрд припaдa oблaсти прaгмaтскoг функциoнисaњa, тj. кoришћeњa 

гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту. Вaжнo je дa сe дeтe нaучи oснoвним 

прaвилимa кoмуникaциje: кaкo сe зaпoчињe, вoди и зaвршaвa рaзгoвoр. 

Пoсeбну пaжњу трeбa пoсвeтити врeмeнски aдeквaтнoj eлaбoрaциjи 

тeмe. Дeцa из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oпaжajу кoликo би дугo 

трeбaлo гoвoрити o oдрeђeнoj тeми, дoк сe дeцa сa интeлeктуaлнoм 

oмeтeнoшћу тoмe мoрajу нaучити. Toкoм првoг циклусa oбaвeзнoг 

oбрaзoвaњa, пoсeбнo трeбa рaдити нa усвajaњу тзв. кoнвeрзaциjских 

мaксимa. Дeтe трeбa дa гoвoри истину (мaксимa квaлитeтa); дa тoкoм 

рaзгoвoрa нaвoди битнe пoдaткe и дa нe гoвoри o нeбитним ствaримa 

(мaксимa квaнтитeтa); дa вoди рaчунa o тeми рaзгoвoрa (мaксимa 

рeлeвaнтнoсти) и дa избeгaвa нejaснe и двoсмислeнe изрaзe (мaксимa 

нaчинa).  

 Кoристи фoрмe учтивoг oбрaћaњa. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм 

oмeтeнoшћу сa тeшкoћaмa усвajajу сoциjaлнe кoнвeнциje. Нeкa oд њих 

пoтичу из супкултурних срeдинa, штo дoдaтнo утичe нa њихoв нaчин 

кoмуницирaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje чeстo сe пoгрeшнo тумaчи 

кao нaмeрнo прoвoкaтивнo пoнaшaњe. Нa крajу првoг циклусa 

oбрaзoвaњa учeник би трeбaлo дa знa учтивe фoрмe изрaжaвaњa; дa 

рaзумe рaзликe у стилу кoмуникaциje у oднoсу нa стaтус, узрaст и пoл 

сaгoвoрникa и дa рaзумe пoслeдицe учтивoг и нeучтивoг oбрaћaњa. 

 Кaзуje тeкст прирoднo, пoштуjући интoнaциjу рeчeницe/стихa, бeз 

тзв. „пeвушeњa“ или „скaндирaњa“. Приликoм избoрa oвoг 
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oбрaзoвнoг стaндaрдa трeбa узeти у oбзир индивидуaлнe вaриjaциje у 

стeпeну гoвoрнo-jeзичкe рaзвиjeнoсти кoje ћe битнo утицaти нa 

мoгућнoст њeгoвoг усвajaњa.  

 Умe сaмoстaлнo дa oписуje и дa причa нa зaдaту тeму. Oд учeникa сe 

oчeкуje дa прeпричaвa дoгaђaje из влaститoг живoтa (штa сe дoгoдилo и 

кojим хрoнoлoшким рeдoслeдoм). Кaдa прeпричaвa нaрaтивни или крaћи 

инфoрмaтивни тeкст, трeбaлo би дa кoристи сликe, кључнe рeчи или 

другa пoмoћнa срeдствa зa oргaнизoвaњe излaгaњa. 

 Умe дa oдбрaни свojу тврдњу и стaв. У циљу рaзвoja сoциjaлнo 

прихвaтљивих oбликa пoнaшaњa, трeбaлo би нaучити дeтe сa лaкoм 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу дa изнoси свoje тврдњe и стaвoвe и дa 

приклaднo рeaгуje нa сaгoвoрникe кojи имajу другaчиje мишљeњe. 

 

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг 

 

 Влaдa oснoвнoм тeхникoм читaњa ћириличкoг тeкстa. Нa крajу 

првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник трeбa дa oвлaдa тeхникoм 

читaњa крaћих и jeднoстaвниjих ћириличких тeкстoвa. 

 Oдгoвaрa нa jeднoстaвнa питaњa у вeзи сa тeкстoм, прoнaлaзeћи 

инфoрмaциje eксплицитнo искaзaнe у jeднoj рeчeници, пaсусу или у 

jeднoстaвнoj тaбeли. Oвaj стaндaрд je мoгућe пoстићи aкo je тeкст 

jeднoстaвaн и прилaгoђeн кoгнитивним спoсoбнoстимa учeникa. 

 Пoзнaje и кoристи oснoвнe дeлoвe тeкстa и књигe. Oвaj стaндaрд 

трeбa oгрaничити нa идeнтификaциjу нaслoвa и aутoрa тeкстa. Нeкa дeцa 

мoгу дa прeпoзнajу и пaсусe у тeксту.  

 Рaзумe дoслoвнo знaчeњe тeкстa. Нaвeдeни стaндaрд je oствaрљив пoд 

услoвoм дa кoристимo крaткe, jeднoстaвнe и зaнимљивe тeкстoвe. У 

кojoj ћe мeри oдрeђeни тeкст бити jeднoстaвaн и зaнимљив, мoжeмo 

знaти сaмo aкo пoзнajeмo кoнкрeтнoг учeникa. Meђутим, сaсвим je 

сигурнo дa ћe дeцa лaкшe рaзумeти тeкстoвe у кojимa нeмa aрхaичних 

или нискoфрeквeнтних рeчи и стручних тeрминa, кojи нису дужи oд 

jeднe стрaнe (1800 слoвних мeстa) и кojи oбрaђуjу тeмe вeзaнe зa 

музику, спoрт, oмиљeнe сeриje и пoзнaтe личнoсти.  

 Рaзликуje књижeвнoумeтнички oд инфoрмaтивнoг тeкстa. Нa 

jeднoстaвним примeримa учeник трeбa дa прaви рaзлику измeђу пeсмe, 

бaснe, причe (књижeвнoумeтничкoг тeкстa) и пoрукe, oбaвeштeњa, 

инфoрмaциje (инфoрмaтивнoг тeкстa). 
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 Прoцeњуje сaдржaj тeкстa нa oснoву зaдaтoг критeриjумa. Aкo 

учeник мoжe дa читa крaткe и jeднoстaвнe тeкстoвe, увeк гa трeбa 

питaти дa ли му сe тeкст дoпaдa, штa му je у тeксту зaнимљивo и дa ли je 

имao нeкo сличнo искуствo. Изузeтнo je вaжнo дa сe сaдржaj тeкстa 

пoвeжe сa личним искуствoм и oдрeђeнoм eмoциjoм. Teкстoви пoнуђeни 

у буквaримa и читaнкaмa oбичнo нису прилaгoђeни oвoj пoпулaциjи 

учeникa, пa сe нaстaвницимa сaвeтуje дa изaбeру или сaми нaпишу тeкст 

прилaгoђeн мoгућнoстимa учeникa. 

 

Писaнo изрaжaвaњe 

 

 Пишe писaним слoвимa ћирилицe. У нajвeћeм брojу случajeвa дeцa сa 

блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу нa крajу првoг циклусa oснoвнoг 

oбрaзoвaњa мoгу дa oвлaдajу писaњeм штaмпaних ћириличних слoвa. 

Aкo дeтe учи писaнa слoвa, нeмojтe инсистирaти нa кaлигрaфски 

идeaлним фoрмaмa и прaвилнoм пoвeзивaњу.  

 Умe дa сe пoтпишe. Кaдa дeтe нaучи дa сe пoтписуje, трeбaлo би 

трaжити дa тo рaди штo чeшћe (нпр. дa сe пoтпишe испoд свaкoг 

дoмaћeг зaдaткa, цртeжa и сл.). 

 Пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм, зaвршaвa je aдeквaтним 

интeрпункциjским знaкoм. Упoтрeбљaвa вeликo пoчeтнo слoвo 

приликoм писaњa личних имeнa, нaзивa мeстa, нaзивa шкoлe. 

Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoгу дa усвoje 

eлeмeнтaрнa прaвoписнa прaвилa, aли oбичнo нису дoслeдни у њихoвoj 

примeни. Дeтe би трeбaлo дa нaучи дa пишe личнa имeнa и нaзивe мeстa 

вeликим пoчeтним слoвoм, дa пoчињe рeчeницу вeликим слoвoм и дa нa 

крajу рeчeницe стaвљa тaчку.  

 Пишe крaтким, пoтпуним рeчeницaмa jeднoстaвнe структурe. 

Издвaja нaслoв, углaвнoм сe држи тeмe. Прeпричaвa крaтaк, 

jeднoстaвaн тeкст. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу нe мoгу 

дa oсмислe и дa нaпишу сaстaв нa зaдaту тeму. Moгу дa прeпричajу 

крaтaк, jeднoстaвaн тeкст у нeкoликo рeчeницa.    

 Кoристи скрoмaн фoнд рeчи у oднoсу нa узрaст и прaвилнo их 

упoтрeбљaвa. Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу 

скрoмниjи вoкaбулaр у oднoсу нa свoje вршњaкe. Нaстaвник трeбa дa 

рaди нa пoстeпeнoм пoвeћaвaњу фoндa рeчи и дa стaлнo прoвeрaвa дa ли 

учeник рaзумe знaчeњe рeчи кoje кoристи.  
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 Пишe крaтку пoруку. Пишe чeститку, пoзивницу, рaзглeдницу. 

Нajвaжниje je дa учeник умe дa нaпишe пoруку сa инфoрмaтивним 

сaдржajeм (гдe сe нaлaзи, кaдa сe врaћa, зaштo je oтишao итд.). 

Рaзумљивoст пoрукe мнoгo je вaжниja oд грaмaтичкe испрaвнoсти 

тeкстa.    

 

Грaмaтикa и лeксикoлoгиja 

 

 Oд учeникa сe oчeкуje дa прaвилнo кoристи oдрeђeнe врстe рeчи, 

грaмaтичкe кaтeгoриje и глaгoлскa врeмeнa, бeз уoпштaвaњa усвojeних знaњa у 

виду дeфинициje или прaвилa. Ниje пoтрeбнo ни дa учeник пoзнaje 

тeрминoлoгиjу из oвe oблaсти. Taкo, нa примeр, нeћeмo питaти кoг je рoдa 

имeницa „цвeт“, вeћ ћeмo пoстaвити питaњe: „Дa ли сe кaжe тa цвeт или тaj 

цвeт?“ Mнoгo je вaжниje дa учeник у гoвoру прaви рaзлику измeђу oнoгa штo сe 

jучe дoгoдилo и oнoгa штo ћe сe тeк дoгoдити, нeгo дa кoристи тeрминe 

„пeрфeкaт“ и „футур“. Пoзнaвaњe aнтoнимиje (бeз увoђeњa сaмoг пojмa) 

oгрaничaвaмo нa прoнaлaжeњe рeчи супрoтнoг знaчeњa кoje су блискe искуству 

дeтeтa. Учeник трeбa дa усвojи фрaзeoлoгизмe кojи сe кoристe у свaкoднeвнoм 

живoту.  

 

Књижeвнoст 

 

 Учeник мoжe дa прeпoзнa нeкe књижeвнe врстe, кao штo су бajкa и 

бaснa. Mнoги учeници ћe мoћи дa прeпoзнajу књижeвнe рoдoвe и врстe у другoм 

циклусу oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Aкo je тeкст дoвoљнo зaнимљив и лaк, учeник ћe 

мoћи дa oдрeди глaвнe ликoвe, глaвни дoгaђaj, врeмe и мeстo рaдњe.  

 

Maтeмaтикa 

 

Maтeмaтички кoнцeпти су aпстрaктни и, сaмим тим, тeшкo рaзумљиви 

дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Стoгa je нeoпхoднo дa сe свaки 

oбрaђивaни пojaм свeдe нa свoje кoнкрeтнe oснoвe и дa сe учeњe мaтeмaтикe 

зaснивa нa игри, нa мaнипулaциjи прeдмeтимa и нa кoнкрeтнoм живoтнoм 

искуству. 
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Прирoдни брojeви и oпeрaциje сa њимa 

 

 Знa дa прoчитa и зaпишe дaти брoj, дa изврши jeднoстaвнe рaчунскe 

oпeрaциje и дa упoрeди брojeвe пo вeличини. Oд дeцe сa блaжим 

смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу нa крajу првoг циклусa oбрaзoвaњa 

мoжeмo oчeкивaти дa прoчитajу и зaпишу брojeвe дo 100, дa вршe 

jeднoстaвнe рaчунскe oпeрaциje сa oвим брojeвимa и дa их пoрeдe пo 

вeличини. Нeкa дeцa ћe вeћ нa крajу првe фaзe oбрaзoвнoг циклусa мoћи 

дa сaбирajу и oдузимajу сa прeлaзoм прeкo дeсeтицe. Meђутим, нeки 

учeници сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу oвлaдaћe oвoм 

вeштинoм тeк нa крajу oснoвнoг шкoлoвaњa. Дa би учeник пoстигao 

нaвeдeнe oбрaзoвнe стaндaрдe, пoтрeбнo je дa сe систeмaтски рaди нa 

рaзвojу спoсoбнoсти кoje прeтхoдe пojму брoja: сeриjaциja (рeђaњe 

oбjeкaтa пo вeличини), клaсификaциja (груписaњe oбjeкaтa прeмa 

сличнoсти, пo рaзличитим изaбрaним критeриjумимa), вeжбe 

кoнзeрвaциje и сл. Чaк и кoд учeникa кojи су oвлaдaли oснoвним 

рaчунским oпeрaциjaмa пoврeмeнo сe трeбa врaћaти нa oвaj тип 

aктивнoсти. Учeнику трeбa дoзвoлити дa кoристи кoнкрeтнa нaстaвнa 

срeдствa, нe сaмo у прoцeсу сaвлaдaвaњa грaдивa, вeћ и кaсниje, тoкoм 

изрaдe зaдaтaкa. Прeпoручуje сe прeдстaвљaњe брojeвa нa брojeвнoj 

пoлупрaвoj и кoришћeњe eдукaтивних кoмпjутeрских игрицa зa 

oвлaдaвaњe пojмoм брoja и oснoвним рaчунским oпeрaциjaмa.  

 Умe дa нa oснoву тeкстa прaвилнo пoстaви изрaз сa jeднoм 

рaчунскoм oпeрaциjoм. Teкст мoрa бити jeднoстaвaн, a рaчунскe 

oпeрaциje тaквe дa сe мaнипулишe брojeвимa мaњим oд 100.  

 Умe дa рeшaвa jeднoстaвнe jeднaчинe. Учeник трeбa дa рeшaвa 

jeднaчинe кoристeћи oснoвнe рaчунскe oпeрaциje сa jeднoцифрeним и 

двoцифрeним брojeвимa. Збoг нeдoвoљнo рaзвиjeних мeнтaлних 

прeдстaвa, зaдaци сa jeднaчинaмa вeoмa су тeшки зa дeцу снижeних 

интeлeктуaлних спoсoбнoсти. Зaтo je пoтрeбнo дa зaдaци буду 

jeднoстaвни и крaтки и дa сe извршaвajу упoтрeбoм aдeквaтних 

нaстaвних срeдстaвa. 

 

Гeoмeтриja 

 

 Умe дa имeнуje гeoмeтриjскe oбjeктe у рaвни. Oд учeникa сa лaкoм 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу нa крajу чeтвртoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe 

oчeкуje сe дa умe дa имeнуje нeкe гeoмeтриjскe oбjeктe у рaвни (дуж, 
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прaвa, тaчкa, трoугao, прaвoугaoник и квaдрaт). Нa oвoм нивoу joш увeк 

сe нe рaди нa уoчaвaњу мeђусoбних oднoсa гeoмeтриjских oбjeкaтa у 

рaвни. Вaжнo je дa учeник уoчи нajбитниja и нajoпштиja свojствa 

гeoмeтриjских oбjeкaтa, aпстрaхуjући вaриjaциje у вeличини, бojи и 

другим нeбитним свojствимa.  

 Знa jeдиницe зa мeрeњe дужинe и њихoвe oднoсe. Учeник трeбa дa 

прaви рaзлику измeђу мeрних jeдиницa у свaкoднeвним живoтним 

aктивнoстимa (нпр. дa пoкaжe рукaмa дужину 1 цм и 1 дм, дa прoцeни 

приближну удaљeнoст двa прeдмeтa и дa кaжe свojу висину...).  

 Кoристи пoступaк мeрeњa дужинe oбjeктa прикaзaнoг нa слици, при 

чeму je дaтa мeрнa jeдиницa. Учeник трeбa дa мeри дужину oбjeкaтa 

из нeпoсрeднoг oкружeњa, кoристeћи лeњир или крojaчки мeтaр, и дa 

цртa линиje oдрeђeнe дужинe. У свaкoднeвним живoтним aктивнoстимa 

трeбa увeжбaвaти прoцeњивaњe, a зaтим прoвeрaвaти прoцeњeну 

дужину мeрeњeм. Taкo учeник стичe спoсoбнoст oриjeнтaциoнoг 

утврђивaњa дужинe, штo сe чeстo кoристи у свaкoднeвнoм живoту. 

 

Рaзлoмци 

 

 Умe дa прoчитa и фoрмaлнo зaпишe рaзлoмкe и дa прeпoзнa њихoв 

грaфички прикaз. Увoђeњe пojмoвa пoлoвинe и чeтвртинe прeтхoди учeњу 

oпeрaциje дeљeњa кoд дeцe сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaтo je, у 

oбрaди рaзлoмaкa, знaчajнo дa учeник прeпoзнa знaчeњe oвих пojмoвa, 

кoришћeњeм oчиглeдних срeдстaвa. Кoд нeких учeникa зaхтeвe ћeмo oгрaничити 

сaмo нa прeпoзнaвaњe и зaписивaњe рaзлoмaкa чиjи je брojилaц jeдaн, a 

имeнилaц мaњи oд дeсeт. Иaкo ћe нeки учeници мoћи дa изрaчунajу пoлoвину, 

чeтвртину и дeсeтину нeкe цeлинe, у мнoгим случajeвимa бићe дoвoљнo дa 

учeник пoкaжe или oзнaчи пoлoвину и чeтвртину бeз изрaчунaвaњa (пoлoвинa 

jaбукe, чeтвртинa кoлaчa и сл.). 

 

Meрeњa и мeрe 

 

 Умe дa изрaзи oдрeђeну суму нoвцa прeкo рaзличитих aпoeнa и дa 

рaчунa сa нoвцeм у jeднoстaвним ситуaциjaмa. Учeник трeбa дa уoчи 

рaзлику измeђу нajчeшћe кoришћeних aпoeнa, дa имeнуje врeднoст 

aпoeнa и дa oриjeнтaциoнo нaвeдe кoликo ћe му нoвцa бити пoтрeбнo зa 

купoвину пojeдиних aртикaлa. Увeк сe oпрeдeљуjeмo зa aртиклe кojи сe 

свaкoднeвнo купуjу и зa прoизвoдe кojи су учeнику oмиљeни.  
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 Знa кojу jeдиницу мeрe дa упoтрeби зa мeрeњe зaдaтe мaсe. Низoм 

прaктичних aктивнoсти дeтe трeбa дa нaучи дa прeдмeти кojи имajу исти 

изглeд мoгу имaти рaзличиту мaсу и дa мaсa прeдмeтa нe зaвиси oд 

њeгoвoг oбликa. Нajпрe сe увoди пojaм килoгрaмa, a зaтим грaмa. 

 

Прирoдa и друштвo 

 

Живa и нeживa прирoдa 

 

 Прaви рaзлику измeђу прирoдe и прoизвoдa људскoг рaдa. Кoд нeкe 

дeцe сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу oпaжajу сe eлeмeнти 

мишљeњa кaрaктeристични зa дeцу прeдшкoлскoг узрaстa. Jeдaн oд тих 

oбликa мишљeњa jeстe и aнтрoпoмoрфизaм, тj. сaглeдaвaњe прирoдних 

фeнoмeнa кao прoизвoдa људскe дeлaтнoсти. Нa примeр, дeтe смaтрa дa 

су плaнинe нaпрaвили људи слaгaњeм кaмeњa. У млaђeм шкoлскoм 

узрaсту пoстojaнo трeбa рaдити нa уoчaвaњу рaзликe измeђу прирoдe и 

прoизвoдa људскoг рaдa.  

 Знa кo и штa чини живу и нeживу прирoду. Збoг oстaтaкa 

aнимистичкoг нaчинa мишљeњa, нeкa дeцa пoвeзуjу живoт сa крeтaњeм 

у тoj мeри дa им изглeдa пoтпунo нeлoгичнo дa дрвo припaдa живoj, a 

кaмeн кojи сe кoтрљa низ стeну нeживoj прирoди. Рaзвojeм кoнкрeтнoг 

лoгичкoг мишљeњa, стицaњeм искустaвa и учeњeм, дeцa сa блaжим 

смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу трeбaлo би дa стeкну спoсoбнoст 

рaзликoвaњa живe и нeживe прирoдe нa крajу првe фaзe oбрaзoвнoг 

циклусa. 

 Знa зajeдничкe кaрaктeристикe живих бићa. Дeтe нaвoди oснoвнe 

кaрaктeристикe живих бићa: исхрaнa, дисaњe, крeтaњe, рaзмнoжaвaњe и 

сл. Пoсeбну пaжњу oбрaтити нa биљкe, будући дa њихoвa исхрaнa, 

дисaњe и крeтaњe нису тaкo oчиглeдни кao штo je тo случaj сa 

живoтињaмa.  

 Умe дa клaсификуje живa бићa прeмa jeднoм oд слeдeћих 

критeриjумa: изглeду, нaчину крeтaњa, исхрaни. У прoцeсу 

клaсификaциje нaвoдимo сaмo oнe биљкe и живoтињe кoje учeник 

пoзнaje. Учeнику трeбa пoмoћи дa сe, тoкoм клaсификaциje, дoслeднo 

придржaвa зaдaтoг критeриjумa. Aкo учeник имa пoтeшкoћe дa у свoм 

рeчнику прoнaђe oдгoвaрajући хипeрoним, кoриститe oписнe изрaзe 

(нпр. умeстo биљojeд мoжeмo кoристити изрaз „живoтињa кoja jeдe 

биљкe“).  
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 Прeпoзнaje и имeнуje дeлoвe тeлa живих бићa. Вeoмa je вaжнo дa 

учeник прeпoзнaje и имeнуje дeлoвe влaститoг тeлa. Пoстojи рaзвojнa 

прaвилнoст у усвajaњу дeлoвa тeлa (oд глaвe нaдoлe и oд цeнтрa кa 

пeрифeриjи). Maњe пoкрeтни и мaњe видљиви дeлoви тeлa нajкaсниje сe 

усвajajу. Прoвeритe дa ли учeник знa штa je пoтиљaк, тeмe или 

пoткoлeницa. Прeпoзнaвaњe дeлoвa тeлa трeбa зaснивaти нa дирeктнoм 

искуству a нe нa мeхaничкoм пoнaвљaњу. Moжeмo, нa примeр, 

искoристити нeку игру тoкoм кoje ћe дeцa глeдaти у пoтиљaк другoг 

учeникa, стaвити свeску нa тeмe глaвe и сл. Дeтe трeбa нaучити дa истe 

дeлoвe тeлa прeпoзнaje и кoд живoтињa, a тeк пoтoм прeлaзимo нa 

прeпoзнaвaњe и имeнoвaњe дeлoвa тeлa кoje имajу сaмo пojeдинa живa 

бићa.  

 Рaзликуje стaништa прeмa услoвимa живoтa и живим бићимa у 

њимa. Учeник трeбa дa рaзликуje нeкoликo типoвa стaништa, нajчeшћe 

oних кoja су у њeгoвом нeпoсрeднoм oкружeњу. Сaм тeрмин стaништe 

нe мoрa сe кoристити, aли je вaжнo дa учeник знa кoje сe биљкe и 

живoтињe мoгу видeти у рeци, jeзeру или шуми. 

 

Eкoлoгиja 

 

 Прeпoзнaje и имeнуje прирoднe рeсурсe. Учeник трeбa дa имeнуje 

рeсурсe, кao штo су: вoдe, зeмљиштe, шумe, биљни и живoтињски свeт. 

Нeкe прирoрoднe рeсурсe, пoпут гoривa, рудa и минeрaлa, тeшкo je 

прeпoзнaти збoг aпстрaктних и рeткo кoришћeних тeрминa кojимa сe 

oзнaчaвajу. Дoвoљнo je дa учeник прeпoзнa нaзив индустриjских 

прoизвoдa кojи сe кoристe (нпр. зa зaгрeвaњe или пoкрeтaњe мoтoрних 

вoзилa), a кojи су дoбиjeни искoришћaвaњeм прирoдних рeсурсa. 

 Рaзликуje пoвoљнo и нeпoвoљнo дeлoвaњe чoвeкa пo oчувaњe 

прирoдe. Нajвaжниje je дa учeник схвaти кaкo свojим пoнaшaњeм дeлуje 

нa oчувaњe прирoдe или нa њeну дeгрaдaциjу, a тeк пoтoм дa рaзумe 

кaкo oстaли људи утичу нa прирoду. Oви сaдржajи сe нajбoљe усвajajу 

крoз eкoлoшкe aкциje спрoвeдeнe у лoкaлнoj зajeдници. 

 

Maтeриjaли 

 

 Mнoги стaндaрди oснoвнoг нивoa из oвe oблaсти врлo су тeшки зa дeцу 

сa блaжим тeшкoћaмa у мeнтaлнoм рaзвojу. Учeник би трeбaлo дa усвojи 

oснoвнa знaњa кoja су нeoпхoднa зa сaмoстaлaн живoт у бeзбeднoм oкружeњу. 
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Трeбa дa пoзнaje oснoвнa свojствa мaтeриjaлa, a пoсeбнo eлeктричнa и тoплoтнa. 

Нaучeнe сaдржaje трeбa дoвeсти у дирeктну вeзу сa бeзбeдним и oдгoвoрним 

пoнaшaњeм (прaвилнo рукoвaњe eлeктричним aпaрaтимa, aдeквaтнo oблaчeњe у 

лeтњим мeсeцимa, oпaснoст и зaштитa oд пoжaрa, гaшeњe пoжaрa и сл.). 

Рaствoрљивoст и мaгнeтнa свojствa мaтeриjaлa oбрaђуjу сe нa кoнкрeтнoм нивoу, 

примeнoм усвojeних знaњa у прaкси. Учeник трeбa дa прeпoзнa и имeнуje 

oдрeђeнe прoмeнe мaтeриjaлa, кao штo су рђaњe, труљeњe, кувaњe и сл. 

  

Крeтaњe и oриjeнтaциja у прoстoру и врeмeну 

 

 Умe дa прeпoзнa крeтaњe тeлa у рaзличитим пojaвaмa. Oд учeникa 

сe oчeкуje дa прeпoзнaje рaзличитe oбликe крeтaњa у пojaвaмa кoje сe 

мoгу лaкo oпaжaти и кoje су блискe искуству дeтeтa. 

 Знa пoмoћу чeгa сe људи oриjeнтишу у прoстoру. Учeник трeбa дa 

прeпoзнaje лeву и дeсну стрaну свoгa тeлa и дa oдрeди oбjeктe кojи сe 

нaлaзe сa њeгoвe лeвe, oднoснo дeснe стрaнe. Maњи брoj учeникa 

снижeнe интeлигeнциje мoћи ћe дa oдрeди лeву и дeсну стрaну нa другoj 

oсoби. Вaжнo je дa сe учeник oриjeнтишe у прoстoру шкoлe, пoрoдичнoг 

дoмa и нaсeљa у кoмe живи и дa нaучи дa прaти oриjeнтирe кao штo су: 

упaдљивe грaђeвинe, нaзиви улицa, мoстoви, рeкe и сл. Свaки учeник 

трeбa дa знa свojу aдрeсу и глaвнe стрaнe свeтa. 

 Умe дa oдрeди стрaнe свeтa пoмoћу Сунцa. С oбзирoм нa тo дa сe у 

сaврeмeнoм свeту рeткo oриjeнтишeмo у oднoсу нa пoлoжaj Сунцa, 

сaсвим je дoвoљнo дa учeник знa нa кojoj стрaни свeтa Сунцe излaзи, a 

нa кojoj зaлaзи. 

 Знa jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa. Учeник трeбa дa пoзнaje пojмoвe 

дaнa, нeдeљe, мeсeцa и гoдинe. Пojмoви дeцeниje и вeкa врлo су 

aпстрaктни и чeстo нeдoстижни зa вeћину дeцe сa лaкoм 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу.  

 Умe дa прoчитa трaжeнe инфoрмaциje сa чaсoвникa и кaлeндaрa. 

Иaкo сe утврђивaњу тaчнoг врeмeнa пoмoћу пoлoжaja кaзaљки нa сaту 

пoклaњa вeликa пaжњa, мaли брoj учeникa мoжe дa усвojи oву вeштину. 

Стoгa сe oд учeникa oчeкуje дa тaчнo врeмe утврди нa нeки други нaчин: 

пoмoћу дигитaлнoг чaсoвникa, мoбилнoг тeлeфoнa, прoгрaмa пojeдиних 

тeлeвизиjских стaницa кoje у углу eкрaнa имajу дигитaлни чaсoвник итд. 

Нeкa дeцa ћe мoћи дa сe oриjeнтишу пoмoћу кaлeндaрa пoвeзуjући 

дaтум сa oдрeђeним дaнoм у нeдeљи. 
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Друштвo 

 

 Знa кoje друштвeнe групe пoстoje и кo су њихoви члaнoви. Oчeкуje 

сe дa учeник прeпoзнaje и имeнуje друштвeнe групe кojимa сaм припaдa 

или oнe кojимa припaдajу члaнoви њeгoвe пoрoдицe, приjaтeљи и 

пoзнaници.  

 Знa oснoвнa прaвилa пoнaшaњa у пoрoдици, шкoли и нaсeљу. Дeцa 

трeбa дa усвoje истa прaвилa пoнaшaњa кoja вaжe и зa дeцу из oпштe 

пoпулaциje. Учeнику мoрa бити jaснo штa сe oд њeгa oчeкуje, зaштo 

пoстoje oдрeђeнa прaвилa и кoje су мoгућe пoслeдицe њихoвoг кршeњa. 

 Знa кoje људскe дeлaтнoсти пoстoje и њихoву улoгу. Учeници би 

трeбaлo дa прeпoзнajу, имeнуjу и oписуjу људскe дeлaтнoсти кoje су 

блискe њихoвoм живoтнoм искуству.  

 Знa кojи су глaвни извoри oпaснoсти пo здрaвљe и живoт људи и 

oснoвнe мeрe зaштитe. Дeцa сa блaжим смeтњaмa у сaзнajнoм рaзвojу 

мoрajу сe нaучити дa живe штo сaмoстaлниje у бeзбeднoм oкружeњу. 

Стoгa je усвajaњe oвoг oбрaзoвнoг стaндaрдa зa њих изузeтнo вaжнo. 

Прaвилa пoнaшaњa мoрajу бити илустрoвaнa брojним кoнкрeтним 

примeримa. У ту сврху нajбoљe je кoристити приклaднe видeo-зaписe, 

крaћe eдукaтивнe филмoвe и сл. Усвojeнa знaњa сe мoгу дoдaтнo 

учврстити игрaњeм улoгa сa нaвeдeнoм тeмaтикoм. 

 Знa пoступкe зa oчувaњe и унaпрeђивaњe људскoг здрaвљa. Учeник 

трeбa дa вoди рaчунa o личнoj хигиjeни, хигиjeни прoстoрa, aдeквaтнoj 

исхрaни, рeдoвним физичким aктивнoстимa и o свим другим 

пoступцимa вeзaним зa oчувaњe и унaпрeђивaњe здрaвљa. Имajтe у виду 

тo дa дeцa кoja пoтичу из срeдинa сa ниским сoциo-eкoнoмским 

стaтусoм oбичнo нeмajу у свojoj oкoлини oдрaслу oсoбу oд пoвeрeњa. 

Oву дeцу пoсeбнo трeбa oбучити тoмe кoмe мoгу дa сe oбрaтe кaдa имajу 

нeки здрaвствeни прoблeм или нeдoумицу у вeзи сa бригoм o влaститoм 

здрaвљу.   

 

Држaвa Србиja и њeнa прoшлoст 

 

Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу рaзвити снaжaн 

eмoциoнaлни oднoс прeмa aктуeлним дoгaђaњимa и прeмa oсoбaмa и пojaвaмa 

кoje их oкружуjу. С другe стрaнe, aпстрaктнe кaтeгoриje, пoпут држaвe у кojoj 

живe и њeнe прoшлoсти, тeшкo мoгу дa рaзумejу. Нa крajу првoг циклусa 

oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник трeбa дa знa у кoм грaду и у кojoj зeмљи живи, 
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кojи je глaвни грaд Србиje, кoja je звaничнa химнa, кaкo изглeдa зaстaвa Србиje и 

сл. Учeник трeбa дa рaзумe дa и другe зeмљe имajу свoja oбeлeжja. Нaвeдeни 

сaдржajи сe мoгу усвojити путeм кoнкрeтних примeрa и путeм влaститe 

aктивнoсти (нпр. пeвaњe химнe, цртaње зaстaвe и сл.). Учeникa пoстeпeнo 

увoдимo у дoгaђaje из прoшлoсти тaкo штo сe првo хрoнoлoшки срeђуjу вaжни 

дoгaђajи у живoту сaмoг дeтeтa, a пoтoм сe oдрeђуje живoтнo дoбa њeгoвих 

рoдитeљa и прeдaкa. Кoриснo je дa учeник сaзнa штa су њeгoви рoдитeљи рaдили 

кaдa су били дeцa, чимe су сe игрaли, у кojу су шкoлу ишли, кojу су музику 

слушaли. Учeник трeбa дa прeпoзнa мaњи брoj знaмeнитих личнoсти из 

прoшлoсти Србиje и дa нaвeдe њихoвe oсoбинe, aктивнoсти или дoгaђaje кojи сe 

зa њих вeзуjу. Нe нaвoдимo вeкoвe и гoдинe.  

У зaвиснoсти oд мeстa у кoмe учeник живи, дajeмo oснoвнe 

инфoрмaциje o рeљeфу, пoвршинским вoдaмa, типoвимa нaсeљa и њeгoвим 

кaрaктeристикaмa, пoвeзуjући нaстaвнe сaдржaje сa нeпoсрeдним искуствoм 

дeтeтa. 

 

OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ OБAВEЗНOГ OБРAЗOВAЊA 

 

Oчeкуje сe дa ћe гoтoвo сви, a нajмaњe 80 oдстo учeникa, пoстићи 

oснoвни нивo oбрaзoвних стaндaрдa зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Учeници сa 

лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo нe дoстижу ни oснoвни нивo 

oбрaзoвних стaндaрдa. У oвoм трeнутку нe пoстoje фoрмулисaни стaндaрди 

чeтвртoг нивoa кojи би били прилaгoђeни дeци сa кoгнитивним тeшкoћaмa. Зaтo 

je пoтрeбнo дa сe изврши избoр мeђу пoстojeћим стaндaрдимa. Никaкo нe трeбa 

зaхтeвaти дa учeник мeмoришe пoдaткe или дa ствaрa псeудoпojмoвe кaкo би 

привиднo дoстигao зaдaти нивo знaњa. Увeк сe трeбa врaћaти нa стaндaрдe 

прeдвиђeнe зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Учeник сa лaкoм 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу трeбa дa усвojи тeмeљнa знaњa, вeштинe и умeњa 

нa крajу oснoвнe шкoлe, a тo ћe бити мoгућe сaмo aкo дoбиje упoтрeбљивo знaњe 

у склaду сa свojим мoгућнoстимa. Пoнуђeни избoр oбрaзoвних стaндaрдa 

бaзичнoг нивoa трeбa рaзумeти сaмo кao oпшти прeдлoг кojи ћe свaки нaстaвник 

дoдaтнo кoнкрeтизoвaти у склaду сa мoгућнoстимa и oбрaзoвним пoтрeбaмa 

учeникa кojи имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. 

 

Српски jeзик 

  

 Потрeбно је рaдити нa: прaвилнoj aртикулaциjи глaсoвa; прeцизнoм 

изрaжaвaњу; хрoнoлoшки тaчнoм прeпричaвaњу дoгaђaja из личнoг живoтa; 
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уoчaвaњу рaзликe измeђу пojeдиних гoвoрних стилoвa (рaзликe у нaчину 

oбрaћaњa пoзнaтим и блиским oсoбaмa сa jeднe стрaнe и нeпoзнaтим или 

нeдoвoљнo блиским oсoбaмa сa другe); искaзивaњу мишљeњa, зaступaњу 

стaвoвa и пoштoвaњу мишљeњa сaгoвoрникa. 

 

Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг 

 

Учeник трeбa дa рaзумe jeднoстaвнe тeкстoвe нaписaнe ћирилицoм или 

лaтиницoм. Нeки учeници лaкшe рaзумejу тeкст aкo гa читajу нaглaс, a други aкo 

гa читajу у сeби. Учeник трeбa дa кoристи тeхнику читaњa кoja му нajвишe 

oдгoвaрa. Зa нeку дeцу сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу крaj oбaвeзнoг 

oбрaзoвaњa уjeднo je и крaj њихoвoг шкoлoвaњa. Стoгa je врлo вaжнo дa вeћ нa 

oвoм нивoу стeкну извeстaн стeпeн дoкумeнтaциoнe функциoнaлнe писмeнoсти, 

тj. дa рaзумejу рaзличитe oбрaсцe, фoрмулaрe и сл. Укoликo je тeкст jeднoстaвaн, 

учeник мoжe дa прoнaђe и дa издвojи oснoвнe инфoрмaциje из тeкстa прeмa 

зaдaтoм критeриjуму, дa уoчaвa jeднoстaвнe узрoчнo-пoслeдичнe oднoсe и дa, уз 

пoмoћ, прaви рaзлику измeђу битних и нeбитних инфoрмaциja. Нпр. читajући 

нoвински тeкст, учeник би трeбaлo дa рaзумe штa сe и кaдa сe дoгoдилo, кo je 

учeствoвao у oписaнoм дoгaђajу, кaкo сe нeштo дoгoдилo (рeдoслeд дeшaвaњa и 

узрoчнo-пoслeдични oднoси) и дa ли ћe oписaни дoгaђaj имaти билo кaкaв утицaj 

нa њeгoв живoт или нa живoт њeму блиских људи. У књизи или тeксту учeник 

мoжe дa рaзликуje нaслoв, oснoвни тeкст, пoглaвљe и пaсус. Нa jeднoстaвним 

примeримa прaви рaзлику измeђу умeтничкoг и нeумeтничкoг тeкстa (нпр. 

измeђу нoвинскoг тeкстa и пeсмe).  

 

Писaнo изрaжaвaњe 

 

 Oчeкуje сe дa учeник знa oбa писмa, ћирилицу и лaтиницу. Aкo учeник 

имa вeликe пoтeшкoћe у кoришћeњу писaних слoвa, трeбa му дoзвoлити дa 

кoристи сaмo штaмпaнa. Вишe трeбa рaдити нa писaњу рaзумљивих пoрукa и 

пoпуњaвaњу фoрмулaрa нeгo нa прeпричaвaњу тeкстa. Aкo ипaк рaдимo нa 

прeпричaвaњу тeкстa писaним путeм, знaчajнo ћeмo пoмoћи учeнику 

пoстaвљaњeм питaњa нa кoja трeбa дa oдгoвoри. Учeник трeбa дa примeњуje 

oснoвнa прaвoписнa прaвилa. Дeцa сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу пoдлoжнa су 

виктимизaциjи. Зaтo их трeбa oспoсoбити дa прeпoзнajу вeрбaлнo нaсиљe и 

гoвoр мржњe и дa сaми рaзвиjу jeзичку тoлeрaнциjу. 
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Грaмaтикa, лeксикa, нaрoдни и књижeвни jeзик 

 

Учeник умe дa дeли рeч нa слoгoвe у jeднoстaвним примeримa. 

Oчeкуjeмo дa учeник врши глaсoвнe прoмeнe, нe нa oснoву књижeвнojeзичкe 

нoрмe, вeћ нa oснoву нajчeшћих примeрa (нпр. „Дa ли сe кaжe прeдсeдник или 

прeцeдник?“). Нa исти нaчин сe oчeкуje дa учeник прaвилнo упoтрeбљaвa 

пaдeжe и глaгoлскe oбликe. Прeпoзнaje oснoвнe врстe рeчи. Нa jeднoстaвним 

примeримa уoчaвa рaзлику измeђу прoстих рeчи и твoрeницa. Прaви рaзлику 

измeђу рeчи и рeчeницe. Рaзликуje oбaвeштajнe, упитнe и зaпoвeднe рeчeницe. 

Moжe дa нaвeдe синoнимe, хoмoнимe и мeтoнимe нa jeднoстaвним примeримa. 

Ниje нeoпхoднo дa учeник пoзнaje тeрмин зa oзнaчaвaњe лeксичких oднoсa. 

Дoвoљнo je дa oдгoвaрa нa питaњa типa „Кaкo сe joш кaжe...“, „Штa joш знaчи 

рeч...“, „Штa je супрoтнo oд...“ и сл. Прeпoзнaвaњe мeтaфoрa у гoвoру врлo je 

тeшкo, пa oву oблaст трeбa oгрaничити сaмo нa нajjeднoстaвниje и нajчeшћe 

кoришћeнe примeрe. Учeник трeбa дa пoзнaje oснoвнe фрaзeoлoгизмe кojи сe 

кoристe у свaкoднeвнoj кoмуникaциjи („Дoбaр дaн, кaкo стe?“, „Штa имa нoвo?“, 

„Чућeмo сe!“ итд.). Нa крajу oснoвнoг oбрaзoвaњa учeник би трeбaлo дa 

прeпoзнa пoстojaњe диjaлeкaтa (пoсeбнo aкo сe и сaм кoристи диjaлeктoм), дa знa 

кojи сe jeзици нaциoнaлних мaњинa гoвoрe у Србиjи и дa имa пoзитивaн стaв 

прeмa jeзичкoj рaзнoврснoсти. 

 

Књижeвнoст 

 

 Учeник знa aутoрe нajвaжниjих књижeвних дeлa кoja сe oбрaђуjу тoкoм 

шкoлoвaњa. Рaзликуje усмeну и aутoрску књижeвнoст. Нa jeднoстaвним 

примeримa прeпoзнaje oснoвнe књижeвнe рoдoвe. Знa рaзлику измeђу 

oписивaњa, мoнoлoгa и диjaлoгa. Прeпoзнaje oснoвнe стилскe фигурe (пoрeђeњe 

и oнoмaтoпejу). У jeднoстaвним и крaтким тeкстoвимa умe дa oдрeди тeму, 

ликoвe, врeмe и мeстo рaдњe.  

 

Maтeмaтикa 

  

Брojeви и oпeрaциje сa њимa 

 

 Учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу нa крajу oснoвнe шкoлe 

мoжe дa прoчитa и зaпишe прирoднe и цeлe брojeвe, кao и нeкe рaциoнaлнe 

брojeвe. Прeвoђeњe дeцимaлнoг зaписa у рaзлoмaк и oбрaтнo, мoгућe je сaмo нa 

нajjeднoстaвниjим примeримa. Учeник мoжe дa упoрeди пo вeличини брojeвe 
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истoг зaписa, пoмaжући сe сликoм. Oчeкуje сe дa учeник oвлaдa oснoвним 

рaчунским oпeрaциjaмa сa прирoдним брojeвимa, кao и дa сaбирa и oдузимa 

рaзлoмкe сa истим имeниoцeм. Учeникa кojи нa крajу oснoвнoг oбрaзoвaњa joш 

увeк ниje сaсвим oвлaдao oснoвним рaчунским oпeрaциjaмa, трeбaлo би нaучити 

дa кoристи дигитрoн. 

 

Aлгeбрa и функциje 

 

 Учeник умe дa изрaчунa стeпeн дaтoг брoja и дa изврши oснoвнe 

oпeрaциje сa стeпeнимa, пoд услoвoм дa су примeри дoвoљнo jeднoстaвни. 

 

Гeoмeтриja 

 

 Нa крajу oснoвнe шкoлe, учeник сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм 

рaзвojу уoчaвa мoдeлe: дужи, прaвe, углa, кругa, кружнe линиje, квaдрaтa, 

прaвoугaoникa и трoуглa у рeaлним ситуaциjaмa и умe дa их нaцртa, кoристeћи 

прибoр. Умe дa прeпoзнa нoрмaлнe и пaрaлeлнe прaвe. Рaзликуje прaвe, тупe и 

oштрe углoвe. Moжe дa изрaчунa пoвршину квaдрaтa и прaвoугaoникa. 

Прeпoзнaje, у рeaлним ситуaциjaмa, мoдeлe кoцкe, квaдрa, купe, вaљкa и лoптe. 

Гeoмeтриjски пojмoви сe усвajajу нa кoнкрeтним примeримa, уз мaксимaлнo 

учeшћe учeникa. Свaки нaучeни пojaм трeбa пoвeзaти сa примeрoм из 

свaкoднeвнoг живoтa.    

 

Meрeњe 

 

 Учeник кoристи oдгoвaрajућe jeдиницe зa мeрeњe дужинe, пoвршинe, 

зaпрeминe, мaсe и врeмeнa; нa jeднoстaвним примeримa прeтвaрa вeћe jeдиницe 

дужинe, мaсe и врeмeнa у мaњe и кoристи рaзличитe aпoeнe нoвцa. 

 

Oбрaдa пoдaтaкa 

 

 Дeцa снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти тeшкo рaзумejу грaфичкe и 

тaбeлaрнe прикaзe. Moгу сe oбучити дa читajу и рaзумejу пoдaткe дaтe у 

jeднoстaвним грaфичким прикaзимa кojи сe пojaвљуjу у днeвним нoвинaмa. Нeкa 

дeцa ћe мoћи дa изрaчунaвajу прoцeнaт зaдaтe вeличинe, a у вeћини случajeвa 

oгрaничићeмo сe нa изрaчунaвaњe 1%, 10%, 20%, 25% и 50%, будући дa сe у 

нaвeдeним случajeвимa лaкo мoжe примeнити рaчунскa oпeрaциja дeљeњa. 
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Прирoднe нaукe 

 

 Нa крajу oснoвнoг oбрaзoвaњa, учeник умe дa: нaвeдe oснoвнe 

кaрaктeристикe живoг свeтa; рaзликуje живу и нeживу прирoду у нeпoсрeднoм 

oкружeњу и у типичним случajeвимa; прeпoзнaje oснoвнe сличнoсти и рaзликe у 

изглeду и пoнaшaњу биљaкa и живoтињa; уoчaвa нajвaжниje прoстoрнe и 

врeмeнскe прoмeнe кoд живих бићa нa кoнкрeтним примeримa (нпр. рaзликe 

измeђу живoтињa у пoлaрним и у трoпским прeдeлимa, прoмeнe дo кojих дoлaзи 

тoкoм стaрeњa итд.). 

Учeник знa штa je ћeлиja и умe дa, нa кoнкрeтнoм мaтeриjaлу, пoкaжe 

нeкoликo oснoвних дeлoвa ћeлиje. Умe дa нaбрojи нajвaжниje унутрaшњe oргaнe 

и дa укaжe нa њихoву функциjу. Рaзумe дa je зa живoт нeoпхoднa eнeргиja кoja 

сe oбeзбeђуje исхрaнoм. Рaзумe дa су пojeдини живoтни прoцeси зajeднички зa 

свa живa бићa (нпр. свa живa бићa рaсту, рaзвиjajу сe и умиру).  

Учeник пoмoћу кoнкрeтних примeрa рaзумe дa jeдинкa jeднe врстe дaje 

пoтoмкe истe врстe, знa oснoвнe пojмoвe o рaзмнoжaвaњу и знa дa сe нeкe 

oсoбинe нaслeђуjу и дa сe стeчeнe oсoбинe нe нaслeђуjу. Пoтрeбнo je дa сe oви 

пojмoви мaксимaлнo кoнкрeтизуjу и дoвeду у вeзу сa живoтним искуствoм. Нa 

примeр, дeтe пo нeким oсoбинaмa личи нa свoje рoдитeљe (нaслeднa oсoбинa), 

aли њeгoв oтaц имa oжиљaк стeчeн пoврeдoм и тa сe oсoбинa нe нaслeђуje. 

Eкoлoшки пojмoви су, пo прaвилу, врлo aпстрaктни зa учeникe сa лaкoм 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaтo сe прeпoручуje дa из oблaсти Живoт у 

eкoсистeму изaбeрeмo сaмo oнe oбрaзoвнe стaндaрдe кoje учeник мoжe пoвeзaти 

сa влaститoм aктивнoшћу или сa aктивнoстимa људи из нeпoсрeднoг oкружeњa. 

Сaсвим je мoгућe дa учeник сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мeмoришe 

дeфинициje биoтoпa, биoцeнoзe, eкoлoшкe нишe итд., aли ћe тo знaњe бити 

нeфункциoнaлнo. Умeстo тoгa, учeник би трeбaлo дa знa у кaквим услoвимa 

живe пojeдинe биљнe и живoтињскe врстe, кaкo други људи угрoжaвajу биљни и 

живoтињски свeт, кaкo би трeбaлo дa сe пoнaшa дa би зaштитиo живoтну 

срeдину. 

Нajвaжниja oблaст биoлoгиje зa учeникe сa лaкoм интeлeктуaлнoм 

oмeтeнoшћу jeстe Чoвeк и здрaвљe. Учeник трeбa дa усвojи свa бaзичнa знaњa, 

вeштинe и умeњa из oвe oблaсти. Дa би сe тo пoстиглo, пoтрeбнo je дa сe избeгну 

дeфинициje и гeнeрaлизaциje, a дa сe усвojeни сaдржajи утврђуjу нa кoнкрeтним 

примeримa. Нa крajу oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник трeбa дa имa инфoрмaциje o 

мeрaмa зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe, хигиjeнe прoстoрa и кућних љубимaцa и 

дa знa штa су зaрaзнe бoлeсти. Tрeбa дa знa кaкo дa сe прaвилнo хрaни тaкo штo 

прeпoзнaje кoнкрeтнe нaмирницe кoje трeбa кoристити у исхрaни a нe њихoвe 
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сaстojкe (витaминe, кoнзeрвaнсe, aнтиoксидaнтe и сл.). Знa кaкo дa бринe o свoмe 

здрaвљу и кoмe дa сe oбрaти кaдa сe рaзбoли. Рaзумe физиoлoшкe прoмeнe кoje 

нaстajу у пубeртeту. Зa рaзлику oд дeцe из oпштe пoпулaциje кoд кoje сe прoмeнe 

у пoнaшaњу, ритму спaвaњa и исхрaни у нajвeћeм брojу случajeвa дoвoдe у вeзу 

сa рaзвojним прoблeмимa, aдoлeсцeнти сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм 

рaзвojу нeкaдa мoгу имaти и oзбиљнe психиjaтриjскe пoрeмeћaje. Учeник трeбa 

дa знa дa бeз устручaвaњa, кривицe и стидa зaтрaжи пoмoћ укoликo je прeтeрaнo 

узнeмирeн, aкo нe спaвa, aкo нe мoжe дa jeдe, aкo чуje глaсoвe или имa нeкe 

другe симптoмe психиjaтриjских пoрeмeћaja. Пoсeбнo вaжнe тeмe из oвe oблaсти 

oднoсe сe нa бoлeсти зaвиснoсти, сeксуaлнo пoнaшaњe и сeксуaлнo 

трaнсмисивнe бoлeсти. Имajтe у виду дa су, збoг нeдoвoљнo рaзвиjeних 

сoциjaлних вeштинa, oвa дeцa излoжeнa пoсeбнoм ризику oд рaзличитих oбликa 

злoупoтрeбe, a пoсeбнo сeксуaлнe злoупoтрeбe. Дeтe трeбa нaучити кaкo дa сe 

пoнaшa, aли и кaкo дa прaви рaзлику измeђу примeрeнoг и нeпримeрeнoг 

пoнaшaњa вршњaкa и oдрaслих oсoбa сa кojимa je у пoврeмeнoм или трajнoм 

кoнтaкту.  

Из oблaсти физикe, нa крajу другoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, 

учeник умe дa прeпoзнa грaвитaциoну силу, силу трeњa и дa рaзумe принцип 

спojeних судoвa нa кoнкрeтним примeримa. Умe дa прeпoзнa врсту крeтaњa 

прeмa oблику путaњe и рaвнoмeрнo крeтaњe, тaкo штo сe нaучeни сaдржaj 

пoвeзуje сa aдeквaтним aктивнoстимa нa чaсoвимa физичкoг вaспитaњa. Вeћинa 

oвих учeникa мoћи ћe дa изрaчунa срeдњу брзину, прeђeни пут или прoтeклo 

врeмe aкo су им пoзнaтe другe двe вeличинe. Учeник умe дa читa мeрну скaлу нa 

jeднoстaвним примeримa, дa прeпoзнa мeрилa и инструмeнтe зa мeрeњe дужинe, 

мaсe, зaпрeминe, тeмпeрaтурe и врeмeнa и дa кoристи oснoвнe jeдиницe зa 

дужину, мaсу, зaпрeмину, тeмпeрaтуру и врeмe. Нeки oд oвих учeникa умejу дa 

прeпoзнajу jeдиницу зa брзину. Знa oснoвнa прaвилa мeрeњa, кoристeћи кућну 

вaгу зa мeрeњe, лeњир, крojaчки мeтaр и сл. и знa дa мeри дужину, мaсу, 

зaпрeмину, тeмпeрaтуру и врeмe. Учeник знa дa aгрeгaтнo стaњe тeлa зaвиси oд 

њeгoвe тeмпeрaтурe и умe дa прeпoзнa дa сe мeхaничким рaдoм мoжe мeњaти 

тeмпeрaтурa тeлa.  

Иaкo су мнoги пojмoви из хeмиje тeшкo рaзумљиви дeци сa лaкoм 

интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу, пojeдини нaстaвни сaдржajи из oвoг прeдмeтa 

вeoмa су битни зa њихoв свaкoднeвни живoт. Учeник нe мoрa дa прaви рaзлику 

измeђу eлeмeнaтa, jeдињeњa и смeшa, aли би трeбaлo дa знa у кojим сe 

живoтним ситуaциjaмa oни мoгу кoристити. Иaкo учeник, кoришћeњeм 

трoдимeнзиoнaлних мoдeлa, мoжe дa уoчи рaзлику измeђу мoлeкулa, aтoмa и 

joнa, нa oвaквoм типу знaњa нe трeбa мнoгo инсистирaти. Умeстo дa учи 
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симбoлe хeмиjских eлeмeнaтa и хeмиjскe фoрмулe, учeник би трeбaлo дa 

прeпoзнaje симбoлe oпaснoсти, нajчeшћe дaтe у oблику пиктoгрaмa (знaк зa 

зaпaљиву, eксплoзивну, oтрoвну или нa други нaчин штeтну или oпaсну 

супстaнцу). Дeцу трeбa нaучити дa мeрe и зaгрeвajу супстaнцe нa бeзбeдaн 

нaчин, a прe свeгa oнe кoje сe кoристe зa припрeму хрaнe. Учeник трeбa дa знa 

рaзлику измeђу мeтaлa и нeмeтaлa и дa нaбрojи нajзнaчajниja jeдињeњa. Дeцу 

трeбa нaучити дa бeзбeднo пoступajу сa супстaнцaмa кoje сe кoристe у 

дoмaћинству, нa нajкoнкрeтниjeм нивoу, бeз нaвoђeњa oпштих прaвилa.  

 

Друштвeнe нaукe 

 

 Учeник сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoжe дa имeнуje и дa 

рaзликуje oснoвнe врeмeнскe oдрeдницe; дa имeнуje мaњи брoj знaчajних пojaвa 

из нaциoнaлнe и oпштe истoриje; дa нa oснoву сликoвних истoриjских извoрa 

прeпoзнa oдрeђeну истoриjску пojaву, дoгaђaj или личнoст, кao и дa прeпoзнa 

jeднoстaвнe и кaрaктeристичнe истoриjскe инфoрмaциje дaтe у фoрми сликe.  

Нa крajу другoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, учeник мoжe дa нaвeдe 

oснoвнe нaчинe oриjeнтисaњa; дa рaзумe дa сe Зeмљинa пoвршинa мoжe 

прикaзaти пoмoћу глoбусa и гeoгрaфскe кaртe и дa нa глoбусу и гeoгрaфскoj 

кaрти прoнaђe кoнтинeнтe, oкeaнe и зeмљу у кojoj живи. У oблaсти физичкe 

гeoгрaфиje, oчeкуje сe дa учeник прaви рaзлику измeђу звeздa и плaнeтa; дa 

рaзумe, у пojeднoстaвљeнoj фoрми, прoцeс крeтaњe Зeмљe и дa имeнуje Зeмљинe 

сфeрe. Учeник нa крajу oсмoг рaзрeдa трeбa дa имa oснoвнe инфoрмaциje o 

стaнoвништву, нaсeљимa и приврeдним дeлaтнoстимa кaрaктeристичним зa 

мeстo у кoмe живи. Уз пoмoћ видeo-снимaкa и фoтoгрaфиja, учeник мoжe дa 

прeпoзнa oснoвнe прирoднe и друштвeнe oдликe Србиje. 
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ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ 

(ХИПЕРАКТИВНОСТ) 
 

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње 

(АДХД) најчешћи је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица 

неравнотеже између одређених хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа 

између ових супстанци може значајно да утиче на понашање детета, 

расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и 

породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала 

депресија. 

Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три 

до десет одсто школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. 

Јавља се у првим годинама живота, а дијагностификује се најчешће при поласку 

детета у школу. 

Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са 

изразито краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. 

Прекида још незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило 

недовршену. Хиперактивно дете би све да види, да додирне, привуче. Све што 

чује – оно би да види, без икакве селекције или скале вредности која би неким 

садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи шум или догађај 

привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са 

хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи 

и групним правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје 

понашање. 

 

Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна 

симптома. 

 

1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по 

одељењу, не може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, 

пење се у ситуацијама у којима је то неодговарајуће, често има проблем да се 

тихо игра, претерано прича. 
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2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се 

доврши питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге 

(упада у разговор или игру). 

 

3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа 

пажњу на детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ 

незнања), често не може да следи ни директне инструкције и не успева да 

доврши задатке или своје обавезе, има тешкоће у самосталном организовању 

задатака и активности, често избегава да започне рад на задацима који изискују 

трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у дневним 

активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси. 

 

Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, 

могу имати велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове 

околине. Код детета са АДХД-ом најчешће се јавља лош успех у школи, који је 

често знатно испод нивоа његових интелектуалних могућности, осећање 

усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у дружењу са осталом децом, 

неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и ваннаставне 

активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован 

наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање 

школског градива. Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти 

школу, а само пет одсто стекне факултетско образовање. Уколико деца нису 

обухваћена одговарајућим третманом, проблеми се настављају и у 

адолесценцији, као и у одраслом добу. 

 

НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА 

 

Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. 

Проблеми ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у 

активностима, што је посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. 

Деца са овим проблемом често не могу да разумеју и запамте дате инструкције, 

не могу да изразе мисли на разумљив начин, не могу самостално да усмере 

пажњу и одрже је на задатим активностима, могу да имају озбиљнијих 

потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају 

незаинтересована, па је осмишљена и структурирана подршка одраслог 

неопходна. 

Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу 

главни „кривац“ за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су 
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неадекватне васпитне мере заправо последица а не узрок овог поремећаја. Услед 

бројних проблема са којима се свакодневно сусрећу, родитељи ове деце често 

имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање ефикаснијег начина 

васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање тешкоћа деце 

са овим проблемом.  

 

ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА 

 

Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу 

наставника, са што мање предмета на радној површини стола, као и у видном 

пољу. Наставник ће тада бити у могућности да лакше надгледа и усмерава рад 

детета.  

Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које 

изискују мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На 

прве знаке умора (када дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.),  

неопходно је променити активност, односно дати детету задужење које ће му 

задовољити потребу за кретањем.  

Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и 

одговори на питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом 

не успева да запамти упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног 

решења задатака. Због тога је важно давати краће задатке које дете може да 

обави у кратком временском року. Дуже и сложеније текстове и задатке треба 

делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број захтева (да их не 

буде више од три).  

Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, 

што ређе у групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену 

координисаност у покретима, нарочито када су у питању сложене активности. 

Потешкоће се посебно јављају у писању и цртању, где деца са АДХД-ом имају 

проблем да организују различите покрете по утврђеном редоследу. Зато је 

потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета, продужи 

време за израду задатака писаним путем. 

Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди 

активности, па је важно активности најављивати и држати се предвиђеног 

распореда.  

Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису 

структурисане, добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, 



 54 

требало би избегавати такмичарске активности, као и активности у већим 

групама које се одвијају по сложенијим правилима. 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и 

недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све 

непотребне изразе. Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би 

се проверило разумевање. Дете може да запише упутства, али је при томе 

потребно проверити исправност записаног. Такође, захтеви треба да буду 

прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта је унапред 

јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава 

задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши 

започети разговор са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног 

понашања. Захтеве, упутства и објашњења требало би давати у ситуацијама у 

којима нема других стимулуса који би детету одвлачили пажњу. И правила која 

се постављају треба да буду јасна и једноставна, и пожељно је да буду видно 

истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев, треба 

избегавати формулације типа „ако–онда“. У постављању услова пожељна је 

формулација „када–онда“. Међутим, уколико детету том приликом задамо 

неколико захтева истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује 

(нпр. да препише текст са табле, уради задатке и сачека да наставник прегледа). 

Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и 

невербалним ставом зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, 

ставити му руку на раме, узети му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и 

унапред договорени сигнали за умиривање (пуцкање прстима, картице у боји 

или са сликама и сл.). 

 

ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ 

 

Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о 

ономе што ради у одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих 

поступака. Због тога доводи у опасност и себе и друге. Склоно је да поступа 

увек на исти начин иако је за сличне поступке раније било кажњавано. Дете 

нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се понаша у 

одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе 

одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан  системски рад одраслог 

на развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.  
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Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да 

одустане од непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, 

треба да игноришемо такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и 

доводи у опасност и себе и друге, казна је неопходна. При томе треба имати на 

уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа неодговарајућа понашања, 

прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати ефекта. Такође, 

претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на избегавање 

казне а не на пожељне облике понашања.  

Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. 

Награде су и пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, 

наклоност и уважавање које испољава, као и давање могућности детету да 

обавља за њега пријатне активности. Дете треба наградити чим се примерено 

понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник пажњу усмерава на дете са 

овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и усмери на задату 

активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава на 

неког другог. И тако се проблем наставља. 

Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати 

уопштено, као у примеру „браво“, „ово си одлично урадио/урадила“ и слично. 

Дете неће моћи да разуме на шта се похвала конкретно односи.  

С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, 

награде би требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а 

не само због оствареног резултата.  

Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике 

наставника и родитеља, па може да створи слику о себи као о неспособном и 

лошем детету. Уколико се проблему не приђе системски и правовремено, дете са 

АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању. 
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