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ЈАСЛЕНИ  СМЕР  
 

Студент:  Јелена Поплишан 
 

1. Где је шта на телу? 
 

Циљ: Развијање појма положаја у простору, схватање простора и просторних релација 

Дидактичка средства и материјали: слике тела, слике органа, папир, боје, лепак, капа, 

шал, јакна, панталоне, рукавице, ципеле 

Ток игре: Посматрамо своје тело и именујемо његове делове.- Шта се налази у горњем, а 

шта у доњем делу тела? Која је наша лева , а која десна страна и шта  се налази на њима? 

Изводимо вежбе за развој горњег дела тела ( главе, руку, грудног коша) и за развој доњег 

дела тела ( кукови, стомак, ноге). Вежбамо леву страну тела, а затим десну. 

Посматрамо слике тела, његових сполљашњих и унутрашнјих делова.- Шта све можемо 

видети на телу? Набрајамо унутрашнје органе и одређујемо међусобни положај. 

Оцртавамо сенке деце на папиру.На једном цртежу „постављамо“ ( цртамо или лепимо) 

делове који се налазе на телу. На другом цртежу, цртамо или лепимо органе који се налазе 

у телу. 

Облачимо се : Капа се ставља на главу, шал око врата, лева рука у леви рукав, десна у 

десни, ноге увлачимо у ногавице ( лева нога у леву ногавицу, десна у десну), рукавице на 

руке (лева на леву шаку, десна на десну шаку), ципеле обувамо на стопала (лева на лево 

стопало, десна на десно стопало)... 

Извор: „Математика у дечијем вртићу“,  Б.Стојановић, П.Трајковић (2009) 

 

2. Горе-доле 
 

Циљ: Развијање појма положаја у простору, схватање простора и просторних релација 

Дидактичка средства и материјали: цд са одабраном музиком, папир, бојице 

Ток игре: Активност почињемо игром „Дан и ноћ“, у којој деца на инструкцију „дан“ 

треба да устану, а на реч „ноћ“ да чучну. Понављамо 7-8 пута. 

Активност настављамо разговором шта се налази горе, а шта доле:  

-на телу-горњи и доњи делови тела; 

-урадној соби-доле( под, тепих, столица...), горе (плафон, лустер,орман...) 

-у природи- доле(земња, трава, цвеће...),горе (небо, облак, Сунце...) 

-животињски свет- горе (птице, инсекти...), доле (пас, коњ...) 
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Пуштамо деци музику- Шта је у музици високо, а шта ниско?Препознајемо високе и ниске 

тонове, комбинујемо музику и покрет: на високе тонове деца скоче увис, на ниске чучну. 

После ових игара цртамо и одређујемо шта је на цртежу горе и доле. 

Извор:„Математика у дечијем вртићу“ , Б.Стојановић, П.Трајковић (2009) 

 

3. Испред-иза 
 

Циљ: Развијање појма положаја у простору, схватање простора и просторних релација 

Дидактичка средства и материјали: картице са словима, папир, боје 

Ток игре: Активност почињемо тако што једно дете поставимо на средини собе и тражимо 

од њега да нам каже шта се све налази испред њега, а шта иза њега.Свако дете би требало 

да каже који се предмети налазе испред и иза њега. 

Вежбамо: испружи руке испред себе,сада иза себе, стави лопту испред себе и иза себе, 

окрећи вијачу испред себе и иза себе... 

Стајемо у „воз“- Ко се налази испред тебе, а ко се налази иза тебе, именуј своје другове. 

Именујемо шта се на телу налази испред (лице, груди...) а шта је иза ( леђа, коса...) 

Излазимо у двориште и одређујемо шта се налази испред вртића, а шта иза.Присећамо се 

шта се налази испред наше куће, а шта иза. 

Играмо игру „Брзо стани испред – иза друга“.Поновими 7-8 пута. 

Корекција: Предшколци могу да играју игру са картицама на којима се налазе слова: 

састављамо кратке речи и одређујемо која се слова налазе једна испред других, или иза 

других. 

Цртамо и показујемо шта је на цртежу представњено испред и иза нечега, како смо то 

представили? 

Деси причамо причу „Деда и репа“ са  нагласком на питањима –Ко се од ликова налази 

испред , а ко иза. Радимо драматизацију приче. 

Извор:„Математика у дечијем вртићу“ , Б.Стојановић, П.Трајковић (2009) 

 

4. Између 
 

Циљ: Развијање појма положаја у простору, схватање простора и просторних релација 

Дидактичка средства и материјал: разне играчке, папир, бојице, лопта 

Ток игре: Поставњамо на сваки сто по  три играчке.Тражимо од деце да одаберу ону 

играчку која се налази у средини- између. Деца затим стају у „тројке“ и именују друга који 

се налази између друга два детета. 

Одређујемо који се предмети у соби налазе између друга два предмета, на пример: између 

столица се налази сто, између врата и прозора се налази орман... 

Одређујемо који се делови тела налазр између- нос се налази између очију, ушију,груди се 

налазе између руку... 

Играмо се гласовима и бројевима.-Који се глас налази између других гласова у речи: миш, 

сат, коњ...или, који се број налзи између броја 1 и броја 3... 
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Цртамо и одређујемо шта се налази између два предмета на цртежу и како смо то 

представили.Играмо „Између две ватре“  

Извор:„Математика у дечијем вртићу“ , Б.Стојановић, П.Трајковић(2009) 

 

5. Велико-мало, веће-мање, једнако, највеће-најмање 
 

Циљ: Развијање појма о релацији величина (велико, мало, веће, мање, једнако, највеће, 

најмање). Образовање низа у погледу величина 

Дидактичка средства и материјали: шкољке, лопатице, кантице, каменчићи, 

обруч ( 2 ) 

Ток игре: Васпитач нуди деци исте предмете (шкољке, лопатице, кантице, каменчићи...), а 

различите величине. Деца треба да посматрају и описују  предмете и уочавају који је 

предмет велик, а који мали. 

На тепих ставити два обруча и између њих предмет средње величине у односу на велике и 

мале предмете исте врсте. Задатак деце је да класификују предмете у односу на среднји 

предмет тако што ће у први обруч стављати веће предмете, а у други обруч мање предмете 

од датог. 

Васпитач потом деци нуди још по један предмет. Задатак деце је да из скупа 

класификованих предмета издвоје предмет исте величине као предмет који су добили од 

васпитача. Формирају се парови или групе истих предмета. 

Све предмете ставити на велику гомилу. Васпитач  дели децу у онолико група колико 

врста предмета има. Задатак сваке групе је да своје предмете поређају у низ од најмањег 

до највећег. Једно дете из групе треба да покаже најмањи и највећи предмет. 

Извор:„Приручник за васпитаче - математика“, Д.Малешевић, Д.Влаховић, Ђ. Врбашки 

(2009) 

 

6. У, на , изван 
 

Циљ: Развијање појмова у, на, изван 

Дидактичка средства и материјали: јесењи плодови ( воће и поврће), гајбе, тезга 

Ток игре: Задајемо деци задатак да на сто слажу јесење плодове у гајбу и изван гајбе. 

Игра „Пијаца“ 

Поставимо импровизовану тезгу и на њој јесење плодове у гајбу на сто, а нешто изван 

гајбе. Приликом куповине деца наглашавају одакле желе да „купе“ воће или поврће.  

Извор:„Приручник за васпитаче- математика“, Д.Малешевић, Д.Влаховић, 

Ђ.Врбашки(2009) 

 

7. Кретање 
 

Циљ: Кретање на различите начине 
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Дидактичка средства и материјали: реквизити за полигон ( чуњеви, обруч, вијаче, 

лопте), картице у боји 

Ток игре: Васпитач поставља реквизите за полигон. Децу дели у три групе тако што деца 

извлаче папир у боји. Свака боја симболише једну животињу, кућног љубимца. 

На полигону су постављени разни реквизити које деца савладавају крећући се „као“ 

животиње. 

Извор: „Приручник за васпитаче- математика“, Д.Малешевић, Д.Влаховић, 

Ђ.Врбашки(2009) 

 

8. Правац кретања 
 

Циљ: Кретање на различите начине 

Дидактичка средства и материјали: мапа кретања 

Ток игре: Васпитач осмишљава игру „Пронађи скривено благо“. Осмисли и нацрта мапу 

кретања на којој ће омогућити деци различите правце кретања ( право, кривудаво, лево, 

десно, испод, изнад, кроз, између,око, преко).Упутства  треба да буду што јаснија деци. 

Деца прате мапу и крећу се задатим правцем. 

Извор: „Приручник за васпитаче- математика“, Д.Малешевић, Д.Влаховић, 

Ђ.Врбашки (2009) 

 

9. Дан-ноћ, јутро-подне- вече 
 

Циљ: Формирање појма дан-ноћ, јутро-подне-вече 

Дидактичка средства и материјали: разни часописи, маказе, бело платно, црно платно, 

кутија са отвором, папирне траке (3) 

Ток игре: Деца исецају из часописа разне сличице предмета. Два велика платна, бело и 

црно,представњају дан и ноћ, ставити на тепих. Сличице које су изрезала деца ставимо у 

кутију са мањим отвором ( може да се увуче дечија рука). Деца извлаче сличице (бицикл, 

3 тањира, четкица за зубе, сендвич, лопта...) и класификују их према томе када се 

предмети користе, дању или ноћу. Када су сви предмети класификовани,сличице се 

поново враћају у кутију да бисе поново користиле у даљој активности. 

Васпитач и деца разговарају о подели дана на јутро, подне  и вече. На три траке 

представити симболички јутро, подне и вече. Сличице из кутије поново се појединачно 

ваде и , класификују и лепе на траку према добу дана. 

Извор:“Приручник за васпитаче- математика“, Д.Малешевић, Д.Влаховић, Ђ.Врбашки 

(2009) 

 

10. Покретна игра - Лов на лопте 
 

Циљ: Развој прецизности,спретности и оријентација у простору  
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Дидактичка средства и материјали: корпа, лопте 

Ток игре: Васпитач се налази у средини простора за игру са корпом пуном лопти (број 

лопти је за један мањи од броја деце). Деца се налазе око васпитача. Задатак је да деца 

сакупе лопте у корпу,  дете које не донесе лопту испада . Игра се док не остане једно дете, 

оно је победник. Игра почње када васпитач проспе лопте из корпе и каже: „Брзо у лов на 

лопте!“. Деца појуре да их што пре покупе и донесу у корпу. Мањи број лопти у корпи 

мотивише децу да брже изврше задатак. Игру поновити 3-4 пута. 

Извор:„Збирка покретних игара-за децу предшколског узраста“,Р.Ратковић (2007) 

 

Студент: Снежана Томић 
 

1. Бројање и сортирање 
 

Циљ игре: Развијање активности истраживања, откривања, комбиновања и довођења 

предмета у односе, развијање појма броја. 

Дидактичка средства и материјали: Коцке, лоптице, кутије. 

Опис игре: Обезбедити предмете различитих боја, облика, величина ( коцке, лоптице) и 

кутије. Деца треба да  одвајају предмете по сличности. У једној кутији убацивати лоптице 

и коцке истих боја, у другим кутијама убацивати предмете истих облика. Када деца 

убацују предмете у кутијама броје их како би знали колико предмета има у једној кутији. 

 

Извор: Мара Шаин; Славица Чарапић ( 2014); Приручник за медицинске сестре васпитаче 

„ Корак по корак 4“ ;  Креативни центар ( Крагујевац). 

 

2. Шта је другачије? 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа, увиђање разлике међу предметима. 

Дидактичка средства и материјали: Играчке ( авион, брод, ауто), четкица за зубе. 

Опис игре: Поређати на сто четири предмета, нпр. авион, брод, ауто и четкицу за зубе. 

Тражити од деце да их именују, да кажу колико предмета има у овом скупу, а затим да 

пронађу предмет који не припада том скупу. Подстицати их да увиђају сличности и 

разлике међу предметима постављањем питања. 

Извор: Мара Шаин; Славица Чарапић (2014); Приручник за медицинске сестре васпитаче 

„ Корак по корак 4“ ;  Креативни центар ( Крагујевац). 

 

3. Игра возића 
 

Циљ игре: Развијање појмова просторних релација испред, иза, лево, десно, као и бројева. 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

20 
 

Дидактичка средства и материјали: Столице, натписи и картице са бројевима до 10. 

Опис игре: Деца узимају столице и ређају их једну иза друге. Обележавамо их бројевима 

од 1 до 10 редом. Деца извлаче карте са бројевима, траже столицу са одговарајућим бројем 

и седају на њу. Одговарају на питања васпитача који су број извукли који је број столица 

на којој седе. Који број је испред а који иза њих, који је друг испред, а који иза њих, ко 

седи на првој столиси, ко седи на трећој… Певамо сви заједно неколико песмица, деца 

замишљају да путују, обично на море. Када се заврши песмица, додају још по једну 

столицу, тако да су сад парови столица поређани један иза другог и обележени бројевима, 

први у реду си 1 и 2, други 3 и 4 и тако даље. Деца помешају картице и поново извлаче и 

седају на столице. Васпитач поставља питања ко седи лево, а ко десно, који пар деце је 

испред а који иза одређеног пара и питања као у првом делу игре. Након питања поново 

певамо песмице. Понекад једно дете буде кондуктер па проверава да ли је свако сео на 

право место. 

Извор:  Шимић. Г. (2000); Игром до математике; Шабац; Графика. 

 

4. Игра  у кутку за улепшавање (фризерски кутак) 
 

Циљ игре: Развијање класификовања скупова по величини, боји, облику, пребројавање 

елемената, класификовање предмета. 

Дидактичка средства и материјали:  Гумице, шналице, четке, чешљеви, фен, виклери 

капе, кутије.  

Опис игре: Неколико деце се игра у фризерском кутку. Једно или двоје деце су „фризери,“ 

а остало су муштерије. У току иге прилазим деци и постављам питања везана за реквизите 

које користе. Колико шналица си ставила Види? Које боје су гумице на Милициној 

кикици. Колико има виклера у фиоци? Када деца заврше игру треба да врате ствари на 

место и да их класификују по кутијама и фиокама. Шналице стављају у једну, гумице у 

другу кутију. Кажем деци да развстају у неколико кутија бо бојама шналице па затим 

пребројавају колико има розих шналица, колико црвених, плавих и упоређују којих има 

више, највише. Затим удружују шналице свих боја и пребројавају колико их има упупно. 

Исто понављамо и за гумице. Питам их у којој по реду фиоци треба да спакују капе, где 

стоје виклери? Која фиока је изнад фиоке са феном, а која испод? Шта стоји у првој, а шта 

у последњој фиоци? 

Извор:  Шимић. Г. (2000); Игром до математике; Шабац; Графика. 

 

5. Геометријске фигуре 
 

Циљ игре: Упознавање са геометријским фигурама и њиховим међусобним односом. 

Дидактичка средства и материјали:   10 геометријских фигура : лопта, коцка, ваљак, 

квадар купа, елипсоид, јаје, тетраедар, призма, четвроространа пирамида, 3 постоља за 

фигуре лопта, јаје и елипсоид, слике предмета. 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

21 
 

Опис игре: Деца могу да узимају по три фигуре или више, проналазе одговарајуће слике 

ових геометријских фигура, стављају у низ испод одговарајуће фигура, као и слике 

предмета из живота које су тих облика и њих стављају такође у низ испод одговарајуће 

фигуре. Именују геометријске фигуре, препознају предмете на слици које су датог облика 

као и фигуре. Даље могу градити са фигурама јер рецимо квадар и коцка, као и 

четворострана пирамира имају основу једнаких страница, док ваљак и купа имају кружну 

страницу једнаког обима. 

Извор:  Шимић. Г. (2000); Игром до математике; Шабац; Графика. 

 

6. Израда модела геометријских тела 
 

Циљ игре:  Упознавање конструкција геометријских тела, пепознавање облика и величина. 

Дидактичка средства и материјали: Пластелин и чачкалице. 

Опис игре: на столу се налазе чачкалице и пластелин. Васпитач показује деци како могу 

да направе модел коцке спајањем чачкалица уз помоћ пластелина. Деца праве овај модел. 

Након тога васпитач даје задатак да направе квадар, али им не демоснстрира начин на који 

то треба да ураде. Уколико им је након 5 минута потребна помоћ или је затраже, васпитач 

предлаже и даје инструкције не нудећи готова решења. Након тока праве квадрат, троугао, 

правоугаоиник, ромб и фигуре по њиховој жељи.  

Извор:  Шимић. Г. (2000); Игром до математике; Шабац; Графика. 

 

7. Шта недостаје? 
 

Циљ игре: Развијање логичког мишљења и способности памћења.   

Дидактичка средства и материјали: Коцка, ауто, лутка, лопта 

Опис игре: Ставити четири предмета на сто (коцка, ауто, лутка, лопта), а затим, кад, деца 

то не виде један предмет склонити; деца треба погодити шта недостаје. Склањати један по 

један предмет. Варирати предмете и повећавати број предмета према дечјим 

могућностима. 

Извор: Мара Шаин; Славица Чарапић (2014); Приручник за медицинске сестре васпитаче 

„ Корак по корак 4“ ;  Креативни центар ( Крагујевац). 

 

8. Игра у кухињици: воћна салата  
 

Циљ игре:  Развијање појма броја као својства скупа, формирање скупова са задатим 

бројем елемената, придруживање елемената 1 на 1. 

Дидактичка средства и материјали: : пластичне тацне, шољице, шерпице, гумено воће  

(10 јабука, 10 јагода, 10 помаранџи, 10 банана, 10 боровница, 10 гроздова). 

Опис игре: Једно или двоје деце глуме кувара, једно је конобар, а остали су гости. Гости 

траже рецимо две кафе или један сладолед, пет колача. Конобар пренесе кувару 
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поруџбину, он припреми и конобар поново донесе гостима. Када заврше са „јелом“ 

конобар тражи новац, пребојава (кобајаги) и враћа кусур. Васпитач поставља захтев да му 

се спреми воћна салата од разног воћа. Деца доносе једну посуду са различитим воћем. 

Питам прво од ког све воћа су ми спремили салату. Деца набрајају: јабука, банана, јагода, 

наранџа… Колико сте ми јабука ставили? Деца пребројавају и говоре број. Колико има 

банана? (Пребројавају и говоре број)… Хајде сада донесите ми компот од 6 јабука. Једно 

од деце доноси посуду са траженим бројем јабука. Донесите и мом другу Томи компот, 

али од 4 јабуке. У чијем компоту има више јабука? (У твом). Настављамо игру са 

различитим захтевима васпитача или гостију. На крају игре сакупљамо посуђе и воће, 

враћамо на место. 

Извор:  Шимић. Г. (2000); Игром до математике; Шабац; Графика. 

 

9. Игра спаривања 
 

Циљ игре:   Развијање логичког мишљења и способности памћења. 

Дидактичка средства и материјали: Лопте, лутке, аутићи, корпа. 

Опис игре: Прикупити колекцију предмета као што су: лопте, лутке, аутићи и сл. и 

ставити их у корпу ( водити рачуна о томе да буду најмање по два предмета из исте 

групе). Играти се највише са троје деце. Позвати свако дете да извади предмет из кутије. 

Тражити од детета да именује предмет, а ако оно може, то треба да учини васпитач. 

Тражити од детета да нађе сличан предмет и разговара о сличностима међу тим 

предметима: оба предмета су лутке, или су плаве боје, или су округли. 

Извор: Мара Шаин; Славица Чарапић (2014); Приручник за медицинске сестре васпитаче 

„ Корак по корак 4“ ;  Креативни центар ( Крагујевац). 

 

10. Бројање штапића 
 

Циљ игре: Развијање појма броја, састављање скупова и увођење у операцију сабирања.  

Дидактичка средства и материјали: Дрвена кутија, дрвени штапићи 

Опис игре:  Дрвена кутија подељена на 10 преграда. На унутрашњим зидовима преграда, 

иписани су бројеви од 0 до 9. Дете просипа штапиће на столу. Дете чита наглас бројеве 

исписане на зидовима преграда. Пребројава штапиће и ставља их у одговарајућу преграду 

један по један проверавајући да ли је пребројао тачно онолико колико показује број на 

прегради. Исто поступа са свим штапићима. 

Извор:  Шимић. Г. (2000); Игром до математике; Шабац; Графика. 
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Студент: Наташа Богојевић 
 

1. Лопта 
 

Циљ игре: Развијање геометријских појмова у млађој узрасној групи, појам лопте. 

Ток игре: Дете има скроман фонд речи и још увек предњачи рука над оком.Дете стиче 

појам о облику фигуре практичним радњама и чулним искуством, пипањем, окретањем, 

котрљањем, гурањем, бацањем.Да би дете формирало јасну представу о лопти, васпитач 

нуди детету предмете и играчке различитих облика међу којима су и предмети облика 

лопте.Дете опипава, додирује, уочава да су предмети облика лопте исти са свих страна, да 

се котрљају.У игри ,,Чаробна торба'' помажемо деци у развијању појма ,,облик лопте''.У 

торби се налазе предмети различитих величина, различитог материјала и различитих 

намена.Једно дете има задатак да искључиво пипањем пронађе предмет облика лопте и да 

га извуче из торбе тек кад каже шта је напипало. 

Извор: Егерић М. (2009), Методика развијања почетних математичких појмова, Јагодина. 

 

2. Круг 
 

Циљ игре: Развијање појма круга у млађој узрасној групи. 

Ток игре: Да би направили разлику између лопте и круга користимо модел лопте који 

можемо раздвојити на делове.Можемо пресећи поморанџу.Модел круга је затварач тегле, 

дно чаше, саксије.Деца цртају круг окружујући оловком динар, дугме.На физичком 

васпитач захтева од деце да се ухвате за руке и образују круг, да рукама направе кош-круг. 

Извор: Егерић М. (2009), Методика развијања почетних математичких појмова, Јагодина. 

 

3. Убаци облик 
 

Циљ игре: Развијање појма коцке, квадрата, круга у млађој узрасној групи. 

 Дидактичка средства и материјали: Полулоптаста кутија на којој су отвори различитог 

облика и величине кроз коју треба убацивати предмете различитих величина. 

Ток игре: Дете анализира предмете и облике отвора, упоређује их и повезује облик лопте 

са обликом круга, коцке и квадрата. 

Извор: Егерић М. (2009), Методика развијања почетних математичких појмова, Јагодина. 

 

4. Меримо тепих  
 

Циљ игре: Упознавање деце са мерењем дужине. 
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Ток игре: Васпитач износи проблем замене старог тепиха новим и то тепиха исте дужине 

и ширине.Васпитач поставља деци питање: ,,Како ћемо објаснити трговцима колики нам 

тепих треба?''Почиње мерење најпре кораком, затим стопалом, лактом.Прво мерење врши 

васпитач, а затим још неколико детета који су добили различите мерне 

бројеве.Констатујемо са децом да кораци нису исте дужине и не може се наручити тепих 

јер трговци не знају колики је дечји корак.До истог закључка долазе код мерења стопалом 

и лактом.Деца узимају штап и поново мере, закључују да је резултат мерења исти у свим 

изведеним мерењима.Васпитач пита ,,Можемо ли сад наручити тепих?Да ли трговци знају 

коликим смо штапом вршили мерење?''Ако деца немају одговор,васпитач ће рећи: ,,Људи 

су се договорили да за мерење дужине користе штап исте, сталне, величине, односно штап 

непроменљиве дужине.Тај штап зове се метар.' 

Извор: Егерић М. (2009), Методика развијања почетних математичких појмова, Јагодина. 

 

5. Напуни кофу песком 
 

Циљ игре: Развијање појма запремине код деце предшколског узраста. 

Ток игре: Деца напуне веће или мање посуде песком и преносе га са једне на другу гомилу 

и труде се да ,,саграде'' неке објекте.Васпитач усмерава пажњу на сазнајне ефекте и то 

чини питањима: ,,Ко ће да направи већу гомилу песка?Ко ће да натовари приколицу 

камиона (играчку) песком?Ко ће да погоди колико малих кофица треба да би се напунила 

велика кофа?''Одговарајућим питањима подстичемо децу да размишљају о утицају 

величине посуде на резултат њихове активности (већом посудом брже ће да направе већу 

гомилу).Питање може бити и проблемско: ,,Зашто је Аца са две кофице направио већу 

гомилу песка, а Маја са пет кофица мању гомилу?'' 

Извор: Егерић М. (2009), Методика развијања почетних математичких појмова, Јагодина. 

 

6. Деда и репа 
 

Циљ игре: Ређање предмета у растући низ-серијација у погледу величине. 

Дидактичка средства и материјали: Апликације као илустрација приче ,,Деда и репа'' ; 

апликације неколико репа различитих величина ; фланелограф. 

Ток игре: Васпитач исприча причу ,,Деда и репа'', после чега се води разговор са децом о 

томе ко је најјачи међу њима, ко је мање јак, а ко је најмање јак(нејак).Васпитач покушава 

да наведе децу на закључак да мишић, иако најмањи, јесте онај чија је помоћ била 

неопходна и пресудна да би се ишчупала велика репа.Васпитач поставља на фланелограф 

апликације репа без реда и изведе једно дете да их поређа по величини.Низање се понови 

неколико пута почев од најмање до највеће репе или почев од највеће до најмање 

репе.Затим позива једно по једно дете да , на основу приче,постави апликације 

деде,бабе,унуке,куце,маце и миша.Остала деца прате рад и помажу својим 

примедбама.Постављање апликација може се, такође, поновити више пута.После 
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постављања апликација васпитач води разговор о величини објеката који се појављују у 

низу и њиховом међусобном односу. 

Извор: Шимић Г. (1997), Игром до математике, Збирка дидактичких игара за развијање 

математичких појмова, Шабац. 

 

7. Пчелице и цвеће 
 

Циљ игре: Развијање појма скупа,опажање и разликовање боја и облика; развијање 

психомоторике. 

Дидактичка средства и материјали: Апликације цветова 10х10цм разних боја,беџеви за 

учеснике у игри  са сличицом пчеле у боји апликације цветова. 

Ток игре: Апликације цветова распореде се по соби, деца добијају своје беџеве и 

,,летуцкају'' зујећи по соби, све док васпитач неда знак и каже: ,,Свака пчелица нека лети 

своме цвету!''.Тада ,,пчелице'' лете према цвету оне боје , које је и њихов беџ.,,Пчелица'' 

која погреши, излази из наредне игре и стоји по страни .Игра се понавља, васпитач 

повремено мења положај цветова, што отежава игру и наводи их да размишљају, да 

упоређују боје и облике и да буду што бржи спретнији.Тиме се доприноси развијању 

циљева ове игре.Игра може бити такмичарска , тако што се победником проглашавају оне 

,,пцелице''које се најпре окупе око свога цвета. 

Извор: Шимић Г. (1997), Игром до математике, Збирка дидактичких игара за развијање 

математичких појмова, Шабац. 

 

8. Поиграјмо се низовима 
 

Циљ игре: Образовање опадајућег и растућег низа од 1,2 и 3 елемента (без бројања) 

Дидактичка средства и материјали: Логички блокови или фиксирани сталци за 

низове;фланелограф и апликације кругова. 

Ток игре: Најпре васпитач на фланелографу лепи апликацију једног круга, а у следећем 

реду два круга.Позива, затим, једно дете да у следећем реду налепи један круг више, без 

бројања , само упоређивањем скупова .Сви чланови могу бити урађени у истој боји или 

сваки члан у другој боји .Сада се деци поделе логички блокови; свако дете добије исти 

облик, али различите боје.Васпитач им саопштава да треба сама , на свом столу , да сложе 

логичке блокове у низ, као на фланелографу.Када сва деца направе низове, васоитач 

провери и тада наставља игрицу подстичући децу на размишљање. 

1. Васпитач уклони један члан низа (док деца жмуре),бриближи преостале чланове да 

се одмах не примети који члан недостаје .Деца пажљиво погледају, погађају шта недостаје 

и поново наместе где треба . 

2. Низиве можемо правити од било којих играчака или предмета . 

Извор: Шимић Г. (1997), Игром до математике, Збирка дидактичких игара за развијање 

математичких појмова, Шабац. 
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9. Тешко, теже, најтеже 
 

Циљ игре: Упоређивање тежине разних предмета , образовање низа на основу  

тежине предмета 

Дидактичка средства и материјали: Предмети различите тежине ,један тег од 2кг, 

врећица 1,5 кг шећера, једна врећица брашна (1 кг) и ½ кг кокица у врећици. 

Ток игре: Деца седе у полукругу, а испред њих на столу постављен је горе наведени 

материјал , на врећицама је исписана садржина .Разбрајалицом одређујемо редослед деце 

у игри. Први учесник излази и узима произвољно два предмета или врећице и процењује  

њихову тежину, тежи предмет ставља на место које означи васпитач, а лакши на друго 

место, иза првог.Други играч узима један предмет, упоређује га са другим предметом, ако 

је лакси од другог ставља га иза другог (значи на треће место) и одлази, али ако је његов 

предмет тежи од другог, онда га упоређује и са првим у низу.Тако успоставља низ од ова 

три предмета према тежини.Следећи играч узима предмет, односно врећицу са гомиле и 

почиње упоређивање ,почев од последњег и одређује му место у зависности од процене 

његове тежине.За време образовања низа васпитач контролише,помаже, захтева да играч 

гласно коментарише однос тежине предмета или врећица које пореди и именује их. 

Извор: Шимић Г. (1997), Игром до математике, Збирка дидактичких игара за развијање 

математичких појмова, Шабац. 

 

10. Две коцке 
 

Циљ игре: Састављање два скупа и придруживање броја новонасталом скупу.  

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике са налепљеним 

(утиснутим) кружићима на странама коцке и логички блокови. 

Ток игре: Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горњој 

страни своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће 

са обе коцке, а друго дете из припремљене кутије са логичким блоковима узима толико 

логичких блокова (уз бројање) и премешта их у другу кутију (опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање (заједно бројећи са такмичарем). 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Студент: Марков Александра 
 

1. Бројеви трче 
 

Циљ игре: Увежвбавање бројања,развијање спретности и сналажљивости. 
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Ток игре: Деца се поделе у колоне по шест или седам такмичара. Када васпитач изговори 

неки број од један до седам, деца у свакој колони се пребројавају и дете са тим редним 

бројем трчи око своје колоне надесно и поново стаје на своје место. 

Колона чији такмичар први стигне на своје место добија два жетона (поена), а колона чији 

такмичар други стигне на циљ добија један поен. Затим васпитач изговара неки други број 

и  игра се понавља све док сви и бројеви не истрче бар један круг, а може и дуже, ако за то 

има интересовања. На крају, свака екип 

а преборји своје жетоне, а  победник је она екипа која сакупи највише поена 

Напомена: У току игре васпитач мења смер оптрчавања лево  или десно и бројеве 

такмичара прозива без неког реда. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

2. Самоуслуга 

 

Циљ игре: Развијање опажања, развијање осећаја за кавантитет, упоређивање скупова, 

бројање од један до три. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте и кутија са разним играчкама. 

Ток игре: Васпитач постави кутију са играчкама и предметима на средину тепиха, деци 

која седе у полукругу подели бројевне карте, сваком по једну. Разбрајалицом (или на 

други начин) одреди редослед којим ће деца прилазити кутији. Дете погледа пажљиво 

своју карту, утврди колико има кружића на карти, па из кутије узима толико играчака, 

предмета, гласно бројећи, а карту преда васпитачу као нова за ,,робу’’. Уколико дете није 

исправно решило задатак, тј. није узело онолико предмета (играчака) колико показује 

његова карта, не добија ,,робу’’ и покушава поново. Отежавање игре: Играч мора водити 

рачуна и о боји карте, па из корпе узима одређен бтој предмета одређене боје. 

Сем оваквих врста игара, у развоју појма броја и бројања значајне су и разне музичке игре 

(мелодијске бројалице, разбрајалице итд.), говорне игре (бројалице, ређалице, питалице, 

загонетке и сл.) и стихови. 

Као и у телесним активностима се могу применити игровне ситуције. На пример, деца се 

деле у групе по троје, четворо или више, у парове, врше одређени број покрета, користе и 

игри одређен број реквизита (чуњеве, лопте, обруче, вијаче). Све су то адекватне 

активности које се могу реализовати ради формирања појма броја и бројања 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

3. Две коцке 
 

Циљ игре: Састављање два скупа и придруживање броја новонасталом скупу. 

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике са налепљеним 

(утиснутим) кружићима на странама коцке; логички блокови. 

Ток игре: Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горњој 

страни своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће 
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са обе коцке, а друго дете из припремљене кутије са логичким блоковима узима толико 

логичких блокова (уз бројање) и премешта их у другу кутију (опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање (заједно бројећи са такмичарем). 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

4. Игра Не љути се, човече са живим фигурама 
 

Циљ игре: Бројање и усклађивање броја корака према броју тачака на коцки; 

 развијање способности концентрације, стрпљивости и толеранције. 

Дидактичка средства и материјали: Једна велика коцка од картона или пластике, на 

чијим странама су кружићи од један до шест; беџеви кружног облика пречника 10цм. 

Ток игре: Васпитач нацрта таблу за игру ,,Не љути се, човеце’’ у сали, парку или 

дворишту; то је квадрат странице 5цм, у четири угла су по четири кућице (четири круга, 

четири троугла, четири квадрата и четири правоугаоника); путања којом ће се кретати 

пиони је састављена од кругова пречника око 30цм.  

Деца се поделе у четири екипе, свака екипа има пет чланова, четири пиона и бацача коцке, 

а сви носе беџ са ознаком своје кућице. Пиони се поставе у кућице, а разбрајалицом се од 

четири бацача одреди онај који ће први бацати коцку за своју екипу. Пропозиције игре су 

исте као за обичну игру ,,Не љути, се човече’’. Циљ је да сви чланови екипе обиђу целу 

путању (цео круг) и сместе су у унутрашње кућице. Успут, наравно, догађа се да играч 

буде избачен од играча друге екипе, што увећава узбудљивост игре. Избачени играч враћа 

се у почетну кућицу и чека излазак, кад бацач његове екипе добије шестицу на горњој 

страни коцке.  

За најстарију групу могу се поставити још нека отежвања тако што се у појединим 

кружићима путање означе још неки захтеви, што игру чини интересантнијом и 

динамичнијом. На пример, ако се заустави у пољу где је нацртано једно стоплао, мора на 

једној нози да скочи шест пута, уз гласно бројање; ако су два стопала окренута напред, 

тада треба да скочи унапред за једно поље, а ако су нацртана два стопала окренута уназад 

од смера кретања, тада скочи назад за једно поље и сл. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

5. Нађи пара 
 

Циљ игре: Развијање појма броја и повезиање са скуповима. 

Дидактичка средства: Бројевне карте и бројевне игре. 

Ток игре: Васпитач подели деци бројевне слике, а задржи бројевне карте.Васпитач подиже 

бројевну карту да сва деца виде и спусти је на сто. Дете које има бројевну слику са исто 

толико сличица и колико на бројевној карти има кружића, излази и ставља своју карту 

поред васпитачеве бројевне карте, образујући пар. Нпр., ако је на васпитачевој карти било 

три кружића, дете ставља карту с три лептирића и броји – један лептирић, два лептирића, 
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три лептирића. Игра тече све док има карата код васпитача и деце. Док се образују парови 

карата, дете увек именује број елемената скупа сличица и скупа кружића и броји их. 

1. Отежавање игре – када дете спари своју карту са картом васпитача из кутије поред 

стола узима онолико жетона колико је било сличица (или кружића) на карти, гласно 

бројећи. 

2. Отежавање игре – када сложи карту на сто поред бројевне карте, дете удари оловком о 

сто (или неком другом удараљком) онолико пута колико је означено на бројевној или 

карти са сличицама. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

6. Бубамара домине 
 

Циљ игре: Развијање запажања и упоређивање по квантитету, развијање сналажљивости, 

брзине и мишљења; развијање појма броја као својства скупа. 

Дидактичка средства: Бројевне карте са бубамарама (на крилима су комбинације са 

понављањем, од 0 до 6 тачака). 

Ток игре: Деца седе за столовима и васпитач подели сваком детету по три карте, а остатак 

остаје на гомили. Насред стола се оставља бубамара – карта која на оба крила има по 6 

тачкица (или највећа дупла). Деца затим, редом, стављају домину бубамару која на једном 

крилу има исто толико тачкица, а на другом било шта. Ако дете које је на реду нема 

одговарајућу домину, узима са гомиле по једну домину доке не нађе одговарајућу и 

ставља поред крајњих бубамара. Дакле, низ домина расте у оба смера. Победник је онај 

играч који први остане без домина. За млађи узраст, бубамаре имају на крилима све 

комбинације од нула до три тачкице. Децу треба подстицати да у току игре гласно 

изговарају број тачкица на крилима бубамаре коју постављају у низ. Васпитач учествује у 

игри као саиграч, истовремено контролише исправности потеза деце и помаже деци која 

се слабије сналазе у игри. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

7. Састави овај број 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; састављање скупова и увођење у 

операцију сабирања. 

Дидактичка средства: Бројевне карте. 

Ток игре: Деца седе за столовима, лицем окренута васпитачу. Васпитач подели деци 

бројевне карте, а један део задржи за себе. Затим подиже једну карту, на пример, са шест 

кружића. Деца треба да подгину две карте (а може и три карте) на којима је укупан број 

кружића једнак броју шест. Може и обрнуто: васпитач подиже две карте, а деца треба да 

подигну једну на којој је број кружића једнак укупном броју кружића на обе карте. 

Васпитач контролише исправности подигнутих карата гласним пребројавањем кружића на 

његовој карти и картама које дете подигне. Када деца савладају правила игре, игра се на 
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,,испадање’’. Дете које погреши искључује се из игре, а игру настављају остала деца. 

Ритам игре се постепено убрзава и игра се док у игри не остане један играч. Он је 

победник. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

8. Издвој исто толико 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа, образовање скупа на основу броја 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте, играчке, логички блокови или 

каменчићи, кестени итд. 

Ток игре: Васпитач подели деци материјал и свакоме по две бројевне карте које су лицем 

окренуте столу о објасни правила игре: када дете подигне карту, изброји кружиће на њој, 

тада испред себе издваја исто толико логичких блокова (кестења, каменчића, итд.) колико 

је било тачкица на бројевној карти. На знак васпитача игра почиње. Деца пребројавају 

тачкице на картама и издвајају скуп од исто толико елемената (од материјала који им је 

дат). Васпитач обилази децу, контролише и помаже им да сви исправно реше задатак. На 

знак васпитача, деца откривају другу карту и према броју кружића на њој образују нови 

скуп. Следећи задатак је упоређивање та два скупа (образовних на основу прве и друге 

карте),један-један придруживањем уз опис: у првом скупу има исто толико (више за 

толико, или мање за толико) елемената као у другом скупу. На овом делу игре задржати се 

мало дуже да би деца схватила упоређивање скупова. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

9. Стој, ако знаш, назад број 
 

Циљ игре: Бројање унапред и уназад по један или два. 

Дидактичка средства: Бројевне карте. 

Ток игре: Деца седе за столовима окренута васпитачу. Васпитач им подели по једну 

бројевну карту од један до десет. Затим, позива  по једно дете, које има одређен број, да 

броји од један па до тог броја, који је означен на бројевној карти, а онда васпитач каже: 

,,Стој, ако знаш, сад назад број!’’ Дете почиње да броји уназад. Захтев васпитача може 

бити, исто тако, да дете броји по два унапред или по два уназад, од неког броја. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

10. Поиграјмо се бројевима 
 

Циљ игре:  Развијање логичког мишљења и памћења, упоређивање бројева. 

Дидактичка средства: Бројне карте и десет каритца 10цмџ15цм са кружићима од 1 до 10. 

Ток игре: Васпитач подели бројевне карте деци сваком по 2-3 карте, а за себе задржи оне 

веће картице са једним до десет кружића. Пре по четка игре деца гласно броје; васпитач 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

31 
 

проверава да ли деца знају положај бројева у низу, који је број испред датог броја, који је 

број за један мањи (већи) или за два мањи (већи) од датог броја.  

Деца седе у полукругу, васпитач подиже једну своју карту, показује пажљиво сваком 

детету, деца пребројавају кружиће и изговарају гласно, одговарајући број.  

Васпитач тада захетва да подигну ону карту која означава број за један мањи (или за један 

већи) од његове картице. Дете које има такву карту, подиже је (једно дете заједно са 

васпитачем проверава тачност) и поставља своју карту поред васпитачеве карте на столу. 

Васпитач понавља игру са другом картом, уз промену захтева.  

Сада отежава игру, подиже нову карту и тражи да деца подигну карту која има два 

кружића мање (или два кружића више) од његове карте. 

Игра се понавља више пута. У почетку васпитач подиже карту по реду и тражи карту са 

два кружића више, затим са два кружића мање, а онда мења карте без неког редоследа, 

што захтева знатно већи напор деце. Игра може бити и такмчарског карактера. За сваки 

тачан одговор дете добија један поен, а победник је онај ко до краја игре сакупи највише 

поена. Награда је медаљон у облику бројевне карте са пет кружића.  

Варијанта 1. 

Нешто једноставнија игра је ако се на показну карту васпитача покажу све бројевне карте 

са мање кружића. Нпр., ако васпитач покаже карту са 6 кружића. карте подижу деца са 

1,2,3,4 и 5 кружића на својим картама. Или, супротно, треба да покажу оне карте чији је 

број кружића, већи од броја кружића васпитачеве карте и деца броје унапред од тог броја. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике, Шабац:Графика 

 

Студент: Наташа Максић 
 

1. Балон 
 

Циљ игре: Развијање појма „велико“ 

Средства: / 

Ток игре: Деца стану у круг, једну уз друго и ухвате се за руке. Унутар круга је једно дете. 

Држећи се стално за руке деца говоре: 

„Расти ми, расти, балоне мали, 

Да постанеш велики, прави, 

Али пази да не пукнеш  

И на децу хукнеш.“ 

При томе стално шире коло. Дете у колу такође имитира ширење балона и на реч 

„хукнеш“ гласом опонаша прскање балона, а деца у колу, чије су се руке већ затегле од 

ширења, нагло их пуштају и седају на тло.  

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 
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2.  Нађи супротно 
 

Циљ игре: Уочавање предмета разних димензија 

Средства: Много предмета погодних за манипулисање,с тим да за сваки предмет 

постојињегов пар, али са неком изразито различитом димензијом (нпр. велика и мала 

лопта, узан и широк каиш) и једна повећа торба. 

Ток игре: Њихови парови се распореде по соби. Затворених очију деца једно за другим 

извлаче по један предмет, а затим у соби (или другом затвореном простору) траже пар 

извученом предмету. (дете нпр. извуче малу лутку-тражи велику, извуче дебелу оловку- 

тражи танку..) Пошто пронађу тражене предмете деца их стављају у пар један поред 

другог, а васпитач их подстиче да именују контрастна својства по којимасу их створили 

(„Ова књига је дебела, а ова танка“). Игра је погодна за млађу децу. 

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

3.  Чудна маца 
 

Циљ игре: Уочавање различитих дужина 

Средства: Већа кутија (може и од ципела), омота се одговарајућом хартијом на којој је 

исцртан лик маце. Са стане се направи више отвора величине која одговара дебљини 

канапа (гајтан, дебља вуница и сл.) који се провуче кроз отвор. На оба краја канапа завеже 

се чвор, а цео канап (сем спољњег чвора) увуче се у кутију. Канапи су различитих дужина 

од врло дугачких до врло кратких.  

Ток игре: „Чудна маца“ се на интересантан начин представи деци. Пажња деце се обраћа 

на чворове и деца подстичу да повуку неки чвор(јер „Можда је маца спремила неки 

поклон“). Утврди се да је маца испрела дугачак канап. Следећи канап ме бити још дужи. 

Наредни, напротив, може бити сасвим кратак. Деца повлаче четврти, пети, итд. 

канап.дуђине канапа се упоређују. Зависно од узраста, деца констатују да је канап дугачак 

или кратак (млађи узраст) или који је краћи, а који дужи односно којије најкраћи, а који 

најдужи. 

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

4.  Царе, царе колико је сати? 
 

Циљ игре: Схватаер функционалне зависности између дужине која се мери, дужине мере и 

мерног броја 

Средства: / 

Ток игре: Играчи се поставе у ред, а на 10 до 20 корака испред њих је „Цар“. С лева на 

десно играчи редом питају: „Царе, царе колико је сати?“. После сваког питања“Цар“ 
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одговара колико је сати (и одређује кретања и величину корака). Он нпр. одговара: „Два 

сата. Напред“, или „Три сата. Назад“. Питања се постављају све док неко дете не стигне до 

„цара“, са којим онда замењује улоге. 

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

5.  Шта се мери, шта се мери 
 

Циљ: Утврђивање знања деце шта се мери датом мером  

Средства: картице са сликама разних артикала (воће, поврће, други прехрамбени артикли, 

текстил и др.) за свако дете по једна картица. 

Ток игре: Пошто заинтересује децу за игру, поставља питање у следећем облику: „Тарам 

Тариш, Парам Париш, пази да се не превариш! Шта се мери, шта се мери.....    

килограмом?“ Деца која имају картице са одговарајућом сликом (нпр. хлеб, воће и сл.) 

подижу своје картице, а остали посматрају да ли су добро поступили. 

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

6.  Чиме се мери, чиме се мери 
 

Циљ: Утврђивање знања деце чиме се мери датом мером 

Средства: Више предмета који се мере метром, литром, килограмом; тег од 1кг, метар, 

посуда од 1л и од сваке од ових мера онолико картица са сликама колико има деце у 

групи. 

Ток игре: Пошто заинтересују децу за игру, васпитач сваком детету подели по три картице 

и поставља питање: „Чиме се мери, чиме се мери?“(прави малу паузу и изговара име неког 

артикла показујући га деци). Од три картице деца подижу одговарајућу слику (тега, метра 

или мензуре). 

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

7.  Трговина за самопослуживање 
 

Циљ: Упознавање деце са начином куповине односно плаћања робе и са мером за 

вредност, тј. новцем (динаром) 

Средства: Разни артикли из самопослуге (играчке, храна, сликовнице и др.), корпе за 

самопослуживање, врећице за паковање купљених артикала, благајна,машина за 

рачунање, новчаник с новцем за свако дете које у игри учествује као купац и др. 

Ток игре: Васпитач, након оствареног увођења деце у игру (интелектуална, емоционална, 

мотивациона припрема), обраћа пажњу деци на артикле које могу купити и истиче да је на 
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сваком написана цена, да знамо колико стаје. Упознаје их са начином коришћења корпи и 

поступања на благајни. То пропраћа питањима типа: Ко седи за благајном? (Благајник). Да 

се не би правила гужва, ми ћемо имати два благајника. Благајници имају помоћнике. Шта 

они раде? (Пакују робу). Одабира по два благајника и помоћника. Остали су купци. 

Трговина почиње са радом. Пазите, да ли се нешто сме узети без плаћања? Наравно не, 

сваки узети артикл, који се налази у корпи се мора платити. А сада уђимо у самопослугу, 

узмимо корпе, разгледајмо и купујмо оне артикле који су нам потребни. Са робом у 

корпама деца прилазе благајни, благајник обрачунава износ, а деца плаћају новцем из 

новчаника. Помоћник благајника им ставља купљену робу у врећице, као у правом 

трговини. У игри, деца мењају улоге. 

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

8.  Бакалница 
 

Циљ: Практично упознавање новчаних јединица и елементарних појмова из економије: 

цена, погађање, продаја, куповина, плаћање, зајам и дуг) 

Средства: Измерена роба (шећер, со, брашно, јабуке, кромпир, лук и сл.), дечје играчке, 

„жваке“, бомбоне и сл., направљени жетони (или фотокопије новца) као замена за новац у 

свим апоенима до 10 динара 

Ток игре: Васпитач подели деци „новац“ у свим апоенима по неколико 

комада.“Бакалница“ је напуњена робом. Васпитач је продавац, а деца купци. „Једно дете 

долази у балакницу, поздравља продавца и пита: „Имате ли  шећера?“ Продавац одговара 

„Да, имамо. Колико Вам треба?“ Дете одгвара:“Дајте ми молим Вас 1 килограм шећера!“ 

Продавац му пружа робу и каже:“Изволите“, а дете прихвата робу и каже:“Хвала, а колико 

кошта?“. Продавац одговара:“Шест динара“. Дете пружа новчанице, узима робу и одлази 

уз поздрав, а продавац отпоздравља. Игра се наставља док сва деца не уђу у продавницу и 

не пазаре. У току игре васпитач ствара различите ситуације: дете даје већу новчаницу, нпр 

10динара, а роба остатке 7 динара: заједно рачунају колико треба да му се врати; роба 

кошта више него што купац има новца, али ће му продавац позајмити (рачунају колико)и 

то ће бити дуг купцу. У поновљеним играма у улози продавца се смењују деца. 

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

9.  Опажање запремине 
 

Циљ: Изграђивање појма конзервације запремине(течности) 

Средства: Две једнаке веће празне боце истог облика с истом запремином, два предмета 

једнаке величине и тежине, вага, бокал за воду, гумице за означавање нивоа воде. 

Ток игре: У малим групама деца у међусобној интеракцији и комуникацији започињу игру 

посматрањем, опипавањем, упоређивањем, процењивањем предмета и мерењем 
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констатују да су исте тежине. У обе боце се ииз бокала сипа иста количина воде(до истог 

нивоа), тј. једнако. Први предмет стављају у једну провидну стаклену боцу (са широким 

горњим отвором). Потом настављају да посматрају, упоређују нивое воде у посудама и 

закључују. Деци се предлаже да предвиде колико ће се подићи ниво воде у другој 

идентичној посуди, ако се у њу стави предмет исте величине и тежине, као ђто је стављен 

у прву посуду. Своју процену означавају гумицама у боји на самој посуди (боци).  После 

стављања другог предмета у другу боцу, деца посматрају и доносе закључке о нивоу воде 

у једној и другој боци и траже одговор на питање:“Зашто?“ Игра се даље усложњава тако 

што се у посуде стављају: два предмета различите величине, а једнаке тежине; два 

предмета једнаке величине и различите тежине и два предмета различите величине и 

различите тежине.  

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

10. Сваки џак може бити тежак или лак 
 

Циљ: Оспособљавање деце да процењују тежину предмета и развијање појма „тешко-

лако“ 

Средства: Неколико једнаких врећица (малих џакова) напуњених разним материјалима: 

шећер, со, песак, перје, предмети од пластике, предмети од метала (врећице треба да буду 

провидне како би деца касније могла да повежу појам тешко са врстом материјала којим је 

врећица напуњена).  

Ток игре: Деца седе у полукругу, а испред њих су џакчићи насред тепиха. Васпитач уноси 

још два џака стењући под теретом и нагнут на десну страну. Деца пробају да подигну 

тежи џак, али без успеха, док онај други подижу без муке (он је напуњен хартијом) и 

констатују да је лак. Васпитач поставља џакове на одређена места, удаљена један од 

другог. Деца излазе једно по једно, подижу врећице и процењују која је тешка, а која лака. 

Процену врше два до три детета и ако се сложе онда тешку врећицу стављају поред 

тешког џака, а лаку поред лаког џака. Кад су разврстали џакчиће на тешке и лаке, 

васпитач наводи децу да уоче које су материје и предмети тешки (со, шећер, песак, 

предмети од метала, лук, кромпир итд.). Деца се подстичу да процењују да ли су тешки 

или лаки и наводе се на закључак да ако је нешто велико, не мора бити и тешко, већ да то 

зависи од врсте материјала од кога је предмет сачињен. 

Извор: Методика развијања почетних математичких појмова, др Ристо Прентовић, мр 

Бранко Прентовић, Нови Сад: Дидакта, 2011, 1 издање 

 

 

 

 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

36 
 

Студент: Јована Савин 
 

1. Самопослуга 
 

Циљ игре: Развијање опажања, развијање осећаја за кавантитет, упоређивање скупова, 

бројање од један до три. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте и кутија са разним играчкама. 

Ток игре: Васпитач постави кутију са играчкама и предметима на средину тепиха, деци 

која седе у полукругу подели бројевне карте, сваком по једну. Разбрајалицом (или на 

други начин) одреди редослед којим ће деца прилазити кутији. Дете погледа пажљиво 

своју карту, утврди колико има кружића на карти, па из кутије узима толико играчака, 

предмета, гласно бројећи, а карту преда васпитачу као нова за ,,робу’’. Уколико дете није 

исправно решило задатак, тј. није узело онолико предмета (играчака) колико показује 

његова карта, не добија ,,робу’’ и покушава поново.  

Отежавање игре: Играч мора водити рачуна и о боји карте, па из корпе узима одређен 

бтој предмета одређене боје.   

Сем оваквих врста игара, у развоју појма броја и бројања значајне су и разне музичке игре 

(мелодијске бројалице, разбрајалице итд.), говорне игре (бројалице, ређалице, питалице, 

загонетке и сл.) и стихови. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

2. Постави све на своје место 
 

Циљ игре: Развијање појма релација испод, изнад, на и правилно именовање тих релација. 

Дидактички материјал: Фланелограф, апликације облака, Сунца, дрвета, лишћа и 

плодова, свећа, зека, меда. 

Ток игре: Васпитач поставља апликацију дрвета на фланелограф. Разбрајалицом се 

одређује једно дете које ће да почне игру. Дете које излази испред фланелографа узима 

једну апликацију и поставља је тамо где би требало да се налази у односу на дрво. У 

почетку васпитач помаже питањима, подстиче дете на размишљање. Са децом се води 

разговор са садржајима из упознавања околине. Сва деца учествују у разговору, а игра се 

наставља док се не утроше све апликације. При постављању облака и Сунца, нарочито 

нагласити реч изнад, лишће и плодови се постављају на дрво, цвеће, меде и зеке се налазе 

испод дрвета. 

Отежавање игре: Деца треба да се сете још по једног објекта који се може наћи испод, 

изнад или на дрвету. 

Игра може бити и такмичарска. Деца се поделе у две групе. Свака екипа добија своје дрво 

и апликације и свако дете излази, узима по једну апликацију, поставља је на одговарајуће 

место и враћа се на зачеље. Екипа која прва тачно постави све апликације је победник. 

Побеђена екипа ће да решава још неке задатке. На пример, васпитач узима једну 
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апликацију, а деца из екипе треба да именују апликацију и да кажу где је треба поставити: 

изнад дрвета, испод дрвета или на дрво. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

  

3. Чега има један, а чега има много 
 

Циљ игре: Развијање појмова: много, један, ниједан 

Дидактичка средства: Апликатор и апликације кокошке, 20 пилића, мерице за пшеницу и 

зрна пшенице, апликације Сунца, Месеца и звезда 

Ток игре: Васпитач поставља на апликатор апикације Месеца и звезда (на одређеном 

растојању) и разговара са децом колико има чега: један Месец, много звезда, колико има 

риба на небу (ниједна). Затим васпитач показује апликације Сунца, деце у једној 

учионици, бомбона у врећици, пилића, кокошака итд. и о свакој апликацији разговара са 

децом, наводи их да закључе да ли је то један или много. Деца излазе и постављају 

апикације испод Месеца или звезда у зависности да ли је то један или много. 

Када је завршено наношење апликација, васпитач води разговор са децом на тему један-

мало-много, проналази неке ствари у вежбаоници, а деца се изјашњавају да ли тога има 

један, мало или много. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

4. Ми смо један пар 
 

Циљ игре: Развијање појма пар и уочавање и разликовање боја. 

Дидактичка средства и материјали: Беџеви или медаљони, за свако дете у групи, са 

нацртаним разним облицима и детаљима, тако да су два по два иста. 

Ток игре: Деца се поделе у две групе, поделе им се беџеви тако да сва деца у истој групи 

имају различите беџеве. Деца слободно шетају или трчкарају по соби (или дворишту). 

Васпитач пљесне руком или изведе неки звучни сигнал и каже: ,,Нађи свој пар!“, а свако 

дете тражи онога ко има исти беџ (по боји и облику). Парови се ухвате за руке и издвоје на 

страну. Сваки пар треба да наведе пример неког пара из непосредне околине (пар патика, 

пар ногу, пар папуча, маму и тату, пар птица итд.). 

Васпитач даје знак да деца подигну произвољан број прстију увис (док стоје у пару) 

независно један од другог. Свако упореди број прстију који је подигао, са дететом које је 

са њим у пару. Оно дете које покаже мањи број прстију, испада из игре. Поново се 

образују парови деце, васпитач понови знак за дизање прстију, али мења правило, да ли 

испада мањи или већи из пара. Тако се игра понавља док не остане један такмичар-

победник игре. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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5. Испред, иза, између 
 

Циљ игре: Развијање појма просторних релација: испред, иза, између. 

Дидактичка средства и материјали: Медаљони у три боје: жути, црвени и плави. 

Ток игре: Деца се распореде у тројке, свако дете у тројци добија медаљоне различитих 

боја. Васпитач затражи да се из тројке издвоје жути и плави, а између њих стане црвени. 

Затим каже да испред сваке тројке деце стане оно дете са црвеним медаљоном, а иза њега 

редом стане жути, односно плави. Затим поставља питање ко је испред плавог, ко испред 

жутог, а ко између плавог и црвеног.  

Затим васпитач промени распоред боја у групи, пусти музику за игру, деца играју, 

искомешају се. Тада васпитач искључује музику и на његов знак деца се поново групишу у 

тројке и образују онај просторни распоред који васпитач одреди. 

Отежавање игре: У току игре деца међусобно измењују боје и игра се наставља истим 

током, све док за њу има интересовања. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

6. Шта коме припада 
 

Циљ игре: Упоређивање скупова придруживањем (бијекција). 

Дидактичка средства: Два истобројна (еквивалентна) скупа апликација; први скуп чине 

апликације: игла, деда, девојчица, дечак, људи разних професија; други скуп су 

апликације: вунице, луле, лутке, лопте, разних алата; фланелограф. 

Ток игре: На леву страну фланелографа поставе се апликације првог скупа, једна испод 

друге, а апликације другог скупа- у доњем делу фланелографа, без неког реда. Васпитач, 

затим, истиче задатак да се сваком објекту из првог скупа, придружи по један из другог 

скупа апликација и постави упоредо- на десну страну фланелографа. Васпитач сам уради 

први пример; игли, на пример, придружује вуницу, 

Разбрајалицом одређује редослед деце и они, једно по једно, излазе испред апликатора и 

ураде по један пример. При том се води разговор о елементима који се придружују један 

другом, деца тачно именују елементе и једног и другог скупа и на крају закључују да у 

првом скупу имамо исто толико елемената као и у другом и обрнуто тј. скупови су 

једнакобројни 

Варијанта 1: Уместо апликација и фланелографа могу се урадити игровни листови на 

којима ће бити нацртана два скупа елемената. Свако дете добија листић и фломастер и 

врши придруживање елемената једног скупа елементима другог скупа на основу везе која 

постоји између садржаја тих слика. Индивидуални рад је погоднији за старију узрасну 

групу. Да би деца успешно решила овај задатак, васпитач мора добро да објасни 

пропозиције, да прати рад и подстиче децу док раде. На крају, анализира решења на 

игровним листићима, обраћајући посебно пажњу на ону децу која нису добро решила 

задатке. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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7. Састави овај број 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; састављање скупова и увођење у 

операцију сабирања. 

Дидактичка средства: Бројевне карте 

Ток игре: Деца седе за столовима, лицем окренута васпитачу. Васпитач подели деци 

бројевне карте, а један део задржи за себе. Затим подиже једну карту, на пример, са шест 

кружића. Деца треба да подгину две карте (а може и три карте) на којима је укупан број 

кружића једнак броју шест. Може и обрнуто: васпитач подиже две карте, а деца треба да 

подигну једну на којој је број кружића једнак укупном броју кружића на обе карте. 

Васпитач контролише исправности подигнутих карата гласним пребројавањем кружића на 

његовој карти и картама које дете подигне.  

Када деца савладају правила игре, игра се на ,,испадање’’. Дете које погреши искључује се 

из игре, а игру настављају остала деца. Ритам игре се постепено убрзава и игра се док у 

игри не остане један играч. Он је победник. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

  

8. Издвој исто толико 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа, образовање скупа на основу броја. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте, играчке, логички блокови или 

каменчићи, кестени итд. 

Ток игре: Васпитач подели деци материјал и свакоме по две бројевне карте које су лицем 

окренуте столу о објасни правила игре. Када дете подигне карту, изброји кружиће на њој, 

тада испред себе издваја исто толико логичких блокова (кестења, каменчића, итд.) колико 

је било тачкица на бројевној карти. На знак васпитача игра почиње. Деца пребројавају 

тачкице на картама и издвајају скуп од исто толико елемената (од материјала који им је 

дат). Васпитач обилази децу, контролише и помаже им да сви исправно реше задатак.  

На знак васпитача, деца откривају другу карту и према броју кружића на њој образују 

нови скуп.  

Следећи задатак је упоређивање та два скупа (образовних на основу прве и друге карте), 

један-један придруживањем уз опис: у првом скупу има исто толико (више за толико, или 

мање за толико) елемената као у другом скупу. На овом делу игре треба се задржати мало 

дуже да би деца схватила упоређивање скупова.  

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

9. Модели геометријских фигура од палидрваца 
 

Циљ игре: Утврђивање појмова геометријских фигура у равни; развијање математичко-

логичког мишљења. 
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Дидактички материјали: Палидрвца (или штапићи). 

Ток игре: Деца седе за столовима и добијају по десетак дрваца. Задаци се могу 

формулисати на више начина: 

а) од дрваца направити моделе троугла, квадрата и правоугаоника; 

б) од једног квадрата, употребом још једног дрвца, направити два троугла; 

в) од једног троугла (чије странице су дуге два дрвца) направити четири троугла, 

употребом само још три дрвца; 

г) од правоугаоника направити два квадрата, уз коришћење још само једног дрвца. 

Са истим материјалом могу се поставити још неки слични захтеви, где може доћи до 

изражаја домишљатост и креативност деце. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

  

10. Нађи супротно 
 

Циљ игре: Развијање појма супротних величина. 

Дидактичка средства и материјали: ,,Чаробна торбица“ у којој се налазе разни 

предмети различитих димензија; по соби сакривени предмети супротни (по димензији) 

предметима који се налазе у торби. 

Ток игре: Деца се поделе у две екипе. Васпитач износи ,,чаробну торбицу“ пред децу и 

каже да се у њој крију разни предмети. Наизменично из обе екипе излази једно по једно 

дете, завлачи руку у торбицу, покушава пипањем да погоди који је то предмет. Кад извади 

предмет из торбице, проверава да ли је исправно процењен предмет или не, именује га, 

наглашавајући изражену величину, на пример: дугачка оловка. Ако је дете погодило име и 

величину предмета, добија један поен. Такмичар затим има задатак да по соби тражи 

предмет супротан извученом предмету, у овом случају кратку оловку. Ако је нађе, добија 

још један поен (жетон). 

Тада излази следећи такмичар и из торбице извлачи нпр. малу лопту (ако је пипањем 

погодио име предмета, добија један поен), именује предмет и његову величину и тражи по 

соби велику лопту. Када је пронађе, добија свој други поен, остали саиграчи из екипе могу 

га подстицати узвицима ,,Вруће“, ,,Хладно“, у зависности од тога да ли је такмичар ближе 

или даље од траженог предмета. Игра траје док се не извуку сви предмети из торбе, а број 

предмета не сме бити мањи од броја деце у групи. Победник је она екипа која је сакупила 

више поена. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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Студент: Теодора Миливојевић 
 

1. Прва игра 
 

Деца седе поређани у кругу, сваки у руци држи каменчић од 1 до 10. Деца редом стављају 

у круг каменчиће по реду од 1 до 10 и изговаеају их. НАкон тога поново узимају 

каменчиће и изговарају их од 1 до 10.    

http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/  

 

2. Друга игра 
 

По десеторо деце стоји у врсти, свако дете у руци држи картон са бројевима од 1 до 10, 

бројеви нису сложени по реду. Деца имају задатак да их што брже сложе по реду. Екипа 

која то брже уради, побеђује. 

http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/ 

 

3. Трећа игра 
 

Деца су подељена у две групе. Једна држи картончиће са бројевима, а друга картоне са 

круговима.  Парови се слободно крећу по соби, када се на одређен знак морају пронаћи са 

својим паром. Број са бројем, круг са кругом. 

http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/ 

 

4. Игра картама Црни Петар 
 

Игра картама “Црни Петар”, у којој се сакупљају парови карата, такође може бити 

занимљива. 

Узмите перлице, или бомбоне у две боје, на пример црвене и жуте, па задајте детету да их 

поређа по обрасцу црвена, жута, црвена, жута, или 2 црвене, 2 жуте, 2 црвене, 2 жуте…, 

затим да их броји и да уочи парове. 

На овај начин дете ће развијати способност апстрактног размишљања. 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 
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5. Бројеви и бројање у чашама 
 

Ево још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити бројати. Без 

обзира на тренутне математичке способности, биц́е ово сјајна прилика за вежбање бројања 

наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредности. 

Требац́е вам 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 сламки или 

штапиц́а, и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1, 2, 3, 4 

…) те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем 

стави тачно онолико колико сламки на њој пише. 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

6. Баци коцкицу и број! 
 

Ова игра омогућава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је спремно, 

сабира. Нацртајте детету неколико великих бубамара с великим тачкама на крилима. Нека 

свака бубамара има различити број тачки на себи. 

Овако се игра: Дете баца коцкицу, а број који добије означава број тачкица на бубамари 

које ће прекрити чеповима (или кружицћима из неке друге друштвене игре попут цице). 

Циљ је да пре противника прекрије све тачкице на својим бубамарама. Ако су му остале, 

нпр. 2 тачкице, мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за 

себе редоследом који се договоре. 

Дете ће играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према узорку тачкица 

на коцкици. 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

7. Бинго с коцкицама за друштвене игре 
 

Картице за овај бинго можете одштампати или ручно написати па исецћи. Правила су иста 

као и код “обичног”, осим што се бројеви не извлаче него се баца коцкица за друштвене 

игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке вештине као што су бројање и 

препознавање бројеве од 1 до 6. 

Дакле, игра се тако да се баца коцкица, а добијени број с коцкице се покрива на 

картицама. Ову игру може играти цела предшколска група, мала група деце, али и једно 

дете. За онога ко први покрије све бројеве на картици можете смислити симболичну 

награду – у следецћем кругу носи круну победника или нешто слично. 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 
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8. Продавнице 
 

Организујте игру „продавнице“: одаберите неколико играчака и одредите им цену. Детету 

дајте нешто новца (најбоље лажног, али може и правог) да би могло да „купује“ у 

„продавници“. Можете се мењати у улогама прадавца и купца, али инсистирајте на тачном 

плаћању и враћању кусура. 

Ова игра је добра за вежбање сабирања, али и усвајање појма одузимања, што деци обично 

теже пада. У овом узрасту гледајте да цене буду заокружене на целе бројеве и да збирови 

цена не иду преко 10. Игра може бити још забавнија ако укључите више деце. 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

9. Игре чеповима  
 

Игра упаривања одговарајућег броја на чепу и броја на подлози јер забавна игра рукама за 

децу, која помаже деци да препознају и науче бројеве. Ми смо за страрије предшколце 

направили одвојену плочу за усвајање појма парних и непарних бројева. Што шареније, то 

забавније. Деца воле изазове а овај једноставни изазов у облику игре је добар начин за 

упознавање са бројевима. Покушајте не форсирати децу да морају научити бројеве, кроз 

игру они ће сами научити и препознавати поједине бројеве.  Деци помешати чепове са 

бројевима од 1 до 10. њихов задатак је да у једну колону поређају парне а у другу непарне 

бројеве. 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

10. Десета игра 
 

Подстакнути игром пар-непар креирали смо играчку уз коју ће деца лакше разумети парне 

и непарне бројеве. Играчка служи и за учење бројева и разумевање броја и количине. 

Постепеним растом количине и бројева дете само запажа како се бројеви формирају, који 

су већи а који мањи.... Тестенину можете такође користити за сабирање и одузимање.  

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

Студент: Ивона Ристић 
 

1. Велико - мало 
 

Циљ игре: Усвајање и  развијање математичког појма велико-мало 

Средства: Играчке ( лутке, аутомобили …), коцке, папир и  оловке у боји 
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Ток игре: Разговарамо са децом  о томе шта је „велико“, а шта „мало“  у соби, издвајамо 

велике и мале делове намештаја, играчке, предмете... 

- Шта је велико а шта мало у нашој околини?  Помињемо зграде , куће дрвеће, поредимо 

их међу собом. На сто стављамо једну велику и једну малу играчку, и предмете. Деца 

имају задатак да донесу по један предмет , одреде да ли је он велики или мали, и  ставе  

велики поред  великог предмета  и мали поред малог предмета који се налази на столу. 

Затим поредимо предмете тако што их прислањамо један уз други. Подстичемо децу да 

уоче разлику шта је велико а шта мало. 

Ређамо лутке, аутомобиле, коцке….и одређујемо која је већа а која мања. Правимо велике 

и мале грађевине од коцака. У оквиру ликовног  цртамо велике и мале предмете по дечјем 

избору. 

Извор: „Математика у дечијем вртићу“,  Б.Стојановић, П.Трајковић (2009)  

 

2. Напред - назад 
 

Циљ игре: Развијање  математичког појма  за кретање напред - назад 

Средства: Лопта, обруч, играчка аутомобил, радни лист 

Ток игре: Деца стоје један поред другог, васпитач се налази на почетку колоне. Изводимо 

вежбе у којима ходамо, пузимо и трчимо напред-назад. Котрљамо лопту напред-назад, 

котрљамо обручеве напред-назад, покрећемо аутомобиле напред-назад… Са децом играмо 

игру „ Царе царе колико има  сати“. У току игре деца се крећу напред-назад бројећи 

кораке. После игре разговарамо о томе када нам је било лакше? Када смо се кретали у 

игри напред или назад? Причамо о томе да ли знају неку животињу која може да се креће 

у назад? Помињемо рака. Цртамо кретање рака и стерилацама обележавамо путање када се 

тело креће напред, и када се креће назад.   

Извор: „Математика у дечијем вртићу“,  Б.Стојановић, П.Трајковић (2009). 

 

3. Лево - десно 
 

Циљ игре: Развијање појма положаја и смерова кретања лево и десно у односу на себе и  

друге 

Средства: Предмети из собе, столице. 

Ток игре: Деца седе у кругу. Једна столица остаје празна. Дете са чије десне стране је 

празна  столица почиње игру и каже: „Моја десна страна је празна. Стефане дођи, седи с 

моје десне стране!“ Сада поред  следећег детета  остаје празна столица. Оно дете чија је 

десна страна остала слободна  сад позива кога жели да седне поред њега. Исту ову игру 

играмо и за леву страну. Након тога  свако дете треба да именује друга или другарицу који 

седи са његове леве и десне стране. Када са децом довољно увежбамо разликовање 

њихове леве и десне стране ,од њих тражимо да именују предмете који им се налазе са 

леве или десне стране. Нпр: „Са које стране ти се налазе врата? Наброј предмете који су ти 

са десне стране? Наброј предмете који су ти са леве стране.“  
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Извор: „Приручник за васпитаче- математика“, Д. Малешевић, Д. Влаховић, Ђ. Врбашки 

(2009). 

 

4. Испред, између, иза 
 

Циљ игре: Развијање појма положаја предмета и тела (тела других и сопственог тела) 

испред, између, иза и схватање простора и просторних релација 

Средства: Предмети у соби, плишани меда  

Ток игре: Васпитач организује игру по групама. Издвоји се шесторо деце бројалицом, три 

пара и стану у ред као кад иду у двориште. Васпитач води разговор о томе који пар се 

налази испред, који пар се налази између, а који је иза друга два пара. Затим васпитач 

подстиче децу  говором  да уочавају предмете у соби, који се предмет налази испред њих , 

који између, а који иза њих . Свако дете добија плишаног меду, затим по налогу васпитача 

деца плишаног меду остављају испред себе, иза столице, испред Тијане, иза Милана, 

између Соње и Петра и друго.  

Извор: „Приручник за васпитаче- математика“, Д. Малешевић, Д. Влаховић, Ђ. Врбашки 

(2009). 

 

5. Дебело - танко 
 

Циљ игре:  Развијање појма величине  дебело – танко 

Средства:  Дебели и танки фломастери, кутије за фломастере 

Ток игре:  Васпитач на сваки сто поставља танке и дебеле фломастере, али без поклопаца 

и каже: „ Хајде да сваком фломастеру пронађемо његов поклопац. Дебелом фломастеру 

пронађите дебели поклопац , а танком фломастеру танки поклопац.“ Деца упарују 

фломастере и поклопце. Васпитач пружа помоћ уколико је некоме потребна. Након тога 

фломастере слажу у кутијама. Деца разврставају дебеле и танке фломастере у њихове 

кутије. 

Извор: „Приручник за васпитаче- математика“, Д. Малешевић, Д. Влаховић, Ђ. Врбашки 

(2009). 

 

6. Дебље - тање 
 

Циљ игре: Развијање појма величине дебље - тање. 

Средства: Брашно, вода, посуда за мешање теста 

Ток игре: Васпитач меси тесто од брашна и воде. Сваком детету даје комад теста. 

Васпитач прави прву кифлу показује деци како изгледа потом прави још једну исту кифлу 

и показује да су исте. Затим даје налог деци : „Хајде сад и ви направите кифлу, али да буде 

дебља од моје кифле.“ Деца праве кифле, гњече и котрљају тесто , а васпитач заједно са 

децом проверава и упоређује дебљину кифли. Потом се задаје нови задатак ,али овог пута 
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кифла треба да буде тања од  васпитачеве кифле . Након тога васпитач заједно са децом 

упоређују  кифле која је дебља а која је тања. Деца сама уочавају и говоре. 

Извор: „Приручник за васпитаче- математика“, Д. Малешевић, Д. Влаховић, Ђ. Врбашки 

(2009). 

 

7. Слагање геометријских фигура по боји и облику 
 

Циљ игре: Класификација предмета по боји и облику; усвајање боја и уочавање, 

разликовање и препознавање геометријских облика ( круг, троугао, квадрат) 

Средства: Плоче и геометријски облици (круг, троугао, квадрат) од сунђера у основним 

бојама (црвена, жута, плава) 

Ток игре: Деца седе за столовима, васпитач подели сваком детету по једну плочу. На 

плочама се налазе удубљења у облику круга,троугла и квадрата. На средини стола се 

налазе геометријски облици који се требају поставити на плочи на одговарајућем месту и 

одговарајуће боје. Црвени облици на црвеној плочи, жути облици на жутој плочи и плави 

облици на плавој плочи. Деца имају задатак да попуно своје плоче одговарајућим 

облицима и са истом бојом. Васпитач учествује уколико је некоме потребна помоћ. Деца 

међусобно сарађују. 

Извор: Ивона Ристић, медицинска сестра – васпитач 

 

 

Слика 1.:Слагање геометријских фигура по боји и облику 
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8. Игра Буба 
 

Циљ игре: Развијање појма броја; именовање бројева;  развијање сналажљивости и 

мишљења 

Средства: коцкица са бројевима 1 – 6 , папир, оловка 

Ток игре: Деца седе за столовима подељени у две групе. Васпитач свакој групи показује 

слику бубе коју требају да нацртају. Цртање оловком се остварује уз помоћ бацања 

коцкице и бројева. Сваки број на коцкици  представља део тела бубе. Свако дете редом 

баца коцкицу и изговара који је број на коцкици. Делови тела морају да се цртају по 

утврђеном реду:  1 или 6 црта се тело; 2 –  глава ; 3- ноге; 4 – за сваки  пипак; 5 – за свако 

око. Васпитач пружа помоћ уколико је потребно.  Победник је играч који први заврши 

цртеж, као и његова група. 

Извор: „Матиш за најмлађе“, Lydia Polonsky, превод- Вера Секулић, Београд(2002) 

 

 
 

9. Широко – уско 
  

Циљ игре: Упознавање и  развијање математичког појма за величину широко - уско 

Средства: кутије од картона, обручи, клупице,столови,  разни уски и широки предмети 

(из конструктивног кутића и кутића кухиње), папир 

Ток игре: Активност започињемо вежбама: провлачимо се кроз широке и узане обручеве, 

као и тунеле које смо направили од намештаја. Подстичемо децу да уоче који је отвор 

широк ,а који је узан. 

Затим игру настављамо тако што на великим кутијама отварамо узане и широке прорезе. 

Позивамо децу да пронађу предмете које могу да убаце у кутију кроз широк или узан 

отвор. Затим правимо „ мостове“ од клупица (узани мост) и од столова (широки мост). 
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Ходамо по њима и разговарамо са децом:- Када нам је било лакше –када смо ходали по 

узаном или ширем мостићу? 

Подстичемо децу да у соби проналазе уске и широке предмете, затим их поредимо. 

Поредимо посуде – шире,уже. Правимо траке од папира широке и уске.  

Извор: „Математика у дечијем вртићу“,  Б.Стојановић, П.Трајковић (2009). 

 

10. Баци коцку и број  
 

Циљ игре: Бројање и усклађивање броја према броју тачака на коцки, развијање 

способности концентрације и стрпљивости . 

Средства: Апликација бубамаре; пластични округли  чепови; коцкица са бројрвима 1-6 

Ток игре: Деца седе за столовима и васпитач подели сваком детету по једну апликацију са 

нацртаном великом бубамаром на којој се налазе тачке на крилима. Свака бубамара има 

различити број тачки на себи. 

Свако дете баца коцкицу и изговара гласно број. Број који добије означава број тачкица на 

бубамари које ће прекрити чепом. Коцкицу баца свако дете за себе. Васпитач пружа помоћ 

уколико је потребна.  Потребно је да се прекрију све тачке на бубамари, ко први прекрије 

он је победник. Уколико се деси да у току игре остану две тачке да се покрију или једна, 

дете мора стрпљиво да чека и баца све док не  добије баш тај број како би завршило игру. 

Победник је онај ко први покрије све тачке на бубамари. 

Извор: http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

 

Студент: Дуња Јакшић 
 

1. Направимо реда међу стварима  
 

Васпитач поставља на сто разне предмете ( столица, лопта, ваза,...), испод стола (стољњак, 

тањир,...)Децу поставља у полукруг и почиње да им се жали како је неко направио хаос на  

столу и око стола и тражи помоћ од деце, затим поставља питања: ,,Где треба да се налази 

столица?” 

Деца ће давати одговоре, васпитач их наводи све дотле док се не добије један одговор 

,,Поред стола”, ,,Испред стола”  или ,,Иза стола”. Онда ће дете које је дало тачан одговор 

изаћи да демонстрира тај положај тј да постави столицу на право место. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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2. Ми смо један  пар  
 

Деца се поделе у две групе, поделе им се беџеви тако да сва деца у истој групи имају 

различите беџеве. Деца слободно шетају или трче по соби док је пуштена музика. Када 

васпитач искључи музику свако дете треба да ухвати свог пара. Парови се ухвате и издвоје 

са стране. Сваки пар треба да наведе пример неког пара из непосредне околине нпр. пар 

ципела. Васпитач даје знак да деца подигну произвољно број прстију увис независно једно 

од другог. Свако упореди број прстију који је подигао са дететом које је са њим у поару. 

Оно дете које покаже мањи број прстију испада из игре. Поново се пбразују парови деце, 

васпитач понови знак за диза ње прстију, али мења правило, да ли испада оно дете које је 

показало мањи или већи број. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

3. Откриј и нацртај шта недостаје  
 

Васпитач постави апликације на таблу и захтева да деца пажљиво погледају апликације, 

открију шта недостаје и доцртају. Васпитач може, на разне начине да формулише захтев: 

да се на сваком тањиру нађе исти број јабука, да се на сваком седећем тањиру нађе јабука 

више,... У првом низу су тањирићиса јабукама, а испод, у другом низу су кружићи који 

представљају број јабука на тањиру. Задатак је да деца упореде скуп јабука на тањиру, са 

скупом кружића. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

4. Стој, ако знаш, назад број  
 

Деца седе за столовима окренута васпитачу. Васпитач им подели по једну бројевну карту 

од један до десет. Затим, позива поо једно дете које има одређени број, да броји од један 

до тог броја, који је означен на његовој карти, а онда васпитач каже ,,Стој, ако знаш, сада 

назад број”. Дете почиње да броји уназад. Захтев васпитача може бити и да дете броји по 

два пута унапред  или по два уназад од неког броја. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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5. Мини баскет  
 

Дете стане у колону по један, васпитач додаје првом лопту и објашњава правила игре: 

такмичар треба да убаци лопту у кош. Ако дете убаци лопту у кош тако да лопта додирне 

обруч дете добија једну коцку, а ако не додирне обруч две коцке. Игра почиње, друга деце 

бодре и навијају. Игра се понавља све док свако дете не прође бацање неколико пута. На 

крају деца постављају коцке једну на другу и упоређују да виде ко има највише коцки и ко 

је победио. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Студент: Данијела Маљугић  
 

1. Постави све на своје место 
 

Циљ игре: Развијање појмова релације: испред, иза, поред, на:разликовање боје и 

величине. 

Дидактичка средства: Три веће и тримање лопте у три боје: црвена, жута, плава. 

Ток игре: У једну већу картонску кутију ставе се све лопте, на средини вежбаонице 

постави се сто. У једној картонској кути ставе се све лопте, на средини собе постави се 

сто. Провери се да деца разликују релацију испод, изаи поред. У првим активностима и 

играма ове врсте, боље узети столицу, јер она има изражену прњу и задњу страну. Деца 

редом излазе, а васпитач каже: „Узми црвену малу лопту и стави на сто“, или , „Узми 

зелену велику лопту и поставије испред стола (столице)“, „Узми житу велику лопту и 

стави поред (или иза) стола (столице)“. 

Игру понављамо све док постоји интересовање, а онда се сви ухвате за руке и играју око 

стола, из пригодну песму.  

По завршетку игре деца седају за своје сточиће, добијају цртеж на којем је сто, а поред, 

иза и испред стола су неки предмети. Васпитач саопштава полако, а по потреби поноби 

захтеве: 

1.да предмет који се налази поред стола обоје жуто, 

2.да предмет иза стола обоје плаво и  

3.да предмет испред стола обоје црвено. 

После задавања сваког задатка застати и оставити довољно времена да деца обој, па онда 

поставити нов захтев. 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 
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Слика 1: „Постави све на своје место“ 

 

2. Пронађи и обој све геометриске фигуре 
 

Циљ игре:Издвајање дела из целине, препознавање геометрискох фигура; развијање 

опажања и закључивање по аналоги. 

Дидактички материјал: Геометризовани цртежи децака или девојчице (или неке 

животиње), необојени, за свако дете у групи и један цртеж већег формата за пано; 

фломастери.  

Ток игре: Васпитач подели цртеже и фломастере деци, која седе за столовима. Објасни им 

да се на цртежу крију разне геометриске фигуре. Њихов задатак је да пронађу делове тела 

или одеће облика круга -обоје жуто, облике квадрата- обоје црвено, облике правугаоника-

обоје плаво, и облике троугла- обоје зелено. Свако дете ради за себе. Када је бојење 

завршено, васпитач позива једно дете да на паноу уради то исто. (Може се извести по 

једно дете за сваку геометриску фигуру, тј. једно дете  ће да обоји све кругове, друго дете 

ће обојити квадрате, треће дете-правоугаонике, а четврто-троугле). Игри се може дати 

такмичарски карактер, а победник је онај ко први исправно обоји све облике. 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 
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Слика 2.„Пронађи и обој све геометриске фигуре“ 

 

3. Распореди играчке 
 

Циљ игре: Разликовање боја и величине предмета и утврђивање појмова лево-десно.  

Дидактичка средства и материјали: Две картонске кутије, сто на коме су разнобојне 

коцке ииграчке у четири боје; бројевне карте. 

Ток игре: Деца седе у полукруг и васпитач тражи  од њих да подигну леву руку или десну 

руку, да кажу шта је у односу на њих лево, а шта десно. Затим захтева да играчке које се 

налазе на столу разврстају у две картонске кутије, али тако да све што је плаво и црвено 

пакују у кутију лево, а све што је жуто и зелено – у кутију на десној страин. Деци се 

поделе бројевне карте, а васпитач задржи пар од сваке карте. Потом васпитач подиже 

једну карту. Дете које иматакву карту прилази столу узима онолико играчака колико 

означава његова карта и распоређује их према боји у кутије лево или десно, према 

договору. Васпитач помаже, води разговор о боји предмета и о томе шта је лево, а шта 

десно. Ако дете правилно реши задатак добија онолико жетона колико предмета исправно 

распореди. Игра се наставља док на столу има играчака. Победник је онај ко је скупио 

највише жетона. На крају играју у колу и певају: „Хајд на лев, браца Стево, хајд на десно 

сека Персо, мало ја, мало ти, па ћемо се волети!“. (Четири корака лево, четири корака 

десно, онда по двоје окрет на лево, па затим на десно.) 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 
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4. Пчелице и цвеће 
 

Циљ игре: Развијање појма скупа, опажањеи разликовање боја и облика; развијање психо 

моторике. 

Дидактичка средства и материјали: Апликације цветова разних боја, беџеви за 

учеснике и игри са сличицом пчеле у боји апликација цветова. 

Ток игре: Апликације цветова распореде  се по соби , деца добијају своје беџеве и 

„летуцкају“зујаћи по соби, све док васпитачица не да знак  и каже „Свака пчелица нека 

лети своме цвету“! Тада „пчелице“ лете према цвету оне боје, које је и њихов беџ. 

„Пчелица“ која погреши, излази из наредне игре и стоји по страни. Игра се понавља, 

васпитач повремено мења положај цветова, што отежава игру и наводи их да размишљају, 

да упоређују боје и облике ида буду што бржии спретни. Тиме се доприноси развијању 

циљева ове игре. Игра може бити и такмичарска тако што се победником проглашавају 

„пчелица“ која се најпре окупе око свога цвета. Варијанта овеи игре могла би битиигра 

„Пронђи свој облик“. Уместо цветова распоређених по соби, стављају се слике 

геометриских фигура, што је погодније и захтевније за старију и средњу групу. 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 

  

 
Слика 3. „Пчелице и цвеће“ 

 

 

5. Упореди и одреди 
 

Циљ игре: Класификација по два својства: танко и дугачко, танко и кратко, кратко и 

дебело, дугачко и дебело. 

Дидактички материјал: Штапићи горе наведених својстава; сличице предмета. 
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Ток игре: Васпитач распоред децу у полукруг, испред њих на сто постави штапиће 

наведених својстава (која су врло изразита), различито обојене. Показује им све штапиће и 

пита какав је појединачно сваки штапић, најпре у погледу дужине, а затим дебљине. Деца 

одговарају пуном реченицом, наводећи и боју. На пример: „Плави штапић је танак, а 

зелени штапић је дебео“. После тога деца треба да наведу оба својства штапоћа, на 

пример: „Црвени штапић је дебео и кратак, а плави штапић је танак и кратак“ и тд. Игрица 

се понавља док сва деца не одговоре на неко питање. Затим васпитач захтева да деца у 

радној соби или дворишту покажу, именују неки предмет, објекат који има два или три 

дата својства. Деца седају за радне столов, добијају по комплет сличица предмета којима 

се могу приписати бар дба својства. Васпитач постабља питања типа:  

Шта је дебело и дугачко? 

Шта је дебело и кратко? 

Шта је танко и кратко? 

Шта је кратко и дугачко? 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

 
Слика 4. „Упореди и одреди“ 

 

 

6. Разврстај према броју ногу 
 

Циљ игре: Растављање скупова према кантитативним својствима,  развијање опажања и 

математичко-логичког мишљења. 

Дидактичка средства и материјали: Апликације животиња и човека, фланелограф. 

Ток игре: Васпитач поставља све апликације на фланелограф, провери да ли деца познају 

све животиње, позива их да именују редом све животиње и уоче колико која има ногу. 

Затим се разбрајалицом одреди редослед којим ће деца излазити испред фланелографа. 

Дете које изађе испред фланелографа узима једну апликацију и смештаје у један од 
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постављених кругова, изнад којих се налазе четири мала кружића или два малакружића. 

Ако животиња има четири ноге, поставиће је у круг изнад кога се налазе четири кружића, 

а ако живориња на апликаци има две ноге (или је то човек), ода апликацију смешта у 

други круг. Када дете исправно постави апликацију, остала деца потврђују исправност, 

дете одлази на место, а излази следеће. Игра траје док све апликације из првог скупа не 

поставимо у неки од два круга. Игра се може наставити тако што се ови подскупови 

растављају на нове подскупове, према неком критеријуму. На приме, скуп оних који имају 

две ноге може се раздвојити на подскупове оних који се крећу по земљи и оних који лете. 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

 

 
Слика 5. „Разврстај према броју ногу“ 

 

 

7. Нађи пар 
 

Циљ игре: Развијање појмаброја и повезивање са скуповима. 

Дидактичка средства:Бројевне карте и бројевне слике. 

Ток игре: Васпитач подели деци бројевне слике, а задржи бројевне картице. Васпитач 

бројевну карту да сва деца виде и списти је н сто. Деце, које има бројевну слику са исто 

толико сличица колико на бројевној карти иа кружића, излази и ставља своју картупоред 

васпитачеве бројевне карте, образујући пар. Н пример, ако је на васпитачевој карти било 

три кружића, дете ставља карту са три лептирића и броји; један лептирић, два лептирића 

три лептирића. 

Игра тече све док има карата код васпитача и код деце. Док се образују парови карата, 

дете увек именује број елемената скупа сличица и скупа крижића и броји их. 

1.Отежавање игре: Када дете спари своју картицу са картом васпитача из кутије поред 

стола узима онолико жетона колико је било сличица (или кружића) на карти, гласно 
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бројећи. 

2. Отежавање игре: Кад сложи карту на сто поред бројевне карте, дете удари оловком о 

сто (или неким другим удараљком) онолико пита колико је означено на бројевној или 

карти са сличицама. 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

 
Слика 6. „Нађи пар“ 

 

8. Низови логичких блокова 
 

Циљ игре: Ређаање скупова у растуће низове на основу броја елемената (без бројања). 

Дидактичка средства: Логички блокови. 

Ток игре: Васпитач стави пред децу логичке блокове и предложи да деца за истим столом 

издвајају само скупове малих блокова истог облика, а различитих боја. Тада праве низове 

(васпитач на фланелографу то исто чини са апликацијама): у првом делу је један облик, у 

сваком следећем један блок више, сви исте боје у истом реду, док не дођемо до броја који 

смо унапред одредити. 

  
Слика 7. „Низови логичких блокова“ 
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Васпитач проверава низове на сваком столу; ако има грешака, подстиче децу да се сама 

коригују. Васпитач може да смисли извесна отежавања. Док деца жмуре, васпитач уклони 

један члан низа, остале члановеу низу помери тако да нема празнине између њих, или 

испремеће чланове низа, а онда им казе да отворе очи и погоде који члан недостаје у низу 

или који чланови треба да промене место да би ово био низ. 

Напомена: Деца могу правити низове од разних примера: кликера, 

аутића,коцкица,штапоћа, разних апликација,каменчића,лишћа,плодова итд.Исто тако, се 

могу правити и опадајући низови. 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика 

 

9. Ко пре циљу 
 

Циљ игре: Утврђивање појма геометриских фигура у равни; повезивања скупа и бројања; 

развијање стрпљивости. 

Дидактичка средства: Картонска табла величине 30cmx30cm (као на слици); четири 

жетона облика круга, квадрата, троугла и правугаоника и коцка на чије су четири стране 

нацртани од један од четири кружића, а две празне стране су обојене црвено, односно 

зелено. 

Ток игре: Васпитач подели групу уекипе по четири играча. Свака екипа добија комплет за 

игру. Разбрајањем се одреди редослед играча и фигура које добијају. Играчи заузимају 

своја места и игра почиње: ако играч добије , при бацању коцке, страну са кружићима, 

игра толико поља у одређеном смеру колико је било тачака на горњој страни коцке; ако 

добије зелен упразну страну има право на још једно бацање, а ако добије црвену страну, 

уколикоје већ изашао на поље, враћа се за једно место, а уколико није изашао, предаје 

коцку следећем играчу. Победник је онај играч који први стигне на циљ,у сваку кућицу, а 

као награду добија беџ или медаљон са геометриском фигуром с којом је победио (или 

нешто друго што би било деци интересантно). 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 
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Слика 8. „Ко пре циљу“ 

 

10. Пронађи све кругове 
 

Циљ игре: Неговање истрајности, упорности; развијање логичког мишљења;развијање 

појма круга. 

Дидактичка средства: Игровни листићи са нацртом скривалицом; разне геометриске 

фигуре истог облика, а различитих величина, једне преко других. 

Ток игре: Васпитач подели игровне листиће сваком детету. На листићу је издвојена и н 

пронађу и обоје све фигуре те врсте (у овом случају кругови) и одреди њихов тачан број, 

који може бити назначен тачкицама. Игра може бити такмичарског карактера. На крају 

игре васпитач проверава сваки листић и анализира га заједно са децом, указујући на 

евентуалне прописте. 

Извор:Шамић, Г. (2000).  Игром до математике. Шабац: Графика. 
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Слика 9. „Пронађи све кругове“  
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ПРЕДШКОЛСКИ СМЕР 
 

Студент: Миљана Милић 
 

1. Монтесори презентација розе куле 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: формирање појмова 

величине као и визуелно распознавање тродимензионалне величине, препознавање везе 

између величине и масе, прављење низа серијацијом, тачност и концентрација, припрема 

за развијање почетних математичких појмова. 

Материјал: десет коцки розе боје које се међусобно разликују по томе што се обим коцке 

повећава за 1цм од најмање коцке странице 1цм до највеће чија је страница 10цм. 

Опис игре: Розе кула је међу омиљеним Монтесори материјалима. Деца распоређују коцке 

по величини на следећи начин: донеси једну простирку и ставе је на под. Доносе 

појединачно коцке јер је то важно због уочавања димензија. Један део простирке треба да 

остане празан за изградњу куле. Највећа коцка се ставља прва. Упоређујући међусобне 

величине дете проналази следећу коцку и ставља је на предходну водећи рачуна да буде 

стављена на средини. Устаје када је саграђена кула, обилзи и визуелно проверава редослед 

коцака. Да би потврдио исправан редослед поравна две стране ивице свих коцака тако да 

се налазе у истом нивоу. Овако добијеној фигури одговара најамање коцка која се провуче 

по слободним ивицама. Даље дете узима картице са бројевима и квадратима розе боје у 

одговарајућим величинама (странице од 1цм до 10цм). Узима коцку по коцку и ставља на 

картице ређајући у низ од 1 до 10. Изговара бројеве на срском а затим и на енглеском 

језику. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

2. Монтесори презентација вретена 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: упознавање и 

учвршћивање појма о количини, стварање сазнања о томе да количине настају од 

бројности елемената, упознавање са значењем нуле, формирање скупа са задатим бројем 

елемената. 

Материјал: Дрвена кутуја подељена на 10 одељака. На унутрашњим зидовима одељка 

иписани су бројеви од 0 до 9. Штапићи су распоређени по количини тј.броју. 

Опис игре: Дете просипа штапиће и поново их враћа у почетно стање. Дете чита наглас 

бројеве исписане на зидовима преградака. Пребројава штапиће и ставља их у одговарајући 

преградак један по један проверавајући да ли је пребројао тачно онолико колико показује 
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број на преградку. Исто поступа са свим штапићима. Када поређа све штапиће враћа 

ствари на место. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

3. Игра возића 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: упознавање и 

утврђивање појмова просторних релација испред, иза, лево, десно, као и бројева и радних 

бројева. 

Материјал: столице, натписи и картице са бројевима до 10. 

Опис игре: деца узимају столице и ређају их једну иза друге. Обележавамо их бројевима 

од 1 до 10 редом. Деца извлаче карте са бројевима, траже столицу са одговарајућим бројем 

и седају на њу. Одговарају на питања васпитача који су број извукли који је број столица 

на којој седе. Који број је испред а који иза њих, који је друг испред а који иза њих, ко 

седи на првој столиси, ко седи на трећој… Певамо сви заједно неколико песмица, деца 

замишљају да путују, обично на море. Када се заврши песмица, додају још по једну 

столицу, тако да су сад парови столица поређани један иза другог и обележени бројевима, 

први у реду си 1 и 2, други 3 и 4 и тако даље. Деца помешају картице и поново извлаче и 

седају на столице. Васпитач поставља питања ко седи лево, а ко десно, који пар деце је 

испред а који иза одређеног пара и питања као у првом делу игре. Након питања поново 

певамо песмице. Понекад једно дете буде кондуктер па проверава да ли је свако сео на 

право место. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

4. Игра у кухињици: воћна салата 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: формирање скупова са 

задатим бројем елемената, придруживање елемената 1 на 1, додавање за још један, који 

број је већи, мањи, за колико. Формирање скупова по задатим карактеристикама (број 

јабука, јагода). Класификовање воћа по боји. 

Материјал: пластичне тацне, шољице, шерпице, гумено воће у тегли (10 јабука, 10 јагода, 

10 помаранџи, 10 банана, 10 боровница, 10 гроздова). 

Опис игре: Једно или двоје деце глуме кувара, једно је конобар а остали су гости. Гости 

траже рецимо две кафе или један сладолед, пет колача. Конобар пренесе кувару 

поруџбину, он припреми и конобар поново донесе гостима. Када заврше са „јелом“ 

конобар тражи новац, пребојава (кобајаги) и враћа кусур. Васпитач поставља захтев да му 

се спреми воћна салата од разног воћа. Деца доносе једну посуду са различитим воћем. 

Питам прво од ког све воћа су ми спремили салату. Деца набрајају: јабука, банана, јагода, 

наранџа… Колико сте ми јабука ставили? Деца пребројавају и говоре број. Колико има 

банана? (Пребројавају и говоре број)… Хајде сада донесите ми компот од 6 јабука. Једно 

од деце доноси посуду са траженим бројем јабука. Донесите и мом другу томи компот али 
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од 4 јабуке. У чијем компоту има више јабука? (У твом). Настављамо игру са различитим 

захтевима васпитача или гостију. На крају игре сакупљамо посуђе и воће, враћамо на 

место. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

5. Игра у кутку за улепшавање (фризерски кутак) 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: Формирање скупова по 

предметима (шналица, гумица), пребројавање елемената. Класификовање скупова по 

величини, боји, облику, пребројавање елемената, класификовање предмета у одговарајућу 

фиоку (када враћају ствари на место). 

Материјал: У четири фиоке се налазе реквизити за ову активност и игру. У првој фиоци 

су гумице и шналице, у другој виклери, четке, чешљеви и фен. У трећој фиоци су разне 

Опис игре: капе, качкети и перике а у четвртој рукавице и каишеви. 

Опис игре: Неколико деце се игра у фризерском кутку. Једно или двоје деце су „фризери“ 

а остало су муштерије. У току иге прилазим деци и постављам питања везана за реквизите 

које користе. Колико шналица си ставила Види? Које боје су гумице на Милициној 

кикици. Колико има виклера у фиоци? Када деца заврше игру треба да врате ствари на 

место и да их класификују по кутијама и фиокама. Шналице стављају у једну, гумице у 

другу кутију. Кажем деци да развстају у неколико кутија бо бојама шналице па затим 

пребројавају колико има розих шналица, колико црвених, плавих и упоређују којих има 

више, највише. Затим удружују шналице свих боја и пребројавају колико их има упупно. 

Исто понављамо и за гумице. Питам их у којој по реди фиоци треба да спакују капе, где 

стоје виклери? Која фиока је изнад фиоке са феном, а која испод? Шта стоји у првој а шта 

у последњој фиоци? 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

6. Аритметички штапови и бројеви 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: препознавање количина, 

упоређивање бројева и количина, мерење дужине 

Материјал: 10 дрвених штапова издељених на црвена и плава поља. Најкраћи штап је 

црвен и он је 10цм дужине, следећи црвено – плави има 20цм, сваки следећи је дужи за 

10цм а најдужи је 100цм односно 1м. 

Основни циљ овог Монтесори материјала је упознавање и препознавње бројева и њихово 

упоређивање са количином, односно дужином. Када деца упознају ову сврху материјала 

могу да приступе и даљим вежбама, као што је рецимо мерење дужине. А најкраћи штап је 

10цм а најдужи 100цм. Деца могу да употребљавају ове мере а могу да користе и бројеве 

једанштап као мерну јединицу (штап од 10цм вреди 1, 20цм вреди 2 итд.) 

Опис игре: Може се мерити дужина, ширина, висина стола. Деца постављају штап, или 

штапове на сто или од пода до висине стола и пребројавају колико делова има. Могу 
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мерити приближну висину својих другова, дужину учионице, раздаљину од једне до друге 

тачке. Могу такође упоређивати измерене дужине и величине по налогу васпитача. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

7. Мокро пресипање 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: упознавање појма литар, 

децилитар, појма запремине. 

Материјал: посуде, мерице од 1дл, 1л, више посуда са обележеним мерама на 5цл и 

2,5цл, вода. 

Основни сиљ овог материјала је вежбање прецизности, усмеравње пажње и 

концентрације, као и савладавање вештине пресипања течности без просипања. 

Опис игре: Када деца савладају вештину пресипања течности, могу са упознати са појмом 

литар и децилитар уз помоћ обележавања мерице и пресипања у две или више посуда са 

обележеним мерама (центилитрима, децилитрима). Деца уочавају да 1 дл може да се 

подели у две посуде по 5цл, да четири посуде које садрже течност од 2,5цл могу да се 

преспу у мерицу од 1дл. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

8. Хоки – поки покретна игра 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: коришћење појмова 

испред, иза, унитра, споља, лево десно кроз песму и игру. 

Материјал: музика, песма „Хоки – поки“. 

Опис игре: деца формирају круг држећи се за руке. Пусте руке и скушајући песму „Хоки – 

поки“ изводе покрете по стиховима. Уколико имају проблема при одређивању леве и 

десне стране у току првог извођења игре, обележава се једна рука (десна) везивањем 

трачице. Када савладају и препознају леву и десну страну скида се трачица. 

Хоки – поки 

Стави леву руку, онда склони је 

Стави леву руку, онда мрдај је, (стављају леву руку унутар круга и склањају је) 

Играј хоки – поки и окрени се (окрећу се око себе) 

И то је све! (поклоне се или пљесну рукама). 

Стави десну руку,онда склони је 

Стави десну руку, онда мрдај је, 

Играј хоки – поки и окрени се 

И то је све! 

Стави леву ногу, онда склони је, 

Стави леву ногу онда мрдај је, 

Играј хоки – поки и окрени се, 

И то је све! 

Стави десну ногу, онда склони је, 

Стави десну ногу онда мрдај је, 
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Играј хоки – поки и окрени се, 

И то је све! 

Стави леви бок, онда склони га, 

Стави леви бок онда мрдај га, 

Играј хоки – поки и окрени се, 

И то је све! 

Стави десни бок, онда склони га, 

Стави десни бок онда мрдај га, 

Играј хоки – поки и окрени се, 

И то је све! 

Стави главу, онда склони је, 

Стави главу, онда мрдај је, 

Играј хоки – поки и окрени се, 

И то је све! 

Стави целог себе, онда склони се, 

Стави целог себе онд мрдај се, 

Играј хоки – поки и окрени се 

И то је све! 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

9. Израда модела геометријских тела 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: конструкција 

геометријских тела, пепознавање облика и величина. 

Материјал: чачкалице, пластелин 

Опис игре: на столу се налазе чачкалице и пластелин. Васпитач показује деци како могу 

да направе модел коцке спајањем чачкалица уз помоћ пластелина. Деца праве овај модел. 

Након тога васпитач даје задатак да направе квадар, али им не демоснстрира начин на који 

то треба да ураде. Уколико им је након 5 минута потребна помоћ или је затраже, васпитач 

предлаже и даје нструкције не нудећи готова решења. Након тока праве квадрат, троугао, 

правоугаоиник, ромб и фигуре по њиховој жељи. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

10. Монтесори презентација геометријска тела 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: упознавање са 

геометријским фигурама и њиховим међусобним односом. 

Материјал: Ово дидакичко средство или монтесори материјал како га ми називамо 

садржи 10 геометријских фигура обојених у плаво: лопта, коцка, ваљак, квадар купа, 

елипсоид, јаје, тетраедар, призма, четвроространа пирамида, 3 постоља за фигуре лопта, 

јаје и елипсоид.. 
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http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/
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Опис игре: Деца могу да узимају по три фигуре или више, проналазе одговарајуће слике 

ових геометријских фигура, стављају у низ испод одговарајуће фигура, као и слике 

предмета из живота које су тих облика и њих стављају такође у низ испод одговарајуће 

фиргуре. Именују геометријске фигуре, препознају предмете на слици које су датог 

облика као и фигуре. Даље могу градити са фигурама јер рецимо квадар и коцка, као и 

четворострана пирамира имају основу једнаких страница, док ваљак и купа имају кружну 

страницу једнаког обима. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

Студент: Гордана Миланков 
 

1. Скуп-груписање предмета класификација 
 

Опис игре: У кутији где се налазе разни геометријски облици потребно је да издвоје 

црвене кругове(боја,облик),све мале геометријске фигуре жуте боје (величина,боја)велике 

троуглове (облик,величина).  

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 

 

2. Серијација 
 

Опис игре: Поређани су аутомобилчићи разних величина први задатак:поређати од већих 

ка мањим,а други од мањих ка већим. 

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 

 

3. Слагалица за упаривање 
 

Опис игре: На једном делу се налази број на другом одговарајући број симбола. Слагалица 

се упарује са бројем и бројем одговарајућих симбола тако да се добије тачно решење.  

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/
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4. Прављеље бројева од конструктор елемената 
 

Опис игре: Поређају се коцке у облику бројева 1-10 и поредс сваког броја треба да се 

стави контруктори истог облика у том броју који је задат. 

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 

 

5. Поређење облика 
 

Опис игре: На пример, нека у учионици потраже правоугаонике као што су прозор, врата, 

књиге, полице, ормарићи. Затим помозите деци да упореде њихове величине. Врата су 

већа од ормарића. Ормарић је већи од књиге, али су сви они правоугаоног облика. 

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 

 

6. Пронађи 5 разлика по којима се разликују ове две слике 
 

Опис игре: На папиру су приказане слике дветова у саксији потребно је да деца заокруже 

пет разлика на сликама  

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 

 

7. Релације 
 

Опис игре: На папиру су нацртане рибе које пливају,горе/доле,лево/десно, потребно је 

рибе које пливају десно обојити зелено,лево црвено,горе плаво,а доле жуто.  

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 
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8. Разликовање дводимензионалних од тродимензионалних 

облика 
 

Опис игре: Објасните деци разлику између дводимензионалних облика (који леже у 

равни) као што је лист папира и тродимензионалних (чврстих) облика као што је књига. 

Овако сложене математичке концепте можете да приближите предшколцима кроз 

неколико интересантних активности. Сакупите тродимензионалне предмете као што су 

конзерве, картонске кутије и лоптице и заједно са малишанима направите макету. Деца 

могу да употребе цилиндричне предмете (ролне од тоалет папира) за стабло дрвета, 

округле предмете (лоптице) за крошњу дрвета и правоугаоне (кутије од пахуљица) за 

зграде. Затим именујте оно што сте направили, пребројте облике које сте користили и 

осмислите додатне елементе за макету. Такође деца могу да умоче лименке или чаше у 

различите боје и направе њихов отисак на папиру. Тако ће тродимензионални предмет 

који су користили постати дводимензионалан. 

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 

 

9. Однос између један и много-уз употребу речи један,монго,ни 

један,по један,више,мање 
 

Опис игре: На столу се налазе играчке коке и пилића који су прекривени.Деца седе у 

полукругу око тог стола а васпитач открива ове играчке и поставља питаања,Шта је 

ово?Показују играчку коке.Колико кока има (једна) ко је још са коком (пилићи) и одговор 

који треба да науче је једна кока и много пилића. Затим даје једном детету у руку једно 

пиле и пита осталу децу колико пилића има у његовој руци'правилан и одговор једно пиле, 

а на столу има једна кока и много пилића.  

Извор: https://issuu.com/kreativnicentar/docs/predskolac_u_svetu_matematike_issuu 

 

10. Скупови 
 

Опис игре: Седимо у полукругу и деца треба да наброје елементе који чине скуп предмета 

који се налазе у њиховој соби(столице,орман,телевизор играчке...)Затим ће васпитач 

питати да ли припадају предмети који се налазе ван учионице њиховој соби. Деца би 

требало да наведу да у том нашем скупу припадају сам ствари које се налазе у њиховоој 
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соби и поново ћемо избројати и уведети да тај предмет који није у нашој соби односно 

скупу не припада томе.  

Извор:http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-

predc5a1kolce1.pdf 

 

Студент: Ђурић Милана 
 

1. Колико чега има 
 

Циљ игре: Уочавање и разликовање геометријских фигура и упоређивање са предметима 

сличних облика, упоређивање скупова; придруживање скупова. 

Дидактички материјал: Цртеж неког објекта састављеног искључиво од геометријских 

фигура; фломастери. 

Ток игре: Васпитач подели деци по један цртеж и фломастере, укаже на састав слике. 

Свако дете треба да уочи све квадрате као делове слике, да их обоји црвено и да у 

квадратиће, поред квадрата, нацрта онолико тачкица колико квадрата има на приложеној 

слици. Исто то треба да учини за првавоуганике, троугле и кругове, с тим што 

правоугаонике боји плаво, троугле зелено и кругове жуто. Деци треба указати да се неке 

фигуре налазе једна преко других и да и такве фигуре треба узети у обзир. На пример, на 

слици прозора могу се уочити два правоугаоника и један квадрат. 

Варијанта 1.  

Унапред се зада број квадрата, број правоугаоника, троуглова и кругова у последњој 

колони на слици и врста слике коју треба направити од геометријских фигура ( кућа, брод, 

авион, робот, воз ), а деца, на основу тога, праве слику. 

 

http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-predc5a1kolce1.pdf
http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2014/10/radni-listovi-za-predc5a1kolce1.pdf
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Izvor: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

2. Шта је плитко, а шта дубоко 
 

Циљ игре: Развијање појмова плитко-дубоко 

Дидактичка средства: Карте величине 5x10 цм2 са сликама посуда и објеката који имају 

атрибут плитко или дубоко. 

Ток игре: Деца седе у полукругу, васпитач ставља карте на сто, лицем окренуте столу и 

узима по једну карту, подиже је и окреће према деци с питањем да ли је то што виде на 

слици плитко или дубоко. Деца одговарају, коментаришу, коригују једни друге. Игра траје 

док се не покажу све карте. Деца затим износе нека своја запажања о плитком и дубоком. 

Васпитач захтева од сваког детета да у просторији пронађе бар по један предмет са једном 

од ових особина: плитко или дубоко. 

 

Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 
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3. Кутија сваштара 
 

Циљ игре: Опажање, разликовање и издвајање појединих својстава предмета: величина, 

боја, облик, употреба. 

Дидактички материјал: Већа картонска кутија обложена папиром на коме су исцртане 

разне играчке и предмети којима се деца слиже, обојени јаким бојама; у кутији су 

предмети и играчке разних величина, боја, облика и намене. 

Ток игре: Деца су окупљена око кутије и васпитач каже да се у кутији налази свашта, зато 

ћемо је звати ,, кутија сваштара’’ , а може и другачије ако деца смисле и дају неко 

прикладно име. Затим васпитач питањима покушава  да побуди њихову знатижељу и и 

нтересовање, шта се то налази у кутији.  

Када је заинтересовао децу, васпитач узима једну лопту и баца је једном детету. Дете које 

ухвати лопту враћа лопту васпитачу, прилажи кутији, узима један предмет из ње и описује 

га: какав је по величини, по облику, по боји и чему служи. На пример, дете је узело меду; 

рећи ће да је меда велики ( васпитач га пита да покаже још неке велике ствари у соби или 

ван собе , рећи ће да је меда жут или смеђ, показаће још неке ствари из собе које су исте 

боје, описаће нека важнија својства предмета и рећи чему служи тај меда и шта још има 

сличну намену. 

Разговор се истовремено води са целом групом, уважавају се примедбе идопуне сваког 

детета. Меда се, затим, ставља на сто, а васпитач лоптом бира друго дете, понављајући ток 

игре све док се не исцрпи садржина кутије и док траје интересовање за игру. Истовремено, 

може се вршити класификација, груписање предмета по величини ( на велике и мале ), по 

боји, по облику и намени. Сличне игре се могу организовати и у слободном простору, у 

дворишту или парку.  

Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

4. Танграм 
 

Танграм је стара кинеска игра која је веома моћно средство за развој математичко-

логичког мишљења. 

Дидактички материјал: Квадрат странице 10цм од картона исече се на 7 делова 
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Ток игре: Деца седе за столовима. Свако дете добије све делове картонског квадрата, 

сложене у један коверат. Васпитач објасни задатак, да свако дете од добијених делова 

направи неку фигуру: 

а) По жељи, 

б) Према датој скици 

Ако се деца први пут сусрећу са овом игром, васпитач ће урадити један пример на 

фланелографу уз упутство да се делови могу додиривати само ивицама, а не смеју се 

преклапати. Ово је игра за најстарију групу, док за средњу групу захтев се 

поједностављује, довољно је да из делова поново сложе квадрат. 

На крају игре се бира најуспешнија фигура. 

 

Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

5. Бројеви трче 
 

Циљ игре: Увежбавање бројања, развијање спретности и сналажљивости. 
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Ток игре: Деца се поделе у колоне по шест до седам такмичара. Када васпитач изговори 

неки број од један до седам, деца у свакој колони се пребројавају и деца са тим редним 

бројем трчи око своје колоне надесно и поново стаје на своје место. Колона чији такмичар 

први стигне на своје место добија два жетона ( поена), а колона чији такмичар други 

стигне на циљ добија један поен. Затим васпитач изговара неки други број и игра се 

понавља све док сви бројеви не истрче бар један круг, а може и дуже, ако за то има 

интересовања. 

На крају, свака екипа преброји своје жетоне, а победник је она екипа која сакупи највише 

поена. 

Напомена: У току игре васпитач мења смер оптрчавања лево или десно и бројеве 

такмичара прозива без неког реда.  

Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

6. Чик погоди, шта се мери 
 

Циљ игре: Утврђивање појма мере и мерења величине; мерни апарати. 

Дидактичка средства: Картончићи 8x5цм2 на којима су слике разник артикала: воће, 

поврће, месо, млеко, млечни производи, уље, трака, платно, даске, итд.. ( за свако дете по 

2-3 картончића ); ( 10x10 цм2 ) са сликом мерних апарата и мерних јединица. 

Ток игре: Васпитач подели деци по 2-3 картончића са сликом артикла који се могу 

мерити, а за себе остави веће картончиће са сликама инструмената за мерење и мерних 

јединица. Деца седе у полукругу, пред собом држе своје карте и прате шта ради и говори 

васпитач. 

Кад васпитач подигне и покаже деци карту са сликом кућне ваге и пита: ,, Шта је ово и 

шта се овим мери? ’’, деца треба да подигну карту са сликом одговарајућег артикла, а 

једно од њих, које је подигло исправну картицу, одговара на постављено питање. Остала 

деца допуњују одговор. Кад васпитач  подигне  слику тега од 1 кг, или посуде од једног 

литра, или метарског штапа, деца подижу слике оних артикала чија се мера изражава 

датом мерном јединицом, опет једно од деце које је подигло исправну картицу , има 

прилику да одговара, нпр да је 1 кг мерна јединица за масу ( мада је одомаћено рећи  да је 

кг мера за тежину, што није исправно, али се и она овом ступњу мора увек инсистирати на 

прецизности ), да је један литар јединица за мерење запремине течности, да је 1м мерна 

јединица за мерење дужине ( ширине, висине и дубине). Игра се наставља док васпитач не 

утроши све своје карте, али се може поновити више пута, уз инсистирање да деца 

правилно именују величине и јединице којима се оне изражавају.  
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Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

7. Игра асоцијације 
 

Циљ игре: Формирање и утврђивање појмова: високо-ниско, дубоко-плитко, дебело-

танко, искључиво мисаоним операцијама. 

Ток игре: Претпоставља се да су деца у некој претходној игри, манипулишући 

предметима, сликама, апликацијама и сл. Интуитивно схватила појмове високо-ниско, 

дугачко-кратко, плитко-дубоко, дебело-танко. То нам даје могућност да упражњавамо 

дидактичке игре које представљају виши степен апстраховања димензија јер се искључује 

тактилна и визуелна перцепција. То захтева од деце већи умни напор, што повољно утиче 

уопште на њихов интелектуални развој, на мисаоне операције: анализе, диференцијације, 

апстракције, аналогије, генерализације. Такве дидактичке игре су игре асоцијације. 

Прва игра: Допуни- деца седе у полукругу и пажљиво слушају и прате шта васпитач каже 

да би допунили његову реченицу. 

Васпитач: Високо је, високо је... 

Деца: Дрво, електрични стуб, солитер, небо... 

( Васпитач их подстиче да наведу што више појмова чије је обележје- високо. 

Васпитач: Ниско је, ниско је.. 

Деца: Трава, цвеће, столица.. 

Васпитач: Дубоко је, дубоко је.. 

Деца: Море, језеро, река, бунар.. 

Васпитач: Плитко је, плитко је 

Деца: Барица, поточић, тањир... 

Васпитач: Дебело је, дебело је.. 

Деца: Дрво, буре, свиња, књига... 

Васпитач: Танко је, танко је.. 

Деца: Оловка, свеска, хаљина..  
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Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

8. Нађи пар 
 

Циљ игре: Развијање појма броја и повезивање са скуповима 

Дидактичка средства: Бројевне карте и бројевне слике. 

Ток игре: Васпитач подели деци бројевне слике, а задржи бројевне карте. Васпитач 

подиже бројевну карту да сва деца виде и спусти је на сто. Дете, које има бројевну слику 

са исто толико сличица колико на бројевној карти има кружића, излази и ставља своју 

карту поред васпитачеве бројевне карте, образујући пар. На пример, ако је на васпитачевој 

карти било три кружића, дете ставља карту са три лептирића и броји: један лептирић, два 

лептирића, три лептирића. 

Игра тече све док има карата код васпитача и код деце. Док се образују парови карата, 

дете увек именује број елемената скупа сличица  и скупа кружића и броји их. 

1.Отежавање игре: Када дете спари своју карту са картом васпитача из кутије поред 

стола узима онолико жетона колико је било сличица ( или кружића) на карти, гласно 

бројећи. 

2.Отежавање игре: Кад сложи карту на сто поред бројевне карте, дете удари оловком о 

сто или неком другом удараљком, онолико пута колико је означено на бројевној или карти 

са сличицама. 

Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

9. Геометријски квиз 
 

Циљ игре: Утврђивање и проверавање усвојених знања о геометријским фигурама; 

развијање  способоности концентрације, брзине реаговања и развијање интелектуалних 

способности. 

Дидактички материјал: Картонска табла 30x30цм2, подељена на девет једнаких делова, 

у сваком квадрату уписан је некакав захтев или питање; преко сваког квадрата  закачен је 

квадрат исте величине на којем је нацртана и обојена нека геометријска фигура. 
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Ток игре: Васпитач подели групу у две екипе, ,,Круг’’ и ,, Троугао ’’ ; оне заузимају места 

на извесном растојању једна од друге. На једнаком растојању од обе екипе поставља се 

картонска табла. Разбрајалицом: ,, Један, два,..., десет, изашао млад Месец и његова 

сестрица Даница’’, одредимо која екипа прва открива поље ( квадратић), после чега то 

чине наизменично. 

Када екипа открије поље, нпр. Плави троугао, васпитач скида тај квадратић и прочита 

питање ( захтев) који се налази испод њега, на које екипа одговара у одређеном 

временском интервалу. Жири проверава одговор. Уколико је одговор тачан или захтев 

испуњен, екипа добија један или два поена ( жетона ) , према тежини задатка. У 

супротном, друга екипа има право да ,, заради ’’  поене пре него што открије своје поље и 

добије поене и за то. Васпитач подстиче обе екипе, бодри их и мотивише у извршавању 

захтева. Када је последње поље откривено и дат одговор, екипе пребројавају своје зетоне и 

проглашава се победник. Чланови победничке екипе ухвате се за руке, образују своју 

фигуру, ( круг или троугао ) и певају  песмицу: 

На троуглу три су угла 

три странице- ко три друга, 

Стоје увек скупа, сретно,  

Да провериш можеш спретно,  

Или 

Круг- то је прича права, 

Додаш мали, ето глава. 

Нема стране, угла нема 

Зато увек сам ту дрема 

( С. Аранђеловић ) 

Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

10. Пронађи све кругове 
 

Циљ игре: Неговање истрајности, упорности; развијање логичког мишљења; развијање 

појма круга. 
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Дидактичка средства: Игровни листићи са нацртаном скривалицом; разне  геометријске 

фигуре истог  облика, а различитих величина, једне преко других. 

Ток игре: Васпитач подели игровне листиће сваком детету. На листићу је издвојена и 

обојена она геометријска фигура у овом случају круг која се тражи. Задатак је да се 

пронађу и обоје све фигуре те врсте у овом случају круговни и одреди њихов тачан број, 

који може бити назначен тачкицама. Игра може бити такмичарског карактера. На крају 

игре васпитач проверава сваки листић и анализира га заједно са децом, указујући на 

евентуалне пропусте. 

Izvor:Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача 

 

Студент: Милана Шупица 
 

1. Баци коцку и број! 
 

Ова игра омогућава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је спремно, 

сабира. Нацртајте детету неколико великих бубамара с великим тачкама на крилима. Нека 

свака бубамара има различити број тачки на себи. 

Овако се игра: Дете баца коцкицу, а број који добије означава број тачкица на бубамари 

које ће прекрити чеповима (или кружици́ма из неке друге друштвене игре попут цице). 

Циљ је да пре противника прекрије све тачкице на својим бубамарама. Ако су му остале, 

нпр. 2 тачкице, мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за 

себе редоследом који се договоре. 

Дете ће играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према узорку тачкица 

на коцкици. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/  

 

2. Бинго с коцкицама за друштвене игре 
 

Картице за овај бинго можете одштампати или ручно написати па исећи. Правила су иста 

као и код “обичног”, осим што се бројеви не извлаче него се баца коцкица за друштвене 

игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке вештине као што су бројање и 

препознавање бројеве од 1 до 6. 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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Дакле, игра се тако да се баца коцкица, а добијени број с коцкице се покрива на 

картицама. Ову игру може играти цела предшколска група, мала група деце, али и једно 

дете. За онога ко први покрије све бројеве на картици можете смислити симболичну 

награду – у следећем кругу носи круну победника или нешто слично. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/  

 

3. Бројеви и бројање у чашама 
 

Ево још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити бројати. Без 

обзира на тренутне математичке способности, биће ово сјајна прилика за вежбање бројања 

наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредности. 

Требаће вам 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 сламки или 

штапића, и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1, 2, 3, 

4…) те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем 

стави тачно онолико колико сламки на њој пише 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/  

 

4. Израда модела геометријских тела 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: конструкција 

геометријских тела, пепознавање облика и величина. 

Материјал: чачкалице, пластелин 

Опис игре: на столу се налазе чачкалице и пластелин. Васпитач показује деци како могу 

да направе модел коцке спајањем чачкалица уз помоћ пластелина. Деца праве овај модел. 

Након тога васпитач даје задатак да направе квадар, али им не демоснстрира начин на који 

то треба да ураде. Уколико им је након 5 минута потребна помоћ или је затраже, васпитач 

предлаже и даје нструкције не нудећи готова решења. Након тока праве квадрат, троугао, 

правоугаоиник, ромб и фигуре по њиховој жељи. 

 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/  

 

5. Аритметички штапови и бројеви 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: препознавање количина, 

упоређивање бројева и количина, мерење дужине 

Материјал: 10 дрвених штапова издељених на црвена и плава поља. Најкраћи штап је 

црвен и он је 10цм дужине, следећи црвено – плави има 20цм, сваки следећи је дужи за 

10цм а најдужи је 100цм односно 1м. 

Основни циљ овог Монтесори материјала је упознавање и препознавње бројева и њихово 

упоређивање са количином, односно дужином. Када деца упознају ову сврху материјала 

могу да приступе и даљим вежбама, као што је рецимо мерење дужине. А најкраћи штап је 

10цм а најдужи 100цм. Деца могу да употребљавају ове мере а могу да користе и бројеве 

једанштап као мерну јединицу (штап од 10цм вреди 1, 20цм вреди 2 итд.) 

Опис игре: Може се мерити дужина, ширина, висина стола. Деца постављају штап, или 

штапове на сто или од пода до висине стола и пребројавају колико делова има. Могу 

мерити приближну висину својих другова, дужину учионице, раздаљину од једне до друге 

тачке. Могу такође упоређивати измерене дужине и величине по налогу васпитача. 

 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

79 
 

 

 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

6. Игра у кутку за улепшавање (фризерски кутак) 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: Формирање скупова по 

предметима (шналица, гумица), пребројавање елемената. Класификовање скупова по 

величини, боји, облику, пребројавање елемената, класификовање предмета у одговарајућу 

фиоку (када враћају ствари на место). 

Материјал: У четири фиоке се налазе реквизити за ову активност и игру. У првој фиоци 

су гумице и шналице, у другој виклери, четке, чешљеви и фен. У трећој фиоци су разне 

капе, качкети и перике а у четвртој рукавице и каишеви. 

Опис игре: Неколико деце се игра у фризерском кутку. Једно или двоје деце су „фризери“ 

а остало су муштерије. У току иге прилазим деци и постављам питања везана за реквизите 

које користе. Колико шналица си ставила Види? Које боје су гумице на Милициној 

кикици. Колико има виклера у фиоци? Када деца заврше игру треба да врате ствари на 

место и да их класификују по кутијама и фиокама. Шналице стављају у једну, гумице у 

другу кутију. Кажем деци да развстају у неколико кутија бо бојама шналице па затим 

пребројавају колико има розих шналица, колико црвених, плавих и упоређују којих има 

више, највише. Затим удружују шналице свих боја и пребројавају колико их има упупно. 

Исто понављамо и за гумице. Питам их у којој по реди фиоци треба да спакују капе, где 

стоје виклери? Која фиока је изнад фиоке са феном, а која испод? Шта стоји у првој а шта 

у последњој фиоци? 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/  
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7. Игра у кухињици: воћна салата 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: формирање скупова са 

задатим бројем елемената, придруживање елемената 1 на 1, додавање за још један, који 

број је већи, мањи, за колико. Формирање скупова по задатим карактеристикама (број 

јабука, јагода). Класификовање воћа по боји. 

Материјал: пластичне тацне, шољице, шерпице, гумено воће у тегли (10 јабука, 10 јагода, 

10 помаранџи, 10 банана, 10 боровница, 10 гроздова). 

Опис игре: Једно или двоје деце глуме кувара, једно је конобар а остали су гости. Гости 

траже рецимо две кафе или један сладолед, пет колача. Конобар пренесе кувару 

поруџбину, он припреми и конобар поново донесе гостима. Када заврше са „јелом“ 

конобар тражи новац, пребојава (кобајаги) и враћа кусур. Васпитач поставља захтев да му 

се спреми воћна салата од разног воћа. Деца доносе једну посуду са различитим воћем. 

Питам прво од ког све воћа су ми спремили салату. Деца набрајају: јабука, банана, јагода, 

наранџа… Колико сте ми јабука ставили? Деца пребројавају и говоре број. Колико има 

банана? (Пребројавају и говоре број)… Хајде сада донесите ми компот од 6 јабука. Једно 

од деце доноси посуду са траженим бројем јабука. Донесите и мом другу томи компот али 

од 4 јабуке. У чијем компоту има више јабука? (У твом). Настављамо игру са различитим 

захтевима васпитача или гостију. На крају игре сакупљамо посуђе и воће, враћамо на 

место. 

Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/  

 

8. Монтесори презентација вретена 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: упознавање и 

учвршћивање појма о количини, стварање сазнања о томе да количине настају од 

бројности елемената, упознавање са значењем нуле, формирање скупа са задатим бројем 

елемената. 

Материјал: Дрвена кутуја подељена на 10 одељака. На унутрашњим зидовима одељка 

иписани су бројеви од 0 до 9. Штапићи су распоређени по количини тј.броју. 

Опис игре: Дете просипа штапиће и поново их враћа у почетно стање. Дете чита наглас 

бројеве исписане на зидовима преградака. Пребројава штапиће и ставља их у одговарајући 

преградак један по један проверавајући да ли је пребројао тачно онолико колико показује 

број на преградку. Исто поступа са свим штапићима. Када поређа све штапиће враћа 

ствари на место. 
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Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/  

 

9. Парови 
 

Опис игре: Деца су подељена у 2 групе. Једна група држи картончиће са бројевима, а 

друга група картончиће са одређеним бројем кругова (цветића, звездица или неки други 

облик). Парови се слободно крећу у простору, а на задани знак се морају пронаћи 

(картончић с бројем са картончићем с одговарајућим бројем нацртаних облика). На крају 

сви парови стану у врсту с обзиром на правилан редослед бројева, од најмањег до 

највећег. 

 

Извор:http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/ 
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10. Писање бројева 
 

Опис: Деца у предшколском узрасту могу бројати до 10 и препознавати бројеве. Оно што 

треба вежбати је писање бројева, груписање и бројање. Уколико сте често близу 

пешчаника узмите гранчицу и реците детету да у песку упише задане бројеве. Вежба се 

може направити и код куће. Када печете колаче, просите мало брашна по столу и задајте 

детету да прстићем уписује бројеве. Исто тако, узмите четири кутије и задајте детету да у 

сваку стави предмете из своје собе, али по величини. У кутију број 1 нека стави најмање 

предмете (коцкице и др.). У кутију број 2 нека стави мало веће играчке и тако редом до 

највећих. Потом нека у свакој кутији изброји колико је предмета сакупио. 

Извор: https://djecjivrticmedenjak.hr/2016/03/11/matematika-prije-skole/  

 

Студент: Ивана Миланковић 
 

1. Бинго с коцкицама за друштвене игре 
 

Циљ игре: подстицање раних математичких вештина код деце, као што су бројање и 

препознавање бројева од 1 до 6. 

Дидактичка средства и материјали: Одштампати или ручно написати па исећи картице 

за бинго. За свако дете риремићемо 6 картица са бројевима од 1 до 6. Број коцкица за 

друштвене игре биће једнак броју груа, тј.  столова. 

Ток игре:  Правила су иста као и код “обичног”, осим што се бројеви не извлаче него се 

баца коцкица за друштвене игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке вештине 

као што су бројање и препознавање бројева од 1 до 6. Дакле, игра се тако да се баца 

коцкица, а добијени број с коцкице се покрива на картицама. Ову игру може играти цела 

предшколска група, мала група деце, али и једно дете. За онога ко први покрије све 

бројеве на картици можете смислити симболичну награду – у следећем кругу носи круну 

победника или нешто слично. 

Извор: https://www.roditelji.me/blog/2015/08/19/matematicke-igre-za-predskolce/ 
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2. Бројеви и бројање у чашама 
 

Циљ игре: вежбање бројања на глас, препознавање и именовање бројева од 1 до 10, и 

разумевање њихових вредности.  

Дидактичка средства и материјали: 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет 

папира), 55 сламки или штапића, и фломастер.   

Ток игре: Требаће вам 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 

сламки или штапића, и фломастер.  На сваку чашу фломастером напишите по један број 

(1, 2, 3, 4 …) те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим 

бројем стави тачно онолико колико сламки на њој пише. Тражите од детета да броји 

сламке док их ставлја у чашу. 

Извор: https://www.roditelji.me/blog/2015/08/19/matematicke-igre-za-predskolce/  

 

3. Баци коцкицу и број! 
 

Циљ игре: преознаванје бројева од 1 до 6, броји их на глас и, ако је спремно, сабира. 

Дидактичка средства и материјали: 4 нацртане велике бубамаре, с великим тачкама на 

крилима ( свака бубамара има различити број тачки на себи), коцкица за друштвене игре, 

чеповима или кружићи из неке друге друштвене игре попут цице. 

Ток игре: Дете баца коцкицу, а број који добије означава број тачкица на бубамари које ће 

прекрити чеповима (или кружићима из неке друге друштвене игре попут цице). Циљ је да 

пре противника прекрије све тачкице на својој бубамари. Ако су му остале, нпр. 2 тачкице, 

мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за себе редоследом 

који се договоре. Дете ће играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према 

узорку тачкица на коцкици. 

Извор: https://www.roditelji.me/blog/2015/08/19/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

4. Мокро пресипање   
 

 Циљ игре: развијање почетних математичких појмова: упознавање појма литар, 

децилитар, појма запремине. Основни циљ овог материјала је вежбање прецизности, 
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усмеравње пажње и концентрације, као и савладавање вештине пресипања течности без 

просипања. 

Дидактичка средства и материјали:  посуде, мерице од 1дл, 1л, више посуда са 

обележеним мерама на 5цл и 2,5цл, вода, пластичне флаше од  1л и 2л и пластичне чаше 

од 2дл.  

Ток игре: Када деца савладају вештину пресипања течности, могу са упознати са појмом 

литар и децилитар уз помоћ обележавања мерице и пресипања у две или више посуда са 

обележеним мерама (центилитрима, децилитрима). Деца уочавају да 1 дл може да се 

подели у две посуде по 5цл, да четири посуде које садрже течност од 2,5цл могу да се 

преспу у мерицу од 1дл. 

Извор:  http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

5. Игре у кутку за улепшавање (скупови) 
 

Циљ игре: развијање почетних математичких појмова: Формирање скупова по предметима 

(шналица, гумица), пребројавање елемената. Класификовање скупова по величини, боји, 

облику, пребројавање елемената, класификовање предмета у одговарајућу фиоку (када 

враћају ствари на меато). 

Дидактичка средства и материјали:  фризерски кутак, шналице, гумице, виклери, 

кутије, 4 фиоке. 

Ток игре: Неколико деце се игра у фризерском кутку. Једно или двоје деце су "фризери" а 

остали су муштерије. У току игре прилазим деци и постављам питања везана за реквизите 

које се користе. Колико шналица си ставила Види? Које боје су гумице на Милициној 

кикици? Колико има виклера у фиоци? Када деца заврше игру треба да врате ствари на 

место и да их класификују по кутијама и фиокама. Шналице стављају у једну, гумице у 

другу кутију. Кажем деци да разврстају у неколико кутија по бојама шналице па затим 

пребројавају колико има розих шналица, колико црвених, плавих и упоређују којих има 

више, највише. Затим удружују шналице свих боја и пребројавају колико их има укупно. 

Исто понављамо и за гумице. Питам их у којој по реду фиоци треба да спакују капе, где 

стоје виклери? Која фиока је изнад фиоке са феном, а која испод? Шта стоји у првој фиоци 

а шта у последњој?   

Извор:  https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/  
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6. Мало велико 
 

Циљ игре: развијање почетних математичких појмова: мало-велико. 

Дидактичка средства и материјали:  велике и мале лопте 

Ток игре:Децу поделити у парове. Задатак им је да се прво додају великом лоптом, а затим 

малом. Након тога, без правила мењати захтеве. Пар који узме погрешну лопту испада из 

игре.  

Извор:  https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

7. На, испод, поред 
 

Циљ игре: развијање почетних математичких појмова:. на, испод, поред 

Дидактичка средства и материјали:  лоптице, сто, столица  

Ток игре: деца ће имати задатак да лоптицу ставе на столицу, испод столице и поред 

столице. Дете које промаши задатак или му лоптица падне са стола или столице испада из 

игре. На овај начин деца поред развијања почетних математичких појмова вежбају и своје 

моторичке сособности, истрајност и прецизност. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

8. Игра возића 
 

Циљ игре: развијање почетних математичких појмова: упознавање и утврђивање појмова 

просторних релација испред, иза, лево, десно, као и бројева и редних бројева. 

Дидактичка средства и материјали:  столице, натписи и картице са бројевима до 10. 

Ток игре: Деца узимају столице и ређају их једну иза друге. Обележавамо их бројевима од 

1 до 10 редом. Деца извлаче карте са бројевима, траже столицу са одговарајућим бројем и 

седају на њу. Одговарају на питања васпитача који су број извукли који је број столице на 

којој седе. Који број је испред а који иза њих, који је друг испред а који иза њих, ко седи 

на првој столиси, ко седи на трећој… Певамо сви заједно неколико песмица, деца 

замишљају да путују, обично на море. Када се заврши песмица, додају још по једну 

столицу, тако да су сад парови столица поређани један иза другог и обележени бројевима, 

први у реду су 1 и 2, други 3 и 4 и тако даље. Деца помешају картице и поново извлаче и 

седају на столице. Васпитач поставља питања ко седи лево, а ко десно, који пар деце је 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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испред а који иза одређеног пара и питања као у првом делу игре. Након питања поново 

певамо песмице. Понекад  једно дете буде кондуктер па проверава да ли је свако сео на 

право место. 

Извор:  http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

9. Игра у кухињици: воћна салата  
 

Циљ игре: формирање скупова са задатим бројем елемената, придруживање елемената 1 

на 1, додавање за још један, одређиванје који скуп има више а који манје елемента и за 

колико. Формирање скупова по задатим карактеристикама (број јабука, јагода). 

Дидактичка средства и материјали: пластичне тацне, шољице, шерпице, гумено воће у 

тегли (10 јабука, 10 јагода, 10 помаранџи, 10 банана, 10 боровница, 10 гроздова). 

Ток игре:  Једно или двоје деце глуме кувара, једно је конобар а остали су гости. Гости 

траже рецимо две кафе или један сладолед, пет колача. Конобар пренесе кувару 

поруџбину, он припреми и конобар поново донесе гостима. Када заврше са „јелом“ 

конобар тражи новац, пребојава (кобајаги) и враћа кусур. Васпитач поставља захтев да му 

се спреми воћна салата од разног воћа. Деца доносе једну посуду са различитим воћем. 

Питам прво од ког све воћа су ми спремили салату. Деца набрајају: јабука, банана, јагода, 

наранџа… Колико сте ми јабука ставили? Деца пребројавају и говоре број. Колико има 

банана? (Пребројавају и говоре број)… Хајде сада донесите ми компот од 6 јабука. Једно 

од деце доноси посуду са траженим бројем јабука. Донесите и мом другу Томи компот али 

од 4 јабуке. У чијем компоту има више јабука? (У твом). Настављамо игру са различитим 

захтевима васпитача или гостију. На крају игре сакупљамо посуђе и воће, враћамо на 

место. 

 Извор:http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

10. Слагање бројева правилним редоследом 
 

Циљ игре: Развијање запажања, развијање сналажљивости, брзине и мишљења и појма 

броја од 1 до 10. 

Дидактичка средства и материјали: Четири комлета картончића са исписаним 

бројевима од 1до 10. 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/
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Ток игре: Прво ћемо започети игру тако што ћемо децу поделити у четири групе. У свакој 

групи биће петоро деце. Деца стоје у врсту један до другог и извлаче картончиће са 

бројевима од 1 до 5. Бројеви нису сложени по редоследу. Задатак ће им бити да што пре 

замену места и сложе бројеве правилним редоследом. Побеђује група која то прва учини. 

Победничка група ће направити паузу, док ће се остале  групе борити за друго и треће 

место. Затим се деца деле у две десеточлане групе, стоје у врсту један до другог и извлаче 

картончиће са бројевима од 1 до 10. Задатак им је исти, морају заменути места како би 

сложили бројеве по правилном редоследу. Група која топ рво учини је победничка. 

Извор: http://zelenaucionica.com/ Matematičke igre  

 

Студент: Јована Кесић 
 

1. Дечаци на парне – девојчице на непарне  
 

Значај игре: Ову игру можемо користити за утврђивање парних и непарних бројева код 

деце. Место игре: Препаративна или верификативна фаза (уводни или завршни део часа). 

Ток игре: На парни број треба да устају девојчице, а на непарне бројеве дечаци. Добра је 

то могућност и за одмор између два дела часа. Наравно, повремено мењамо, па дечаци 

устају на парне бројеве, а девојчице на непарне. Пре саме игре за разумевање појмова пар-

непар одиграјмо забаван, игричав избор парова између дечака и девојчица. На пример 5–

10 ученика у двема групама. Ко ће први стати у пар? 

Улога игре: мотивација ученика на меморисање парних и непарних бројева. 

Време трајања игре: 5 минута, уз варијацију максимално још 5 минута. 

Извор: http://www.diofant.org/metodickaradionicaucitelji/wp-content/uploads/2013/04/Neke-

igre.pdf 

 

2. Кобац  
 

Узрасна група: Средња.  

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација положаја у-на-ван. Схаватање 

релативности релација положаја. Развијање оријентације у простору и способности 

уочавања положаја предмета. Развој сарадње и дружељубивости.  

http://zelenaucionica.com/
http://www.diofant.org/metodickaradionicaucitelji/wp-content/uploads/2013/04/Neke-igre.pdf
http://www.diofant.org/metodickaradionicaucitelji/wp-content/uploads/2013/04/Neke-igre.pdf
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Ток игре: На поду радне собе васпитач црта неколико затворених линија које ће у игри 

представљати гнезда. Васпитач објашњава правила игре. Једно дете је кобац, а остала су 

птичице. Када васпитач каже кобац, птичице беже у гнезда, а кобац их лови. Птичице које 

су 66 успеле да побегну налазе се у гнезду, а птичице које је кобац дотакао су ван гнезда, 

односно ван нацртане линије. Васпитач води дискусију о томе где се ко налази у односу на 

гнезда. Неко ко је у једном гнезду, налази се ван другог гнезда, и обратно. 

Извор: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf 

 

3. Кажи супротно 
 

Узрасна група: Средња.  

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација величина: велико-мало, 

дугачко-кратко, високо-ниско, широко-уско, дубоко-плитко. Уочавање особине 

релативности ових појмова. Развијање мишљења, закључивања, маште, усменог 

изражавања. 

Ток игре: Васпитач каже неку реченицу у којој се налази неки појам релација величина, а 

деца смишљају нову реченицу у којој ће се наћи релацијски појам супротан по значењу. 

На пример, васпитач каже: ,,Лав је велики”, a дете треба да именује нешто мало, рецимо, 

,,Миш је мали”. Затим васпитач може рећи: ,,Миш је велики”, а дете каже ,,Мрав је мали ”. 

Тако добијамо парове великих и малих ствари: слонтигар, тигар-мачка, мачка-миш, миш-

буба шваба, буба шваба-мрав, мрав-бува, солитер-зграда, зграда-кућа, кућа-кућица за псе. 

Ови примери упућују на особину релативности појмова велико-мало. 68 Наиме, нешто 

што је велико у односу на један објекат није велико, тј. мало је у односу на други. Слично, 

наводе се примери и за остале релације које имају супротна значења. На пример, жирафа 

има дугачак врат, а слон кратак, лијин реп је дугачак, а зекин кратак, лонац је дубок, а 

тањир плитак,... Игра може бити и такмичарског типа. Деца се поделе у две екипе, а екипе 

се поређају у две паралелне колоне. Васпитач поставља задатак. Одговарају деца са 

почетка колона. Дете које прво да тачан одговор доноси својој екипи један жетон. Потом 

оба такмичара одлазе на крај колона, а такмичење настављају преостала деца. Победник је 

она екипа која сакупи више жетона. 

Извор: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf 

 

4. Точак среће  
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Узрасна група: Старија.  

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова временских интервала и релација: пре, 

после, јуче, прекјуче, данас, сутра, прекосутра. Уочавање цикличности дана у недељи. 

Ток игре: Васпитач је припремио точак среће на коме се налази неколико различитих 

апликација (цвет, сунце, лист, лопта,...). Иза сваке апликације крије се неко питање. Деца 

су подељена у две групе. Из сваке групе наизменично по једно дете заврти точак среће и 

одговори на скривено питање које васпитач поставља. Питања су следећег типа: Који је 

пети дан у недељи? Који је дан пре среде? Који је дан после недеље? Који је дан између 

петка и недеље? Данас је четвртак. Који је дан био јуче, а који прекјуче? Ако је данас 

субота, који ће дан бити прекосутра? Наброј седам дана у недељи почев од уторка. 

Уколико дете да тачан одговор, екипа добија поен, иначе поен изостаје, а на питање може 

да одговори следећи такмичар из противничке екипе. Победник је екипа која сакупи 

највише поена.  

Извор: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf 

 

5. Jабуке 
 

Узрасна група: Старија. 

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација вишемање-једнако на скупу 

бројева до десет, уочавање антисиметричности ових релација. Схватање структуре броја 

десет.  

Ток игре: Васпитач је направио дрво од хамера и на њему поставио десет апликација 

јабука. Деца ,,беру” јабуке са дрвета и стављају у корпу. Када дете убере једну јабуку, 

треба да каже где има више јабука, а где мање, на дрвету или у корпи, и за колико више, 

односно мање. На пример, на дрвету је 7 јабука, а у корпи 3. Дете треба да закључи да је 

седам (за четири) више од три, а три (за четири) мање од седам. Такође, ако је седам више 

од три, онда три није више од седам (особина антисиметричности). Васпитач може питати 

колико треба додати јабука у корпу да би било исто као на дрвету, или колико још јабука 

треба убрати да би их било исто онолико колико је у корпи. 

Извор: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf 

 

6. Поређај у низ по дужини  
 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf
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Узрасна група: Старија.  

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација дугачко-кратко. Овладавање 

серијацијом ових појмова. Уочавање транзитивности релација дугачко-кратко.  

Ток игре: Делимо децу у пет група. Свака група добија по 10 оловака различитих дужина, 

у зависности од тога колико су се истрошиле. Задатак је да направе серије оловака по 

дужини, уз обавезно именовање: плава је дуга, жута је дужа, зелена је још дужа,..., црвена 

је најдужа. 

Извор: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf 

 

7. Образуј подскуп 
 

Узрасна група: Старија. 

Васпитно-образовни задаци: Развијање појма подскупа и схватање суштинских особина 

ове релације (рефлексивности, антисиметричности и транзитивности). Развијање 

мишљења и закључивања. 

Ток активности: На поду радне собе налази се обруч у коме васпитач смешта апликације 

домаћих животиња (овце, краве, коке, куце,...). Међу овим животињама неке имају четири, 

а неке две ноге. Васпитач поставља мањи обруч у већи и захтева од деце да у њему издвоје 

све животиње које имају четири ноге и именују добијени скуп (скуп четвороножних 

животиња). За овај скуп може се рећи да је подскуп скупа домаћих животиња. Следећи 

захтев је да се формира подскуп скупа четвороножних животиња од животиња које дају 

млеко. Дакле, ако је скуп животиња које дају млеко подскуп скупа четвороножних 

животиња, а скуп четвороножних животиња подскуп скупа домаћих животиња, онда је и 

скуп животиња које дају млеко подскуп скупа домаћих животиња. Овде уочавамо особину 

релације инклузиje-транзитивност. Затим образујемо подскупове по другим особинама 

животиња (које носе јаја, које су рогате итд.). Потом се води разговор о подскуповима 

скупа породице детета: скуп родитеља, скуп деце, скуп девојчица, скуп дечака. Последња 

два подскупа се могу искористити за разматрање празних подскупова кад су у питању 

породице у којима има само дечака, односно само девојчица. У завршном делу свако 

добија радни лист са задатим скуповима. Задатак је да се именују скупови, а затим 

затвореним линијама различитих боја да се означе подскупови чији чланови имају 

посебно истакнуту особину. 

Извор: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf 

 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

91 
 

8. Веверица, меда, зека и миш  
 

Узрасна група: Средња.  

Васпитно-образовни задаци: Развијање појмова релација положаја испред-иза-између. 

Уочавање антирефлексивности, антисиметричности и транзитивности релација испред-

иза. Развијање мишљења, опажања, децентрације. Развијање дружељубивости, 

толеранције. 

Ток активности: За уводни део васпитач припрема драматизацију приче о веверици, 

меди, зеки и мишу. Апликације поменутих животиња налазе се на фланелографу у 

поретку као у причи. Прва је веверица, иза веверице меда, иза меде зека, иза зеке миш. 

Васпитач подстиче децу да описују представу и именују положаје актера следећим 

питањима: Ко је стао иза веверице? Где се налази зека у односу на миша? Ако је веверица 

испред зеке, где је зека у односу на веверицу? (Последње питање упућује на 

антисиметричност.) Ако је меда иза веверице и зека иза меде, где је зека у односу на 

веверицу? Где се меда налази у одосу на миша, ако знамо да је меда испред зеке и зека 

испред миша? (Последња два питања упућују на транзитивност.) Ко је све иза веверице? 

Ко је све испред миша? Ко се све налази између миша и веверице? Васпитач позове једно 

дете да уочи и каже шта се све налази у радној соби испред њега, а шта иза. Затим се дете 

окрене за 180 степени па опет утврди шта је испред, а шта иза. Потом се води разговор о 

томе шта се све налази испред и иза васпитачице, ормара, телевизора, куће, вртића,... Тако 

смо утврдили да испред нас није само оно што је непосредно испред нас, већ све оно што 

можемо видети гледајући право, а да је иза све оно за нашим леђима. Такође смо мисаоно 

изашли ван радне собе и оријентисали се у простору који није перцептивно доступан. За 

завршни део може се припремити радни лист у коме одговарајућим стрелицама треба 

означити шта је испред, а шта иза, или све што је испред обојити плаво, а иза црвено. 

Извор: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf 

 

9. Бубамара домине 
 

Циљ игре: Развијање запажања и упоређивање по квантитету, развијање сналажљивости, 

брзине и мишљења и појма броја као својства скупа. 

Дидактичка средства: Бројевне карте са бубамарама (на крилима су комбинације са 

понављањем, од 0 до 6 тачака). 

Ток игре: Деца седе за столовима и васпитач подели сваком детету по три карте, а остатак 

остаје на гомили. Насред стола се оставља бубамара – карта која на оба крила има по 6 

тачкица (или највећа дупла). Деца затим, редом, стављају домину бубамару која на једном 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2012/2217-902x1202061N.pdf
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крилу има исто толико тачкица, а на другом било шта. Ако дете које је на реду нема 

одговарајућу домину, узима са гомиле по једну домину док не нађе одговарајућу и ставља 

поред крајњих бубамара. Дакле, низ домина расте у оба смера. Победник је онај играч који 

први остане без домина. За млађи узраст, бубамаре имају на крилима све комбинације од 

нула до три тачкице. Децу треба подстицати да у току игре гласно изговарају број тачкица 

на крилима бубамаре коју постављају у низ. Васпитач учествује у игри као саиграч, 

истовремено контролише исправности потеза деце и помаже деци која се слабије сналазе у 

игри. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

10. Две коцке 
 

Циљ игре: Састављање два скупа и придруживање броја новонасталом скупу. 

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике са налепљеним 

(утиснутим) кружићима на странама коцке и логички блокови. 

Ток игре: Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горњој 

страни своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће 

са обе коцке, а друго дете из припремљене кутије са логичким блоковима узима толико 

логичких блокова (уз бројање) и премешта их у другу кутију (опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање (заједно бројећи са такмичарем). 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Студент: Јелена Ковачевић 
 

1. Не љути се, човече са живим фигурама 
 

Циљ игре: Бројање и усклађивање броја корака према броју тачака на коцки, развијање 

способности концентрације, стрпљивости и толеранције. 

Дидактичка средства и материјали: Једна велика коцка од картона или пластике, на 

чијим странама су кружићи од један до шест и беџеви кружног облика пречника 10цм. 

Ток игре: Васпитач нацрта таблу за игру ,,Не љути се, човече’’ у сали, парку или 

дворишту. То је квадрат странице 5цм, у четири угла су по четири кућице (четири круга, 

четири троугла, четири квадрата и четири правоугаоника). Путања којом ће се кретати 

пиони је састављена од кругова пречника око 30цм. Деца се поделе у четири екипе, свака 

екипа има пет чланова, четири пиона и бацача коцке, а сви носе беџ са ознаком своје 
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кућице. Пиони се поставе у кућице, а разбрајалицом се од четири бацача одреди онај који 

ће први бацати коцку за своју екипу. Пропозиције игре су исте као за обичну игру ,,Не 

љути, се човече’’. Циљ је да сви чланови екипе обиђу целу путању (цео круг) и сместе су у 

унутрашње кућице. Успут, наравно, догађа се да играч буде избачен од играча друге 

екипе, што увећава узбудљивост игре. Избачени играч враћа се у почетну кућицу и чека 

излазак, кад бацач његове екипе добије шестицу на горњој страни коцке. За најстарију 

групу могу се поставити још нека отежвања тако што се у појединим кружићима путање 

означе још неки захтеви, што игру чини интересантнијом и динамичнијом. На пример, ако 

се заустави у пољу где је нацртано једно стоплао, мора на једној нози да скочи шест пута, 

уз гласно бројање; ако су два стопала окренута напред, тада треба да скочи унапред за 

једно поље, а ако су нацртана два стопала окренута уназад од смера кретања, тада скочи 

назад за једно поље и сл. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

2. Поиграјмо се бројевима 
 

Циљ игре:  Развијање логичког мишљења и памћења, упоређивање бројева. 

Дидактичка средства: Бројне карте и десет каритца 10цмџ15цм са кружићима од 1 до 10. 

Ток игре: Васпитач подели бројевне карте деци сваком по 2-3 карте, а за себе задржи оне 

веће картице са једним до десет кружића. Пре по четка игре деца гласно броје, а васпитач 

проверава да ли деца знају положај бројева у низу, који је број испред датог броја, који је 

број за један мањи (већи) или за два мањи (већи) од датог броја. Деца седе у полукругу, 

васпитач подиже једну своју карту, показује пажљиво сваком детету, деца пребројавају 

кружиће и изговарају гласно, одговарајући број. Васпитач тада захетва да подигну ону 

карту која означава број за један мањи (или за један већи) од његове картице. Дете које 

има такву карту, подиже је (једно дете заједно са васпитачем проверава тачност) и 

поставља своју карту поред васпитачеве карте на столу. Васпитач понавља игру са другом 

картом, уз промену захтева. Сада отежава игру, подиже нову карту и тражи да деца 

подигну карту која има два кружића мање (или два кружића више) од његове карте. Игра 

се понавља више пута. У почетку васпитач подиже карту по реду и тражи карту са два 

кружића више, затим са два кружића мање, а онда мења карте без неког редоследа, што 

захтева знатно већи напор деце. Игра може бити и такмчарског карактера. За сваки тачан 

одговор дете добија један поен, а победник је онај ко до краја игре сакупи највише поена. 

Награда је медаљон у облику бројевне карте са пет кружића. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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3. Бинго са коцкицама за друштвене игре 
 

Циљ игре:  Развијање логичког мишљења и памћења, препознавање и упоређивање 

бројева. 

Дидактичка средства: Картице са бројевима од 1 до 6, коцкица за друштвене игре 

Ток игре: Картице за овај бинго можете одштампати или ручно написати па исец́и. 

Правила су иста као и код “обичног”, осим што се бројеви не извлаче него се баца коцкица 

за друштвене игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке вештине као што су 

бројање и препознавање бројеве од 1 до 6. 

Дакле, игра се тако да се баца коцкица, а добијени број с коцкице се покрива на 

картицама. Ову игру може играти цела предшколска група, мала група деце, али и једно 

дете. За онога ко први покрије све бројеве на картици можете смислити симболичну 

награду – у следећем кругу носи круну победника или нешто слично. 

Извор:http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

4. Бројеви и бројање у чашама 
 

Циљ игре:  Препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредности. 

Дидактичка средства:  10 пластичних чаша, 55 сламки и фломастер 

Ток игре: Без обзира на тренутне математичке способности, биће ово сјајна прилика за 

вежбање бројања наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових 

вредности. 

Требаће нам 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 сламки или 

штапиц́а, и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1, 2, 3, 4 

…) те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем 

стави тачно онолико колико сламки на њој пише. 

Извор:http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/    

 

5. Бубамара домине 
 

Циљ игре: Развијање запажања и упоређивање по квантитету, развијање сналажљивости, 

брзине и мишљења и појма броја као својства скупа 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/
http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/
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Дидактичка средства: Бројевне карте са бубамарама (на крилима су комбинације са 

понављањем, од 0 до 6 тачака). 

Ток игре: Деца седе за столовима и васпитач подели сваком детету по три карте, а остатак 

остаје на гомили. Насред стола се оставља бубамара – карта која на оба крила има по 6 

тачкица (или највећа дупла). Деца затим, редом, стављају домину бубамару која на једном 

крилу има исто толико тачкица, а на другом било шта. Ако дете које је на реду нема 

одговарајућу домину, узима са гомиле по једну домину док не нађе одговарајућу и ставља 

поред крајњих бубамара. Дакле, низ домина расте у оба смера. Победник је онај играч који 

први остане без домина. За млађи узраст, бубамаре имају на крилима све комбинације од 

нула до три тачкице. Децу треба подстицати да у току игре гласно изговарају број тачкица 

на крилима бубамаре коју постављају у низ. Васпитач учествује у игри као саиграч, 

истовремено контролише исправности потеза деце и помаже деци која се слабије сналазе у 

игри. 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

6. Самопослуга 
 

Циљ игре: Развијање опажања, развијање осећаја за кавантитет, упоређивање скупова, 

бројање од један до три. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте и кутија са разним играчкама. 

Ток игре: Васпитач постави кутију са играчкама и предметима на средину тепиха, деци 

која седе у полукругу подели бројевне карте, сваком по једну. Разбрајалицом (или на 

други начин) одреди редослед којим ће деца прилазити кутији. Дете погледа пажљиво 

своју карту, утврди колико има кружића на карти, па из кутије узима толико играчака, 

предмета, гласно бројећи, а карту преда васпитачу као нова за ,,робу’’. Уколико дете није 

исправно решило задатак, тј. није узело онолико предмета (играчака) колико показује 

његова карта, не добија ,,робу’’ и покушава поново. Отежавање игре: Играч мора водити 

рачуна и о боји карте, па из корпе узима одређен бтој предмета одређене боје.   

Сем оваквих врста игара, у развоју појма броја и бројања значајне су и разне музичке игре 

(мелодијске бројалице, разбрајалице итд.), говорне игре (бројалице, ређалице, питалице, 

загонетке и сл.) и стихови. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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7. Шарене бомбоне 
 

Циљ игре: Развијање способности апстрактног размишљања. 

Дидактичка средства и материјали: перлице или бомбоне у две боје 

Ток игре: Васпитач узима перлице или бомбоне у две боје, на пример црвене и жуте, па 

задаје детету да их поређа по обрасцу црвена, жута, црвена, жута, или 2 црвене, 2 жуте, 2 

црвене, 2 жуте…, затим да их броји и да уочи парове. 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

8. Музичка математика 
 

Циљ игре: Учење бројења и праћење ритма 

Дидактичка средства и материјали: музички плејер,штапићи и јастуци 

Ток игре: Васпитачице на музичком плејеру деци пуштају омиљене песмице. Затим деци 

дају по два штапића и један јастук и заједно са њима бројеве тактове уз омиљене дечије 

песмице.Деца потом уз бројање могу штапићима лупати о јастуке и бити попут правих 

бубњара. 

Извор: https://djecjivrticmedenjak.hr/2016/03/11/matematika-prije-skole/ 

 

9. Колико брзо расте наша биљка? 
 

Циљ игре: Развијање способности размишљања и рачунања. 

Дидактичка средства и материјали: биљка,кројачки метар и зидни метар 

Ток игре: Васпитачице и деца заједно посаде две биљке по избору и направе зидни метар 

са висином њиховог раста. Сваки дан обележавају на метру колико је свака биљка порсла 

а потом упоређују резултате. Васпитачице дозвољавају деци да сами мере биљку и да на 

зидном метру тачкицама означавају колико је она порасла. 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/
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10. Састави овај број 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; састављање скупова и увођење у 

операцију сабирања. 

Дидактичка средства: Бројевне карте. 

Ток игре: Деца седе за столовима, лицем окренута васпитачу. Васпитач подели деци 

бројевне карте, а један део задржи за себе. Затим подиже једну карту, на пример, са шест 

кружића. Деца треба да подгину две карте (а може и три карте) на којима је укупан број 

кружића једнак броју шест. Може и обрнуто: васпитач подиже две карте, а деца треба да 

подигну једну на којој је број кружића једнак укупном броју кружића на обе карте. 

Васпитач контролише исправности подигнутих карата гласним пребројавањем кружића на 

његовој карти и картама које дете подигне. Када деца савладају правила игре, игра се на 

,,испадање’’. Дете које погреши искључује се из игре, а игру настављају остала деца. 

Ритам игре се постепено убрзава и игра се док у игри не остане један играч. Он је 

победник. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Студент: Гаћиновић Никола 
 

1. Весели каменчићи 
 

-Деца седе поређани у круг. 

-Сваки у руци држи каменчић, од 1 до, на пример 10. 

-Деца редом стављају каменчиће творећи мањи круг и изговарају бројеве од 1 до 10. 

-Уместо каменчића могу се користити ораси или други плодови. 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/?script=lat 

 

2. Брзи картончићи 
 

-По десеторо деце стоји у врсти (један до другог). 

http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/?script=lat
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-Свако дете у руци држи картончић с једним бројем од 1 до 10. 

-Бројеви нису сложени по редоследу. 

-Задатак је да што брже се замене места и сложити бројеве по реду. 

-Побеђује група која прва то уради 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/?script=lat 

 

3. Снађи се 
 

-Деца су подељена у две групе. 

-Једна група држи картончиће са бројевима, а друга група картончиће са одређеним 

бројем кругова (облика) 

-Парови се слободно крећу у простору, а на задати знак се морају пронаћи одговарајући 

картончићи са бројевима са бројем картончића са одговарајућим бројем нацртаних облика. 

-На крају сви парови стану у врстус обзиром на правилан редослед бројева, од најмањег до 

највећег. 

Извор - http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/?script=lat 

 

4. Деда и репа 
 

Циљ игре: Ређање предмета у растући низ, серијација у погледу величине 

Васпитач исприча причу „Деда и репа“ после чега се води разговор са децом о томе ко је 

најјачи међу њима, ко је мање јак, а ко је најмање јак. Васпитач покушава да наведе децу 

на закључак да мишић, иако најмањи, јесте онај чија је помоћ била неопходна. Васпитач 

поставља апликације репе без реда и изводи дете да их поређа по величини. Низање се 

понови неколико пута, почев од највећег до најмањег или обрнуто. Затим позива једно по 

једно дете, да на основу приче постави апликације деде, бабе, унука... Остала деца прате 

рад и помажу својим примедбама. Постављање апликација може се поновити више пута. 

После постављања апликација васпитач води разговор о величини објеката који се 

појављују у низу и њиховом међусобном односу. 

http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/?script=lat
http://zelenaucionica.com/matematicke-igre/?script=lat
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Извор: Шимић Гроздана, Игром до математике, збирка дидактичких игара за развијање 

математичких појмова, Шабац 1997. 

 

5. Пчела и цвеће 
 

Циљ игре: Развијање појма скупа, опажање и разликовање боја и облика 

-Апликације цветова распореде се по соби, деца добијају своје беџеве. Деца зује по соби 

све док васпитач не да знак и каже: „Свака пчелица нека лети своме цвету!“. Тада пчелице 

лете према цвету оне боје, које је и њихов беџ. Пчелица која погреши, излази из наредне 

игре и стоји по страни. Игра се понавља, васпитач повремено мења положај цветова, што 

отежава игру и наводи их да размишљају, да упоређују боје и облике и да буду што бржи 

и спретнији. Тиме се доприноси развијању циљева ове игре. Игра може бити и 

такмичарска, тако што се победником проглашавају оне пчелице које се најпре окупе око 

свога цвета. Варијанта ове иге могла би бити „Пронађи свој облик“. Уместо цветова 

распоређених по соби, стављају се слике геометријских фигура, што је погодније и 

захтевније за децу. 

Извор: Шимић Гроздана, Игром до математике, збирка дидактичких игара за развијање 

математичких појмова, Шабац 1997. 

 

6. Поиграјмо се низовима 
 

Циљ игре: Образовање опадајуће и растућег низа од 1, 2, и 3 елемента. 

Најпре васпитач залепи апликације једног круга, а у следећем реду два круга. Позива, 

затим једно дете да у следећем реду налепи један круг више, без бројања, само 

упоређивањем скупова. Сви чланови могу бити урађени у истој боји или сваки члан у 

другој боји. Сада се деци поделе логички блокови; свако дете добије исти облик, али 

различите боје. Васпитач им саопштава да треба сама, на свом столу, да сложе логичке 

блокове у низ. Када сва деца направе низове, васпитач провери и тада наставља игрицу 

подстичући децу на размишљање. Васпитач уклони један члан низа, приближи преостале 

чланове да се одмах не примети који члан недостаје. Деца пажљиво погледају, погађају 

шта недостају и поново то наместе где треба. Низове можемо правити од било којих 

играчака или предмета. 

Извор: Шимић Гроздана, Игром до математике, збирка дидактичких игара за развијање 

математичких појмова, Шабац 1997. 
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7. Тешко, теже најтеже 
 

Циљ игре:Упоређивање тежина разних предмета, образовање низа на основу тежине 

предмета 

-Деца седе у полулругу, а испред њих на столу постављен материјал. Разбрајалицом 

одређујемо редослед деце у игри. Први учесник излази и узима произвољно два предмета 

или врећице и процењује њихову тежину, тежи предмет ставља на место које означава 

васпитач, а лакши на друго место, иза првог. Други играч узима један предмет, упоређује 

га са другим предметом, ако је лакши од другог, ставља га иза другог и одлази, али ако је 

његов предмет тежи од другог, онда га упоређује и са првим у низу. Тако успоставља низ 

од ова три предмета према тежини. Следећи играч узима предмет, односно врећицу са 

гомиле и почиње упоређивање, почев од последњег и одређује му место у зависности од 

процене његове тежине. За време образовања низа васпитач контролише, помаже, захтева 

да играч гласно коментарише однос тежине предмета или врећица које пореди и именује 

их. 

Извор: Шимић Гроздана, Игром до математике, збирка дидактичких игара за развијање 

математичких појмова, Шабац 1997. 

 

8. Бинго са коцкицама за друштвене игре 
 

Картице за овај бинго можете одштампати или ручно написати па исецћи. Правила су иста 

као и код “обичног”, осим што се бројеви не извлаче него се баца коцкица за друштвене 

игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке вештине као што су бројање и 

препознавање бројеве од 1 до 6.Дакле, игра се тако да се баца коцкица, а добијени број с 

коцкице се покрива на картицама. Ову игру може играти цела предшколска група, мала 

група деце, али и једно дете. За онога ко први покрије све бројеве на картици можете 

смислити симболичну награду – у следец́ем кругу носи круну победника или нешто 

слично. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

9. Бројеви и бројање у чашама 
 

Ево још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити бројати. Без 

обзира на тренутне математичке способности, биц́е ово сјајна прилика за вежбање бројања 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредности.Требаће вам 

10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 сламки или штапиц́а, и 

фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1, 2, 3, 4 …) те на 

гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем стави тачно 

онолико колико сламки на њој пише. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

10. Баци коцку и број 
 

Ова игра омогуц́ава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је спремно, 

сабира. Нацртајте детету неколико великих бубамара с великим тачкама на крилима. Нека 

свака бубамара има различити број тачки на себи.Овако се игра: Дете баца коцкицу, а број 

који добије означава број тачкица на бубамари које це́ прекрити чеповима (или 

кружицћима из неке друге друштвене игре попут цице). Циљ је да пре противника 

прекрије све тачкице на својим бубамарама. Ако су му остале, нпр. 2 тачкице, мора бацати 

све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за себе редоследом који се 

договоре.Дете ц́е играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према узорку 

тачкица на коцкици. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

Студент: Попов Ивана  
 

1. Бинго с коцкицама за друштвене игре 
 

Картице за овај бинго можете одштампати или ручно написати па исћи. Правила су иста 

као и код „обичног“, осим што се бројеви не извлаче него се баца коцка за друштвене 

игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке игре као што су бројање и 

препознавање бројева од 1 до 6. 

Дакле, игра се тако да се баца коцкица, а добијени број с коцкице се покрива на 

картицама. Ову игру може играти цела предшколска група, мала група деце, али и једно 

дете. За оног ко покрије све бројеве на кортици смислити симболичку награду- у следећем 

кругу носи круну победника или слично. 
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Извор:https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

2. Бројеви и бројање у чашама 
 

Eво још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити бројати. Без 

обзира на тренутне математичке способности, биће ово сјајна прилика за вежбање бројања 

наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредноси. 

Требаће вам 10 плацтичних чаша (или ролна потрошеног тоалт папира), 55 сламки или 

штапића и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1,2,3,4 ...) 

те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем стави 

тачно онолико колико сламки на њој пише. 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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Извор:https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

3. Баци коцку и број! 
 

Ова игра омогућава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је спремно 

сабира. Нацртајт детету неколико већих бубамара са великим тачкама на крилима. Нека 

свака бубамара има различити број тачки на себи . 

Овако се игра : Дете баца коцкицу,а број који добије означава број тачкица на бубамари 

које ће прекрити чеповима (или кружићима из неке друге друштвене игре попут цице). 

Циљ је да пре противника прекрије све тачкице на бубамарама. Ако су му остале, нпр. 2 

тачкице, мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за себе 

редоследом којим се договоре. 

Дете ће играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према узроку тачкица 

на коцки. 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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Извор:https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

4. Игра картама Црни Петар 
 

Објасните детету концепт парних и непарних бројева. За почетак му покажите шта се све у 

природи појављује у пару, очи, уши, руке, ноге, крила… Игра картама “Црни Петар”, у 

којој се сакупљају парови карата, такође може бити занимљива. 

Узмите перлице, или бомбоне у две боје, на пример црвене и жуте, па задајте детету да их 

поређа по обрасцу црвена, жута, црвена, жута, или 2 црвене, 2 жуте, 2 црвене, 2 жуте…, 

затим да их броји и да уочи парове. 

На овај начин дете ће развијати способност апстрактног размишљања. 

 

Извор: 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 
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5. Човече не љути се 
 

“Човече не љути се” је једна од најпопуларнијих дечијих друштвених игара. Иако се нама 

чини једноставном, деца кроз њу уче појам мањег и већег броја, такодје уочавају да 4 

тачкице на коцкици представљају број 4 и четири корака, за које напредују на табли… 

 

Извор: 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

6. Продавнице 
 

Организујте игру „продавнице“: одаберите неколико играчака и одредите им цену. 

Детету дајте нешто новца (најбоље лажног, али може и правог) да би могло да „купује“ у 

„продавници“. Можете се мењати у улогама прадавца и купца, али инсистирајте на тачном 

плаћању и враћању кусура. 

Ова игра је добра за вежбање сабирања, али и усвајање појма одузимања, што деци обично 

теже пада. У овом узрасту гледајте да цене буду заокружене на целе бројеве и да збирови 

цена не иду преко 10. Игра може бити још забавнија ако укључите више деце. 

Извор: 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 
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Згодан начин да дете почне да разуме одузимање је дечија песмица “10 љутих гусара”. 

Док се возите колима, можете са дететом играти игру погађања бројева. Нека Ваше дете 

изабере број од 1 до 100. Покушајте да погодите који је број изабрало, постављајући 

питања попут: да ли је број већи од 50? Да ли је између 20 и 50? Затим замените улоге и 

дозволите Вашем детету да погађа. 

Извор: 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

7. Игра у кухињици: воћна салата 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: формирање скупова са 

задатим бројем елемената, придруживање елемената 1 на 1, додавање за још један, који 

број је већи, мањи, за колико. Формирање скупова по задатим карактеристикама (број 

јабука, јагода). Класификовање воћа по боји. 

Материјал: пластичне тацне, шољице, шерпице, гумено воће у тегли (10 јабука, 10 јагода, 

10 помаранџи, 10 банана, 10 боровница, 10 гроздова). 

Опис игре: Једно или двоје деце глуме кувара, једно је конобар а остали су гости. Гости 

траже рецимо две кафе или један сладолед, пет колача. Конобар пренесе кувару 

поруџбину, он припреми и конобар поново донесе гостима. Када заврше са „јелом“ 

конобар тражи новац, пребојава (кобајаги) и враћа кусур. Васпитач поставља захтев да му 

се спреми воћна салата од разног воћа. Деца доносе једну посуду са различитим воћем. 

Питам прво од ког све воћа су ми спремили салату. Деца набрајају: јабука, банана, јагода, 

наранџа… Колико сте ми јабука ставили? Деца пребројавају и говоре број. Колико има 

банана? (Пребројавају и говоре број)… Хајде сада донесите ми компот од 6 јабука. Једно 

од деце доноси посуду са траженим бројем јабука. Донесите и мом другу томи компот али 

од 4 јабуке. У чијем компоту има више јабука? (У твом). Настављамо игру са различитим 

захтевима васпитача или гостију. На крају игре сакупљамо посуђе и воће, враћамо на 

место. 

Извор: 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 
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8. Аритметички штапови и бројеви 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: препознавање количина, 

упоређивање бројева и количина, мерење дужине 

Материјал: 10 дрвених штапова издељених на црвена и плава поља. Најкраћи штап је 

црвен и он је 10цм дужине, следећи црвено – плави има 20цм, сваки следећи је дужи за 

10цм а најдужи је 100цм односно 1м. 

Основни циљ овог Монтесори материјала је упознавање и препознавње бројева и њихово 

упоређивање са количином, односно дужином. Када деца упознају ову сврху материјала 

могу да приступе и даљим вежбама, као што је рецимо мерење дужине. А најкраћи штап је 

10цм а најдужи 100цм. Деца могу да употребљавају ове мере а могу да користе и бројеве 

једанштап као мерну јединицу (штап од 10цм вреди 1, 20цм вреди 2 итд.) 

Опис игре: Може се мерити дужина, ширина, висина стола. Деца постављају штап, или 

штапове на сто или од пода до висине стола и пребројавају колико делова има. Могу 

мерити приближну висину својих другова, дужину учионице, раздаљину од једне до друге 

тачке. Могу такође упоређивати измерене дужине и величине по налогу васпитача. 

 

9. Мокро пресипање 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: упознавање појма литар, 

децилитар, појма запремине. 

Материјал: посуде, мерице од 1дл, 1л, више посуда са обележеним мерама на 5цл и 2,5цл, 

вода. 

Основни циљ овог материјала је вежбање прецизности, усмеравње пажње и 

концентрације, као и савладавање вештине пресипања течности без просипања. 

Опис игре: Када деца савладају вештину пресипања течности, могу са упознати са појмом 

литар и децилитар уз помоћ обележавања мерице и пресипања у две или више посуда са 

обележеним мерама (центилитрима, децилитрима). Деца уочавају да 1 дл може да се 

подели у две посуде по 5цл, да четири посуде које садрже течност од 2,5цл могу да се 

преспу у мерицу од 1дл. 

Извор: 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

108 
 

10. Монтесори презентација геометријска тела 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: упознавање са геометријским 

фигурама и њиховим међусобним односом. 

Материјал: Ово дидакичко средство или монтесори материјал како га ми називамо 

садржи 10 геометријских фигура обојених у плаво: лопта, коцка, ваљак, квадар купа, 

елипсоид, јаје, тетраедар, призма, четвроространа пирамида, 3 постоља за фигуре лопта, 

јаје и елипсоид.. 

Опис игре: Деца могу да узимају по три фигуре или више, проналазе одговарајуће слике 

ових геометријских фигура, стављају у низ испод одговарајуће фигура, као и слике 

предмета из живота које су тих облика и њих стављају такође у низ испод одговарајуће 

фиргуре. Именују геометријске фигуре, препознају предмете на слици које су датог 

облика као и фигуре. Даље могу градити са фигурама јер рецимо квадар и коцка, као и 

четворострана пирамира имају основу једнаких страница, док ваљак и купа имају кружну 

страницу једнаког обима. 

11. Израда модела геометријских тела 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: конструкција геометријских 

тела, пепознавање облика и величина. 

Материјал: чачкалице, пластелин 

Опис игре: на столу се налазе чачкалице и пластелин. Васпитач показује деци како могу 

да направе модел коцке спајањем чачкалица уз помоћ пластелина. Деца праве овај модел. 

Након тога васпитач даје задатак да направе квадар, али им не демоснстрира начин на који 

то треба да ураде. Уколико им је након 5 минута потребна помоћ или је затраже, васпитач 

предлаже и даје нструкције не нудећи готова решења. Након тока праве квадрат, троугао, 

правоугаоиник, ромб и фигуре по њиховој жељи. 
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Извор: 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

Студент: Одошан Марија 
 

1. Пронађи све лопте 
 

Циљ игре:  Упознавање, разликовање и именовање предмета облика лопте; развијање 

математичко-логичког мишљења 

Дидактичка средства и материјали: Игровни листић са нацртаним предметима разних 

облика и величина; фломастери 

Ток игре: Деци се подели по један листић и фломастери и захтевамо да пажљиво 

погледају цртеж, пронађу све предметеоблика лопте (а у поновљеним играма још неких 

облика) и обоје их( предмете облика лопте црвеном бојом, предмете облика квадра-плавом 

бојом). Упозорити их да су предмети понегде делимично скривени. Као отежавање може 

се поставити захтев да мале и велике лопте обоје различитим бојама и да, поред цртежа, 

свакој малој лопти придруже мали црвени кружић, а свакој великој лопти-већи црвени 

кружић. На крају треба да упореде ова два скупа (1-1 придруживањем) и утврде који је од 

ова два скупа бројнији. 

Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/
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Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

2. Шарена коцка 
 

Циљ игре: Уочавање и упоређивање скупова, развијање појма броја; разликовање 

геометријских облика; вежбање концентрације, пажње, стрпљења  и навикавање на 

колективне мисаоне игре 

Дидактичка средства и материјали: За сваку четворочлану екипу комплет који чине: 

картонска плоча 30цм х 30цм, четири жетона или фигурице различитог облика (за старији 

узраст квадрат, правугаоник, круг и троугао, а за млађи само облик круга и квадрата и две 

фигурице произвољног облика), једна коцка чије су три празне стране обојене црвено, 

зелено и бело, а на осталим трима су кружићи (од један до три). 

Ток игре: Васпитач подели екипама по један комплет, деца у екипи одаберу своје 

фигурице( жетоне), поставе их у спољне кућице, картонске плоче( на слици) и саслушају 

упутство. Разбрајалицомсе одреди распоред играчака. Први играч баца коцку док не 

добије зелено горње поље, али највише три пута. Кад добије зелено поље, излази из 

кућице и има право на још једно бацање, а ако тада добије бројевну страну, помера жетон 

у правцу стрелице за толико поља; ако добије црвено поље. враћа се натраг једно поље, а 

ако добије бело, остаје где јесте и коцку предаје следећем играчу. Ако у прва три бацања 

не добије зелено поље , играч предаје коцку следећем играчу и чека следеће бацање ( све 

док се први пут не добије зелено поље, има се право на три бацања). Кад фигура пређе цео 

„круг“ улази у унутрашњу „кућицу“. 

Игра се док све фигурице не уђу у своју унутрашњу „ кућицу“. Победник је онај играч 

који први смести све фигуре (жетоне) у унутрашњу „кућицу“. Игра се може играти у 

средњој групи, с тим што се на коцки остави празно само црвено поље, а остале стране су 
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бројевне; на „круг“ би се излазило када се добије страна са једним кружићем (црвена 

страна има исту улогу као у претходној игри).  

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

 

 

3. Разврстај према броју ногу 
 

Циљ игре: Растављање скупова према квантитативним својствима, развијање опажања и 

математичко-логичког мишљења 

Дидактичка средства и материјали: Апликације животиња и човека, фланелограф 

Ток игре: Вапитач поставља све апликације на фланелограф, провери да ли деца познају 

све животиње, позива их да именују све животиње и уоче колико која има ногу. Затим се 

разбрајалицом одреди распоред којим ће деца излазити испред фланелографа. Дете које 

изађе испред фланеографа узима једну апликацију и смешта је у један од постављених 

кругова, изнад којих се налазе четири мала кружића или два мала кружића. Ако животиња 

има четири ноге, поставиће је у круг изнад кога се налазе четири кружића, а ако животиња 

на апликацији има две ноге (или је то човек), онда апликацију смешта у други круг. Када 

дете исправно постави апликацију, остала деца потврђују исправност дете одлази на 

место, а излази следеће. Игра траје док све апликације из првог скупа не поставимо у неки 

од два круга. 
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Игра се може наставити тако што се ови подскупови растављају на нове подскупове, 

према неком критеријуму. На пример, скуп оних који имају две ноге може се раздвојити 

на подскупове оних који се крећу по земљи и оних који лете. 

Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

 

 

4. Пчелице и цвеће 
 

Циљ игре: Развијање појма скупа, опажање и разликовање боја и облика; развијање 

психомоторике. 

Дидактичка средства и материјали: Апликације цветова разних боја, беџеви за 

учеснике у игри са сличицом пчеле у боји апликација. 

Ток игре: Апликације цветова распореде се по соби, деца добијају своје беџеве и 

„летуцкају“ зујећи по соби, све док васпитач не д знак и каже: „Свака пчелица нека лети 

своме цвету!“, Тада „пчелице“ лете према цвету оне боје, које је и њихов беџ. „Пчелица“ 

која погреши, излази из наредне игре и стоји по страи. Игра се понавља, васпитач 

повремено мења положај цветова, што отежава игру и наводи их да размишљају, да 

упоређују боје и облике и да буду што бржи и спретнији. Тиме се доприноси развијању 

циљева ове игре. Игра може бити и такмичарска, тако што се победником проглашавају 

оне „пчелице“ које се најпре окупе око свога цвета. 
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Варијанта ове игре могла би бити игра „ Пронађи свој облик“. Уместо цветова 

распоређених по соби, стављају се слике геометријских фигура, што је погодније и 

захтевније за старију и средњу групу. 

Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

 

 

5. Поиграјмо се балонима 
 

Циљ игре: Развијање способности уочавања битних својстава предмета; боје и величине; 

груписање предмета према тим својствима. 

Дидактичка средства и материјали: Разнобојни балони: црвени, жути, плави и бели у 

две величине ( за свако дете по један); канапи у истој боји као балони, у две дужине. 

Ток игре: У припремној активности васпитач је донео пумпу и надувао балоне, у то је 

вођен разговор о ваздуху. Сваки балон завезан је канапом одговарајуће боје, неки кратким 

канапо, а неки дугачким. 

Деца седе у полукругу, васпитач им подели балоне, деца при том, именују боју балона 

који су добили, процењују да ли је балон велик или мали и да ли је канап дугачак или 

кратак. Затим се мало поиграју балонима као са лоптом, васпитач их подстиче да уоче 

облик балона, али и разлике између балона и лопте- лопта се котрља по поду, а балон се 

диже увид(зашто?). 
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Деца се, затим, окупе у групу држећи балоне за канап и примећују да балони образују 

један скуп великих и малих, разнобојних балона. Васпитач тада захтева да се групишу 

тако да у једној групи буду велики, а у другој мали балони. 

Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

 

6. Степенице 
 

Циљ игре: Развијање појма бројевног низа 

Дидактичка средства: Лего коцке, обојени штапићи, коцке, кругови или друге 

геометријске фигуре. 

Ток игре: Од једне врсте горе наведених средстава праве се низови (серије) почев од један 

до одређеног броја (који је мањи или једнак броју десет) без бројања. Сваки следећи члан 

у низу је за један већи (води се рачуна да сваки следећи члан у низу буде другачије боје). 

Свако дете образује низове. Образовани низ подсећа на степенице. 

Потом васпитач на свом столу постави серију( опадајућу или растућу), али тако да неки 

чланови недостају. Деца пажљиво посматрау и оно дете које уочи грешку изађе, показује 

где недостаје члан низа и допуњава га одговарајућим елементима. 

Варијанта 1. 
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Деци се поделе игровни листићи са сликама: 

а.) опадајућег (растућег) низа, 

б.) низа код кога недостаје неки члан 

в.) низа код кога су два до три члана испремештани. 

Задатак је да с у низовима под б.) и в.) уочи грешка и пронађе шта би требало урадити да 

низ буде исправан, односно које чланове низа треба додати или којим члановима низа 

треба заменити место. 

 

Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

7. Магични квадрат 
 

Циљ игре: Развијање математичко-логичког мишљења, састављање и растављање броја 

шест. 

Дидактичка средства: За свако дете у групи припреми се: картонска плоча 12 цм х 12цм 

подељена на 9 квадратића странице 4цм; шест квадратића странице 4цм у две боје. 

Ток игре: Васпитач подели материјал деци и објасни да на ову квадратну мрежу треба да 

сложе добијене квадратиће, али тако да збир тачкица у било којој врсти или колони буде 

шест. 

Затим, васпитач уради један пример на фланелографу, указујући деци на начин 

размишљања и постављања квадратића. На знак васпитача, деца почињу решавање 

задатка. Победник је онај такмичар који први тачно попуни слагалицу-квадрат. 
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Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

8. Састави овај број 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; састављање скупова и увођење у 

операцију сабирања. 

Дидактичка средства: Бројевне карте 

Ток игре: Деца седе за столовима, лицем окренута васпитачу. Васпитач подели деци 

бројевне карте, а један део задржи за себе. Затим подиже једну карту, на пример, са шест 

кружића. Деца треба да подигну две карте (а може и три карте) на којима је укупан број 

кружића једнак броју шест. Може и обрнуто; васпитач подиже две карте, а деца треба да 

подигну једну на којој је број кружића једнак укупном броју кружића на обе карте. 

Васпитач контролише исправност подигнутих карата гласним пребројавањем кружића на 

његовој карти и картама које дете подигне. 

Када деца савладају правила игре, игра се на „испадање“. Дете које погреши искључује се 

из игре, а игру настављају остала деца. Ритам игре се постепено убрзава и игра се док у 

игри не остане један играч. Он је победник. 
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Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

9. Аритметички домино 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; развијање математичко-логичког 

мишљења. 

Дидактичка средства: Шездесет четири картице од картона димензија 8цм х 4цм 

подељене на два квадрата, на једном делу је бројевна карта од 1-8 кружића, а на другом је 

нека цифра од 1 до 8. 

Ток игре: Васпитач подели деци једнак број картона. Деца седе у полукругу. Игру почиње 

дете које има највећу бројну карту и највећу цифру (8 кружића и цифра 8). Ставља је на 

сто, васпитач подиже карту, показује је још једном осталој деци и објашњава да се тражи 

карта која има осам кружића и било коју цифру или цифру 8 и било који број кружића, 

Дакле, двоје деце која имају такве карте излазе и стављају их на сто поред прве карте, тако 

да је бројевна цифра од 8 кружића поред цифре 8, а цифра 8 друге карте, поред 8 кружића 

карте која се налазила на столу. 

Игра се наставља док се не поређају све карте. Игра може бити такмичарска. Једну екипу 

чине 4-6 играча, сваки играч добија по пет картица-домина, остале су лицем окренуте 

столу на гомили. Игру започиње највећа домина, одреди се распоред играча и игра се по 

истим пропозицијама. Ако играч који је на реду нема одговарајућу домину, „купује“ по 

једну домину док не добије одговарајућу и игра се настабља и траје све док један играч не 

остане без домина у рукама. Он је победник.  

Варијанта ове игре за средњу групу: направе се 25 картица-домина тако да су на половини 

картице, уместо цифара нацртане некакве сличице од 1 до 5, на другој половини кружићи 

такође од 1 до 5. Пропозиције игре су исте. 
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Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

 

10. Ко пре циљу 
 

Циљ игре: Утврђивање појма геометријских фигура у равни; повезивање скупа и бројања; 

развијање стрпљивости. 

Дидактичка средства: Картонска табла величине 30цм х 30 цм( као на слици); четири 

жетона облика круга, квадрата, троугла и правоугаоника и коцка на чије се четир стране 

нацртани од један до четири кружића, а две празне стране су обојене црвено, односно 

зелено. 

Ток игре: Васпитач подели групу у екипе по четири играча. Свака екипа добија комплет за 

игру. Разбрајањем се одреди редослед играча и фигуре које добијају. Играчи заузимају 

своја места и игра почиње: ако играч добије, при бацању коцке, страну са кружићима, игра 

толико поља у одреженом смеру колико је било тачака на горњој страни коцке; ако добије 

зелену празну страну има право на још једно бацање, а ако добије црвену страну, уколико 

је већ изашао на поље, враћа се за једно место, а уколико није изашао, предаје коцку 

следећем играчу. 

Побеник је онај играч који први стигне на циљ, у своју кућицу, а као награду добија беџ 

или медаљон са геметријском фигуром с којом је победио ( или нешто друго што би било 

деци интересантно). 

Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 
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Студент: Анђелић Радомир 
 

1. Бинго с коцкицама за друштвене игре 
 

Картице за овај бинго можете одштампати или ручно написати па исећи. Правила су иста 

као и код “обичног”, осим што се бројеви не извлаче него се баца коцкица за друштвене 

игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке вештине као што су бројање и 

препознавање бројеве од 1 до 6. 

Дакле, игра се тако да се баца коцкица, а добијени број с коцкице се покрива на 

картицама. Ову игру може играти цела предшколска група, мала група деце, али и једно 

дете. За онога ко први покрије све бројеве на картици можете смислити симболичну 

награду – у следећем кругу носи круну победника или нешто слично. 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

2. Бројеви и бројање у чашама 
 

Ево још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити бројати. Без 

обзира на тренутне математичке способности, биће ово сјајна прилика за вежбање бројања 

наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредности. 

Требаће вам 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 сламки или 

штапића, и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1, 2, 3, 4 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/
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…) те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем 

стави тачно онолико колико сламки на њој пише. 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

3. Баци коцкицу и број! 
 

Ова игра омогућава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је спремно, 

сабира. Нацртајте детету неколико великих бубамара с великим тачкама на крилима. Нека 

свака бубамара има различити број тачки на себи. 

Овако се игра: Дете баца коцкицу, а број који добије означава број тачкица на бубамари 

које ће прекрити чеповима (или кружићима из неке друге друштвене игре попут цице). 

Циљ је да пре противника прекрије све тачкице на својим бубамарама. Ако су му остале, 

нпр. 2 тачкице, мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за 

себе редоследом који се договоре. 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

4. Мерење отисцима руке 
 

Исцртајте руке на пиру, обојите, исеците и искористите за мерење разних ствари па и 

детета.  

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/
http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/
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Извор: http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

 

5. Бројење и слагање дугмића 
 

Издвојите шарене крупне дугмиће и бројите колико их има, ређајте по бојама и  сл. 

 

Извор: http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/
http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/
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6. Убацивање бројева 
 

Исеците картон од јаја и обележите га бројевима. У њега можете да убацујете обележене 

чоколадице тако да се слажу бројеви.  

 

Извор: http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

 

7. Сортирање геометријских облика 
 

Нацртајте основне геометријске облике на поду уз помоћ изолир траке и реците детету да 

тражи предмете тих облика по кући. 

 

 

Извор: http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

 

 

http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/
http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/
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8. Корисно бројање 
 

Нека вам дете помогне око слагања есцајга и броји колико има кашика, колико виљушака 

и сл.  

 

Извор: http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

 

9. Потрага за облицима 
 

Направите карте са основним геометријским облицима и пошаљите дете да тражи ствари 

тог облика у близини.  

 

Извор: http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

10. Вожња по бројевима 
 

http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/
http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/
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Направите стазу тако што ћете написати бројеве које дете треба да прати. Обратите пажњу 

да мора да се скрене како би се пратио редослед бројева како би дете морало да размисли 

где да иде. 

 

Извор: http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

 

Студент: Соња Чуданов 
   

1. Игре са чеповима 
 

Циљ: упознавање деце са бројевима 

Игра упаривања одговарајућег броја на чепу и броја на подлози је забавна игра рукама за 

децу, која помаже деци да ПРЕПОЗНАЈУ И НАУЧЕ  бројеве. 

Ток игре: 

 Узмемо један чеп и оцртамо облик круга на папиру; 

 Након што смо их оцртали, испишемо унутар сваког круга број; 

 Кругове можемо додатно улепшати додајући боје; 

 На сваком чепу треба да испишемо бројеве и боје као и на папиру; 

 Исписаћемо онолико бројева, колико имамо чепова 

 Деци ћемо рећи да стави сваки чеп на своје место 

 Што шареније, то је и забавније. Деца воле изазове, а овај начин игре је одличан 

начин за упознавање бројева. 

 

http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/
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Извор:http://www.maligenijalci.com/upari-cep-s-odgovarajucim-brojem/ 

 

2. Учимо парне и непарне бројеве 
 

Циљ: упознавање деце са парним и непарним бројевима 

Ток игре: 

 Прво обојимо ролне и тестенину како би се осушила; 

 Изрежемо кругове (коцке,троуглове) и на њима напишемо бројеве и тачке; 

 Парне тачкице ћемо обојити једном бојом, а непарне другом бојом; 

 Залепимо их на ролне папира (с једне стране број, а са друге онолико тачака у 

зависности који смо број залепили); 

 Све заједно залепимо на већи картон; 

 Картон смо украсили шареним папиром, јер деца воле боје и шаренило; 

 Узећемо шарене сламчице и дати деци задатак да нпр. три чачкалице ставе у 

одговарајућу ролну. 

 

 

http://www.maligenijalci.com/upari-cep-s-odgovarajucim-brojem/
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Извор:http://www.maligenijalci.com/ucimo-parne-neparne-brojeve-uz-role-stapice/ 

 

3. Способност апстрактног размишљања 
 

Циљ:  развијање логичког и апстрактоног мишљења и памћења 

Ток игре: Узмемо перлице, или бомбоне у две боје, на пример црвене и жуте, па задамо 

детету да их поређа по обрасцу црвена, жута, црвена, жута, или 2 црвене, 2 жуте, 2 црвене, 

2 жуте…, затим да их броји и да уочи парове. 

На овај начин дете ће развијати способност апстрактног размишљања. 

 

             

http://www.maligenijalci.com/ucimo-parne-neparne-brojeve-uz-role-stapice/
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Извор:http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

4. Човече не љути се 
 

Циљ: бројање и усклађивање броја корака према броју тачака на табли, развијање 

способности концентрације, стрпљивости и толеранције 

Ток игре: “Човече не љути се” је једна од најпопуларнијих дечијих друштвених игара. 

Иако се нама чини једноставном, деца кроз њу уче појам мањег и већег броја, такодје 

уочавају да 4 тачкице на коцкици представљају број 4 и четири корака, за које напредују 

на табли… 

 

 

Извор:http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

5. Појам скупа 
 

Циљ: формирање скупова са задатим бројем елемената, придруживање елемената 1 на 1, 

додавање за још један, који број је већи, мањи, за колико. 

Ток игре: Формирање скупова по задатим карактеристикама (број јабука, јагода). 

Класификовање воћа по боји. 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/
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Опис игре: Једно или двоје деце глуме кувара, једно је конобар а остали су гости. Гости 

траже рецимо две кафе или један сладолед, пет колача.Конобар пренесе кувару 

поруџбину, он припреми и конобар поново донесе гостима.Када заврше са „јелом“ 

конобар тражи новац, пребојава (кобајаги) и враћа кусур. Васпитач поставља захтев да му 

се спреми воћна салата од разног воћа. Деца доносе једну посуду са различитим воћем. 

Питам прво од ког све воћа су ми спремили салату. Деца набрајају: јабука, банана, јагода, 

наранџа… Колико сте ми јабука ставили? Деца пребројавају и говоре број. Колико има 

банана? (Пребројавају и говоре број)… Хајде сада донесите ми компот од 6 јабука. Једно 

од деце доноси посуду сатраженим бројем јабука. Донесите и мом другу,компот али од 4 

јабуке. У чијем компоту има више јабука? (У твом). Настављамо игру са различитим 

захтевима васпитача или гостију. На крају игре сакупљамо посуђе и воће, враћамо на 

место. 

 

 

Извор:http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

6. Простор и просторне релације 
 

Циљ:  упознавање и утврђивање појмова просторних релација испред, иза, лево, десно, 

као и бројева и редних бројева. 

Ток игре: деца узимају столице и ређају их једну иза друге. Обележавамо их бројевима од 

1 до 10 редом. Деца извлаче карте са бројевима, траже столицу са одговарајућим бројем и 

седају на њу. Одговарају на питања васпитача који су број извукли, који је број столица на 

којој седе. Који број је испред, а који иза њих, који је друг испред, а који иза њих, ко седи 

на првој столици, ко седи на трећој… Певамо сви заједно неколико песмица, деца 

замишљају да путују, обично на море. Када се заврши песмица, додају још по једну 
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столицу, тако да су сад парови столица поређани један иза другог и обележени бројевима, 

први у реду су 1 и 2, други 3 и 4 и тако даље. Деца помешају картице и поново извлаче и 

седају на столице. Васпитач поставља питања ко седи лево, а ко десно, који пар деце је 

испред а који иза одређеног пара и питања као у првом делу игре. Након питања поново 

певамо песмице. Понекад једно дете буде кондуктер па проверава да ли је свако сео на 

право место. 

 

 

Извор:http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

7. Монтероси презентација геометријских тела 
 

Циљ: упознавање са геометријским фигурама и њиховим међусобним односом. 

Материјал: Ово дидакичко средство или монтесори материјал како га ми називамо садржи 

10 геометријских шарених фигура: круг, квадрат, правоугаоник, троугао. 

Ток игре: Деца могу да узимају по три фигуре или више, проналазе одговарајуће слике 

ових геометријских фигура, стављају у низ испод одговарајуће фигура, као и слике 

предмета из живота које су тих облика и њих стављају такође у низ испод одговарајуће 

фиргуре. Именују геометријске фигуре, препознају предмете на слици које су датог 

облика као и фигуре. Даље могу градити са њима. 

http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/
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Извор:http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

8. Упознавање појма  литар 
 

Циљ: упознавање појма литар, децилитар, појма запремине. 

Основни циљ овогматеријала је вежбање прецизности, усмеравње пажње и концентрације, 

као и савладавање вештине пресипања течности без просипања. 

 

Ток игре: Када деца савладају вештину пресипања течности, могу се упознати са појмом 

литар и децилитар уз помоћ обележавања мерице и пресипања у две или више посуда са 

обележеним мерама (центилитрима, децилитрима). Деца уочавају да 1 дл може да се 

подели у две посуде по 5цл, да четири посуде које садрже течностод 2,5цл могу да се 

преспу у мерицу од 1дл. 
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Извор:http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

9. Мерење 
 

Циљ: упознавање деце са појмом дужина и висина 

Ток игре: Исцртамо руке на папиру, обојимо, исечемо и искористимо за мерење разних 

ствари нпр. детета. 
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Извор:http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/ 

 

10. Пронађи геометријске облике 
 

Циљ: препознавање геометрисјких облика у природи и околини 

Ток игре: Нацртаћемо основне геометријске облике на поду уз помоћ изолир траке и 

рећићемо деци да траже предмете тих облика по собици вртића. 

 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

133 
 

 

Извор:http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-

matematike/?slider_slide=3 

 

Студент: Караџин Дијана 
 

1. Висока кула 
 

Поставити кутију са чеповима испред детета.Дете треба да узме од највећих до најмањих 

чепова и тако слаже док не направи пирамиду. 

Извор: http://razvivash-ka.ru/7-prostyh-igr-s-kryshkami-dlya-detej-ot-1-5-do-3-let/ 
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2. Баци коцкицу и број! 
 

Ова игра омогуц́ава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је спремно, 

сабира. Нацртајте детету неколико великих бубамара с великим тачкама на крилима. Нека 

свака бубамара има различити број тачки на себи. 

Овако се игра: Дете баца коцкицу, а број који добије означава број тачкица на бубамари 

које це́ прекрити чеповима (или кружиц́има из неке друге друштвене игре попут цице). 

Циљ је да пре противника прекрије све тачкице на својим бубамарама. Ако су му остале, 

нпр. 2 тачкице, мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за 

себе редоследом који се договоре. 

Дете ц́е играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према узорку тачкица 

на коцкици. 

Извор: www.mojpedijatar.co.rs 

 

3. Парни и непарни бројеви 
 

Узмите перлице, или бомбоне у две боје, на пример црвене и жуте, па задајте детету да их 

поређа по обрасцу црвена, жута, црвена, жута, или 2 црвене, 2 жуте, 2 црвене, 2 жуте…, 

затим да их броји и да уочи парове. 

На овај начин дете ће развијати способност апстрактног размишљања. 

Извор: http://zelenaucionica.com/ 

 

4. Бубамара домине 
 

Циљ игре: Развијање запажања и упоређивање по квантитету, развијање сналажљивости, 

брзине и мишљења и појма броја као својства скупа. 

Бројевне карте са бубамарама (на крилима су комбинације са понављањем, од 0 до 6 

тачака). 

Деца седе за столовима и васпитач подели сваком детету по три карте, а остатак остаје на 

гомили. Насред стола се оставља бубамара – карта која на оба крила има по 6 тачкица (или 

највећа дупла). Деца затим, редом, стављају домину бубамару која на једном крилу има 

исто толико тачкица, а на другом било шта. Ако дете које је на реду нема одговарајућу 

http://www.mojpedijatar.co.rs/
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домину, узима са гомиле по једну домину док не нађе одговарајућу и ставља поред 

крајњих бубамара. Дакле, низ домина расте у оба смера. Победник је онај играч који први 

остане без домина. За млађи узраст, бубамаре имају на крилима све комбинације од нула 

до три тачкице. Децу треба подстицати да у току игре гласно изговарају број тачкица на 

крилима бубамаре коју постављају у низ. Васпитач учествује у игри као саиграч, 

истовремено контролише исправности потеза деце и помаже деци која се слабије сналазе у 

игри. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

5. Игре са чеповима 
 

Игра упаривања одговарајућег броја на чепу и броја на подлози је забавна игра рукама за 

децу, која помаже деци да ПРЕПОЗНАЈУ И НАУЧЕ  бројеве. 

Узмемо један чеп и оцртамо облик круга на папиру; 

Након што смо их оцртали, испишемо унутар сваког круга број; 

Кругове можемо додатно улепшати додајући боје; 

На сваком чепу треба да испишемо бројеве и боје као и на папиру; 

Исписаћемо онолико бројева, колико имамо чепова 

Деци ћемо рећи да стави сваки чеп на своје место 

Што шареније, то је и забавније. Деца воле изазове, а овај начин игре је одличан начин за 

упознавање бројева. 

Извор: www.maligenijalci.com 

 

6. Игра Не љути се, човече са живим фигурама 
 

Васпитач нацрта таблу за игру ,,Не љути се, човеце’’ у сали, парку или дворишту. То је 

квадрат странице 5цм, у четири угла су по четири кућице (четири круга, четири троугла, 

четири квадрата и четири правоугаоника). Путања којом ће се кретати пиони је 

састављена од кругова пречника око 30цм. Деца се поделе у четири екипе, свака екипа има 

пет чланова, четири пиона и бацача коцке, а сви носе беџ са ознаком своје кућице. Пиони 

се поставе у кућице, а разбрајалицом се од четири бацача одреди онај који ће први бацати 
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коцку за своју екипу. Пропозиције игре су исте као за обичну игру ,,Не љути, се човече’’. 

Циљ је да сви чланови екипе обиђу целу путању (цео круг) и сместе су у унутрашње 

кућице. Успут, наравно, догађа се да играч буде избачен од играча друге екипе, што 

увећава узбудљивост игре. Избачени играч враћа се у почетну кућицу и чека излазак, кад 

бацач његове екипе добије шестицу на горњој страни коцке. За најстарију групу могу се 

поставити још нека отежвања тако што се у појединим кружићима путање означе још неки 

захтеви, што игру чини интересантнијом и динамичнијом. На пример, ако се заустави у 

пољу где је нацртано једно стоплао, мора на једној нози да скочи шест пута, уз гласно 

бројање; ако су два стопала окренута напред, тада треба да скочи унапред за једно поље, а 

ако су нацртана два стопала окренута уназад од смера кретања, тада скочи назад за једно 

поље и сл.    

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

7. Бинго с коцкицама за друштвене игре 
 

Картице за овај бинго можете одштампати или ручно написати па исеци́. Правила су иста 

као и код “обичног”, осим што се бројеви не извлаче него се баца коцкица за друштвене 

игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке вештине као што су бројање и 

препознавање бројеве од 1 до 6. 

Дакле, игра се тако да се баца коцкица, а добијени број с коцкице се покрива на 

картицама. Ову игру може играти цела предшколска група, мала група деце, али и једно 

дете. За онога ко први покрије све бројеве на картици можете смислити симболичну 

награду – у следец́ем кругу носи круну победника или нешто слично. 

Извор: www.mojpedijatar.co.rs 

 

8. Бројеви и бројање у чашама 
 

Ево још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити бројати. Без 

обзира на тренутне математичке способности, биц́е ово сјајна прилика за вежбање бројања 

наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредности. 

Требац́е вам 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 сламки или 

штапиц́а, и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1, 2, 3, 4 

…) те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем 

стави тачно онолико колико сламки на њој пише. 

Извор: www.mojpedijatar.co.rs 

http://www.mojpedijatar.co.rs/
http://www.mojpedijatar.co.rs/
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9. Монтеаори презентација геометријских тела 
 

Задаци везани за развијање почетних математичких појмова: упознавање са геометријским 

фигурама и њиховим међусобним односом. 

Материјал: Ово дидакичко средство или монтесори материјал како га ми називамо садржи 

10 геометријских шарених фигура: круг, квадрат, правоугаоник, троугао. 

Опис игре: Деца могу да узимају по три фигуре или више, проналазе одговарајуће слике 

ових геометријских фигура, стављају у низ испод одговарајуће фигура, као и слике 

предмета из живота које су тих облика и њих стављају такође у низ испод одговарајуће 

фиргуре. Именују геометријске фигуре, препознају предмете на слици које су датог 

облика као и фигуре. Даље могу градити са . 

Извор: http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

10. Две коцке 
 

Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горњој страни 

своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће са обе 

коцке, а друго дете из припремљене кутије са логичким блоковима узима толико логичких 

блокова (уз бројање) и премешта их у другу кутију (опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање (заједно бројећи са такмичарем). 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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Студент: Остојић Ивана 
 

1. Игре са поклопцима 
 

Циљ игре: Први контакт деце са математиком кроз игру. 

Учење боја,учење бројева. 

Узраст деце: 1-7 година 

Опис игре: У 3 посуде стави се по један папирић са бројем.Затим у посуде се стави 

онолико чепова колико пише на папирићу.Чепови су исте боје као и посуда.Задатак детета 

је да понови оно што му се покаже. 

Извор: http://razvivash-ka.ru/pervye-matematicheskie-igry/ 

 

 

2. Божићно дрво везано на плочи од мозаика 

Циљ игре: Да се на плочи од мозаика нацрта јелка,украси се иглицама,да се науче на који 

начин могу да се створе разни геометријски облици,лопта троугао... 

Узраст деце: Од 2 до 9 

Опис игре: 

На плочи од мозаика нацртати маркером јелку а за украсе ставити иглице. 
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Гумицама спојити иглицу од тачке А до тачке Б,стварати разне геометријске облике. 

Извор:http://razvivash-ka.ru/novogodnie-hlopotushki-igraem-s-elochkami-i-masterim-

girlyandy/        

 

 

 

3. Аксијална симетрија 
 

Циљ игре: Да се са платна ископирају боје са чепићима које ће се стављати у шкољку од 

јаја.Научити и препознати боје. 

Узраст деце: 3,5 година. 

Опис игре: Набавити шкољку од јаја,чепове од флаша разних боја и на папиру нацртати 

разне боје.Деца имају задатак да са папира где су нацртане разне боје,узму чепиће истих 

боја и прекопирају на шкољци од јаја. 

Извор: http://razvivash-ka.ru/kryshki-i-matematika/ 

http://razvivash-ka.ru/novogodnie-hlopotushki-igraem-s-elochkami-i-masterim-girlyandy/
http://razvivash-ka.ru/novogodnie-hlopotushki-igraem-s-elochkami-i-masterim-girlyandy/
http://razvivash-ka.ru/kryshki-i-matematika/
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4. Висока кула 
 

Циљ игре: Спретност слагање пирамида. 

Узраст: 1,5 до 3 година. 

Опис игре: Поставити кутију са коцкама испред детета.Дете треба да узме од највећих до 

најмањих коцки и тако слаже док не направи пирамиду. 

Извор: http://razvru/7-prostyh-igr-s-kryshkami-dlya-detej-ot-1-5-do-3-let/ivash-ka. 
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5. Нађи кућу 
 

Циљ игре: Ово је дивна игра за перцепцију боје, дефинисање различитих величина и 

оријентација у свемиру. 

Узраст: 1,5 до 3 година. 

Опис игре:  

Одрасла особа треба унапред да изабере неколико различитих боја и величине поклопаца, 

да их случајно уреди на листу папира, затим кружите по контури и обојите резултујуће 

кругове који одговарају сваком поклопцу са бојом.Све се стави пред дететом а дете треба 

да понови поступак слагања тих чепова на листу папире по бојама. 

Извор: http://razvivash-ka.ru/7-prostyh-igr-s-kryshkami-dlya-detej-ot-1-5-do-3-let/ 

 

6. Покретна игра Ходилка 
 

Циљ игре: Упознавање разних  геометријски облика,развијање моторичких способности. 

Узраст: 1,5 година. 

Опис игре: Ово је једна од омиљених игара на мог најмлађег сина (2 године 3 

месеца). Мораћете 6 велике геометријске облике (користио сам листове величине А4) и 

велики коцку. Боја геометријских облика мора бити другачија. Оклеите лице коцке у боји 

ваших геометријских облика. Бројке треба да се шири у соби или стану. Играјте док не 

буде досадно, па: бацате коцкице, у зависности од боје на коцке бебе потеза, простире се 

преко, скок иначе креће од облика жељеног боје, истовремено говорећи име (или да 

открије сте, ако дете не каже ). 

Извор: http://razvivash-ka.ru/igry-s-geometricheskimi-figurami/ 

http://razvivash-ka.ru/7-prostyh-igr-s-kryshkami-dlya-detej-ot-1-5-do-3-let/
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7. Игре са житарицама 
 

Циљ игре:Остављање отиска у тесту уз примену геометријских облика. 

Узраст: 3 године. 

Опис игре: Узети тесто из посуде и ставити га на сто.Уз помоћ  разних играчака са 

геометријским облицима утиснути на тесто и оставити траг. 

Извор: http://razvivash-ka.ru/tematicheskaya-nedelya-geometricheskie-figury/ 

 

http://razvivash-ka.ru/tematicheskaya-nedelya-geometricheskie-figury/
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8. Играње са коцкама 
 

Циљ игре: Учење бројева,спајање слика појмова са коцкама на којим су бројеви. 

Узраст: 1 до 7 година. 

Опис игре: Наслагати коцке као пирамиду а на њима залепити папир са бројевима 

онолико колико има коцки.Спремити картице на којима су слике животиња,воћа 

поврћа,дати детету у складу на то колико има објеката на слици да стави коцку.Дакле 

један зец на слици треба да се споји са једном коцком на којој је налепљен број. 

Извор: http://razvivash-ka.ru/pervye-matematicheskie-igry/ 
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9. Геометријски лото 
 

Циљ игре: Извући геометријско тело и спојити га са другим геометријским телом. 

Узраст: 2-7година. 

Опис игре: На картону ставити разне геометријске фигуре и ставити испред 

детета.Направити џеп у којем се налазе картице са разним фигурама.Задатак је да дете 

извуче картицу из џепа и споји је са предметом који се налази на картону испред 

детета.Успешан задатак ће бити ако дете извуче оне облике који се налазе и на картону. 

Извор: http://razvivash-ka.ru/matematicheskie-igrushki-svoimi-rukami-konkursnye-raboty/  

 

 

10. Геометријска играчка 
 

Циљ игре: Спајање два иста геометријска облика 

Узраст: 2-7 година 

Опис игре: На листу папира нацртати разне облике као што су животиње,слаткиши и 

други предмети користечи геометријске облике. 

http://razvivash-ka.ru/matematicheskie-igrushki-svoimi-rukami-konkursnye-raboty/
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Направити од колаж папира различите геометријске облике.Задатак је да дете папире од 

колажа споји са папиром где су нацртани ти геометријски облици. 

Извор: http://razvivash-ka.ru/matematicheskie-igrushki-svoimi-rukami-konkursnye-raboty/ 
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Студент: Ћоралић Мирјана  
 

1. Пронађи исто 
 

Циљ игре: Развијање пажње, концентрације, логичког мишљења, анализе, аналогије, 

диференцијације, синтезе; неговање истрајности и стрпљивости. 

Дидактичка средства: Игровни листић на коме су од шест до десет веома сличних 

сличица које се разликују у ситним детаљима, а две су потпуно исте; фломастери. 

Ток игре: Свако добије игровни листић и фломастер. Васпитач упућује децу да веома 

пажљиво проуче сличице, пронађу оне које су идентичне и повежу их линијом, или означе 

кружићима. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

 

 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

147 
 

2. Откриј и нацртај шта недостаје 
 

Циљ игре: Упоређивање скупова, пребројавање; развијање и изоштравање опажања и 

математичко – логичког мишљења. 

Дидактичка средства и материјали: Апликације тањирића са неједнаким бројем 

колачића и фланерограф. 

Ток игре: Васпитач постави апликације на фланерограф (или подели цртеже деци) и 

захтева да деца пажљиво погледају апликације (своје цртеже), открију шта недостаје и 

доцртају. Васпитач може, на разне начине, да формулише захтеве: да се на сваком 

тањирићу нађе исти број колачића, да се на сваком следећем тањирићу нађе један колачић 

више, да се на сваком следећем нађе колачић мање (захтев се може формулисати да деца 

доцртавају мањак колачића или да доцртавају вишак колачића). 

Варијанта 1: У првом низу су тањирићи са колачићима, а испод, у другом низу су кружићи 

који представљају број колачића у тањирићима. Задатак је да деца упореде скуп колачића 

на тањирићу, са скупом кружића. Уколико је број кружића већи, доцртати колачић на 

тањирићу, а ако је број колачића већи од броја кружића, додати кружић, тако да је увек 

број колачића једнак броју кружића. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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3. Сликајмо облицима 
 

Циљ игре: Разликовање и именовање облика круга и оног што није круг; упоређивање 

облика, налажење сличности и разлика. 

Дидактичка средства и материјали: Од самолепљивог папира изрезани кругови разних 

боја и величина и други геометријски облици у равни; један папир А-4 формата; логички 

блокови. 

Ток игре: Свако дете добија комплет дидактичког материјала. Васпитач поставља пано 

скицу маце, куце и меде и каже деци да од добијених облика, на папиру насликају једну од 

животиња према датој скици или нешто по свом избору. Деца млађег узраста не познају 

остале облике сем круга и лопте, не знају да их именују, али ће, вероватно, многи од њих 

умети да их употребе, по аналогији. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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4. Мини баскет 
 

Циљ игре: Развој психомоторике, спретности, сналажљивости и такмичарског духа, 

препознавање геометријских фигура, пребројавање елемената скупа и упоређивање 

скупова. 

Дидактичка средства и материјал: Кош на пригодној висини и лопта; жетони у облику 

круга и квадрата. 

Ток игре: Деца стану у колону по један, васпитач додаје првом лопту и објашњава 

пропозиције игре: такмичар треба да убаци лопту у кош, ако је убаци и лопта не додирне 

обруч, дете добија жетон у облику квадрата, а ако дете додирне обруч – добија жетон у 

обликку круга. Игра почиње, деца бодре и навијају. Када лопта прође кроз обруч, васпитач 

даје жетон у облику круга или кдвадрата (према пропозицијама игре), а игра се понавља 

све док деца не дрођу неколико бацања. На крају сумирамо резултат: квадрат вреди два 

круга, тј. два поена, а круг један поен. Победник је онај, ко има највиђе поена. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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5. Игра коцком 
 

Циљ игре: Препознавање геометријских фигура, бројање и развој психомотирке. 

Дидактичка средства и материјали: Једна већа коцка на чијим су странама уместо 

тачкица налепљене геометријске фигуре од један до шест; логички блокови или играчке. 

Ток игре: Деца седе у полукругу, разбрајалицом се изаберу два детета која излазе испред, 

бацају по једанпут коцку и именују гласно фигуре и њихов број који се појављује на 

горњој страни коцке (остала деца потврђују име фигуре и броје заједно са њима). Оно дете 

које иувуче већи број фигура треба да толико пута скочи као зечић или жаба, или да се 

ухвати десном руком за лево уво и скочи толико пута на левој нози (или да узме толико 

логичких блокова, оног облика који добије на коцки и однесе на одређено место). Деца, 

затим, одлазе на своја места, а разбрајалицом се бира нови пар деце који наставља игру. 

Игра се изводи све док сва деца не изађу да бацају коцку. Игра се може изводити и у 

слободном простору. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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6. Заврши цртеж 
 

Циљ игре: Утврђивање појма геометријске фигуре; подстицање математичко-логичког 

мишљења и закључивања. 

Дидактички материјал: Игровни листић на коме су недовршени цртежи геометријских 

фигура у равни. 

Ток игре: Васпитач подели по један листић сваком детету (деца седе за столовима), а 

задатак се може формулисати двојако: а) да дете доврђи цртеж по својој вољи (ту долази 

до изражаја дечја машта и асоцијације), б) да допуни дате цртеже до троугла, квадрата, 

правоугаоника и круга. Деца раде самостално. Васпитач узима листиће, анализира их, а 

затим разговара са децом на основу запажања из њихових листића. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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7. Не љути се човече 
 

Циљ игре: Упознавање геометријске фигуре – коцка; упоређивање скупова тачака на 

странама коцке и кружића на табли за игру. 

Дидактичка средства: Комплет за игру „Не љути се човече“. 

Ток игре: Деца се поделе у четворочлане екипе и свака екипа добија комплет за игру. 

Пропозиције игре су познате. Могу се направити неке измене које ће игру учинити 

динамичнијом и интересантнијом. На појединим пољима на табли могу се поставити 

различити знаци и када се играч заустави на том пољу, мора извршити одређену радњу. 

На пример, знак мачје шапе значи да играч треба да мјаукне као маче онолико пута, 

колико је било тачкица на горњој страни коцке за игру; знак куцине главе говори да 

такмичар треба толико пута да опонаша куче, стрелица натраг означава да се такмичар 

враћа за једно поље итд. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: nonstopshop.rs 

 

8. Лавиринт 

Циљ игре: Развијање логичког мишљења; придруживање скупова; упоређивање дужина. 

Дидактички материјал: Скица лавиринта, фломастер. 

Ток игре: Деци се поделе скице лавиринта које увек имају интересантан циљ; младунче 

проналази своју мајку, кућицу, храну и сл. Дакле, са једне стране лавиринта се налазе 
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младунчад, а са супротне стране лавиринта су мајке (или кућице, или храна). Задатак 

детета је да пронађе пут младунчета до циља. На тај начин врши се придруживање 

елемената првог скупа елементима другог. Отежавање ове игре је да се упореде дужие 

путева и одреди који је од њих најкраћи, а који најдужи. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

9. Шта ту не припада 
 

Циљ игре: Уочавање својстава предмета, припадност скупу, развијање мисаоних 

операција: анализе, синтезе, аналогије, диференцијације и апстракције. 

Дидактичка средства и материјали: Игровни листићи са сликама разних предмета 

разбацаних без реда, међу којима су сличице неких предмета који према својим 

својствима не припадају скупу осталих предмета (број предмета од 3-10, у зависности од 

узраста деце). На пример: а) нож, кашика, тањир, чаша, хлеб; б) лутка, меда, чешаљ, 

аутић, ципела, куца; в) троугао, квадрат, круг, лутка, правоугаоник, лопта, коцка. 

Ток игре: Васпитач подели деци по један листић са сличицама. Упозори их да добро 

погледају сличице, упореде их и прецртају сличице оних предмета који по својим 

својствима не припадају датом скупу предмета. Васпитач обилази децу, контролише 

њихов рад, мотивише их питањима и тражи да јасно образложе зашто су искључили 

поједине предмете из скупа. За млађи узраст „уљези“ морају бити веома уочљиви, а 
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употребљени предмети блиски и познати деци, док за старији узраст отежавање игре је 

баш у сличности предмета, где се мора уложити већи умни напор да се „уљези“ открију и 

одстране. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

10. Мозаик 
 

Циљ игре: Развијање способности опажања, развијања логичког мишљења, састављање 

целине из делова и схватање просторних односа. 

Дидактичка средства и материјали: Већи цртеж од картона исечен на више делова 

(зависно од узраста деце) и апликатор. (Варијанта ове игре: свако дете добија мањи цртеж 

исечен на неколико делова. Постоје и готови дидактички материјали „Минимум“ 1, 2 и 3). 

Ток игре: Васпитач објашњава деци да апликације треба сложити тако да се добије слика 

неког предмета, играчке или неког љубимца из цртаних филмова. Васпитач почиње са 

слагањем апликација на апликатору, а затим деца настављају. Док једно дете слаже 

делове, остала деца покушавају да одгонетну шта ће бити на слици када се сложе сви 

делови. Васпитач их вештим питањима мотивише на правилно размишљање и упућује на 

прави траг. Ко погоди, наставља слагање мозаика до краја. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

155 
 

 

Фото: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Студент: Витковска Тамара 
 

1. Поиграјмо се бројевима 
 

Циљ игре:  Развијање логичког мишљења и памћења, упоређивање бројева. 

Дидактичка средства: Бројне карте и десет каритца 10цмџ15цм са кружићима од 1 до 10. 

Ток игре: Васпитач подели бројевне карте деци сваком по 2-3 карте, а за себе задржи оне 

веће картице са једним до десет кружића. Пре по четка игре деца гласно броје, а васпитач 

проверава да ли деца знају положај бројева у низу, који је број испред датог броја, који је 

број за један мањи (већи) или за два мањи (већи) од датог броја. Деца седе у полукругу, 

васпитач подиже једну своју карту, показује пажљиво сваком детету, деца пребројавају 

кружиће и изговарају гласно, одговарајући број. Васпитач тада захетва да подигну ону 

карту која означава број за један мањи (или за један већи) од његове картице. Дете које 

има такву карту, подиже је (једно дете заједно са васпитачем проверава тачност) и 

поставља своју карту поред васпитачеве карте на столу. Васпитач понавља игру са другом 

картом, уз промену захтева. Сада отежава игру, подиже нову карту и тражи да деца 
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подигну карту која има два кружића мање (или два кружића више) од његове карте. Игра 

се понавља више пута. У почетку васпитач подиже карту по реду и тражи карту са два 

кружића више, затим са два кружића мање, а онда мења карте без неког редоследа, што 

захтева знатно већи напор деце. Игра може бити и такмчарског карактера. За сваки тачан 

одговор дете добија један поен, а победник је онај ко до краја игре сакупи највише поена. 

Награда је медаљон у облику бројевне карте са пет кружића. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

2. Шумица 
 

Циљ игре: Образовање низа у погледу висине( серијација) 

Дидактичка средства и материјали: апликације дрвећа, птичијих гнезда, лествица, 

дечака, фланелограф 

Ток игре: Васпитач најпре исприча причу о неваљалим вранама које су покупиле пилиће 

из једног сеоског дворишта,јер су имале мале птиће у гнездима на дрвећу у оближњој 

шуми. Деца из тог села се договоре да оду и униште гнезда штеточина , али за то су им 

биле потребне лестве. Гнезда су се налазила на највишем дрвету, па  су им биле потребне 

највише лестве. Деца су одабрала најдузе лестве, попела се на највише дрво и скинула 

гнездо. Тако су остали пилићи били спасени. 

Васпитач ставља апликације на сто испред фланелографа и позива децу да на снову приче 

поставе апликације на пано.  Једно дете поставља апликације дрвећа, тј. шумицу, на пано. 

Дрвеће је различите висине. Да би одредили највише дрво , дете поставља дрвеће у један 

низ, тако да им је почетак стабла поравнан, о најнижег ка највишем дрвету. Затим 

размешта дрвеће , јер у шуми дрвеће се налази у низу, али запамти које је дрво највише.  

Друго дете излази и поставља гнезда ( васпитач их мотивише да се сете на којем дрвету су 

била гнезда). Следеће дете треба да од неколико лествица одабере  најдужу, оно прави 

серију лествица по дужини . На дрво ће се пењати највиши дечак ( и од апликација дечака 

правимо низ и из њега бирамо највишег) . Тада једно дете узима апликацију најдужих 

лествица, прислања их уз апликацију највишег дрвета , апликацију највишег дечака „ 

пењемо „ уз лестве на дрво до гнезда. Дечак  узима гнездо, скида га и односи . Игра се 

може поновити неколико пута , док сва деца не изађу код  фланелогафа и обаве неку од 

операција. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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3. Шта је плитко ,а шта дубоко 
 

Циљ игре: развијање појмова плитко- дубоко  

Дидактичка средства : Карте величине 5 цмx10 цм са сликама посуда и објеката који имају 

атрибут плитко или дубоко  

Ток игре: Деца седе у полукругу , васпитач ставља карте на сто , лицем окренуте столу и 

узима по једну карту, подиже је и окреће према деци с питањем да ли је то што виде  на 

слици плитко или дубоко . Деца одговарају, коментаришу , коригују једне друге. Игра 

траје док се не покажу све карте. Деца затим износе нека своја запажања о плитком и 

дубоком. Васпитач захтева од сваког детета да у просторији пронађе бар по један предмет 

са једном од ових собина: плитко или дубоко. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

4. Две коцке 
 

Циљ игре: Састављање два скупа и придруживање броја новонасталом скупу. 

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике са налепљеним 

(утиснутим) кружићима на странама коцке и логички блокови. 

Ток игре: Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горњој 

страни своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће 

са обе коцке, а друго дете из припремљене кутије са логичким блоковима узима толико 

логичких блокова (уз бројање) и премешта их у другу кутију (опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање (заједно бројећи са такмичарем). 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика 

 

5. Поиграјмо се балонима 
 

Циљ игре: развијање способности уочавања бизних својстава предмета : боје и величине; 

груписање предмета према тим својствима.  

Дидактичка средства и материјали: Разнобојни балони : црвени , жути , плави и бели у 

две величине ( за свако дете по један) ; канапи у истој боји као балони , у две дужине. 
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Ток игре: У припремној активности васпитач је донео  пумпу и надувао балоне, уз то је 

вођен разговор о ваздуху. Сваки балон завезан је канапом одређене боје, неки кратким 

канапом, а неки дугачким . 

Деца седе у полукругу, васпитач им подели балоне, деца при том, именују боју балона 

коју су добили, процењују да ли је балон велики или мали и да ли је канап дугачак или 

кратак. Затим се мало поиграју балонима као са лоптом , васпитач их подстиче да уоче 

облик балона, али и разлике између балона и лопте – лопта се котрља по поду , а балон се 

диже увис (зашто?).  

Деца се, затим, окупе у групу држећи балоне за канап и примећују да балони образују 

један скуп, скуп великих и малих , разнобојних балона. Вапитач тада захтева да се 

групишу тако да у једној групи буду велики ,а у другој мали балони. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

6. Појма броја као својства скупа, образовање скупа на основу 

броја 
 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте, играчке, логички блокови или 

каменчићи, кестени итд. 

Ток игре: Васпитач подели деци материјал и свакоме по две бројевне карте које су лицем 

окренуте столу о објасни правила игре. Када дете подигне карту, изброји кружиће на њој, 

тада испред себе издваја исто толико логичких блокова (кестења, каменчића, итд.) колико 

је било тачкица на бројевној карти. На знак васпитача игра почиње. Деца пребројавају 

тачкице на картама и издвајају скуп од исто толико елемената (од материјала који им је 

дат). Васпитач обилази децу, контролише и помаже им да сви исправно реше задатак. На 

знак васпитача, деца откривају другу карту и према броју кружића на њој образују нови 

скуп.  

Следећи задатак је упоређивање та два скупа (образовних на основу прве и друге карте), 

један-један придруживањем уз опис: у првом скупу има исто толико (више за толико, или 

мање за толико) елемената као у другом скупу. На овом делу игре треба се задржати мало 

дуже да би деца схватила упоређивање скупова.  

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

7. Чаробна торбица  
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Циљ игре: налажење сличности и разлика међу предметима у целини  и у погледу 

појединих својстава 

Дидактичка средства:  једна торбица украшена разним апликацијама, лопте и коцке 

различитих боја, величина и намена , кликери, округле лизе и жваке и још  неки предмети 

по избору (број одговара броју деце у групи .) 

Ток игре: Васпитач износи торбицу и дозвољава да је деца опипају и погоде шта се у њој 

налази. Деца ће, вероватно, препознати неке предмете: лопту, кликере, коцке. По 

одређеном редоследу излази једно по једно дете, завлачи руку у торбу и покушава да 

пипањем погоди шта је узело у руку, тек онда извлачи руку са предметом напоље. 

Пипањем дете може да осети да ли је то округло  или „ћошкасто“, да ли је велико или 

мало , да ли је тврдо или меко, глатко или храпаво. Док опипава, дете коментарише и 

описује предмет, од чега је и чему служи. Следеће дете понавља поступак. Ако је извучен 

исти облик са истим од претходних , упоређујемо их, уочавамо сличности и разлике, 

дозвољавамо да сва деца учествују у овој анализи подстичемо њихова размишљања. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

8. Домино- величине и њихове мере 
 

Циљ игре: Повезивање појмова величине и њихове мере  

Дидактички материјал:Картонска картица правоугаоног облика 8цмх4цм подељене на два 

квадрата; на једном од квадрата је слика неког предмета( или материјала) који се мери 

(који има дужину, масу ,запремину), а на другом је јединица мерења или справа за мерење 

неке величине. 

Ток игре: Деца седе у полукруг, васпитач им подели по један број картица, а затим 

васпитач једну карту ставља на сто.Објасни деци да поред картице које се ставља на сто , 

ставе нову картицу тако да се поред величине нађе њена јединица мере. На пример , ако је 

на картици која је на столу платио и тег од 11кг, поред те домине ставља се или домина 

која у свом квадрату има нешто што се мери килограмом (нпр. хлеб) и она се ставља 

испод тега, или домина која у свом квадрату има ознаку 1м ( или слику метарског штапа) 

и ставља се испод платна на првој домини,а на слободним крајевима домине може се 

налазити био шта.Игра се наставља тако што деца излазе и стављају у низ своје домине , 

поред већ постављених домина , али тако да упоредо са мерном јединицом треба да се 

нађе материјал који се њоме мери. 

Игра траје све док деца не утроше своје домине , при чему морају да именују оно што се 

налази на доминама. Васпитач подстиче децу да пажљиво посматрају , размишљају  и 

правилно придружују домине. 
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Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

9. Шта чему припада 
 

Циљ игре: Развијање појма мерења и мере појединих величина. 

Дидактичка средства и материјали: Фланелограф, апликације разних намирница, текстила, 

трака, штапова, јединица мере, тег од 1кг, мерица од један литар, градуиран штап од 1м. 

Ток игре: Вапитач наноси апликације предмета и материјала, који се мере, на горњи део 

фланелографа, а испод тога апликације мерних јединица. Испод сваке мерне јединице 

поставља по један оквир од хартије или траке. Васпитач објашњава да из првог скупа 

апликација треба сваку апликацију пренети у одговарајући оквир, тј. све што се мери 

килограмом ставити испод калограма, све што се мери литром ставити испод апликације 

литра, а све што има дужину( ширину, висину, дубину) ставиће у оквир испод метра. 

Једно по једно дете излази и разврстава апликације, именује при том апликацију и мерну 

јединицу којом се мери материјал који је на њој. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

10. Поређај у низ 
 

Циљ игре: Развијање појма уско-широко; образовање низа на основу тог својства 

(серијација) 

Дидактичка средства: Од картица разних боја исечене су траке различитих дужина и 

ширина (за свако дете по пет трака у коверту) 

Ток игре: Васпитач показује две траке различитих дужина и боја а исте ширине које држи 

у рукама (размакнуто) и пита их која је од њих ужа. Деца ће, углавном, погрешити, рећи 

ће да је тамнија трака( која је дужа) ужа од светле и краће траке. Васпитач поравнава уже 

странице трака и уверава их да су траке исте ширине. Направи се још неолико 

експеримената, док се не примети да су деца у стању да правилно процене (или бар да 

мањегреше) ширину траке. 

Тада васпитач одели материјал деци и захтева да добијене траке поређају на свом столу у 

низ од најдуже до најшире. Васпитач проверава низове, помаже, усмерава и мотивише ону 

децу којој је то потребно.На крају деца именују ширину траке: уско-широко, шире, још 

шире, најшире, или: широко-уско, уже, још уже, најуже. 
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Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

Студент: Бобана Мрдаковић 
 

1. Чаробна торба 
 

Циљ игре: Налажење сличности и разлика међу предметима у целини и у погледу 

појединих својстава. 

Дидактичка средства и материјали: Једна торбица украшена разним апликација, лопте 

и коцке различитих боја, величина и намене, кликере, округле лизе и жваке и још неки 

предмети по избору (број одговара броју деце у групи) 

Ток игре: Васпитач износи торбицу и дозвољава да је деца опипају и погоде шта се у њој 

налази. Деца ће, вероватно, препознати неке предмете: лопту, кликере, коцке. По 

одређеном редоследу излази једно по једно дете, завлачи руку у торбу и покушава да 

питањем погоди шта је узело у руку, тек онда извлачи руку са предметом напоље. 

Пипањем дете може да осети да ли је то округло или „ћошкасто“, да ли је велико или 

мало, да ли је тврдо или меко, глатко или храпаво. Док опипава, дете коментарише и 

описује предмет. Кад дете изнесе предмет из торбице, деца се увере да ли је процена била 

добра и наставља се разговор са целом групом какве је боје предмет, од чега је и чему 

служи. Следеће дете понавља поступак. Ако је извучен исти облик са неким од 

претходних , упоређујемо их, уочавамо сличности и разлике, дозвољавамо да сва деца 

учествују у овој анализи, подстичемо њихова размишљања и подсећа на још неке сличне 

предмете у радној соби или ван ње. На пример, све лопте имају исти облик, али се 

разликују по величини, боји, материјалу инамени. Истовремено вршимо груписање 

извучених предмета, најпре по облику, а касније по боји и намени.  
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Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу  

 

2. Пчелице и цвеће 
 

Циљ игре: Развијање појма скупа, опажање и разликовање боја и облика, развијање 

психомоторике. 

Дидактичка средства: Апликације цветова 10х10цм разних боја, беџеви за учеснике у игри 

са сличицом пчеле у боји апликација цветова. 

Ток игре: 

Апликације цветова распореде се по соби, деца добијају своје беџеве и „летуцкају“ зујећи 

по соби, све док васпитач не да знак и каже: „Свака пчелица нека лети своме цвету!“. Тада 

„пчелице“ лете према цвету оне боје, које је и њихов беџ. „Пчелица“ која погреши, излази 

из наредне игре и стоји по страни. Игра се понавља, васпитач повремено мења положај 

цветова, што отежава игру и наводи их да размишљају, да упоређују боје и облике и да 

буду што бржи и спретнији. Тиме се доприноси развијању циљева ове игре. Игра може 

бити и такмичарска, тако што се победником проглашавају оне „пчелице“ које се најре 

окупе око свога цвета. Варијанта ове игре могла би бити игра „Пронађи свој облик“. 

Уместо цветова распоређених по соби, стављају се слике геометријских фигура, што је 

погодније и захтевније за старију и средњу групу.  
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Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу  

 

3. Брзо реци број 
 

Циљ игре: Развијање појма броја и бројање по један и два унапред или уназад, вежбање 

концентрације, брзине реаговања и спретности.  

Дидактичка средства: Лопта 

Ток игре: Деца стоје у полукругу у радној соби или слободном простору,а васпитач је 

испред њих са лоптом у руци и објашњава пропозиције игре. Када добаци лопту једном 

детету и каже: „Брзо реци број за један већи од три“, дете које ухвати лопту треба да каже 

„Четири“ и да броји унапред по један до десет. Ако васпитач каже: „Брзо реци број за два 

већи од три!“, играч изговара: „Број пет“ и наставља да броји унапред по два, све до девет, 

ако васпитач каже: „Седам“ и настави да броји уназад по један (седам, шест, пет, четири, 

три, два, једа). Или, ако васпитач каже: „Брзо реци број за два мањи од осам!“, онај ко 

ухвати лопту изговара: „Број шест“ и броји уназад по два (шест, четири, два). Када су деца 

схватила пропозиције игре, игра почиње. Васпитач и даље објашњава, мотивише децу да 

размишљају и дају тачне одговоре, једни друге коригују. игра се постепено убрзава и таје 

све док деца имају интересовања за игру.  
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Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу  

 

4. Пронађи и обој геометријске фигуре 
 

Циљ игре: Издвајање дела из целине, препознавање геометријских фиигура, развијање 

опажања и закључивање по аналогији. 

Дидактичка средства и материјали: Геометризовани цртежи дечака или девојчице (или 

неке животиње), необојени, за свако дете у групи и један цртеж већег формата за пано, 

фломастери. 

Ток игре: Васпитач подели цртеже и фломастере деци, која седе за столовима. Објасни им 

да се на цртежу крију разне геометријске фигуре. Њихов задатак је да пронађу делове тела 

или одеће облика круга и обоје га жуто, облике квадрата- обоје црвено, облике 

правоугаоника. обоје плаво и облике троугла- обоје зелено. Свако дете ради за себе. Када 

је бојење завршено, васпитач позива једно по једно дете да на паноу уради то исто. (Може 

се извести по једно дете за сваку геометријску фигуру, тј, једно дете ће обојити све 

кругове, друго дете ће обојити квадрате, треће дете павоугаонике,а четврто троуглове). 

Игри се може дати такмичарски карактер, а победник је оанј ко први исправно обоји све 

облике. 

 

Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу  
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5. Шта је велико, а шта мало 
 

Циљ игре: Развијање појма велико и мало, развијање мисаоних операција 

Дидактичка средства и материјали: Апликације великих и малих објеката и предмета, 

фланелограф. 

Ток игре: На једном делу фланелографа васпитач постави све апликације без неког реда. 

Преостали део фланелографа подели на два дела. Међу апликацијама изабере апликације 

слона и миша и пита децу какав је слон, а какав миш. Деца одговарају да је слон велики, а 

миш мали. Васпитач постави на један део фланелографа апликацију слона, а на други 

апликацију миша. Разбрајалицом: „Један, два, три, излазиш ти!“, бирамо дете које ће изаћи 

и из групе апликација изабрати нешто  што је велико и налепити испод слона, а затим 

нешто што је мало и налепити испод апликације миша. Деца излазе, разврставајући скуп 

апликација на два скупа, великих и малих, све док не искористе све апликације. 

Апликације ова два новонастала скупа се наносе једна испод друге, упоредо са 

апликацијама другог скупа. После тога наставља се разговор о педметима и објектима та 

два скупа и врши се упоређивање, а онда се закључује у којем скупу има мање, односно 

више елемената или да су скупови јједнаки. После завршене игре са апликацијама, деца 

стану у полукруг. Васпитач узима две лопте, велику и малу и баца их деци. Оно дете које 

добије велику лопту, треба да именује један велики предмет који се налази у соби или ван 

ње, а дете које ухвати малу лопту именује неки мали предмет. Игра траје док деца имају 

интересовања за игру. У току игре водити рачуна о правилном именовању величина, 

указивати на разлику велики и висок, мали и низак, велики и дугачак, мали икратак, што 

се често поистовећује. Нешто што је велико има у свим димензијама велику меру, тј. оно 

је истовремено и дугачко, и широко, и високо, и тешко и захтева већи простор у односу на 

мало. 

 

6. Чик, погоди, шта се мери 
 

Циљ игре: Утврђивање појма мере и мерење величина, мерни апарати.  

Дидактичка средства и материјали: Картончићи (8х5цм) на којима су слике разних 

артикала: воће, поврће, месо, млеко, млечни производи, уље, траке, платно, даске, итд. (за 

свако дете по 2-3 картончића), картончићи (10х10цм) са сликом мерних апарата. 

Васпитач подели деци по 2-3 картончића са сликом артикала који се могу мерити, а за 

себе остави веће картончиће са сликама инструмената за мерење и мернихјединица. Деца 

седе у полукругу, пред собом држе своје карте и прате шта ради и говори васпитач. Кад 

васпитач подигне и покаже деци карту са сликком кућне ваге и пита: „Шта је ово и шта се 
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овим мери?“, деци треба да подигну карту са сликом одговарајућег артикла, а једно од 

њих, које је подигло исправну картицу, одговара на постављено питање. Остала деца 

допуњавају одговор. Кад васпитач подигне слику тега од 1кг, или посуде од једног литра, 

или метарског штапа, деца подижу слике оних артикала чија се мера изражава датом 

мерном јединицом, опет једно од деце које је подигло исправну картицу, има прилику да 

одговара, нпр. да је 1кг мерна јеидница за масу (мада је лакше рећи да је кг мера за 

тежину, што је исправно), да је један литар јединица за мерење запремине течности, да је 

1м мерна јединица за мерење дужине (ширине, висине и дубине) Игра се наставља док 

васпитач не утроши све своје карте, али се може поновити више пута, уз интересовање 

деце и правилно именовање величина и јединица којима се изражавају. 

Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу  

 

7. Размисли и обоји 
 

Циљ игре: Развијање појма дугачко-кратко, уочавање и разликовање димензија и боја. 

Дидактичка средства: Игровни листићи (за свако дете по један) на којима су парови 

сличица: зец-лисица, жирафа-прасе, црвић-глиста, ауто-воз, оловка-штап, дугачке 

панталоне- кратке панталоне, фломастери. 

Ток игре:  Васпитач подели деци листиће и фломастере, упозори их да пажљиво гледају и 

упореде сличице и све што је кратко обоје плаво, а све што је дугачко ( у једном пару) 

обоје црвено. На крају да доцртају и обоје на исти начин пар сличица које означавају 

нешто што је кратко и нешто што је дугачко. Васпитач обилази столове, прати рад и 

указује на евентуалне грешке. Покупи листиће и анализира их заједно са децом.  

Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу  

 

8. Сложи слику 
 

Циљ игре:  Развијање запажања и логичког мишљења, уочавање делова неке целине и 

њихових међусобних односа. 

Дидактички материјал: Слика неког предмета, играчке или омиљеног јунака из цртаних 

филмова, на кратону, исечена по цик.цак линијама на већиброј делова (зависно од узраста) 

сложених у коверат, скица целог предмета. 
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Ток игре: Вапитач подели по један комплет свакој четворочланој екипи која седи за 

једним столом и објасни им задатак, да што пре из делова саставе целу слику према 

приложеној скици. Победничка екипа добија неку симболичку награду. 

Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу  

 

9. Поређај у низ 
 

Циљ игре: Развијање појмова уско-широко, образовање низа на основу тог својства. 

Дидактичка средства: Од хартије разних боја исечене су траке различитих дужина и 

ширина (за свако дете по пет трака у коверту). 

Ток игре: Васпитач показује две траке различитих дужина и боја а исте ширине, које држи 

у рукама (размакнуто) и пита их која је од њих ужа. Деца ће углавном, погрешити, рећи ће 

да је тамнија трака (која је дужа) ужа од светле икраће траке. Васпитач поравнава уже 

странице трака и уверава их да су траке исте ширине. Направи се још неколико 

скперимената, док се не примети са су деца у стању да правилно процене (или бар да мање 

греше) ширину траке. Тада васпитач подели материјал деци и захтева да добије траке 

поређају на свом столу у низ од најдуже до најшире. Васпитач проверава низове, помаже, 

усмерава и мотивише ону децу којој је то потребно. На крају деца именују ширину траке, 

уско-широко, шире, још шире, најшире, или широко-уско, уже, још уже, најуже. 

 

Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу  
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10. Упореди и пронађи исте 
 

Циљ игре: Развијање пажње, концентрације, логичког мишљења, анализе, аналогије, 

диференцијације, синтезе, неговање истрајности и стрпљивости. 

Дидактичка средства: Игровни картице на коме су од шест до десет истих сличица. 

Ток игре: Игровне картице са сличицама васпитач поставља на сто. Васпитач упућује децу 

да веома пажљиво проуче сличице, пронађу оне које су исте и ставе једну на другу.  Игра 

се наставља све док има игровних картица на столу. 

 

 

Извор: Шимић, Г. (1997). Игром до математике. Шабац: Виша школа за образовање 

васпитача у Шапцу .  
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Студент: Кенешки Тамара 
 

1. Самопослуга 
 

Циљ игре: Развијање опажања, развијање осећаја за кавантитет, упоређивање скупова, 

бројање од један до три. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте и кутија са разним играчкама. 

Ток игре: Васпитач постави кутију са играчкама и предметима на средину тепиха, деци 

која седе у полукругу подели бројевне карте, сваком по једну. Разбрајалицом (или на 

други начин) одреди редослед којим ће деца прилазити кутији. Дете погледа пажљиво 

своју карту, утврди колико има кружића на карти, па из кутије узима толико играчака, 

предмета, гласно бројећи, а карту преда васпитачу као нова за ,,робу’’. Уколико дете није 

исправно решило задатак, тј. није узело онолико предмета (играчака) колико показује 

његова карта, не добија ,,робу’’ и покушава поново. Отежавање игре: Играч мора водити 

рачуна и о боји карте, па из корпе узима одређен бтој предмета одређене боје.   

Сем оваквих врста игара, у развоју појма броја и бројања значајне су и разне музичке игре 

(мелодијске бројалице, разбрајалице итд.), говорне игре (бројалице, ређалице, питалице, 

загонетке и сл.) и стихови. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

2. Игра бројевима 
 

Ток игре: Васпитач подели бројевне карте деци сваком по 2-3 карте, а за себе задржи оне 

веће картице са једним до десет кружића. Пре по четка игре деца гласно броје, а васпитач 

проверава да ли деца знају положај бројева у низу, који је број испред датог броја, који је 

број за један мањи (већи) или за два мањи (већи) од датог броја. Деца седе у полукругу, 

васпитач подиже једну своју карту, показује пажљиво сваком детету, деца пребројавају 

кружиће и изговарају гласно, одговарајући број. Васпитач тада захетва да подигну ону 

карту која означава број за један мањи (или за један већи) од његове картице. Дете које 

има такву карту, подиже је (једно дете заједно са васпитачем проверава тачност) и 

поставља своју карту поред васпитачеве карте на столу. Васпитач понавља игру са другом 

картом, уз промену захтева.  

Сада отежава игру, подиже нову карту и тражи да деца подигну карту која има два 

кружића мање (или два кружића више) од његове карте. Игра се понавља више пута. У 

почетку васпитач подиже карту по реду и тражи карту са два кружића више, затим са два 
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кружића мање, а онда мења карте без неког редоследа, што захтева знатно већи напор 

деце. Игра може бити и такмчарског карактера. За сваки тачан одговор дете добија један 

поен, а победник је онај ко до краја игре сакупи највише поена. Награда је медаљон у 

облику бројевне карте са пет кружића. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

3. Ивин воз 
 

Циљ игре: Упоређивање скупова од један и два елемента, развијање броја један и броја 

два као и мисаоних операција анализе и аналогије. 

Дидактичка средства и материјали: За свако дете медаљон са једном или две сличице: 

једна лутка, две лутке, један меда, две меде, један цвет, два цвета, једна јабука, две јабуке 

(по три или четири медаљона су исти по боји и облику), картони квадратног обилка 

странице 20цм са једном или две сличице као на медаљонима, које су распоређене по 

радној соби и разне играчке. 

Ток игре: Васпитач окачи сваком детету медаљон о врат и каже им да упореде своје 

медаљоне са сликама на картонима по соби, картони су ,,станице’’ за ,,Ивин воз’’. Деца 

формирају ,,Ивин воз’’ и вођени васпитачем (у старијој групи вођа је дете из групе) иду 

певајући: 

Ћиху, ћиху, ћихуху! ... 

Када ,,воз’’ стигне до неке станице, прекида се песма, воз стаје и вођа пита: ,,Ко силази на 

овој станици?’’. Деца упоређују своје медаљоне са сличицом станице и излазе ако је то 

њихова станица, а остали настављају пут уз песму до следеће станице, кад се сценарио 

понавља, и тако редом док сви путници не изађу из воза. Васпитач на крају провери да ли 

су сви ,,путници’’ сишли на правом месту, пита их како се зове њихова ,,станица’’, а деца 

одговарају: ,,Наша станица се зове ,,Једна лутка’’ (,,Две лутке’’, или ,,Једна јабука’’, или 

,,Две јабуке’’ итд.). Свако дете добија задатак да оде до полице са играчкама и узме 

онолико играчака колико показује медаљон (односно његова ,,станица’’) и стави испред 

себе. Васпитач пита једно дете из сваке групе, колико има сличица на медаљону, а колико 

на ,,станици’’, колико има испред себе играчака, на шта ће дете одговорити да има једну 

(односно две) сличице и исто толико играчака. После обављеног разговора деца враћају 

играчке на полице и ,,Ивин воз’’ поново креће. Васпитач је променио место станицама и 

игра се понавља. После сваког круга игре, васпитач инсистира да деца упоређују свој 

медаљон са ,,станичном’’ ознаком и да је јасно именују, наглашавајући број сличица. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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4. Поиграјмо се бројевима 
 

Циљ игре:  Развијање логичког мишљења и памћења, упоређивање бројева. 

Дидактичка средства: Бројне карте и десет каритца 10цмџ15цм са кружићима од 1 до 10. 

Ток игре: Васпитач подели бројевне карте деци сваком по 2-3 карте, а за себе задржи оне 

веће картице са једним до десет кружића. Пре по четка игре деца гласно броје, а васпитач 

проверава да ли деца знају положај бројева у низу, који је број испред датог броја, који је 

број за један мањи (већи) или за два мањи (већи) од датог броја. Деца седе у полукругу, 

васпитач подиже једну своју карту, показује пажљиво сваком детету, деца пребројавају 

кружиће и изговарају гласно, одговарајући број. Васпитач тада захетва да подигну ону 

карту која означава број за један мањи (или за један већи) од његове картице. Дете које 

има такву карту, подиже је (једно дете заједно са васпитачем проверава тачност) и 

поставља своју карту поред васпитачеве карте на столу. Васпитач понавља игру са другом 

картом, уз промену захтева. Сада отежава игру, подиже нову карту и тражи да деца 

подигну карту која има два кружића мање (или два кружића више) од његове карте. Игра 

се понавља више пута. У почетку васпитач подиже карту по реду и тражи карту са два 

кружића више, затим са два кружића мање, а онда мења карте без неког редоследа, што 

захтева знатно већи напор деце. Игра може бити и такмчарског карактера. За сваки тачан 

одговор дете добија један поен, а победник је онај ко до краја игре сакупи највише поена. 

Награда је медаљон у облику бројевне карте са пет кружића. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

5. Бубамара домине 
 

Циљ игре: Развијање запажања и упоређивање по квантитету, развијање сналажљивости, 

брзине и мишљења и појма броја као својства скупа. 

Дидактичка средства: Бројевне карте са бубамарама (на крилима су комбинације са 

понављањем, од 0 до 6 тачака). 

Ток игре: Деца седе за столовима и васпитач подели сваком детету по три карте, а остатак 

остаје на гомили. Насред стола се оставља бубамара – карта која на оба крила има по 6 

тачкица (или највећа дупла). Деца затим, редом, стављају домину бубамару која на једном 

крилу има исто толико тачкица, а на другом било шта. Ако дете које је на реду нема 

одговарајућу домину, узима са гомиле по једну домину док не нађе одговарајућу и ставља 

поред крајњих бубамара. Дакле, низ домина расте у оба смера. Победник је онај играч који 

први остане без домина. За млађи узраст, бубамаре имају на крилима све комбинације од 

нула до три тачкице. Децу треба подстицати да у току игре гласно изговарају број тачкица 

на крилима бубамаре коју постављају у низ. Васпитач учествује у игри као саиграч, 
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истовремено контролише исправности потеза деце и помаже деци која се слабије сналазе у 

игри. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

6. Састави овај број 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; састављање скупова и увођење у 

операцију сабирања. 

Дидактичка средства: Бројевне карте. 

Ток игре: Деца седе за столовима, лицем окренута васпитачу. Васпитач подели деци 

бројевне карте, а један део задржи за себе. Затим подиже једну карту, на пример, са шест 

кружића. Деца треба да подгину две карте (а може и три карте) на којима је укупан број 

кружића једнак броју шест. Може и обрнуто: васпитач подиже две карте, а деца треба да 

подигну једну на којој је број кружића једнак укупном броју кружића на обе карте. 

Васпитач контролише исправности подигнутих карата гласним пребројавањем кружића на 

његовој карти и картама које дете подигне. Када деца савладају правила игре, игра се на 

,,испадање’’. Дете које погреши искључује се из игре, а игру настављају остала деца. 

Ритам игре се постепено убрзава и игра се док у игри не остане један играч. Он је 

победник. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

7. Нађи пара 
 

Циљ игре: Развијање појма броја и повезиање са скуповима. 

Дидактичка средства: Бројевне карте и бројевне игре. 

Ток игре: Васпитач подели деци бројевне слике, а задржи бројевне карте. Васпитач 

подиже бројевну карту да сва деца виде и спусти је на сто. Дете које има бројевну слику са 

исто толико сличица и колико на бројевној карти има кружића, излази и ставља своју 

карту поред васпитачеве бројевне карте, образујући пар. Нпр., ако је на васпитачевој карти 

било три кружића, дете ставља карту с три лептирића и броји – један лептирић, два 

лептирића, три лептирића. Игра тече све док има карата код васпитача и деце. Док се 

образују парови карата, дете увек именује број елемената скупа сличица и скупа кружића 

и броји их. 
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1. Отежавање игре – када дете спари своју карту са картом васпитача из кутије поред 

стола узима онолико жетона колико је било сличица (или кружића) на карти, гласно 

бројећи. 

2. Отежавање игре – када сложи карту на сто поред бројевне карте, дете удари оловком о 

сто (или неком другом удараљком) онолико пута колико је означено на бројевној или 

карти са сличицама. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

8. Игра „Не љути се, човече“ са живим фигурама 
 

Циљ игре: Бројање и усклађивање броја корака према броју тачака на коцки, развијање 

способности концентрације, стрпљивости и толеранције. 

Дидактичка средства и материјали: Једна велика коцка од картона или пластике, на 

чијим странама су кружићи од један до шест и беџеви кружног облика пречника 10цм. 

Ток игре: Васпитач нацрта таблу за игру ,,Не љути се, човеце’’ у сали, парку или 

дворишту. То је квадрат странице 5цм, у четири угла су по четири кућице (четири круга, 

четири троугла, четири квадрата и четири правоугаоника). Путања којом ће се кретати 

пиони је састављена од кругова пречника око 30цм. Деца се поделе у четири екипе, свака 

екипа има пет чланова, четири пиона и бацача коцке, а сви носе беџ са ознаком своје 

кућице. Пиони се поставе у кућице, а разбрајалицом се од четири бацача одреди онај који 

ће први бацати коцку за своју екипу. Пропозиције игре су исте као за обичну игру ,,Не 

љути, се човече’’. Циљ је да сви чланови екипе обиђу целу путању (цео круг) и сместе су у 

унутрашње кућице. Успут, наравно, догађа се да играч буде избачен од играча друге 

екипе, што увећава узбудљивост игре. Избачени играч враћа се у почетну кућицу и чека 

излазак, кад бацач његове екипе добије шестицу на горњој страни коцке. За најстарију 

групу могу се поставити још нека отежвања тако што се у појединим кружићима путање 

означе још неки захтеви, што игру чини интересантнијом и динамичнијом. На пример, ако 

се заустави у пољу где је нацртано једно стоплао, мора на једној нози да скочи шест пута, 

уз гласно бројање; ако су два стопала окренута напред, тада треба да скочи унапред за 

једно поље, а ако су нацртана два стопала окренута уназад од смера кретања, тада скочи 

назад за једно поље и сл. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

9. Две коцке 
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Циљ игре: Састављање два скупа и придруживање броја новонасталом скупу. 

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике са налепљеним 

(утиснутим) кружићима на странама коцке и логички блокови. 

Ток игре: Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горњој 

страни своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће 

са обе коцке, а друго дете из припремљене кутије са логичким блоковима узима толико 

логичких блокова (уз бројање) и премешта их у другу кутију (опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање (заједно бројећи са такмичарем). 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

10. Издвој исто толико 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа, образовање скупа на основу броја. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте, играчке, логички блокови или 

каменчићи, кестени итд. 

Ток игре: Васпитач подели деци материјал и свакоме по две бројевне карте које су лицем 

окренуте столу о објасни правила игре. Када дете подигне карту, изброји кружиће на њој, 

тада испред себе издваја исто толико логичких блокова (кестења, каменчића, итд.) колико 

је било тачкица на бројевној карти. На знак васпитача игра почиње. Деца пребројавају 

тачкице на картама и издвајају скуп од исто толико елемената (од материјала који им је 

дат). Васпитач обилази децу, контролише и помаже им да сви исправно реше задатак. На 

знак васпитача, деца откривају другу карту и према броју кружића на њој образују нови 

скуп.  

Следећи задатак је упоређивање та два скупа (образовних на основу прве и друге карте), 

један-један придруживањем уз опис: у првом скупу има исто толико (више за толико, или 

мање за толико) елемената као у другом скупу. На овом делу игре треба се задржати мало 

дуже да би деца схватила упоређивање скупова.  

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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Студент: Мањул Велинка 
 

1. Учење математике 
 

Учење деце бројевима, њиховом препознавању и квантифицирању може бити једноставно, 

ако задатку приступимо кроз игру. И заиста, ако мало потражите на интернету, књигама 

или се пак  осврнете око себе идеје ћете лагано пронаћи. 

Ми смо се одлучили поиграти с чашама и тачкицама, како бисмо избројану количину 

тачкица  повезали с изгледом одређеног броја. Најважнија компонента се крије у изазову 

којег смо поставили. Можда се чини преједноставно, али дете ће изазову засигурно 

приступити заинтересовано и на крају га тачно решити. 

Различитим варијацијама наведеног изазова, можете постићи и са сличним материјалима. 

Машти на вољу и учење кроз игру нека и у вашем дому започне. 

 

 

Foto: M.Arsenović/maligenijalci.com 

Шта Вам је потребно: Пластичне чаше, папир, фломастери 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

176 
 

 

Foto: M.Arsenović/maligenijalci.com 

 

Упутство: 

1. Уз помоћ  чаше исцртајте кругове на папиру. 

2. У круговима нацртајте тачно одређен број тачкица који ће одговарати бројевима с чаша. 

3. На чашама  напишите бројеве. 

4. Тачкице на папиру украсите шареним бојама. 

 

Foto: M.Arsenović/maligenijalci.com 
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Наши помагачи су изазов без проблема решили. Похвала није изостала, дакако. Потичимо 

своју децу да се играју, размишљају и забаве. Играње је потребно сваком детету, а играчке 

не морају бити купљене. 

Израдом властите забаве осим што штедите на новцу, преносимо важну поруку деци о 

креативном приступ присутан и у Вашем дому и како из обичне пластичне чаше, може 

настати једноставна мозгалица за најмлађе. 

Извор: www.maligenijalci.com 

 

2. Бројеви и бројање у чашама 
 

Eво још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити бројати. Без 

обзира на тренутне математичке способности, биће ово сјајна прилика за вежбање бројања 

наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредноси. 

Требаће вам 10 плацтичних чаша (или ролна потрошеног тоалт папира), 55 сламки или 

штапића и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1,2,3,4 ...) 

те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем стави 

тачно онолико колико сламки на њој пише. 

 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

http://www.maligenijalci.com/
https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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3. Баци коцку и број! 
 

Ова игра омогућава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је спремно 

сабира. Нацртајт детету неколико већих бубамара са великим тачкама на крилима. Нека 

свака бубамара има различити број тачки на себи . 

Овако се игра : Дете баца коцкицу,а број који добије означава број тачкица на бубамари 

које ће прекрити чеповима (или кружићима из неке друге друштвене игре попут цице). 

Циљ је да пре противника прекрије све тачкице на бубамарама. Ако су му остале, нпр. 2 

тачкице, мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за себе 

редоследом којим се договоре. 

Дете ће играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према узроку тачкица 

на коцки. 

 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

Објасните детету концепт парних и непарних бројева. За почетак му покажите шта се све у 

природи појављује у пару, очи, уши, руке, ноге, крила…  

Игра картама “Црни Петар”, у којој се сакупљају парови карата, такође може бити 

занимљива. 

Узмите перлице, или бомбоне у две боје, на пример црвене и жуте, па задајте детету да их 

поређа по обрасцу црвена, жута, црвена, жута, или 2 црвене, 2 жуте, 2 црвене, 2 жуте…, 

затим да их броји и да уочи парове. 

На овај начин дете ће развијати способност апстрактног размишљања. 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

 

4. Разврстај према броју ногу 
 

Циљ игре: Растављање скупова према квантитативним својствима, развијање опажања и 

математичко-логичког мишљења 

Дидактичка средства и материјали: Апликације животиња и човека, фланелограф 

Вапитач поставља све апликације на фланелограф, провери да ли деца познају све 

животиње, позива их да именују све животиње и уоче колико која има ногу. Затим се 

разбрајалицом одреди распоред којим ће деца излазити испред фланелографа. Дете које 

изађе испред фланеографа узима једну апликацију и смешта је у један од постављених 

кругова, изнад којих се налазе четири мала кружића или два мала кружића. Ако животиња 

има четири ноге, поставиће је у круг изнад кога се налазе четири кружића, а ако животиња 

на апликацији има две ноге (или је то човек), онда апликацију смешта у други круг. Када 

дете исправно постави апликацију, остала деца потврђују исправност дете одлази на 

место, а излази следеће. Игра траје док све апликације из првог скупа не поставимо у неки 

од два круга. 

Игра се може наставити тако што се ови подскупови растављају на нове подскупове, 

према неком критеријуму. На пример, скуп оних који имају две ноге може се раздвојити 

на подскупове оних који се крећу по земљи и оних који лете. 

Извор: Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/
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Шимић, Г. ( 2000). Игром до математике, Шабац; Графика. 

 

5. Божићно дрво везано на плочи од мозаика 
 

Циљ игре je а се на плочи од мозаика нацрта јелка,украси се иглицама,да се науче на који 

начин могу да се створе разни геометријски облици,лопта троугао... 

Узраст деце oд 2 до 9 

Опис игре: 

На плочи од мозаика нацртати маркером јелку а за украсе ставити иглице. 

Гумицама спојити иглицу од тачке А до тачке Б,стварати разне геометријске облике. 
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Извор: 

http://razvivash-ka.ru/novogodnie-hlopotushki-igraem-s-elochkami-i-masterim-girlyandy/ 

 

6. Игре са житарицама 
 

Циљ игре: Остављање отиска у тесту уз примену геометријских облика. 

Деца од  3 године. 

Опис игре: Узети тесто из посуде и ставити га на сто.Уз помоћ  разних играчака са 

геометријским облицима утиснути на тесто и оставити траг. 

 

http://razvivash-ka.ru/novogodnie-hlopotushki-igraem-s-elochkami-i-masterim-girlyandy/
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Извор: http://razvivash-ka.ru/tematicheskaya-nedelya-geometricheskie-figury/ 

 

7. Лавиринт 
 

Циљ игре: Развијање логичког мишљења; придруживање скупова; упоређивање дужина. 

Дидактички материјал: Скица лавиринта, фломастер. 

Ток игре: Деци се поделе скице лавиринта које увек имају интересантан циљ; младунче 

проналази своју мајку, кућицу, храну и сл. Дакле, са једне стране лавиринта се налазе 

младунчад, а са супротне стране лавиринта су мајке (или кућице, или храна). Задатак 

детета је да пронађе пут младунчета до циља. На тај начин врши се придруживање 

елемената првог скупа елементима другог. Отежавање ове игре је да се упореде дужие 

путева и одреди који је од њих најкраћи, а који најдужи. 

 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

8. Човече не љути се 
 

Ово је једна од најпопуларнијих дечијих друштвених игара. Иако се нама чини 

једноставном, деца кроз њу уче појам мањег и већег броја, такодје уочавају да 4 тачкице 

на коцкици представљају број 4 и четири корака, за које напредују на табли… 

http://razvivash-ka.ru/tematicheskaya-nedelya-geometricheskie-figury/
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Извор: http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/ 

9. Сликајмо облицима 
 

Циљ игре: Разликовање и именовање облика круга и оног што није круг; упоређивање 

облика, налажење сличности и разлика. 

Дидактичка средства и материјали: Од самолепљивог папира изрезани кругови разних 

боја и величина и други геометријски облици у равни; један папир А-4 формата; логички 

блокови. 

Ток игре: Свако дете добија комплет дидактичког материјала. Васпитач поставља пано 

скицу маце, куце и меде и каже деци да од добијених облика, на папиру насликају једну од 

животиња према датој скици или нешто по свом избору. Деца млађег узраста не познају 

остале облике сем круга и лопте, не знају да их именују, али ће, вероватно, многи од њих 

умети да их употребе, по аналогији. 

http://zelenaucionica.com/didakticke-igre-u-razvoju-pocetnih-matematickih-pojmova/
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Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

10. Учимо парне и непарне бројеве 
 

Подстакнути игром пар-непар одлучили смо креирати занимљиву играчку уз коју ће деца 

боље разумети који су парни, а који пак непарни бројеви. 

И не само то. Играчка коју смо израдили служи и за учење бројева и разумевање броја и 

количине коју број представља. 

Постепеним растом количине шарених штапића и бројева, дете само запажа како се 

бројеви формирају, који бројеви су већи, који мањи, који су парни, а који непарни. 

Израђену тестенину можете користити и за вежбу сабирања и одузимања. 
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Foto: maligenijalci.com 

Шта Вам је потребно: 

• Ролне ВЦ папира 

• Тестенина (штапићи сладоледа, сламчице, кашикице за каву …) 

• Водене боје (произвољно ако желите украсити ролне и тестенину). 

• Картон 

• Папир и лепак 

 

Foto: maligenijalci.com 
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Foto: maligenijalci.com 

Упутство: 

1. Прво обојте ролне и тестенину како би се осушила док остатак играчке израђујете. 

2. Изрежите кругове (коцкице, троуглове) и на њима напишите бројеве и тачкице. 

3. Парне тачкице нека буду обојане једном бојом, а непарне другом. 

4. Залепите их на ролне папира ( с једне стране број, а са супротне стране тачкицу која 

представља тај број). 

5. Све залепите на већи картон. 

6. Ми смо картон украсили шареним папиром јер волимо боје и шаренило. 
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Foto: maligenijalci.com 

Савети: 

• Дозволите ђеци да суделују. Наш мали помагач је радо бојао ролне, исекао папир и 

нацртао тачкице. Кроз игру вежбају моторику руку, забављате се заједно, кроз поверени 

задатак јача самопоуздање, развија креативност да и његове руке могу направити чудесне 

ствари. 

• Ми смо користили момент лепило па су нам ролне чврсто стајале. Ако га немате, 

користити лепљиву врпцу или вруће лепило. 
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• Уместо тестенине можете користити и штапиће сладоледа, сламчице, гранчице дрвета, 

пластичне кашикице за кафу и сличне предмете. 

 

Извор: maligenijalci.com 

 

Студент: Ранков Тамара 
 

1. Две коцке 1 
 

Циљ игре: Састављање два скупа и придруживање броја новонасталом скупу. 

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике са налепљеним 

(утиснутим) кружићима на странама коцке и логички блокови. 

Ток игре: Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горњој 

страни своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће 

са обе коцке, а друго дете из припремљене кутије са логичким блоковима узима толико 

логичких блокова (уз бројање) и премешта их у другу кутију (опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање (заједно бројећи са такмичарем). 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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2. Две коцке 
 

Циљ игре: Састављање два скупа и придруживање броја новонасталом скупу.  

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике са налепљеним 

(утиснутим) геометријским облицима на странама коцке, пластични контруктори.          

Ток игре: Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку од сунђера. Броје 

геометријске облике који су насликани на горњој страни коцке. Деца броје геометријске 

облике на својим коцкама и упоређују их. Дете на чијој коцки се налази више 

геометријских облика узима из кутије са пластичним конструкторима број одређеног 

геометријског облика и ставља у кутију бројећи их. Остала деца заједно са такмичарем 

броје и контролишу број и облик контруктора. 

 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика.  

 

3. Састави овај број 1 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; састављање скупова и увођење у 

операцију сабирања. 

Дидактичка средства: Бројевне карте. 

Ток игре: Деца седе за столовима, лицем окренута васпитачу. Васпитач подели деци 

бројевне карте, а један део задржи за себе. Затим подиже једну карту, на пример, са шест 

кружића. Деца треба да подгину две карте (а може и три карте) на којима је укупан број 

кружића једнак броју шест. Може и обрнуто: васпитач подиже две карте, а деца треба да 

подигну једну на којој је број кружића једнак укупном броју кружића на обе карте. 

Васпитач контролише исправности подигнутих карата гласним пребројавањем кружића на 
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његовој карти и картама које дете подигне. Када деца савладају правила игре, игра се на 

,,испадање’’. Дете које погреши искључује се из игре, а игру настављају остала деца. 

Ритам игре се постепено убрзава и игра се док у игри не остане један играч. Он је 

победник. 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

4. Састави овај број 2 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; састављање скупова и увођење у 

операцију сабирања. 

Дидактичка средства: Бројевне карте. 

Ток игре: Деца седе за столовима, лицем окренута васпитачу. Васпитач подели деци 

бројевне карте (са кружићима). Након тога, васпитач узима друге карте на којима су 

написани бројеви. Деца имају задатак да уз помоћ бројевних карата нађу исти број који је 

написан на картицама васпитача. Игра се отежава тиме што деца имају задатак да, у 

наредном кругу, понове број који је написан на картицама уз помоћ две бројевне картице. 

Игра се отежава, у сваком наредном кругу деца имају задатак да од све већег броја 

картица понове (сааберу бројеве и добију) број који се налази на картици. . Када деца 

савладају правила игре, игра се на ,,испадање’’. Дете које погреши искључује се из игре, а 

игру настављају остала деца. Ритам игре се постепено убрзава и игра се док у игри не 

остане један играч. Он је победник. 

 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. (Измењено) 
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5. Издвој исто толико 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа, образовање скупа на основу броја. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте, играчке, логички блокови или 

каменчићи, кестени итд. 

Ток игре: Васпитач подели деци материјал и свакоме по две бројевне карте које су лицем 

окренуте столу и објасни правила игре. Када дете подигне карту, изброји кружиће на њој, 

тада испред себе издваја исто толико логичких блокова (кестења, каменчића, итд.) колико 

је било тачкица на бројевној карти. На знак васпитача игра почиње. Деца пребројавају 

тачкице на картама и издвајају скуп од исто толико елемената (од материјала који им је 

дат). Васпитач обилази децу, контролише и помаже им да сви исправно реше задатак. На 

знак васпитача, деца откривају другу карту и према броју кружића на њој образују нови 

скуп.  

Следећи задатак је упоређивање та два скупа (образовних на основу прве и друге карте), 

један-један придруживањем уз опис: у првом скупу има исто толико (више за толико, или 

мање за толико) елемената као у другом скупу. На овом делу игре треба се задржати мало 

дуже да би деца схватила упоређивање скупова.  

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

6. Издвој исто толико 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа, образовање скупа на основу броја. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте, карте са геометријским облицима, 

дрвени конструктори. 

Ток игре: Васпитач подели деци материјал и свакоме по две бројевне карте и по две карте 

са геометријским облицима које су лицем окренуте столу и објасни правила игре. Када 

дете подигне једну бројевну карту и једну карту са геометријским облицима, изброји 

кружиће на њој и види о ком геометријском облику је реч, тада испред себе издваја исто 

толико дрвених конструктора колико има тачкица на бројевним катрицама, и истог 

геометријског облика. На знак васпитача игра почиње. Деца пребројавају тачкице на 

картама и издвајају скуп од исто толико елемената (дрвених конструктора одређеног 

облика). Васпитач обилази децу, контролише и помаже им да сви исправно реше задатак. 

На знак васпитача, деца откривају друге две карте и према броју кружића на другој 

бројевној карти образују нови скуп.  
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Следећи задатак је упоређивање та два скупа (образовних на основу прве и друге бројевне 

карте карте), један-један придруживањем уз опис: у првом скупу има исто толико (више за 

толико, или мање за толико) елемената као у другом скупу. На овом делу игре треба се 

задржати мало дуже да би деца схватила упоређивање скупова. Такође се понављају 

геометријски облици у току целе игре. 

 

Извор: Шимић, Г., (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. (Измењено) 
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7. Живи облици 
 

Циљ игре: Развијање спoсoбнoсти уoчавања, разликовања, именовања геoметријских 

облика (круг, квадрат, троугао, правоугаоник), бoја, величина... 

Дидактичка средства: Картице са геометријским облицима 

Ток игре: Васпитач дели децу у групе. Свака група деце извлачи по једну картицу са 

геометријским обликом. Када открију картицу, група деце има задатак да на тепиху, од 

својих тела, направе задати геометријски облик. Док се задатак изводи деца описују 

задати геометријски облик, повезују га са познатим предметима. Остала деца прате и 

именују задати геометријски облик.  

 

Извор: 
http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.p

df 

 

8. Табла са чиодама 
 

Циљ игре: Развијање спoсoбнoсти уoчавања, разликовања, именовања геoметријских 

облика (круг, квадрат, троугао, правоугаоник), бoја, величина...                                  

Дидактичка средства: Табла са чиодама, гумице, картице са геометријским облицима.                                                                

Ток игре: Васпитач сваком детету дели картице са геометријским облицима. Када деца 

открију који геометријски облик се налази на картици, уимају таблу са чиодама и гумице. 

Од чиода импровизују геометријски облик и гумицом га употпуне како би добили 

индентичан облик оном облику са картице. Васпитач надгледа и помаже деци. Када сва 

http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.pdf
http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.pdf
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деца заврше, дете излази и показује своју таблу са циодама и именује геометријски облик 

који се налази на њој. 

 

Извор: 
http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.p

df  

 

9. Пронађи облике у пиринчу 
 

Циљ игре: Развијање спoсoбнoсти уoчавања, разликовања, именовања геoметријских 

облика (круг, квадрат, троугао, правоугаоник), бoја, величина...                           

Дидактичка средства: Чинија са пиринчем. Пластични конструктори. Папир са 

облицима. 

Ток игре: Баспитач децу подели у групе. Свака група седа за један сто. На сваком столу се 

налази једна чинија са пиринчем у којем се налазе геометријски облици. Деца имају 

задатак да у пиринчу пронађу облике које треба да ставе на папир са нацртаним 

геометријским обицима. Васпитач надгледа и контролише децу. По завршетку игре деца 

именују геометријске облике које су извукли и пирича.  

http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.pdf
http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.pdf
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Извор: 

http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.p

df 

 

10. Поређај по низу 
 

Циљ игре: Развијање спoсoбнoсти уoчавања, разликовања, именовања геoметријских 

облика (круг, квадрат, троугао, правоугаоник), бoја, величина...  

 Дидактичка средства: Папир са залепљеним геометријским облицима, исечени 

геометрисјки облици, лепак. 

Ток игре: Васпитач децу дели у групе. Свака група седа за један сто на коме су 

постављени изреани геометријски облици, папир са залепљеним геометријским облицима 

по шаблону и лепак. Деца имају задатак да по постављеном шаблону наставе низ. Деца на 

крају игре именују све геометријске облике који се налазе на шаблону, и броје их. 

http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.pdf
http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.pdf
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Извор: 

http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.p

df 

 

Студент: Драган Кикић 
 

1. Научите бројеве 
 

Опис игре: Деца су мали сунђери, који врло брзо науче бројати и већина њих ужива у 

једноставним математичким изазовима. 

Било да имате предшколца или мање детекоје воли крозз игру учити, направите му плочу 

са бројевима и нека покуша сам избројати тачан број ковцкица који иде у одговарајући 

број. Можда вам се чини тешко за дете,, али деца брзо уче. Покажите им која је сврха игре 

и сваки успех похвалите, јер тиме градите детету самопоуздање и потичете на нове 

изазове. 

http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.pdf
http://www.lanealeksinac.com/images/aktivnostivaspitaca/Geometrijski%20oblici%20SANJA.pdf
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Foto: maligenijalci.com 

Дидактичка средства: већи папир, коцкице ( могу бити дрвене, pпластичне, лего 

коцкице и сл..), оловка (по жељи и бојице) 

 

Foto: maligenijalci.com 

Упутство: 

На папиру напишите редом бројеве, почевши од броја 1. 

Бројеве обојте у шарене боје, јер веселе боје су привлачне оку и занимљиве малој деци 

(изазови требају бити привлачни 

Поред папира поставите довољан број коцкица и изазов може почети са решавањем 
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Foto: maligenijalci.com 

Родитељи који децу уче кроз игру, а не искључиво кроз време за учење, чине да њихово 

дете учење не посматра кроз негативни оквир наметнуте обавезе. 

Охрабрујте децу да сами заволе учити нове ствари, јер управо дететова знатижеља и брзо 

учење су идеална комбинација за изазове прикладње њиховој доби. 

Извор: http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/ 

 

2. Учење математике 
 

Опис игре: Учење деце бројевима, њиховом препознавању и квантифицирању може бити 

једноставно, ако задатку приступимо кроз игру. И заиста, ако мало потражите на 

интернету, књигама или се пак  осврнете око себе идеје ћете лагано пронаћи. 

Ми смо се одлучили поиграти с чашама и тачкицама, како бисмо избројану количину 

тачкица  повезали с изгледом одређеног броја. Најважнија компонента се крије у изазову 

којег смо поставили. Можда се чини преједноставно, али дете ће изазову засигурно 

приступити заинтересовано и на крају га тачно решити. 

Различитим варијацијама наведеног изазова, можете постићи и са сличним материјалима. 

Машти на вољу и учење кроз игру нека и у вашем дому започне. 

 

http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/
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Foto: M.Arsenović/maligenijalci.com 

Дидактичка средства: Пластичне чаше, папир, фломастери 

 

Foto: M.Arsenović/maligenijalci.com 

 

Упутство: 

1. Уз помоћ  чаше исцртајте кругове на папиру. 

2. У круговима нацртајте тачно одређен број тачкица који ће одговарати бројевима с чаша. 

3. На чашама  напишите бројеве. 

4. Тачкице на папиру украсите шареним бојама. 
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Foto: M.Arsenović/maligenijalci.com 

Наши помагачи су изазов без проблема решили. Похвала није изостала, дакако. Потичимо 

своју децу да се играју, размишљају и забаве. Играње је потребно сваком детету, а играчке 

не морају бити купљене. 

Израдом властите забаве осим што штедите на новцу, преносимо важну поруку деци о 

креативном приступ присутан и у Вашем дому и како из обичне пластичне чаше, може 

настати једноставна мозгалица за најмлађе. 

Извор: http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/ 

 

3. Игре с чеповима 
 

Опис игре: Игра упаривања одговарајућег броја на чепу и броја на подлози, је забавна 

игра рукама за децу, која помаже деци да препознају и науче бројеве. 

Осим основног модела за упаривање бројева, можете израдити и различите предлошке за 

учење различитих особина бројева. Ми смо за старије предшколарце направили одвојену 

плочу за усвајање појма парних и непарних бројева. 

Осим класичних предложака можете се поиграти и с различитим мотивима које можете 

добити оцртавањем и разврставање кружића по папиру. 

Што шареније то је и забавније. Деца воле изазове, а овај једноставни изазов у облику 

игре је добар начин за упознавање с бројевима. 

http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/
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Покушајте не форсирати децу да морају научити бројеве, кроз игру они ће сами  научили 

препознавати поједине бројеве. А ако и не, важно је да се добро забаве и да су добили још 

једну забавну игру израђене у властитом дому уз креативну породицу. 

Сваким својим делом, креирајући различите рукотворине и доносећи у дететов живот нове 

идеје, дете учите да може и само претворити своје идеје у стварност. 

Зашто и не?  Људи су најкреативнији у најмлађим данима, па зашто да деца своју 

креативност не науче изражавати кроз дијела. 

 

 

Foto:maligenijalci.com 

Дидактичка средства: Папир, чепови, маркер, бојице, хемијска. 

 

Foto:maligenijalci.com 
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Упутство: 

1. Узмите један чеп и оцртајте жељене облике на папиру. 

2. Након што их исцртате, испишите унутар сваког круга број. 

3. Кругове можете додатно улепшати, додајући боје или претварајући их у жељени облик. 

4. На сваком чепу испишите бројеве, складно бројевима које сте користили на папиру. 

5. Можете их поновити неколико пута, ако имате довољно чепова. 

6. Охрабрите дете да само стави одређени чеп на одговарајуће место. 

 

 

Foto:maligenijalci.com 

 

Foto:maligenijalci.com 

Нама се посебно свиђа рад с чеповима из разлога што су одговарајуће величине за малене 

ручице. Активност коју смо данас радили смо омогућили и самој деци да нам помогну у 
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изради. Оцртавање кружића, бојање истих, подебљавање исписаних бројева, уважавање 

њихове предлога и бројне друге помагајуће активности смо искористили за дружење и 

подстицање деце на креативност. 

Можда нису плоче израђене с правилним круговима, а ту се и пронашла понека линија 

која је изашла ван свог оквира, али шта онда? Можда су плоче управо овакве и најлепше. 

Јединствене и својствене самој деци. 

 

 

Извор: http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/ 

 

4. Играчка за децу од флаша и чепова 
 

Данас доносимо једноставну, но забавну активност за децу, а најбоље од свега је што Вам 

за њу неће бити потребно никакав додатни трошак. 

Уз ову активност дете вјежба фину моторику, визуалну перцепцију, ране математичке 

концепте и вежба рјешавање задатог проблема. 

Изгледа престрого?! Није уопште. 

За ову активност су потребни само чепови различитих величина и одговарајући 

спремници за њих и играчка за децу је готова. 

Решавање задатка попут овог захтева и одређену вештину савладавања рука-око 

координације. 

http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/
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Нудећи детету адекватну активност за игру, попут ове, допринет ћете успеху у 

савладавању и других, будућих вештина руку, као што су различити спортови, музичке 

активности, сликарство и остале активности које захтевају физичку интеракцију. 

  

 

igračka za djecu 

Дидактичка средства: •Чепови и припадајуће флаше уз њих, Различите теглице с 

поклопцима, Занимљиве амбалаже с поклопцима (од крема, шампона  и сличних артикала) 

 

kreativne ideje za djecu 

Упутство: 

1. Одвојите поклопце од припадајуће амбалаже. 

2. Поставите амбалажу и поклопце на одговарајућу површину. 

3. Замолите дете да Вам помогне и да врати сваки поклопац на своје место. 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

205 
 

4. Пружите детету довољно времена да само реши задати  проблем. 

5. Немојте заборавити да му захвалите на помоћи. 

 

 

Foto: maligenijalci.com 

Наши мали помагачи су стрпљиво покушавали упарити чепове с одговарајућом 

амбалажом. Већа деца су приступила решавању проблема тако да су прво пажљиво 

осмотрили амбалажу, а потом проналазили одговарајући поклопац  који би могао 

одговарати. 

Млађа деца су, већином,  испробавањем долазила до решавања проблема. 

Задатак је намерно креиран на овај начин, како би деца морала размишљати који чеп 

одговара за коју амбалажу, а који не. 

Ако желите, можете ставити и додатне чепове, како би отежали изазов. 

Било је занимљиво посматрати децу како решавају задатак. Сам процес завртања чепова 

није за све био једноставан, но након неколико кругова решавања задатака са сигурношћу 

могу рећи да су се њихове вештине побољшале. 
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Извор: http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/ 

 

5. Учимо парне и непарне бројеве 
 

Опис игре: Подстакнути игром пар-непар одлучили смо креирати занимљиву играчку уз 

коју ће деца боље разумети који су парни, а који пак непарни бројеви. 

И не само то. Играчка коју смо израдили служи и за учење бројева и разумевање броја и 

количине коју број представља. 

Постепеним растом количине шарених штапића и бројева, дете само запажа како се 

бројеви формирају, који бројеви су већи, који мањи, који су парни, а који непарни. 

Израђену тестенину можете користити и за вежбу сабирања и одузимања. 

 

Foto: maligenijalci.com 

Дидактичка средства: Ролне ВЦ папира, Тестенина (штапићи сладоледа, сламчице, 

кашикице за каву …), Водене боје (произвољно ако желите украсити ролне и тестенину), 

К, артонПапир и лепак 

http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/
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Foto: maligenijalci.com 

 

Foto: maligenijalci.com 

Упутство: 

1. Прво обојте ролне и тестенину како би се осушила док остатак играчке израђујете. 

2. Изрежите кругове (коцкице, троуглове) и на њима напишите бројеве и тачкице. 

3. Парне тачкице нека буду обојане једном бојом, а непарне другом. 

4. Залепите их на ролне папира ( с једне стране број, а са супротне стране тачкицу која 

представља тај број). 

5. Све залепите на већи картон. 

6. Ми смо картон украсили шареним папиром јер волимо боје и шаренило. 
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Foto: maligenijalci.com 

Савети: 

• Дозволите ђеци да суделују. Наш мали помагач је радо бојао ролне, исекао папир и 

нацртао тачкице. Кроз игру вежбају моторику руку, забављате се заједно, кроз поверени 

задатак јача самопоуздање, развија креативност да и његове руке могу направити чудесне 

ствари. 

• Ми смо користили момент лепило па су нам ролне чврсто стајале. Ако га немате, 

користити лепљиву врпцу или вруће лепило. 
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• Уместо тестенине можете користити и штапиће сладоледа, сламчице, гранчице дрвета, 

пластичне кашикице за кафу и сличне предмете. 

 

Foto: maligenijalci.com 

Могуће игре: 

• Пар-непар ( лагано се провери побједник погледом, да ли је број парне или непарне боје). 

• Попуните само парне/непарне бројеве. 

• Ставите у ролну (нпр. бр. 5) неки предмет и кроз лагани изазов у сабирању дете мора 

погодити у којој ролни се налази скривени предмет. (Нпр. Предмет се налази у збиру 2+3, 

или у ролни која је већа од 4, али мања од 6 и сл.) 

Увек на крају дамо осврт на направљену играчку или задатак који смо радили. Искрено 

препоручујемо да играчку уврстите у едукативан кутак дечје собе. Мања деца кроз 

написане бројеве их заправо уче. Старија деца воле задатке и радо их решавају. Учинимо 

кроз игре, кроз забаву јер такво знање се најлакше памти и не ствара деци оптерећење. 

 

Foto: maligenijalci.com 

Извор: http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/ 
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6. Научите бројеве уз игру 
 

Опис: Пре неколико деценија, људи нису у толикој мери подстицали интересе своје деце 

од најраније доби. Чест случај, посебно код деце у мањим срединама, је било образовање 

и стицање „школског“ знања, изричито у школи. 

Реченице попут „немој то сада, научићеш то у школи“, „причекај док добијеш хемију, па 

ће ти учитељица објаснити“ или „ нећемо то сада погледати, то ћеш учито у другом 

полугодишту“ се врло често чуло у родитељском дому. 

Деца су мали сунђери, чија знатижеља и креативност је на врхунцу. Покушајте да им 

школа не буде једини извор „школског“ знања, учите их свакодневно и потичите њихову 

знатижељу. Објасните им како се сабира, ако их то занима, или од чега је направљено 

сунце, или како заправо ауто ради. Заволеће нова знања и прихватити школу као 

позитивно место, где се знање свакодневно нуди. 

Деца врло брзо науче бројати до десет. Неку децу до школе бројеви више занимају, па 

науче бројати и даље, писати их и рачунати с њима. Ако Ваше дете покаже занимање за 

бројеве, а не иде још у школу, понудите му и ову занимљиву игру с њима. 

Није тешко за направити, а осим препознавања бројева, ту је и компонента запажања, која 

чашица одговара којем месту. 

 

Foto: maligenijalci.com 

Дидактичка средства: Папир, Пластичне чашице, Бојице и водоотпорни маркер. 
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Foto: maligenijalci.com 

Упутство: 

1. Служећи се чашицама за оцртавање кругова, направите жељени број кругова. 

2. Напишите у круговима бројеве, те исте бројеве напишите на чашицама. 

3. Украсите и обојите по вашој и дететовој жељи. 

Наше искуство је позивно с овом игром било. На крају смо плочу спремили и касније нове 

игре с њом. 

 

 

Foto: maligenijalci.com 

Извор: http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/ 
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7. Учим бројеве 
 

Опис: Почела је јесен и почела је школа. Почеле су и припреме за школу у вртићима. 

Сваки родитељ жели да дете прихвати и заволи школу. Психолози ће се сложити у једној 

ствари, а то је, да дете треба заволети учење пре поласка у школу, али не учење у којем се 

одвајају време за учити и време за игру. 

Управо супротно, дете кроз игру учи и кроз активности које му нудите, приче које му на 

забаван начин причате ( Нпр. слажемо коцкице и бројимо, играмо се с ледом и објаснимо 

му нешто више о води, помаже нам у кухињи приликом вагања за колаче, запажамо око 

себе годишња доба и сл.) и наравно, изградња позитивног става о школи и охрабривати их 

с одговорима на њихова питања и бодрењу њиховог истраживачког ( знатижељног) духа. 

Ми смо данас израдили плочу-играчку за вежбати бројање. Шарена, са звездицама и 

штипаљкама, свидела се малим помагачима. 

Дидактичка средства: • Комад картона, Штопаљке, Лепљива трака и маказе, Бојице  

равнало 

  

 

Foto: maligenijalci.com 

Упутство: 

1. Изрежите круг од картона. 

2. Оловком и маказама направите одвојене троуглове. 
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3. Нацртајте звездице ( тачкице, коцкице, троуглове – по жељи) у сваком троуглу 

другачији број. 

4. На штипаљке залепите поједини број, који мора одговарати броју звездица. 

5. Украсите по жељи и пружите детету довољно времена да сам својим темпом реши 

изазов. 

 

 

Foto: maligenijalci.com 

Играчку коју сте направили можете направити поново,  с различитим бројевима које 

одговарају добу детета. 

Једноставна је за направити, а дете осим понуђене активности, ће сигурно пронаћи и друге 

начине за игру с њом. 

Извор: http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/ 

 

8. Коцкице за децу 
 

Опис: Приликом учења бројања И запажања, доносимо Вам супер  идеју како се забавити 

И научити бројати. Осим бројања, ту је још један задатак којег ће Ваша деца радо решити. 

Реч је о слагању коцкица према бојама. Пружите деци прикладан изазов и гледајте их како 

се суочавају с њим. 

http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/
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Foto: maligenijalci.com 

 Дидактичка средства:Коцкице, Папир и бојице 

 

Foto: maligenijalci.com 

Упутство: 

1. За прву игру напишите број, обојте га ( или нека вам Ваше дете помогне у бојању) И 

испод сваког броја, дете треба сложити кулу с тачним бројем коцкица колико је написано. 

2. Нацртајте неколико кула с различитим бојама коцкица, на папиру. Нека Ваше дете 

покуша направити исту кулу с истим распоредом коцкица као на цртежу. 
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Foto: maligenijalci.com 

Ми смо задатак обавили И мој син ( 5 година) је с поносом све решио из првог пута. 

Играјући се с децом И охрабрујући их да решавају једноставне задатке, те уз похвалу за 

њихов труд, расте њихово самопоуздање. 

 

 

Foto: maligenijalci.com 

Извор: http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/ 

 

http://www.maligenijalci.com/category/ucim-kroz-igru/matematicke-aktivnosti/
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9. Бинго с коцкицама за друштвене игре 

 
Опис игре: Картице за овај бинго можете одштампати или ручно написати па исецћи. 

Правила су иста као и код “обичног”, осим што се бројеви не извлаче него се баца коцкица 

за друштвене игре. Ова забавна игра подстиче ране математичке вештине као што су 

бројање и препознавање бројеве од 1 до 6. 

Дакле, игра се тако да се баца коцкица, а добијени број с коцкице се покрива на 

картицама. Ову игру може играти цела предшколска група, мала група деце, али и једно 

дете. За онога ко први покрије све бројеве на картици можете смислити симболичну 

награду – у следецћем кругу носи круну победника или нешто слично. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

10. Бројеви и бројање у чашама 
 

Опис игре: Ево још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити 

бројати. Без обзира на тренутне математичке способности, бицће ово сјајна прилика за 

вежбање бројања наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових 

вредности. 

Требацће вам 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 сламки или 

штапицћа, и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1, 2, 3, 4 

…) те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем 

стави тачно онолико колико сламки на њој пише. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

11. Баци коцкицу и број! 
 

Опис игре: Ова игра омогуцћава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је 

спремно, сабира. Нацртајте детету неколико великих бубамара с великим тачкама на 

крилима. Нека свака бубамара има различити број тачки на себи. 

Овако се игра: Дете баца коцкицу, а број који добије означава број тачкица на бубамари 

које це́ прекрити чеповима (или кружиц́има из неке друге друштвене игре попут цице). 

Циљ је да пре противника прекрије све тачкице на својим бубамарама. Ако су му остале, 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
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нпр. 2 тачкице, мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за 

себе редоследом који се договоре. 

Дете ће играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према узорку тачкица 

на коцкици. 

Извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

 

Извор:http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-

matematike/?slider_slide=14 

 

12. Куле Лего 
 

Опис игре: Још један начин бројања – грађење кули од ЛЕГО коцкица. 

 

 

https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/
http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/?slider_slide=14
http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/?slider_slide=14
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Извор:http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-

matematike/?slider_slide=12 

 

13. Паркинг за домине 
Опис игре: Колико има тачкица на доминама? Нека дете сабере и паркира их на 

одговарајуће место. 

 

 

 

Извор:http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-

matematike/?slider_slide=11 

http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/?slider_slide=12
http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/?slider_slide=12
http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/?slider_slide=11
http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-matematike/?slider_slide=11
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14. Сортирање по шаблону 
 

Опис игре: Припремите шаблоне облика које имате и дајте детету да слаже облике по 

њима. 

 
 

Извор:http://www.najboljamamanasvetu.com/2013/01/super-igre-za-ucenje-

matematike/?slider_slide=9 

 

Студент: Дамјановић Јелена  
 

1. Бројеви и бројање у чашама 
 

Ево још једне активности кроз коју деца на забаван начин могу научити бројати. Без 

обзира на тренутне математичке способности, биће ово сјајна прилика за вежбање бројања 

наглас, препознавање и именовање бројева и разумевање њихових вредности. 

 

Требаће вам 10 пластичних чаша (или ролна потрошеног тоалет папира), 55 сламки или 

штапића, и фломастер. На сваку чашу фломастером одштампајте по један број (1, 2, 3, 4 

…) те на гомилу ставите све сламке. Дететов је задатак да у чашу са појединим бројем 

стави тачно онолико колико сламки на њој пише. 

извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 
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2. Парни и непарни бројеви 
 

Узмите перлице, или бомбоне у две боје, на пример црвене и жуте, па задајте детету да их 

поређа по обрасцу црвена, жута, црвена, жута, или 2 црвене, 2 жуте, 2 црвене, 2 жуте…, 

затим да их броји и да уочи парове. 

На овај начин дете ће развијати способност апстрактног размишљања. 

 

 

извор: http://zelenaucionica.com/matematika-za-predskolce-kroz-igru/ 

 

 

3. Баци коцкицу и број! 
 

Ова игра омогућава детету да препознаје број на коцки, броји наглас и, ако је спремно, 

сабира. Нацртајте детету неколико великих бубамара с великим тачкама на крилима. Нека 

свака бубамара има различити број тачки на себи. 

 

Овако се игра: Дете баца коцкицу, а број који добије означава број тачкица на бубамари 

које ће прекрити чеповима (или кружићима из неке друге друштвене игре попут цице). 

Циљ је да пре противника прекрије све тачкице на својим бубамарама. Ако су му остале, 

нпр. 2 тачкице, мора бацати све док не добије баш тај број. Коцкице баца свако дете за 

себе редоследом који се договоре. 

 

Дете ц́е играњем ове игре такође и усвојити препознавање бројева према узорку тачкица 

на коцкици. 

 

извор: https://www.mojpedijatar.co.rs/matematicke-igre-za-predskolce/ 

 

4. Коцкице за децу 
 

Приликом учења бројања и запажања, доносимо вам супер  идеју како се забавити и 

научити бројати. Осим бројања, ту је још један задатак којег ће ваша деца радо решити. 

Реч је о слагању коцкица према бојама. Пружите деци прикладан изазов и гледајте их како 

се суочавају с њим.  

Што Вам је потребно: 

  1. коцкице 

  2. папир и бојице 

Упутство: 

1. За прву игру напишите број, обојите га ( или нека вам Ваше дете помогне у бојању) И 

испод сваког броја, дете треба сложити кулу с тачним бројем коцкица колико је написано. 
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2. Нацртајте неколико кула с различитим бојама коцкица, на папиру. Нека Ваше дете 

покуша направити исту кулу с истим распоредом коцкица као на цртежу.  

 

 
 

извор: http://www.maligenijalci.com/igra-s-kockicama-za-slaganje/ 
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5. Научите бројеве 
 

Било да имате предшколца или мање дете које воли кроз игру учити, израдите му плочу с 

бројевима и нека покуша сам избројати тачан број коцкица који иде уз одговарајући број. 

Можда Вам се чини тешко за дете, али деца брзо уче. Покажите им шта је сврха игре и 

сваки успех похвалите, јер тиме градите детету самопоуздање и подстичете га на нове 

изазове. 

Шта Вам је потребно: 

Већи папир 

Коцкице ( могу бити дрвене, пластичне, Лего коцкице и сл.) 

Оловка ( по жељи и бојице) 

Упутство: 

На папиру напишите по реду бројеве, почевши од броја 1. 

Бројеве обојите у шарене боје јер веселе боје су привлачне оку и занимљиве малој деци ( 

изазови требају бити привлачни). 

Поред папира поставите довољан број коцкица и изазов може започети с решавањем. 

Родитељи који децу уче кроз игру, а не искључиво кроз време за учење, чине да њихово 

дете учење не посматра кроз негативни оквир наметнуте обвезе. 

Охрабрујте децу да сами заволе учити нове ствари, јер управо дететова знатижеља и брзо 

учење су идеална комбинација за изазове прикладне њиховој доби. 

 

 

 
 

извор:  http://www.maligenijalci.com/izbroji-slozi-nauci-brojeve/ 
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6. Игре с чеповима 
 

Игра упаривања одговарајућег броја на чепу и броја на подлози је забавна игра рукама за 

децу, која помаже деци да препознају и науче бројеве. 

Шта Вам је потребно: 

- Папир 

- Чепови 

- Маркер, бојице, хемијска. 

Упутство за игру: 

1. Узмите један чеп и оцртајте жељене облике на папиру. 

2. Након што их исцртате, испишите унутар сваког круга број. 

3. Кругове можете додатно улепшати додајући боје или претварајући их у жељени облик. 

4. На сваком чепу испишите бројеве у складу са бројевима које сте користили на папиру. 

5. Можете их поновити неколико пута, ако имате довољно чепова. 

6. Охрабрите дете да само стави одређени чеп на одговарајуће место. 

 

 
 

извор: http:// www.maligenijalci.com/upari-cep-s-odgovarajucim-brojem/ 

 

7. Геометријски облици 
 

Направите гео-плочу за играње. За ову дидактичку играчку вам треба један комад дрвета, 

ексери и гумице за косу. На квадратном комаду дрвета прикуцајте ексере на једнаком 

размаку (по један центиметар лево-десно и горе-доле). Гумице различитих боја можете 

развлачити по ексерима правећи различите геометријске облике и шаре. 

извор:  

http://www.pjesmicezadjecu.com/igra-i-druzenje/matematika-kroz-igru.html 
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8. Јабуке на дрвету 
 

Бацањем коцкица и сабирањем одредите колико јабука од пластелина треба да иде на 

дрво. 

Нацртамо детету дрво. Дете баца коцкице за „не љути се човече“. Који број дете добије, 

толико „јабука“ од пластелина треба да направи и да их поређа на дрво. Могу се бацати и 

две коцкице чиме ће дете вежбати и сабирање. 

 

 
 

извор: https://www.learning4kids.net/2013/01/09/apple-tree-play-dough-maths/ 

 

9. Сортирање и бројање помоћу флаша 
 

Узећемо 5 флаша и на њима исписати различите бројеве (нпр. 2, 4, 5, 7 и 9). На сваку 

флашу ћемо залепити обруч од колаж папира различите боје (нпр. плава, зелена, црвена, 

жута и бела). Дете има задатак да прави куглице од пластелина и да их према боји и броју 

убацује у флаше. 

 
извор: https://theimaginationtree.com/sort-and-count-maths-bottles/ 
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10. Геометријски облици 
 

Направите књижицу са облицима и то без шивења. Потребан вам је филц, чичак трака и 

мало лепка. Исеците филц у више облика и залепите један део чичак траке на њега. Од 

већег дела филца направите листове за књигу. На листовима исцртајте фломастером 

облике које сте сте исекли и на њих залепите други део чичак траке. Лепите сваки облик 

на његово место. 

 

извор: https://www.powerfulmothering.com/15-ways-to-learn-shapes/ 

 

Студент: Меланија Маћош 
 

1. Две коцке 
 

Циљ игре: Састављања два скупа и придруживања броја новонасталом скупу. 

 

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике од налепљеним 

(утицснутим ) кружићима на странама коцке , логички блокови. 

 

Ток игре: Два детета излазе  истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горнјој 

страни своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће са 

обе коцке, а друго дете из припремлјене кутије са логичким блоковима узима толико 

логичких блокова ( уз бројање ) и премешта их у другу кутију ( опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање ( заједно бројећи са такмичарем). 

 

Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

 

2. Шта ту не припада 
 

Циљ: Уочавање својства предмета, припадност скупу, развијање мисаоних операција 

анализе, синтезе, аналогије, диференције и апстракције. 

Дидактичка средства и материјали: Игровни листићи са сликама разних предмета 

разбацаних без реда, међу којима су сличице неких предмета који према својим својствима 

не припадају скупу осталих предмета( број предмета од 3 -10, у зависности од узраста 

деце). На пример : а) нож,кашика,виљушка,тањир,чаша, хлеб... 

Ток игре: Васпитач подели деци по један листић са сличицама. Упозори их да добро 

погледају сличице, упореди их и прецртају сличице оних предмета који по својим 

својствима не припадају датом скупу предмета. Васпитач обилази децу , контролише 
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њихов рад , мотивише их питањима и тражи да јасно образложе зашто су искључили 

поједине предмете из скупа. 

 

Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

Слика: 

 
 

3. Чаробна торбица 
 

Циљ: Налажење сличности и разлика међу предметимау целини и у погледу појединих 

својстава. 

 

Дидактичка средства: Једна торбица украшена разним апликацијама, лопте и коцке 

различитих боја, величина и намене, кликери, округле лизе и жваке и јос неки предмети по 

избори ( број одговара броју деце у групи). 

 

Ток игре: Васпитач износи торбицу и дозвољава да је деца опипају и да погоде шта је у 

њој. По одређеном редоследу свако дете излази покушава опипавањем предмета у торбици 

да погоди шта је то у питању, кад извуче друга децапотвђују да ли је дете погодило и 

коментаришу предмет. 

 

Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

Слика: 
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4. Разврстај по броју ногу 
 

Циљ игре: Растављање скупова према квантитативним својствима, развијање опажања и 

математичко-логичког мишљења. 

 

Дидактичка средства и материјали: Апликације животиња и човека, фланелограм. 

 

Ток игре: Васпитач поставља све апликације на фланелограф, провери да ли деца  познају 

све животиње, позива их да именују редом све животиње и уоче колико која има ногу. 

Затим се рабрајалицом одреди редослед којим ће деца излазити испред фланелограм. 

 

Дете које изађе испред гланелографа узима једну апликацију и смешта је у један од 

постављених кругова, изнад којих се налазе четири мала кружића или два мала кружића. 

Ако животиња има четири ноге, поставиће је у круг изнад кога се налазе четири кружића, 

а ако животиња, а ако  животиња на апликацији има две ноге ( или је то човек), онда 

апликацију смешта у други круг. Када дете исправно постави апликацију, остала деца 

потврђују исправност, дете одлази на место, а излази следеће. Игра траје док све 

апликацијеиз првог скупа не поставимо у неки од два круга. 

Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

 

Слика: 

 
 

5. Ми смо један пар 
  

Циљ игре:Развијање појма пар и уочавање и разликовање боја. 

 

Дидактичка средства и материјали: Беџеви или медаљони, за свако дете у групи , са 

нацртаним разним облицима и детаљима, тако да су по два иста. 
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Ток игре:  

 Деца се поделе у две групе, поделе им се беџеви тако да сва деца у истој групи имају 

различите беџеве. Деца слободно шетају или трчкарају по соби ( или дворишту). Васпитач 

пљесне неколико пута рукама или изведе неки звучни  сигнал и каже : „ Нађи свој пар!“, а 

свако дете тражи онога ко има исти беч ( по боји и облику). Парови се ухвате за руке и 

издвоје на страну. Сваки пар Треба да наведе пример неког пара из непосредне 

околине( пар ципела,пар папуча..) 

Васпитач даје знак да деца подигну произољни број прстију увис ( док стоје у пару) 

независно један од другог. Свако упореди број прстију који је подигао, са дететом  које је с 

нјим у пару. Оно дете које покаже мањи број прстију , испада из игре. Поново се образују 

парови деце, васпитач понови знак за дизање прстију, али мења правило, да ли се испада 

мањи или већи из пара. Тако се игра понавља док не остане један такмичар. 

Извор:Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

 

Слика: 

 
 

6. Лавиринт 
 

Циљ игре: Развијање логичког мишљења; придруживање скупова; упоређивање дужина. 

 

Дидактичи материјали: Скица лавиринта, фломастер. 

 

Ток игре: Деци се поделе скице лавиринта које увек имају интересантан цињ: младунче 

проналзи своју мајку,кућицу,храну… Дакле, са једне стране лавиринта се налази младунче, 

а са друге стране лавиринта су мајке( кућице,храна… ) Задатак детета је да промађе пут 

младунчета до циља . На тај начин врши се придруживање елемената првог скупа 

елементима другог. 

Отежавање ове игре је да се упореде дужине путева и одреди који од њих је најкраћи а који 

најдужи. 
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Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

 

Слика: 

 
 

7. Пронађи исте 
 

Циљ игре:  Развијање пажње , концентрације, логичког мишљења, анализе,алалогије, 

диференцијације, синтезе; неговање истрајности и стрпљивости. 

 

Дидактичка средства: Игровни листић на коме су од шест до десет веома сличних  које 

се разликују у ситним детаљима а две су потпуно исте ; фломастери. 

 

Ток игре: Свако дете добије игровни листић и фломастер. Васпитач упућује децу да веома 

пажљиво проуче сличице, пронађу оне које су идентичне и повежу их линијом, или означе 

кружићима. 

 

Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

 

Слика: 

 
 

 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

Збирка игара за развијање почетних математичких појмова – студенти треће године у школској 2018/19. години 

 

 

 

 

 
Предмет: Методика развијања почетних математичких појмова  Професор: др Драгана Малешевић 

 

230 
 

8. Тајанствени предмет ( животиња) 
 

Циљ игре: Развијање особености опажања , схватања просторних односа и развијање 

логичког мишљења уочавање делова неке целине. 

 

Дидактички материјал: На већем картону 50пута50 цм нацрта се некаква играчка 

предмет или животиња, а преко тога се сложе 25 квадратића димензија 10пута10 цм . На 

сваком кадратићу се нацрта неки детаљ ,цветићи у разним бојама, поечурке, лептирићии… 

Све се постави на пано. 

 

Ток игре: Васпитач објашњава деци да се испод ових квадратића налази некакав цртеж, а 

они треба да погоде шта је то. Васпитач подели децу у две  или три групе, разбрајалицом 

одреди која екипа прва почиње да отвара по једно поље именујући разговетно: „ Отварамо 

жути цветић.“Екипа покушава да погоди шта је испод , на основу дела слике која се 

појављује када васпитач скине квадратић са сличицом која је екипа изабрала. Ако прва 

екипа не погоди, друга екипа открива такође једно поње и добија право да погоди шта је 

испод. Васпитач покушава да их наведе на  прави одговор и игра се наставља све док једна 

екипа не погоди шта је на слици. Победничка екипа добија право да скине ореостале 

квадратиће и открије целу слику. Победничка екипа добија медаљоне са тајанственог 

предмета. 

 

Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

Слика: 
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9. Заврши цртеж 
 

Циљ игре: Утврђивање појма геометријске фигуре; подстицање математичко-логичког 

мишљења и закључивања. 

 

Дидактички материјал: Игровни листић на коме су недовршени цртежи геометријских  

фигура у равни. 

 

Ток игре: Васпитач подели по један листић сваком детету ( деца седе за столовима) ,а 

задатак се може формулисати двојако: 

а) да дете доврши цртеж по својој вољи ( ту долази до изражаја дечја машта и 

асоцијације), 

б) да допуни дате цртеже до трогла , квадрата, правоуганика и круга. 

Деца раде самостално. Васпитач узима листиће, анализира их , а затим разговара са децом 

на основу запажања из њихових листића. 

 

Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

 

Слика: 

 
 

10. Поиграмо се са балонима 
 

Циљ игре:  Развијање способности уочавања  битних својстава предмета; боје и величине; 

груписање предмета према тим својствима. 

 

Дидактичка средства и материјали: Разномојни балони: црвени,жути,плави и бели у 

две величине ( за свако дете по један); канапи у истој боји као балон , две дужине. 

 

Ток игре: У припремној активности васпитач је донео пумпу и надувао балоне, уз то је 

вођен разговор о ваздуху. Дваки балон завезан је канапом одговарајуће боје , неки кратким 

канапом а неки дугачким. 

Деца седе у полукругу, васпитач им подели балоне , деца при том именују боју балона коју 

су добили, процењују да ли је балон велики или мали и да ли је канап кратки или дугачак. 
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Затим се мало поиграју балонима као са лоптом, -лопта се котрља по поду а балон се диже 

увис( зашто) 

Деца се затим , окупе у групе држећи балоне за канап и премећују да балони образују 

један скуп , скуп великих и малих балона. Васпитач дата захтева да се групишу тако да у 

једној групи буду велики а у другој мали балони. 

 

Извор: Гроздана Шимић ( 1997) Игром до математике. Шабац: Висока школа  за 

образовање васпитача у Шабцу. 

Слика: 

 
 

Студент: Зорана Михајљевић 
 

1. Бројеви трче 
 

Циљ: Увежбавање бројева, развијање спретности и сналажљивости 

Дидактички материјал: / 

Ток игре: Васпитач децу подели у колоне по 5 такмичара, када васпитач изговори неки 

број од 1-5 деца у свакој колони се пребројавају и дете са тим редним бројем трчи око 

своје колоне на десно и поново стаје на своје место. Када васпитач  прође све бројеве 

мењају се колоне и затим свако дете када васитач прозове његов редни број трчи у лево и 

враћа се на своје место. 

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 

 

2. Самоуслуга 
 

Циљ игре: Развијанје опажања, развијање осећаја за квантитет, упоређивање скупова. 
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Дидактички материјал: Бројевне карте и кутија са воћем и поврћем 

Ток игре: Васпитач поставља кутију са воћем и поврћем на средину собе, деца седе у 

полукругу и васпитач им подели картице на којем је неки број, разбрајалицом одреди 

редослед којим ће деца прилазити кутији. Дете погледа своју картицу и каже који је број 

на њој, затим каже да ли је дошао да купи воће или поврће и из кутије узима онолико 

воћки или поврћки колико му пише на картици. Уколико дете није исправо решило 

задатак не добија “робу” и покушава поново. 

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 

 

3. Шта је ког облика 

 

Циљ: Упоређивање скупова придруживањем 

Дидактички материјал: Апликације облика, два папира А-4 формата 

Васпитач поставља на таблу апликацију у облику круга и правоугаоника. Разбрајалицом 

одређује редослед које дете излази испред табле. Деца извлаче апликације на којима су 

разни предмети. Њихов задатак је да предмете распореде на таблу на апликацију истог 

облика нпр. дете извуче апликацију на којој је нацртано сунце и треба да постави 

апликацују на круг или апликацију на којој је нацртан акваријум и треба да га постави на 

апликацију правоугаоника. 

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 

 

4. Сликајмо облицима 

 

Циљ: Разликовање и именовање облика круга и оног што није круг; упоређивање облика, 

налажење сличности и разлике 

Дидактички материјал: Од самолепљивог папира изрезани кругови разних боја и 

величина и други геометријски облици у равни; један папир А-4 формата 

Ток игре: Васпитач деци дели дидактички материјал (исечене облике правоугаоника, 

квадрата, троугла и круга) различитих боја и величина од колаж папира. Васпитач говори 

деци да од добијених облика на папиру насликају неки предмет или животињу по свом 

избору. 

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 
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5. Узрок-последице 

 

Циљ: Развијање опажања, развијање математичко-логичког мишљења и закључивање; 1-1 

придруживање 

Дидактички материјал: Два низа сличица, на једном игровном листу 

Ток игре: Васпитач деци подели листиће и фломастере на којима су нацртана по два низа, 

свака сличица првог низа је у вези са сличицом другог низа нпр. са једне стране је камен, а 

са друге стране прозор ( деца каменом могу да разбију прозор). Свако дете на свом 

листићу треба да веже одговарајуће сличице из првог и другог низа.  

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 

 

Студент: Јелена Малић 

 

1. Посматрај пажљиво и запамти 

 

Циљ: Развијање пажње, концетрација, памћење, препознавање предмета и именовање 

Дидактички материјал:  5-10 различитих предмета или њихова апликација закачених на 

нивоу и покривених платном; папир и оловка 

Ток игре: Деца седе у полукругу, васпитач на средину собе поставља сто и на њему 5 

различитих предмета (коцка, лутка, лопту,  медведа и ператоницу). Прво са децом именује 

предмете и раyговара о томе који предмет је на ком месту. Затим васпитач прекрива 

предмете и пита децу која је била прва, друга или последња ствар. Затим деца узимају 

папире и самостално по сећању цртају тражене предмете.  

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 

 

2. Пронађи исте 
 

Циљ: Развијање пажње, концетрација, логичко мишљење, анализе, аналогија, 

диференцијације, синтезе; неговање истрајности и стрпљивости 
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Дидактички материјал: Игровни листић на коме су од 6-10 веома сличних сличица које 

се разликују у ситним детаљима, а две су потпуно исте; фломастери 

Свако дете добија листић на којем су нацртане на први поглед исте фотографије, васпитач 

децу упућује да пажљиво проуче сличицу и да повежу идентичне сличице линијом.  

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 

 

3. Шта коме припада 

 

Циљ: Упоређивање скупова, придруживањем 

Дидактички материјал: Два истобојна скупа апликација; први скуп чине апликације: 

доктора, кувара и фризера. Други скуп су апликације: мантил, варјача, фен. 

Ток игре: Васпитач  на таблу поставља апликације доктора, кувара и фрузера, игром 

разбрајалице одређује које дете ће доћи пред таблу и извући апликацију неког предмета. 

Дете треба апликацију пажљиво да погледа и да је закачи поред одговарајућег занимања 

нпр. дете извуче апликацију на којој је нацртан фен и треба да је закачи поред фризера.  

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 

 

4. Извдвој исто толико 
 

Циљ: Развијање појма броја као својства скупа, образовање скупа на основу броја 

Дидактички материјал: Кутија са коцкицама, бројевне карте 

Ток игре: Ова игра је такмичарског типа. Васпитач за сто поставља 4 деце, затим на 

средину стола поставља кутију у којој су коцкице. Васпитач вади из шпила једну од карата 

на којој је исцртан одређен број кружића и ставља на средину стола како би сва деца 

могла да виде. Када васпитач спусти картицу на сто деца треба испред себе да изваде исто 

онолико коцкица колико је на карти кружића.  

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 
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5. Ухвати лоптицу и одговори 

Циљ: Развијање појма геометријских фигура, упоређивање облика и развијање 

способности бржег реаговања 

Дидактичка средства: Логички блокови и предмети разних облика; лопта 

Ток игре: Васпитач баца лопту једном од деце које седи у полукругу и испред себе имају 

разне предмете разних геометријских облика. Васпитач изговори име неке фигуре и боју 

исте фигуре нпр.  Црвени квадрат  и баци лопту. Дете које ухвати лопту треба да издвоји 

предмет који је васспитачица рекла и враћа лопту васпитачици. Васпитач тада додаје 

лопту другом детету и изговора друго име геометријске фигуре.  

Извор: Гроздана Шимић ,,Игром до математике“ (Шабац,2000.) 

 

Студент: Никола Миленковић 
 

1. Поиграјмо се бројевима 
 

Циљ игре:  Развијање логичког мишљења и памћења, упоређивање бројева. 

Дидактичка средства: Бројне карте и десет каритца 10цмџ15цм са кружићима од 1 до 10. 

Ток игре: Васпитач подели бројевне карте деци сваком по 2-3 карте, а за себе задржи оне 

веће картице са једним до десет кружића. Пре по четка игре деца гласно броје, а васпитач 

проверава да ли деца знају положај бројева у низу, који је број испред датог броја, који је 

број за један мањи (већи) или за два мањи (већи) од датог броја. Деца седе у полукругу, 

васпитач подиже једну своју карту, показује пажљиво сваком детету, деца пребројавају 

кружиће и изговарају гласно, одговарајући број. Васпитач тада захетва да подигну ону 

карту која означава број за један мањи (или за један већи) од његове картице. Дете које 

има такву карту, подиже је (једно дете заједно са васпитачем проверава тачност) и 

поставља своју карту поред васпитачеве карте на столу. Васпитач понавља игру са другом 

картом, уз промену захтева. Сада отежава игру, подиже нову карту и тражи да деца 

подигну карту која има два кружића мање (или два кружића више) од његове карте. Игра 

се понавља више пута. У почетку васпитач подиже карту по реду и тражи карту са два 

кружића више, затим са два кружића мање, а онда мења карте без неког редоследа, што 

захтева знатно већи напор деце. Игра може бити и такмчарског карактера. За сваки тачан 

одговор дете добија један поен, а победник је онај ко до краја игре сакупи највише поена. 

Награда је медаљон у облику бројевне карте са пет кружића. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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2. Ивин воз 
 

Циљ игре: Упоређивање скупова од један и два елемента, развијање броја један и броја 

два као и мисаоних операција анализе и аналогије. 

Дидактичка средства и материјали: За свако дете медаљон са једном или две сличице: 

једна лутка, две лутке, један меда, две меде, један цвет, два цвета, једна јабука, две јабуке 

(по три или четири медаљона су исти по боји и облику), картони квадратног обилка 

странице 20цм са једном или две сличице као на медаљонима, које су распоређене по 

радној соби и разне играчке. 

Ток игре: Васпитач окачи сваком детету медаљон о врат и каже им да упореде своје 

медаљоне са сликама на картонима по соби, картони су ,,станице’’ за ,,Ивин воз’’. Деца 

формирају ,,Ивин воз’’ и вођени васпитачем (у старијој групи вођа је дете из групе) иду 

певајући: 

Ћиху, ћиху, ћихуху! ... 

Када ,,воз’’ стигне до неке станице, прекида се песма, воз стаје и вођа пита: ,,Ко силази на 

овој станици?’’. Деца упоређују своје медаљоне са сличицом станице и излазе ако је то 

њихова станица, а остали настављају пут уз песму до следеће станице, кад се сценарио 

понавља, и тако редом док сви путници не изађу из воза. Васпитач на крају провери да ли 

су сви ,,путници’’ сишли на правом месту, пита их како се зове њихова ,,станица’’, а деца 

одговарају: ,,Наша станица се зове ,,Једна лутка’’ (,,Две лутке’’, или ,,Једна јабука’’, или 

,,Две јабуке’’ итд.). Свако дете добија задатак да оде до полице са играчкама и узме 

онолико играчака колико показује медаљон (односно његова ,,станица’’) и стави испред 

себе. Васпитач пита једно дете из сваке групе, колико има сличица на медаљону, а колико 

на ,,станици’’, колико има испред себе играчака, на шта ће дете одговорити да има једну 

(односно две) сличице и исто толико играчака. После обављеног разговора деца враћају 

играчке на полице и ,,Ивин воз’’ поново креће. Васпитач је променио место станицама и 

игра се понавља. После сваког круга игре, васпитач инсистира да деца упоређују свој 

медаљон са ,,станичном’’ ознаком и да је јасно именују, наглашавајући број сличица. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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3. Састави овај број 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа; састављање скупова и увођење у 

операцију сабирања. 

Дидактичка средства: Бројевне карте. 

Ток игре: Деца седе за столовима, лицем окренута васпитачу. Васпитач подели деци 

бројевне карте, а један део задржи за себе. Затим подиже једну карту, на пример, са шест 

кружића. Деца треба да подгину две карте (а може и три карте) на којима је укупан број 

кружића једнак броју шест. Може и обрнуто: васпитач подиже две карте, а деца треба да 

подигну једну на којој је број кружића једнак укупном броју кружића на обе карте. 

Васпитач контролише исправности подигнутих карата гласним пребројавањем кружића на 

његовој карти и картама које дете подигне. Када деца савладају правила игре, игра се на 

,,испадање’’. Дете које погреши искључује се из игре, а игру настављају остала деца. 

Ритам игре се постепено убрзава и игра се док у игри не остане један играч. Он је 

победник. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

4. Издвој исто толико 
 

Циљ игре: Развијање појма броја као својства скупа, образовање скупа на основу броја. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте, играчке, логички блокови или 

каменчићи, кестени итд. 

Ток игре: Васпитач подели деци материјал и свакоме по две бројевне карте које су лицем 

окренуте столу о објасни правила игре. Када дете подигне карту, изброји кружиће на њој, 

тада испред себе издваја исто толико логичких блокова (кестења, каменчића, итд.) колико 

је било тачкица на бројевној карти. На знак васпитача игра почиње. Деца пребројавају 

тачкице на картама и издвајају скуп од исто толико елемената (од материјала који им је 

дат). Васпитач обилази децу, контролише и помаже им да сви исправно реше задатак. На 

знак васпитача, деца откривају другу карту и према броју кружића на њој образују нови 

скуп.  

Следећи задатак је упоређивање та два скупа (образовних на основу прве и друге карте), 

један-један придруживањем уз опис: у првом скупу има исто толико (више за толико, или 

мање за толико) елемената као у другом скупу. На овом делу игре треба се задржати мало 

дуже да би деца схватила упоређивање скупова.  
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Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

5. Самопослуга 

 

Циљ игре: Развијање опажања, развијање осећаја за кавантитет, упоређивање скупова, 

бројање од један до три. 

Дидактичка средства и материјали: Бројевне карте и кутија са разним играчкама. 

Ток игре: Васпитач постави кутију са играчкама и предметима на средину тепиха, деци 

која седе у полукругу подели бројевне карте, сваком по једну. Разбрајалицом (или на 

други начин) одреди редослед којим ће деца прилазити кутији. Дете погледа пажљиво 

своју карту, утврди колико има кружића на карти, па из кутије узима толико играчака, 

предмета, гласно бројећи, а карту преда васпитачу као нова за ,,робу’’. Уколико дете није 

исправно решило задатак, тј. није узело онолико предмета (играчака) колико показује 

његова карта, не добија ,,робу’’ и покушава поново. Отежавање игре: Играч мора водити 

рачуна и о боји карте, па из корпе узима одређен бтој предмета одређене боје.   

Сем оваквих врста игара, у развоју појма броја и бројања значајне су и разне музичке игре 

(мелодијске бројалице, разбрајалице итд.), говорне игре (бројалице, ређалице, питалице, 

загонетке и сл.) и стихови. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

6. Игра „Не љути се, човече“ са живим фигурама 
 

Циљ игре: Бројање и усклађивање броја корака према броју тачака на коцки, развијање 

способности концентрације, стрпљивости и толеранције. 

 

Дидактичка средства и материјали: Једна велика коцка од картона или пластике, на 

чијим странама су кружићи од један до шест и беџеви кружног облика пречника 10цм. 

Ток игре: Васпитач нацрта таблу за игру ,,Не љути се, човеце’’ у сали, парку или 

дворишту. То је квадрат странице 5цм, у четири угла су по четири кућице (четири круга, 

четири троугла, четири квадрата и четири правоугаоника). Путања којом ће се кретати 

пиони је састављена од кругова пречника око 30цм. Деца се поделе у четири екипе, свака 

екипа има пет чланова, четири пиона и бацача коцке, а сви носе беџ са ознаком своје 

кућице. Пиони се поставе у кућице, а разбрајалицом се од четири бацача одреди онај који 

ће први бацати коцку за своју екипу. Пропозиције игре су исте као за обичну игру ,,Не 

љути, се човече’’. Циљ је да сви чланови екипе обиђу целу путању (цео круг) и сместе су у 

унутрашње кућице. Успут, наравно, догађа се да играч буде избачен од играча друге 

екипе, што увећава узбудљивост игре. Избачени играч враћа се у почетну кућицу и чека 
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излазак, кад бацач његове екипе добије шестицу на горњој страни коцке. За најстарију 

групу могу се поставити још нека отежвања тако што се у појединим кружићима путање 

означе још неки захтеви, што игру чини интересантнијом и динамичнијом. На пример, ако 

се заустави у пољу где је нацртано једно стоплао, мора на једној нози да скочи шест пута, 

уз гласно бројање; ако су два стопала окренута напред, тада треба да скочи унапред за 

једно поље, а ако су нацртана два стопала окренута уназад од смера кретања, тада скочи 

назад за једно поље и сл. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

7. Бубамара домине 
 

Циљ игре: Развијање запажања и упоређивање по квантитету, развијање сналажљивости, 

брзине и мишљења и појма броја као својства скупа. 

Дидактичка средства: Бројевне карте са бубамарама (на крилима су комбинације са 

понављањем, од 0 до 6 тачака). 

Ток игре: Деца седе за столовима и васпитач подели сваком детету по три карте, а остатак 

остаје на гомили. Насред стола се оставља бубамара – карта која на оба крила има по 6 

тачкица (или највећа дупла). Деца затим, редом, стављају домину бубамару која на једном 

крилу има исто толико тачкица, а на другом било шта. Ако дете које је на реду нема 

одговарајућу домину, узима са гомиле по једну домину док не нађе одговарајућу и ставља 

поред крајњих бубамара. Дакле, низ домина расте у оба смера. Победник је онај играч који 

први остане без домина. За млађи узраст, бубамаре имају на крилима све комбинације од 

нула до три тачкице. Децу треба подстицати да у току игре гласно изговарају број тачкица 

на крилима бубамаре коју постављају у низ. Васпитач учествује у игри као саиграч, 

истовремено контролише исправности потеза деце и помаже деци која се слабије сналазе у 

игри. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

 

8. Нађи пара 
 

Циљ игре: Развијање појма броја и повезиање са скуповима. 

Дидактичка средства: Бројевне карте и бројевне игре. 

Ток игре: Васпитач подели деци бројевне слике, а задржи бројевне карте. Васпитач 

подиже бројевну карту да сва деца виде и спусти је на сто. Дете које има бројевну слику са 
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исто толико сличица и колико на бројевној карти има кружића, излази и ставља своју 

карту поред васпитачеве бројевне карте, образујући пар. Нпр., ако је на васпитачевој карти 

било три кружића, дете ставља карту с три лептирића и броји – један лептирић, два 

лептирића, три лептирића. Игра тече све док има карата код васпитача и деце. Док се 

образују парови карата, дете увек именује број елемената скупа сличица и скупа кружића 

и броји их. 

1. Отежавање игре – када дете спари своју карту са картом васпитача из кутије поред 

стола узима онолико жетона колико је било сличица (или кружића) на карти, гласно 

бројећи. 

2. Отежавање игре – када сложи карту на сто поред бројевне карте, дете удари оловком о 

сто (или неком другом удараљком) онолико пута колико је означено на бројевној или 

карти са сличицама. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 

9. Игра бројевима 
 

Ток игре: Васпитач подели бројевне карте деци сваком по 2-3 карте, а за себе задржи оне 

веће картице са једним до десет кружића. Пре по четка игре деца гласно броје, а васпитач 

проверава да ли деца знају положај бројева у низу, који је број испред датог броја, који је 

број за један мањи (већи) или за два мањи (већи) од датог броја. Деца седе у полукругу, 

васпитач подиже једну своју карту, показује пажљиво сваком детету, деца пребројавају 

кружиће и изговарају гласно, одговарајући број. Васпитач тада захетва да подигну ону 

карту која означава број за један мањи (или за један већи) од његове картице. Дете које 

има такву карту, подиже је (једно дете заједно са васпитачем проверава тачност) и 

поставља своју карту поред васпитачеве карте на столу. Васпитач понавља игру са другом 

картом, уз промену захтева.  

Сада отежава игру, подиже нову карту и тражи да деца подигну карту која има два 

кружића мање (или два кружића више) од његове карте. Игра се понавља више пута. У 

почетку васпитач подиже карту по реду и тражи карту са два кружића више, затим са два 

кружића мање, а онда мења карте без неког редоследа, што захтева знатно већи напор 

деце. Игра може бити и такмчарског карактера. За сваки тачан одговор дете добија један 

поен, а победник је онај ко до краја игре сакупи највише поена. Награда је медаљон у 

облику бројевне карте са пет кружића. 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 
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10. Две коцке 
 

Циљ игре: Састављање два скупа и придруживање броја новонасталом скупу. 

Дидактичка средства: Две веће коцке од картона или пластике са налепљеним 

(утиснутим) кружићима на странама коцке и логички блокови. 

Ток игре: Два детета излазе истовремено и бацају по једну коцку. Броје кружиће на горњој 

страни своје коцке и упоређују. Дете на чијој коцки је већи број кружића збраја кружиће 

са обе коцке, а друго дете из припремљене кутије са логичким блоковима узима толико 

логичких блокова (уз бројање) и премешта их у другу кутију (опет бројећи) а остала деца 

контролишу бројање (заједно бројећи са такмичарем). 

Извор: Шимић, Г. (2000). Игром до математике. Шабац: Графика. 




