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МАТЕМАТИКА

КАО ИГРА 1
Задаци за подстицање  

математичке даровитости

Бранка Дејић  
Mирко Дејић

 



Драги одрасли,
Код деце у узрасту од шест до седам година убрзано се развија логичко мишљење, веома 

значајно за различите математичке активности којима се подстиче умни развој. Књига коју држите  
у рукама намењена је деци тог узраста, мада ове задатке могу решавати и млађа деца ако су посебно 
надарена. Задаци у књизи су занимљиви, нестандардни и проблемског су карактера. Самостално 
долажење до идеје за решавање задатка и наслућивање решења код деце развијају стваралачке 
потенцијале, као и интуицију, неопходну у решавању математичких проблема. Кратка збуњеност 
на почетку решавања задатка мотивише дете да размисли о проблему, а онда решење блесне 
изазивајући аха-ефекат. То доноси радост и жељу да се иде даље. На тај начин подстиче се развој 
креативног мишљења.

Задаци у књизи повезани су с различитим областима одређеним Припремним предшколским 
програмом, па ће њихово решавање помоћи деци да се успешно припреме за полазак у школу.  
Ове задатке васпитачи могу да користе у откривању оне деце која имају дара за математику,  
као и за развој интересовања за математику.

При решавању задатака будите стрпљиви с децом. Ако дете не успе да реши неки задатак, 
одаберите лакши. Успех ће га охрабрити. Ваша подршка му је неопходна:

•  прихватајте сваки покушај детета да реши задатак, макар и погрешно, јер је то дечје стваралаштво 
– трагање за решењем;

• уверавајте дете у то да може стићи до краја;
• искрено се радујте дететовом успеху и похвалите дете;
• помозите дајући само неопходне савете – довољно је каткад рећи: „На правом си путу“;
•  речи: „Хајде да радимо математику“ замените са: „Хајде да се играмо и да видимо како је Миша 

избројао крушке…“

На крају желимо да захвалимо једној шестогодишњој Мињи, девојчици која се припрема за 
полазак у школу, због тога што је савесно решавала задатке и помогла нам да одаберемо оне праве.

Битно је да ви детету прочитате задатак и да текст задатка детету буде јасан, да оно разуме 
шта се тражи, да уочи услове, везе итд. Нека дете ради петнаест до двадесет минута неколико 
пута недељно.

На крају књиге налазе се налепнице оцене, помоћу којих дете треба да оцени израду сваког 
задатка. Нека то уради оно само, поштујући правила којима сте га научили. На тај начин деца  
се уче да процењују и вреднују свој рад, што има велике васпитне ефекте. Ако дете залепи 
погрешан знак, наведите га да још једном размисли о оцени.

• Ако је задатак урађен самостално и без грешке, лепи се знак .

• Ако је дете тражило помоћ или је задатак урађен с мањом грешком, треба ставити знак .

• Ако дете не може да реши задатак или га је решило уз велику помоћ одраслих, лепи се знак . 

Ту је и ДИПЛОМА која се додељује детету за успешно решавање задатака. Довољно је да 
дете има више од пола знакова  и  па да му доделите диплому. Трудите се да је дете ипак 

заслужи. Ништа не успева боље од успеха!
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Драгa децо,
Неки вам задаци можда изгледају тешки, али је њихово решавање лако. Само је потребно  

о њима добро размислити. То је урадио дечак из следеће приче.

Некада давно кинески 
цар добио је на поклон огромног 

слона. Дворани су желели да обрадују цара и да му 
кажу колико је слон тежак. Али нису имали довољно велику 

вагу. Помогао им је један дечак. 
Предложио је да слона доведу до реке и да га ставе у велики чамац. 
Људи су сумњичаво вртели главом, али су га послушали. Увели су слона 
у чамац. Дечак је на чамцу цртом обележио до које висине допире вода. 

Затим су слона извели из чамца. Дечак је онда рекао да у чамац  
треба убацивати камење све док не потоне до црте. Тада су већ  

и одрасли схватили како се тај задатак може решити.  
Када су измерили камење, знали су колико је 

износила тежина огромног слона.
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XXПомози прасету да дође до своје кућице да не би 
залутало. Који пут да изабере: 1, 2 или 3?

Помози прасету
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XXКвадрате подели напола, кругове на четири дела,  
у троуглове уцртај тачку, а правоугаонике остави празне.

Провери пажњу
Пр

име
р:
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XXУпиши кружиће као што је урађено на првој слици.

XXПовежи као што је започето.
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XXДоцртај оно што недостаје како би парови били једнаки.

Једнаки парови
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