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Да би се пра вил но по де ли ле глав не уло ге за не ку игру ко ја сле ди, де-
ца су нај пре ко ри сти ла бро је ве из број ног ни за од 1 до 10. Ка сни је, ка-
да су от кри ли ле по ту ри ме у крат ким сти хо ви ма, де ца су по че ла да 
ко ри сте ре чи уме сто бро је ва, али су за др жа ла име – б р о ј а л и ц е. 
Сва ка реч има ла је ско ро исту ду жи ну тра ја ња као и из го вор јед ног 
јед но ци фре ног бро ја. Ду же ре чи де ли ла су на сло го ве и сва ки слог је 
та ко ђе у из го во ру имао исту ду жи ну тра ја ња као и из го вор јед ног јед-
но ци фре ног бро ја. Та ко се оства ри ло рит ми зи ра но из го ва ра ње сти-
хо ва бро ја ли ца, ко је де ца то ли ко во ле.
 Ни ко не зна ко ли ко су по је ди не бро ја ли це ста ре и ода кле им је 
по ре кло, јер су се уз дру ге вр сте ига ра пре но си ле по под руч ји ма чи-
та вог Бал ка на па и ши ре.
 За не ке од са чу ва них бро ја ли ца зна мо да по ти чу из вре ме на на-
ших пра де до ва, а мно ге су са чу ва не у збир ка ма по зна тих ет но ло га и 
са ку пља ча деч јих ига ра, по чев од Ву ка Ка ра џи ћа, па до Ти хо ми ра 
Ђор ђе ви ћа и Јо ва на Ми о дра го ви ћа. Ми ко ји ра ди мо са де цом у пред-
школ ским уста но ва ма и шко ла ма зна мо, да де ца и да нас ства ра ју бро-
ја ли це, по себ но у не ким кра је ви ма на ше зе мље где још ни је за мр ла 
жи ва деч ја игра.
 У не та ко дав на вре ме на (19. век), тек сто ве ла ких и по са др жа ју 
при год них бро ја ли ца, ко ри сти ле су мај ке де це у њи хо вој пр вој го ди-
ни жи во та, да их уче го во ру и да их за ба ве. Оне су пе ву ши ле сти хо ве 
из бро ја ли ца, по кре та ле ру чи це сво је де це ко је су др жа ле у кри лу и 
та ко за јед но са њи ма пље ска ле њи хо вим ру чи ца ма у рит му из го ва ра-
них сти хо ва. Због деч јег пље ска ња ру чи ца ма оне се на зи ва ју и тап-
ша ли це или цуп ка ли це, ако су уз из го вор сти хо ва де цу цуп ка ле у кри-
лу. Све је ово има ло ви ше стру ку ко рист за нај мла ђу де цу. Ево при год-
них сти хо ва за нај мла ђе:

БРО ЈА ЛИ ЦЕ – ГО ВОР НЕ ИГРЕ
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Мац ма ца не, ко пр ца не,
Ти си ме ни сир по јео!
Ни сам ти га ни ви део!
А та ко га не же лео,
У по ли ци, у зде ли ци,
Сир ли бе ше, хлеб ли бе ше,
Мо ме зу бу ме ко бе ше.

 У дру гој по ло ви ни 20. ве ка, де ца пред школ ског и ни жег основ-
но школ ског уз ра ста ко ри сти ла су тек сто ве ста рих бро ја ли ца и ства-
ра ла но ве за тзв. игре тап ша ли це. Уз њих су де вој чи це (ре ђе де ча ци) 
по де ље не у па ро ве пе ва ле сти хо ве бро ја ли ца и ме ђу соб но пље ска ле 
ру ка ма јед ни дру ге. Игре су има ле раз ли чи ту ко ре о гра фи ју, ко ја је за-
ви си ла од кре а тив но сти сва ког па ра игра ча. Ево не ких од њих:

Ен, ден, ди ну, са ва ра ка ти ну, 
Са ва ра ка, ти ка, та ка,
Елем, бе лем, буф,
Триф, траф, труф!  

Пли ва пат ка пре ко Са ве,
Но си пи смо на врх гла ве,
У том пи сму пи-ше,
Не во лим те ви-ше!
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Бро ја ње у игри на раз не на чи не од је дан до де сет

Ко ли ко је ста рих ско ро за бо ра вље них бро ја ли ца, у ко ји ма се кри ју 
рас ко шни са др жа ји ма што ви тог ре ђа ња ре чи. Те ре чи су као ни ска 
би се ра, јер при род но про из и ла зе јед на за дру гом, а че сто јед на из дру-
ге. Ве ћи на ре чи се ри му је, има по треб ну ме ло дич ност, па пре ма то ме 
да је до бар ри там ко ји по кре ће де цу да их из го ва ра ју.
 Не ке ре чи у бро ја ли ци не ма ју ре а лан сми сао (ако се из бро ја ли-
це из дво је), али за то ско ро сва ка у свом са ста ву са др жи део име на за 
онај број ко ји пред ста вља. Та ко на при мер у бро ја ли ца ма са де сет ре-
чи за де сет бро је ва, у сва кој се мо же пре по зна ти на зив бро ја из број-
ног ни за од 1 до 10.
 Ево та квог бро ја ња ка кво је за бе ле же но у 19. ве ку у Бо сни и Хер-
це го ви ни.
 –  Јед но га ло, дво га ло, тро га ло, че вр га ло, пе га ло, ше га ло, се и ман, 

осман, де ве ла га, де шман.
 –  Је дан, де дан, ди вин, ди шин, пен га, лен га, смо ква, ло ква, ка ра-

пу ша, де сет.
 –  Је дан, де дан, де лиг, до шиг, шин ги, пин гви, смо ква, ло ква, ка-

ра ши ца, де сет.
 – Ан, зван, дран, це ки, бо ки, ба на, би ћи, ко пи, ра ди, рак.
 –  Је до љу га, дво љу га, тро љу га, че вр љу га, пе љу га, ше љу га, сед ман, 

осман, дег ман, ди плић.
 –  Ен ци, мен ци, на ка мен ци, тро ја, вра та, за че пе та, ери, бе ри, му-

зи ке ри, штриц.
 –  Јед но ле, дво ле, тро ле, че во ле, па ле, ша ле, ша чин, да ћин, до-

вран, до да (или дна дрц).
 –  Јед но го ло, дво го ло, тро го ло, че вр го ло, пег ма, шег ма, сег ма, ог-

ма, ди ви ро га, ди си ро.
 –  Јед но ли ја, дво ли ја, тро ли ја, че вр ли ја, пе ли ја, ше ли ја, сег ма, ог-

ма, дег ма, ајд на зе ца.

БРО ЈА ЛИ ЦЕ ИЗ СТА РИХ ЗБИР КИ
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 –  Је ди но ле, до ди но ле, до ди сла ва, ће ре ми де, кок чан, кок чи це, ло-
пов, ло па ти це, тут ке ле, ту де сет.

 –  Ен ге те, пен ге те, цу ке те-ме, абер, шва бер, до ме не, опс, попс, 
по вр муц, бра вус.

 –  Бум бар, де ли пар, сео цар, на кан тар, жа ри пан, пе ли ван, ме ри-
ли га, по вас дан, па де па се скљу си, и ре че му – ту си!

 –  Ле ле ци, ду го ве ци, ле лек па де, на ка ра бе, ка ра бе су, по ло ми ше, 
Тур ци гла ве, по гу би ше, и ле ле ци, од ле те ше.

 –  Ку пи ше се де ча ци, на ци ган ску рав ни цу, ци гла, ми гла, жа ба но-
гу, ди гла, те те ни је, сти гла.

 –  Отуд иде, ждре бац, па нам но си, за гре бац, на за греп цу, по ле-
бац, отуд иде, жеж, па ти ви че беж!

 –  Едем Ба дем, бел нба ри ше, мај сто ри ку ћу, на чи ни ше, ок ма, док-
ма, ти ква, ди ква, злат на ја бу ка.

 –  Јед на на на, дру га на на, са ви си ја, пре ви си ја, са ви кост, те под 
нос, Тур чин, Бурч: Ка фу рин, де ти чак, ја бу чак.

 Ове игре-бро ја ли це са ку пио је у на ро ду и за пи сао др Ти хо мир 
Р. Ђор ђе вић са са рад ни ци ма у књи зи Срп ске на род не игре, Бе о град, 
1907 (Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је). Игре по ти чу из 19. 
ве ка, а има и ста ри јих.

Ша љи ве пе сме-бро ја ли це за ма лу де цу

 Пуж, пуж! Пу сти ро ге ван,
 Да ти ку ћу не про дам, 
 Ста ром де ду за ду хан.
 Пу сти пу жу ро го ве,
 Да хва та мо во ло ве,
 Да оре мо до ло ве.
 А, бе це, де,
 Мач ка пре де,
 Миш у ру пи,
 Зу бе ту пи!
 Су тра нам је не де ља,
 Же ни ће мо ме две да,
 Ме две до ва си на,
 Да пи је мо ви на,

 Ме две до ва тет ка,
 Пи је мо до пет ка!
 Ено зо ре иза го ре,
 Ено да на иза гра на,
 Ето мра ка из бу џа ка!
 Па дај, па дај сне же,
 Нек се го ра сле же,
 Нек зе че ви бе же,
 Јер се ра жањ ре же!
 Но сим ко ку на па зар,
 Па је да јем за ди нар.
 Не мо гох је про да ти,
 Па је по чех гло да ти!
 Пат ка ве ли: па!
 Гу ска ве ли: гу!
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 Хајд’мо зе ле ном лу гу!
 Одо ше нам го ве да,
 Пре ко бр да го ле ма.
 За њим му ха и обад,
 И де вој ка Ље ље на,
 Но си ки ту не ве на...
 Са лих ко ла од оло ва,
 Па упре гох сто во ло ва,

 Ћа га ле ша, ћа ре ме ша!
 Ста де во ла рик ња ви на,
 Ста де ко ла шкрип ња ви на!
 Па дај, па дај ки ши це,
 Да нам бу де ше ни це,
 Да се де ца хра не,
 Па да Бо га хва ле!

 Ове „пе сме-бро ја ли це“, ка ко их на зи ва Јо ван Ми о дра го вић, са-
др же у ре чи ма гла со ве, ко ји су до бра ве жба за го вор нај мла ђих, у фа зи 
пр вог го во ра. Де ца их не мо ра ју из го ва ра ти – до вољ но је да их слу ша-
ју од од ра слих. То што та да де ца не раз у ме ју зна че ње по је ди них ре чи, 
ни је про блем. До вољ но је да их па жљи во слу ша ју и на тај на чин по-
ла ко „ла ге ру ју“ ка ко гла со ве та ко и по је ди не ре чи у сво је пам ће ње (на 
при мер пе сма – Са лих ко ла од оло ва... где има не по зна тих ре чи, али 
има гла со ва ко ји се ри му ју у фи ну ме ло ди ју.

Ша љи ве пе сме-бро ја ли це

Бро ја ли це у сти ху Јо ван Ми о дра го вић (На род на пе да го ги ја у Ср ба) на-
зи ва „ма ле пе сме и бро ја ни це за ма лу де цу“. Ве ћи на има ша љив са др-
жај, бли зак де ци.

Зе чић ле ти кроз го ру
И го во ри сам се би.
Ми ли Бо же, што то би ти мо же,
Што ме љу ди те ра ју,
Што ми ми ра не да ју,
Кад им ни шта ни сам крив?
Тра ви ца ми хра ни ца,
Во ди ца ми по ји ца,
А ле шчи ца ку ћи ца.

Је дан, два, три, че ти ри, пет,
И мој дра ги – то су шест.
Ја га по слах у Осек,
Да до не се бео цвет,
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И за гро шић отро ва,
Да отру јем зло тво ра.

Сто ја не ба не,
Ви ка те мај ка, да ка шу ку шаш!
Ка мо је ка ша? – Изе до ше сва то ви.
Ка ко су сва то ви? – Оти до ше пу тем.
Ка ко је пут? – Об ра сла га тра ва.
Ка мо је тра ва? – По па се је кра ва.
Ка мо је кра ва? – По је де је вук.
Ка мо је вук? –  Са кри се у луг.
Ка мо је луг? – Исе че га се ки ра.
Ка мо је се ки ра? – Рас ко ва је ко вач.
Ка мо је ко вач? – Са кри се у мех.
Ка мо је мех? – Изе де га мо љац.
Ка мо је мо љац? – Изе де га пет’о.
Ка мо је пет’о? – Изе де га хрт.
Ка мо је хрт ?– Оти де код ца ра па рече трт.
(Ова игра је из Ку ма но ва)

Кад се же ни ку пус-мом че мла до,
Он узи ма сла ни ну-де вој ку.
До не со ше про ју-ба ја ли цу,
Про ја ба је, ку пу са не ста је,
Про ја ба је, сла ни на се ка је.

Сне ла ко ка ја је,
Сла ви ци га да је,
Сла ви ца га не ће,
У ва тру га пре ће.

Дај пче ли це ме да,
Да ти Бог зла не да,
Не го до бро сва ко,
Мед ску пи ла ла ко,
Де ци га да ва ла,
Де ца га ли за ла,
Ли жу ћи ска ка ла!
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Бројанице по следу догађаја

ЈА ПОСЕЈАХ ПЕЛИН ТРАВУ

Ја посејах пелин траву,
не хте пелин брду расти.
Ја доведох шуту козу
да опасе пелин траву.
Не хте шута пелин пасти,
не хте пелин брду расти.
Ja донесеох бојно копље
да избодем мрког вука.
Не хте копље вука бости,
не хте вуче шуту клати,
не хте шута пелин пасти,
не хте пелин брду расти.
Ја наложих живу ватру
да изгори бојно копље.
Не хте ватра копље горет,
не хте копље вука бости,
не хте вуче шуту клати,
не хте шута пелин пасти,
не хте пелин брду расти.
Ја наврнух мутну воду
да истули живу ватру.
Не хте вода ватру тулит,
не хте ватра копље горет,
…
Ја доведох вранца коња
Да попије мутну воду.
Не хте вранац воду пити,

…
Ја донесох бојно седло
Да убије вранца коња.
Не хте седло вранца бити,
…
Ја доведох малог миша
Да поструже бојно седло.
Не хте миш седло стругат,
…
Ја доведох малу мацу
Да изеде малог миша.
Не хте маца миша јести,
…
Ја отидох у лужину
Да одсечем опружину
Да ољушти мацу по лубини.
Поче маца миша јести,
поче миш седло стругат,
поче седло вранца бити,
поче вранац воду пити,
поче вода ватру тулит,
поче ватра копље горет,
поче копље вука бости,
поче вук шуту клати, 
поче шута пелин пасти,
поче пелин брду расти
и израсте пелин трава.

 Ова стара „бројаница“ (из збирке игара Јована Миодраговића 
Народна педагогија у Срба, стр. 278) са дугим садржајем која има ло-
гички след догађања даје много више од обичне вежбе меморисања.
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 Деца је лако „нижу“ по редоследу догађања унапред и уназад. 
Она има уједначену дужину стихова, са римом коју жива реч чини 
пријатном за слушање. Игру је Јован Миодраговић наменио „вежбању 
у говору и памћењу“.
 Слична овој је ова народна песмица коју као бројалицу користе 
старија деца.

ПОШЛА КОКА НА ПАЗАР

Пошла кока на пазар,
испрљала ножицу.
Она оде једном грму:
– Тари, грме, ову ногу!
– Нећу!
Причекај се, јадни грме,
ја ћу на те козу звати,
нека тебе коза брсти.
Па доведе једну козу:
– Брст, козо, овај грм!
– Нећу!
Причекај се, јадна козо,
ја ћу на те вука звати,
нека тебе коза брсти.
Па доведе једног вука:
– Једи, вуче, ову козу!
– Нећу!

Причекај се, јадни вуче,
ја ћу на те село звати,
нека тебе село туче.
Па доведе једно село:
– Туци, село, овог вука!
– Нећу!
Причекај се, јадно село,
ја ћу на те ватру звати,
нека тебе ватра спали.
Па доведе једну ватру:
– Пали, ватро, ово село!
– Хоћу!
Стаде ватра палит село,
стаде село вука тући,
стаде вук козу јести,
стаде коза грм брстити,
стаде грм ногу брисат',
оде кока на пазар.

 

 а

Igre MiT NEUE.indb   22Igre MiT NEUE.indb   22 03/06/2020   01:4003/06/2020   01:40



≣ 23 ≣

Пре ма са др жа ју ко ји има ју бро ја ли це, мо же мо их по де ли ти у две гру-
пе, и то:
 1.  Са др жај но струк ту и ра не бро ја ли це са ја сно из ра же ним зна че-

њем. Оне ну де де ци ре ал ну сли ку о ства ри ма и по ја ва ма из 
ствар ног – сва ко днев ног жи во та.

 2.  Бро ја ли це са ло гич ки не струк ту и ра ним са др жа јем, ко је не ну-
де ја сну и пре по зна тљи ву сли ку о све ту ко ји окру жу је де те. Ин-
те ре сант не су, јер код де це иза зи ва ју ви ше вр ста асо ци ја ци ја и 
у том прав цу по кре ћу њи хо ву да љу ак тив ност.

Бро ја ли це ко је нај че шће би ра ју де ца

Пре ма из ја ва ма вас пи та ча вр ти ћа, ко ји ра де де цом уз ра ста од 3 до 7 
го ди на, на бро ја ће мо оне ко је би ра ју сви уз ра сти:
 – Еци, пе ци, пец...
 – А, бе, це, де...
 – Пли ва пат ка пре ко Са ве...
 – Три се пе тла по би ше...
 – Јед на вра на га ка ла...
 – Ен, ден, ди ну...
 – Код бу би це, дан гу би це... (ста ри ји уз ра сти)
 – Род но је не бо зве зда ма... (ста ри ји уз ра сти)
 – Јед на је гла ва, два су ока пла ва... (Дра ган Лу кић)
 – Ен, ден, до ре... (ви ше де вој чи це)
 – Пу ца ше риф из пи што ља... (ви ше де ча ци)
 На ве де не бро ја ли це су ве ћи ном крат ке, јер ни су са ме се би циљ, 
тј. оне нај че шће слу же као не ка вр ста пред и гре ко јом гру па де це ме-
ђу соб но де ли уло ге за не ку дру гу игру. Нео бич но је то да су се ту на-
шле и бро ја ли це чи ји садр жај не ма од ре ђе но зна че ње, али су ре чи у 
њи ма звуч не и до бро се ри му ју.

БРО ЈА ЛИ ЦЕ И ПРЕД ШКОЛ СКО ДЕ ТЕ
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Бро ја ли це са ја сно ис ка за ним са др жа јем

Бро ја ли це у ко ји ма се ја вља ју ја сно ис ка за ни са др жа ји де ца ла ко и бр-
зо при хва та ју, игра ју се из го ва ра ју ћи њи хо ве ре чи, ја сно по ка зу ју да 
им при ја њи хо ва ри ма и из го ва ра ју их по сво јој во љи и не ко ли ко пу-
та. Уз из го ва ра ње ова квих бро ја ли ца ја вља се спон та но рит мич ко пље-
ска ње ру ка ма, ска ку та ње или њи ха ње це лим те лом. 
 Ни је ре дак слу чај да де ца ова кве бро ја ли це пе ву ше ко ри сте ћи не-
ку по зна ту ме ло ди ју, или им спон та но да ју не ку са свим но ву ме ло ди ју.
 Де ца ста ри јег уз ра ста у вр ти ћу ова кве бро ја ли це ра до ли ков но 
пред ста вља ју, до да ју ћи у свом ли ков ном ра ду и не ке де та ље ко је у бро-
ја ли ци ни су ре чи ма ис ка зе ни.
 На пред лог од ра слих са др жа ји не ких бро ја ли ца су нај пре при ка-
зи ва ни кроз ства ра ње по је ди нач них сцен ских сли ка, или кроз чи та ву 
драм ску игру где су под сти ца ни да са др жај обо га те до га ђа њи ма ко ји 
ни су ис ка за ни у бро ја ли ци. За ви сно од уз ра ста де це, не ке су бро ја ли це 
нај пре ли ков но пред ста вље не, а за тим кроз драм ску игру. Ка ко је сва ко 
де те да ло свој ин ди ви ду ал ни ли ков ни при каз јед не бро ја ли це, он да сва-
ко од њих мо же да би ра дру го ве и дру га ри це и де ли им уло ге са тек стом 
ко ји ће из го ва ра ти. И ето упу ћи ва ња у ин ди ви ду ал но ства ра ла штво.

Бро ја ли це из прак се вр ти ћа

Вас пи та чи це из вр ти ћа „Ма ја“ на Но вом Бе о гра ду, по ред ко ри шће ња 
ста рих до бро по зна тих бро ја ли ца, про на ла зи ле су, за пи си ва ле, па чак 
са де цом и сми шља ле ова кве ма ње по зна те бро ја ли це. Ов де смо иза-
бра ли оне чи је су ре чи и стих ме ло дич ни и има ју ри му. Оне у свом са-
др жа ју но се ху мор јер опи су ју ху мо ри стич ке сце не ко је уно се до бро 
рас по ло же ње у све уче сни ке игре. У овим бро ја ли ца ма не ма ап стракт-
них ре чи и пој мо ва и са др жај је бли зак де ци.

 Цр там, цр там ко шни це 
 Јед на пче ла, две пче ли це!
 Још две иду из ко шни це!
 Шта то зна чи, про ту ма чи,
 Где се кри је мед?

 На те бе је ред.
 Ко би на ран џу
 Де ли ти мно го –
 Она јед на,
 А нас мно го?
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 Де ли ће мо ова ко:
 – Ова кри шка за је жи ћа,
 – Ова кри шка за ко њи ћа,
 – Ова кри шка за па чи ће,
 – Ова кри шка за ма чи ће,
 – Ова кри шка баш за тво ра,
 – А за ву ка – са мо ко ра!
 – Он је љу тит, ето зла!
 – Беж’те де цо, куд ко зна!

 Рец кам, рец кам,
 Рец ки це,
 Да на цр там ле стви це,
 Је дан за рез,
 Јед ан клин,
 На вр ху је ман да рин!
 Ко пре ње му, ње му цвет,
  Је дан, два, три

 Че ти ри, пет!
 Ис пред гра да,
 Из не на да,
 Је дан ло вац љут
 Пре се че им пут.
 Пу шка – брум
 Мач ке – друм!
 А из џа ка
 Вик ну ба ка:
 Ен ци, мен ци, мур,
 Из го ре вам тур!

 Го луб с кро ва гу че,
 Го лу би цу ту че:
 „Што не слу шаш стри но,
 Ка ко гу чем фи но!“

 У ра ду са де цом ме шо ви те уз ра сне гру пе (4, 5 и 6 го ди на) вас-
пи тач Бран ка Пле чић је че сто ко ри сти ла бро ја ли цу пе сни ка Мо ше 
Ода ло ви ћа Код бу би це дан гу би це. У ра ду на те му ове бро ја ли це она је 
по шла од драм ске игре, а он да је да ла да је де ца ли ков но пред ста ве, 
за то што је та бро ја ли ца бли ска де ци ње не гру пе и по са др жа ју и по 
ме ло дич но сти.

Код бу би це дан гу би це,
Сти гле го шће не рад ни це,
Ка ко ко ја с не ба па ла,
За игру је са мо зна ла.

У круг сти гла бу ба ма ла,
Дан гу би це пре бро ја ла,
Не знам тач но шта јој би
Са мо ре че – Жму риш ти!
 (бро ја ли ца Мо ше Ода ло ви ћа)
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Не вер бал но при ка зи ва ње са др жа ја бро ја ли це

Са др жај не ких бро ја ли ца као што су – Три се пе тла по би ше... или – 
Еци, пе ци, пец... по го дан је да их де ца пред ста ве пан то ми мом. Ако то 
ра ди јед но де те, он да оста ла де ца тре ба да пре по зна ју пред ста вље ни 
лик из бро ја ли це.
 Де ци ће мо жда би ти ин те ре сант ни је да не ку њи ма по зна ту бро-
ја ли цу пан то ми мом пред ста ве од ра сли и да де ца он да у то ме тра же и 
пре по зна ју ко ји је лик из бро ја ли це од ра сли при ка зао.
 Зна мо да је де ци по зна та игра – „За ле ђе не фи гу ре“ и за то смо им 
по ну ди ли да из бро ја ли ца као што су – Трам вај ју ри ули цом, или – Пли-
ва пат ка пре ко Са ве, или – Пу ца ше риф из пи што ља, иза бе ру не ки лик 
и да га по кре том те ла „за ле де у по кре ту“ ко ји је у тек сту те бро ја ли-
це. Ако ово ра ди це ла гру па де це у исто вре ме (а не јед но по јед но де-
те), он да ће у овој игри уче ство ва ти и она де ца ко ја су не си гур на у 
сво је уме ће. Ова ко ће се сви екс по ни ра ти и сви ће би ти за до вољ ни. 

Де ца пред школ ског уз ра ста сми шља ју бро ја ли це…

… ко је се ри му ју са бро је ви ма из број ног ни за од 1 до 10
 1.  Је дан, два, три, иде мо на по ља ну сви.

Та ма ра Ра до са вље вић 6,5 го ди на
 2.  Осам, де вет, де сет, иде мо сви на ме сец. 

Ра до сав Па но вић 7 го ди на
 3.  Је дан, два, три, иде мо да от пе ва мо не што сви.

Алек сан дар Ђор ђе вић 7 го ди на
 4.  Де сет, де вет, иде мо у кре вет.

Ми ша Да нон 7 го ди на
 5.  Је дан, два, три, ле по мо лим те уку цај нам кош сад ти! 

Не ша Не дељ ко вић 7 го ди на
 6.  Је дан, два, три, упа ли нам Ле па (вас пи та чи ца) све тло ти.

Мар ко Пе шић 6,5 го ди на

Под сти ца ње де це на ства ра ње сти хо ва

Ко ри сте ћи на зи ве бо ја у свом сти ху, вас пи тач под сти че де цу да тај стих 
до пу не сво јим сти хом. Ево ка ко су на ста ли њи хо ви за јед нич ки сти хо ви:
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 –  Зе ле но, зе ле на је тра ва (вас пи тач)
Ми ша је па мет на гла ва (де те Ми ша Да ни ло вић)

 –  Пла во, пла во је мо ре (вас пи тач)
Ми ша пе ва до зо ре (Да ни ло)

 –  Бе ло, бео је снег (вас пи тач)
Ма ша тр чи низ брег (Мар ко)

 –  Цр ве но, цр ве на је ја го да (вас пи тач)
Аца ви че: Жи ве ла сло бо да!

Вас пи та чи и де ца за јед но гра де сти хо ве

По је ди ни вас пи та чи, као што је Ле по са ва Жи ва но вић, ме ња ју уста-
ље ни на чин ра да (од ре ђен Про гра мом за сва ки уз раст де це) и осве-
жа ва ју га под сти цај ним са др жа ји ма ра да, ко ји је до бар за раз вој кре-
а тив но сти код де це.

 –  У сва ко про ле ће (вас пи тач)
ла ста нам до ле ће (де те Ми ша Да нон)

 –  Тра та-ра та-ра та (вас пи тач)
зе ле на је са ла та (де те Ми лош)

 –  Тра ла ла, ла, ла, ла (вас пи тач)
сва су де ца ве се ла (Ми лош и Не ша)

 –  Бу бањ лу па бум, бум, бум (вас пи тач)
вој ник га зи ши рок друм (ви ше де це)

 –  Ли шће шу шти шу, шу, шу (вас пи тач)
ма ла пти ца сад је ту (ви ше де це)

 –  Ки ша па да так, так, так (вас пи тач)
цве ће ра сте чак, чак, чак (Ми ша Да нон)

 –  Тра ва ра сте по ред пу та (вас пи тач)
по ред ње је ба ба љу та (Ми ша Да нон)

Бро ја ли це ко је су ства ра ла де ца у вр ти ћу

 –  Зец, мај мун, слон, 
Ис па да из игре – он!
(де чак, 6,5 год)
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 –  Ку ца ла је ав, ав, ав,
Бе жи деч ко док си здрав!
(де чак, 6,5 год)

 –  А, бе, це, де, мач ка пре де,
Миш у ру пи, зу бе ту пи!
(де чак, 6,5 год, на у чио од бра та)

 –  Је дан, два, три,
Ис па даш из игре – ти!
(де вој чи ца, 6 год)

 –  Де ца ви чу ху, ху, ху,
Про ле ће је ту!
(де вој чи ца, 6 год)

 –  Хо кеј на ле ду,
Ба ба ју ри де ду,
Де да ју ри ба бу,
Су тра ће на свад бу!

 Ове крат ке бро ја ли це са ја сним са др жа јем ства ра ла су де ца ста-
ри јег уз ра ста у јед ном но во бе о град ском вр ти ћу. Сви су у тек сто ве уне-
ли ма ло ху мо ра. Њи хо ве бро ја ли це се до бро ри му ју. Сва ку од ових 
бро ја ли ца су и ли ков но пред ста ви ли.

Зву ци из око ли не ко ји се рит мич ки 
тј. ујед на че ним рит мом понављају и бро ја ли це

Че ста је по ја ва да де ца из го ва ра ју бро ја ли цу у рит му зву ко ва из сво је 
око ли не, ако ти зву ци има ју ујед на чен ри там ја вља ња и исте звуч не 
ви си не ко ји се по на вља и тра је. Нај бо љи при мер за то је јед но лич но 
кло па ра ње не за бо рав них пар них во зо ва. Де ца су њи хо во кло па ра ње 
пра ти ла из го ва ра ју ћи гла сно, или оним не мим „уну тра шњим го во-
ром“ бро ја ли цу или сти хо ве не ке пе сме у рит му зву ко ва ко је су чу ли. 
И јед ни и дру ги зву ци – во за и бро ја ли це, де ло ва ли су уми ру ју ће. 
Ваљ да су за то сви у во зу спа ва ли и усред да на.
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Бро ја ли ца мо ти ви ше деч је ли ков но из ра жа ва ње

Са др жај но струк ту и ра не бро ја ли це са ја сно из ра же ним зна че њем, ко-
је ну де ре ал ну сли ку о ства ри ма и по ја ва ма из ствар ног – ре ал ног жи-
во та, мо ти ви шу де цу да ства ра ју вр ло са др жај не цр те же.
 Ка да смо де ци нај ста ри јег пред школ ског уз ра ста да ли две по зна-
те бро ја ли це она су од ли ко ва из бро ја ли ца на пра ви ла стрип при чу 
од че ти ри или пет сли ка. На њи хо вим илу стра ци ја ма су би ли сви глав-
ни ак те ри из обе бро ја ли це. 
 Ево пр ве бро ја ли це:

Јед на вра на га ка ла,
И по по љу ска ка ла,
У том до ђе цр ни кос,
И од гри зе вра ни нос!

 У илу стро ва њу дру ге бро ја ли це – Еци, пе ци, пец... не ка де ца су 
по ред зе ца и пре пе ли це на цр та ла и пса ка ко ју ри зе ца иако пса у бро-
ја ли ци не ма.
 Са ма су тра жи ла да илу стру ју ша љи ву бро ја ли цу – Се ла ба ба у 
ба лон...

Се ла ба ба у ба лон,
Па пу ту је у Лон дон.
У Лон до ну ку пи ру жу,
Па се вра ти сво ме му жу.
Муж јој ку пи гра мо фон,
Ко ји сви ра дин, дан, дон!

 Бро ја ли цу су ли ков но пред ста ви ли у пет сли ка. На њи ма су се 
на шли – ба ба у ба ло ну, ве ли ка цр ве на ру жа, ба бин муж, је дан гра мо-
фон и за гр ље ни ба ба и де да. Та ко је од ове бро ја ли це на ста ла стрип 
при ча.

Бро ја ли ца као це ло ви та игра

Де ца са ма пре по зна ју и би ра ју до бру бро ја ли цу ко ју из го ва ра ју ужи-
ва ју ћи у из го во ру ње них сти хо ва. Та да бро ја ли ца ни је на чин и сред-
ство да се њо ме од ре ђу ју уло ге за не ку дру гу игру, већ је са ма по се би 
јед на –  је ди на и це ло ви та игра.
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 Пред де цом је ве ли ки из бор бро ја ли ца, али она ко ју јед но де те 
би ра да се игра из го во ром ње ног са др жа ја, нај че шће има ду хо вит тј. 
ша љив са др жај, до бро ри мо ва не сти хо ве (или по је ди нач не ре чи ко је 
се у ни зу рит мич но из го ва ра ју), нај бо ља је го вор на игра ко ју је са мо 
иза бра ло.
 Та ко иза бра не бро ја ли це де ца пе ву ше или гла сно пе ва ју, па ка да 
на при мер јед но де те поч не гла сно да пе ва пр ви стих, сва оста ла де ца 
око ње га спон та но му се при дру жу ју и за јед но је от пе ва ју до кра ја. Та-
кво пе ву ше ње или рит ми зи ра но из го ва ра ње бро ја ли це, пре ско ро три 
ве ка Са ва Те ке ли ја је на зи вао рит мич но ка зи ва ње. 
 На ве шће мо са мо не ке ка рак те ри сти ке до бре бро ја ли це, ко је 
ујед но ука зу је и на за дат ке ко је се овом го вор ном игром оства ру ју:
 –  До бар са др жај бро ја ли це је ду хо вит, ра зу мљив, ак ту е лан и опи-

су је де ша ва ња ко ја иза зи ва ју смех код де це.
 –  Рит мич ни сти хо ви или по је ди нач не ре чи ко је се на бра ја ју у ни-

зу и рит мич но из го ва ра ње, ства ра ју осе ћај при јат но сти, ка ко 
код оних ко ји их из го ва ра ју та ко и код оних ко ји бро ја ли цу 
слу ша ју.

 –  Рит ми зи ран из го вор бро ја ли ца по кре ће код де це по тре бу да 
пра ве по кре те ру ка ма, но га ма и це лим те лом – па све то мо же 
да пре ра сте у не ку вр сту ор ске игре слич не ко лу.

 –  До бра бро ја ли ца, као и дру ге вр сте ига ра, има моћ да збли жа-
ва де цу и да код њих ства ра до бро рас по ло же ње та ко по треб-
но на свим уз ра сти ма.

Уз бро ја ли цу ни су нео п ход на сред ства за игру

Док из го ва ра не ку бро ја ли цу де те не мо ра да ко ри сти не ко по моћ но 
сред ство, играч ку или пред мет из сва ко днев не упо тре бе као што је то 
по треб но у дру гим вр ста ма ига ра. Ка же мо да ни је по треб но, а ми сли-
мо да ни је нео п ход но, али се мо же ко ри сти ти и њи ма игра обо га ти-
ти. Та ко на при мер док из го ва ра ју бро ја ли цу

Три се пе тла по би ше,
На по по вом бу њи шту,
Је дан ве ли: иш!
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