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1. О ИГРИ И ВРЕДНОСТИМА ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА
У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

И

гра je доминантнa активност у предшколском узрасту. Она подстиче развој свих аспеката дечје личности, има улогу у васпитању,
пружа могућност остваривања потребе за интеракцијом са спољним
светом и зато представља најпогоднији облик наставе за дете.
Правовремени ментални и говорни развој важни су задаци у образовању деце и у раном узрасту они се реализују кроз свакодневну
комуникацију са одраслима. Тај образовни процес је успешнији уколико се примењују и дидактичке игре и активности путем којих деца
уче нове појмове и вештине.
Дидактичке игре као метод образовања заузимају посебно место у
васпитно-образовном раду. Оне омогућавају да се прошире искуства
деце, буде код њих добро расположење и радост и на тај начин деца
спонтано уче нешто ново. Радост игре у великој мери доприноси њиховом успешном развоју и од великог је значаја за даље образовање.
Дидактичке игре код деце развијају: когнитивне процесе, самосталност, логичко-математичко мишљење, подстичу развој говора,
као и социоемоционални развој.

Бројни аутори су изучавали значај и утицај дидактичких игара на
дечји развој.
Фридрих Фребел је развио систем дидактичких игара које представљају основу за васпитно-образовни рад у вртићу. Наглашавао је
да је задатак почетног образовања да организује игре путем којих
би деца учила. Марија Монтесори је такође велики значај придавала
игри. Она је заступала став да игра треба да буде учење.
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2. ПОЈАМ ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ

Д

идактичке или едукативне игре су оне игре које децу нечему поучавају и обучавају, односно осмишљене су тако да дете играјући
се стиче одређене вештине. У васпитно-образовном раду с дететом
одрасли користи дидактичке играчке да би детету објаснио неки појам, поставио задатак или приказао неки процес.
Назив дидактика потиче од грчког глагола didaskein (διδάσκειν), који,
између осталог, значи поучавати, обучавати, предавати, прописивати, опомињати.
Дидактичке игре су ефикасно средство за формирање моралних
и вољних особина детета. Захваљујући њима, дете развија: независност, самосталност, самоконтролу, учи се да сарађује, развија и
гради сарадничке односе, као и да прихвата победу и пораз. Игре
могу бити са утврђеним правилима – оне пружају могућност договарања и усаглашавања пре самог почетка – а могу подразумевати
и прилагођавање утврђених правила дечјим потребама и могућностима.
Дидактичке игре имају две функције у процесу учења. Прва функција је унапређење и јачање већ стечених знања. Дете током игре не
врши само просту репродукцију знања које има, већ то знање примењује у зависности од ситуације у игри.*
Друга функција испољава се у учењу и стицању нових знања и
вештина.
Дидактичке игре се састоје од неколико делова:
• постојање проблема или циља који треба остварити;
• садржај игре;
• правила игре;
• сама игра и активности које она захтева;
• резултат.

* А. П. Усова, В. Н. Аванесова, Међународни образовни портал MAAM.RU
77-57008.
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Главни елемент дидактичких игара представља постојање проблема или циља који треба остварити. Тај циљ је формулисан кроз игру
и одређује њен карактер. Садржај игре развија когнитивне процесе
код деце, док је улога задатака да подстиче акцију у игри.
Проблем игре се некада налази и у самом називу (Пронађи одговарајуће место, Ко се чиме храни? итд.). Када нека игра садржи све претходно
наведене елементе, може се рећи да она испуњава функцију учења.
Садржаји игара могу бити разноврсни, све из околине може се
наћи у основи игре у зависности од узраста и потребе деце.
Децу је потребно научити како се игра нека дидактичка игра. Томе
служе правила која омогућавају реализацију и примену њеног садржаја, помажу да се она контролише, ограничавају активности и
усмеравају пажњу на обављање одређеног задатка. Та правила представљају смернице за постизање дидактичких циљева.
Резултати: бодовање, похвале, награде, извршавање задатака.
Дидактичке игре се могу користити у свим деловима програма.
Место и време примене зависе од задатака саме игре.

3. КЛАСИФИКАЦИЈА ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА
идактичке игре се разликују према: учењу садржаја, когнитивним
Д
активностима деце, активностима у игри и правилима организације и односа деце у игри.
Постоји више класификација дидактичких игара, једна од њих је
према садржају:
Математичке игре имају за циљ развој основних математичких
појмова код деце предшколског узраста.

13

Чулне игре подучавају децу о предметима које истражују (на питање одраслог Шта се налази у торби? деца упоређују објекте и предмете који имају сличне и различите карактеристике).
Говорне игре доприносе развоју говора код деце и тада васпитач
тражи да се задаци решавају на нивоу размишљања без ослањања на
видљивост (Реци ми нешто више о томе, Шта ради кројач…). Поред
развоја говора, игре речима утичу и на формирање слушне пажње,
подстицање ведрог расположења, побољшање менталних операција.
Музичко-дидактичке игре помажу детету да развије гласовне и музичке способности, да научи да препозна емоције и расположење
које одређена музика изазива, као и њен карактер.
Дидактичке игре за графичке активности важне су за развој графомоторике (Шта недостаје, Пронађи одговарајући пут…).
Дидактичке игре са објектима и играчкама могу бити разноврсне
према садржају. Ове игре се често користе у предшколском узрасту и
имају едукативне циљеве: да прошире знања деце, развију менталне
операције деце (анализа, синтеза, поређење, разлика, класификација).
Посебно место у васпитно-образовном раду заузимају драматизације.
Игре са сликама користе се у свим старосним групама у складу с
програмским захтевима.
Штампане игре могу бити различитог садржаја, циљева и дизајна.
Оне помажу да се разјасне и прошире знања деце о свету, организују
знање, развијају мисаоне процесе, интелигенцију и пажњу. У штампане игре спадају различите игре за столом (домине, тематске игре:
Где расте?), као и игре које захтевају моторну активност (игре попут
мозаика, шаха, слагалица).
Компјутерске дидактичке игре које имају за циљ развијање основне рачунарске писмености и упознавање с програмским језицима.
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4. УПУТСТВА ЗА ВАСПИТАЧЕ

П

рипрема васпитача за дидактичке игре подразумева да је потребно да изабере циљ игре, тип игре, организује простор и
припреми потребан материјал. Васпитач је тај који осмишљава
структуру и прави план за постизање циљева у игри и уз то треба да
одреди поступке и акције деце (деца не треба да буду присиљена
да се играју). Такође, потребно је да унапред утврди којој је деци
неопходна додатна подршка или пажња.
Потребно је научити децу да се брину о дидактичким играчкама и
материјалима. Дидактичке играчке је неопходно одложити на крају
игре и активности на унапред договорено место.

Пре почетка игре потребно је да васпитач покаже правила и детаљно их објасни (на тај начин ће код деце пробудити интересовање
за ове материјале). Током игре важно је да поставља питања, даје
деци савете и сугестије, охрабрује их и прати њихове акције и способности које показују.
Пракса је показала да деца веома често после искуства којa су
имала приликом неке организоване активности с дидактичким играчкама почињу те материјале касније и сама да бирају и користе у
слободним играма. Деца која су већ усвојила одређене појмове и
развила одређене вештине радо своја искуства преносе другарима
помоћу дидактичких материјала у слободној игри.
Васпитне групе које имају богат дидактички кутак у радној соби
успешно припремају децу за циљеве и задатке припремног предшколског програма. Деца са радошћу извршавају задатке из радних
књига, спретна су у вежбама графомоторике и лако их извршавају.
Такође, уочено је да је деци која до поласка у школу имају мало додира с дидактичким играчкама касније потребно више времена за
усвајање правила и начина игре.
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