
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ 

ИНФОРМАТИЧАРЕ – „СИРМИЈУМ” 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

 

Мастер рад 

Тема:Уређење дворишта дечјег вртића као простора за 

игру и учење  

Предмет: Сарадња породице, предшколске установе и друштвене 

средине 

 

 

 

 

Професор - ментор:  Студент: 

Проф. др Марта Дедај    Јована Томић 

Стручни сарадник:                                                             Бр. индекса: 28/2018 М 

Љиљана Шарковић 

 

 

Сремска Митровица,  2021. године. 

 



 
2 

 

РЕЗИМЕ 

Посматрајући дечију игру уочавамо да то није само активност, она је начин на који 

дете приступа активности и кроз који уочавамо све дететове потенцијале. Дете у игри 

истражује материјале којима је окружено и који су му доступни. Кроз игру изражава и 

представља своја осећања и мисли, развија комуникацију, социјално – емоцијалне 

вештине, креативност. 

Објекат дечијег вртића, нарочито у урбаним срединама, не би смео да буде без 

одговарајућег дворишта. Поред организације и уређивања унутрашњости објекта вртића, 

веома важну улогу има и уређивање дворишног простора вртића. Зеленило, справе и 

реквизити чине скуп који је потребан за дечију игру. 

Велики утицај на дечију игру има и простор, на отвореном деца се другачије 

понашају и другачије креирају своје игре, реквизити и справе имају значајно место у 

развијању физичког и интелектуалног развоја деце. 

Истраживање је спроведено у ПУ „Пчелица“ у Сремској Митровици, у објекту 

„Звездица“ и основни циљ спроведеног истраживања био је испитивање мишљења 

васпитача кроз анкету, а деце кроз ликовне радове, о планирању и формирању просторних 

целина. Резултат истраживања указује на то да већина васпитача сматра да би требало да 

се формирају просторне целине за физичку активност, симболичку игру, простор за одмор 

и сл., а све то кроз сарадњу локалне заједнице, родитеља и вртића.  

Постоје стандарди прописани законом, који се тичу величине слободних простора 

вртића која мора бити обезбеђена како би се постигла функционалност простора. У раду је 

дат приказ идејног решења уређења вртића, које може да представља добру основу за 

даље уређење дворишта вртића као простора за игру и учење. 

Кључне речи: игра, двориште вртића, просторне целине, реквизити, справе, 

функционалност, стантарди. 
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УВОД 

 

У раду је разматран значај игре за дечији развој и учење, у оквиру 

институционалног предшколског васпитања и образовања, као и могућности које отвара у 

организацији  активности са децом млађег школског узраста. Полази се од теоријског 

оквира који указује на едукативан карактер дечије игре, као специфичног обликаучења. 

Без обзира што је у педагошкој теорији било покушаја да се оспори образовна вредност 

дечије игре и истакне рад у настави као једини облик систематског учења, у савременим 

педагошким концепцијама дечија игра у образовно-васпитном систему добија свој смисао. 

Учење кроз игру на млађем школском узрасту доприноси превазилажењу постојећег 

дисконтинуитета између система предшколског и школског васпитања и образовања. 

Садржаје наставних програма могуће је реализовати и применом правилно одмерених и 

осмишљених игровних активности у датом систему, уз подршку, подстицај и усмеравање 

одраслих и добро познавање узрасних и психофизичких особености сваког детета. Игра 

омогућава и олакшава постепени прелазак из предшколског у школски развојни период, 

слободно, спонтано и креативно изражавање и развој дечијих потенцијала. 

Деца почињу да цртају оног тренутка када схвате да могу да држе оловку или 

бојицу у руци и  прислоне је на папир.  Цртање представља највећи део дечијег 

стваралаштва у раном узрасту и активност у којој малишани веома уживају. Дечији 

цртежи су непоновљиви и карактеристични одрази дечијег схватања света. У цртеже дете 

пројектује своје емоције, потребе, жеље, страхове, намере и очекивања. Оно, заправо, црта 

како би изразило мноштво различитих емоција које не уме да искаже речима. Цртање тако 

постаје начин његовог изражавања и комуникације, баш као и игра. 

Поред организације садржаја унутар објеката вртића, подједнако је важно уређење 

садржаја слободних простора у вртићу у служби игре као доминантне активности.Како би 

се игра деце несметано одвијала потребно је слободни, тј.дворишни простор вртића 

уредити тако да је безбедан и пријатан за боравак деце на отвореном простору тј. у 

дворишту вртића. 



 
5 

 

1. ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Приликом уређивања објекта дечијег вртића, треба поћи од одговарајућих законских 

прописа и норматива. Нормативи налажу да двориште треба да је окренуто према југу и 

југоистоку. 

Боравак детета на свежем ваздуху обухвата све основне циљеве предшколског 

васпитања и образовања.У данашњици, деца све више бораве у затвореном простору, игре 

које захтевају отворен простор нису више толико актуелне. 

Многи научници, као и многа истраживања доказују нам колико је битан боравак, 

као и игра деце на отвореном. Поред свежег ваздуха, велику улогу има и Сунчева 

светлост,  која има допринос у расту и развоју деце. 

Игру сагледавамо и кроз место за игру као што су нпр.игралиште, кутак за игру, 

припремљен  терен за игру. Окружење у којима се одвија игра је део контекста живљења 

сваког  детета. На развој детета у многоме утичу фактори спољне средине, тј.услови у 

којима дете борави. Кроз игру на отвореном дете развија комуникацију, социјално – 

емоцијалне компетенције, компетенције у способности опажања, мишљења и стицања 

знања, као и  креативност: ликовну, драмску, музичку и говорну.  

Како налаже „Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање 

делатности установа за децу“, неопходно је да отворен простор буде најмање 10 м² по 

детету, од чега најмање 3 м² травнатих површина. Осталу површину чине уграђени 

(справе, конструкције за справе, клупе, столови и др.) и покретни елементи (делови справа 

који се монтирају, нефиксиране справе, и друга средства и дидактички материјали који се 

по потреби износе напоље). 

Укупни отворени простор подељен је на шест мањих простора, који имају посебне 

намене, због чега се разликују по подлози, конфигурацији и опреми, чинећи специфичну 

функционалну и просторну целину. 
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1.1. Игра и учење 

 

Деца се играју из задовољства, али игра за њих није само забава, већ и могућност 

задовољавања основних потреба за стварањем, дружењем и за испољавањем потенцијала, 

како на предшколском, тако и на млађем школском узрасту.У игри се деца максимално 

ангажују, користе стечена знања, искуства и вештине, стрпљива су, што се ретко може 

запазити у неким другим активностима.Игра примерена деци привлачи и одржава њихову 

пажњу, у њој се она осећају сигурно и владају ситуацијом.Дете у игри експериментише 

без спољашњих или унутрашњих притисака, непрекидно изналази нове могућности, 

флексибилније приступајући решавању задатака.Неприметно, али успешно, дете прелази 

из прелогичког у логички стадијум развоја.У игри дете развија све своје способности 

(перцептивно-моторне, интелектуалне, социо-емоционалне, комуникационе и креативне), 

које последично постају све отвореније за нове активности, у оквиру „зоне наредног 

развитка“.1 

Дете игру доживљава као слободну, спонтану и кроз њу оно себе изражава.Кроз игру 

дете упознаје стварност и истовремено делује на њу.При томе, оно сазнаје велики број 

чињеница, повезује их и сређује у мисаоне целине, успоставља односе и различите 

комбинације, што потврђујеинтегративну функцију игре.Игром се пре свега вежбају 

способностиопажања, увиђања, класификовања, памћења и друге.Велики број чињеница 

које сазнаје, дете повезује и интегрише у сопствене мисаоне целине.2 

Учење кроз игру подразумева измишљање, проналажење и истраживање, при чему оно 

слободно ствара ситуацију која је под његовом контролом, коју оно у потпуности разуме и 

у њој се осећа сигурно.Овако одређен експлоративни карактер дечије игре помаже детету 

да уобличено искуство којим располаже претвори у сазнање.Асимилација дечијег 

искуства у личну слику света представља припрему детета за његову каснију акомодацију 

на тај свет.3 

 

 
1Виготски, 1996. 
2Каменов, 1989. 
3Пијаже и Инхелдер, 1978. 
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У раду са децом раних узраста, игра, са својом флексибилном артикулацијом у 

режиму дана, представља основну активност у предшколским установама, при чему је 

учење узгредна активност.У школи је, у разредно-часовном систему, основна активност 

настава, кроз коју деца у процесу учења морају усвојити знања и стећи искуства.Без 

обзира на ову суштинску разлику између организације рада у предшколској установи и 

школи, игра заузима значајно место у васпитно-образовном раду, како на предшколском, 

тако и на школском узрасту.Не може се занемарити значај игре у развоју деце школског 

узраста, мада постоје извесне разлике у њеној организацији.Она деци и даље пружа 

могућност максималног ангажовања у наставним активностима. Доприноси стицању 

нових и преради постојећих искустава, у односу на средину и вршњаке, вежбању вештина 

и развијању способности. Кроз овако организоване игровне активности у школи се 

стварају услови за праћење интересовања сваког детета, његовог задовољства и напретка у 

развоју, у односу на почетно стање, што представља полазну основу за даље планирање 

активности које следе.4 

Игра, као основна активност деце на предшколском узрасту, има све 

карактеристике којима се подстиче дечији свеукупни развој, задовољавају потребе и 

испољавају потенцијали. Правилно осмишљена и организована, уз адекватну улогу 

васпитача и учитеља у њој, игра остварује своју едукативну функцију. Осим тога, учењем 

кроз игру у млађим разредима основне школе могуће је да деца брже и лакше превазиђу 

адаптивне проблеме при преласку из предшколског у школски систем васпитања и 

образовања, те да се бар једним делом ублажи постојећипроблем дисконтинуитета. 

Практичарима остаје да игру инкорпорирајуу већој мери у наставу првог разреда основне 

школе и разраде дидактичко-методичка упутстава, конкретизују улогу учитеља 

упланирању и организацији игре и формулишу начине евалуације њених ефеката. 

 

 

 

 
4Ивић, 1997. 
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Игра је веома битна компонента у развоју детета припремне групе. Наиме, игра и 

учење (активности налик на учење школског типа) имају све равноправније место у 

распореду дневних активности.Унутар њеи захваљујућу њој развијају се психофизички 

квалитети личности којима седете уводи у свет одраслих.Због специфичне структуре 

менталнихфункција у детињству, игра детета је неспецијализована активност,активност у 

којој се изражава целовита личност детета.Она произилази изунутрашње потребе детета – 

одликује је спонтана, слободна и оригиналнаактивност детета. 

Игра утиче на све аспекте развоја детета – сензомоторни,когнитивни (опажање, 

учење, памћење, мишљење, интелигенција),емоционални, морални, социјални, као и на 

развој говора.Помоћу игредете стиче животна искуства, обогаћује се новим сазнањима, јер 

у игриекспериментише, истражује, гради, развија фантазију, решава проблеме на себи 

својствен начин и испољава своју креативност.Она је и средство афирмације и изражавања 

личности детета. Кроз игру дете стичеразличита искуства: учи да побеђује, да губи, да се 

такмичи, да сарађује, да слави и тугује. На основу тих искустава оно постаје самосталније, 

развија тимски дух, борбеност, понаша се у складу са правилима. Њен значај се огледа и у 

развоју стваралачких способности и креативности. Неке игре потпомажу развој 

координације покрета и способности за одржавање равнотеже (стајање и скакање на једној 

нози, прелажење преко греде и сл.). Кроз игру се развија машта, омогућава трагање за 

новим идејама и средствима, стичу се нова искустава. 

Учење кроз игру на млађем школском узрасту доприноси превазилажењу 

постојећег дисконтинуитета између система предшколског и школског васпитања и 

образовања. 

Игра је најприроднији, основни и најзначајнији вид активности сваког детета.Игра 

је пут којим деца упознају свет у коме живе. Када говоримо о дечијој игри, то је активност 

која је у исто време и игра и рад, јер игра утиче на све аспекте развоја детета – 

сензомоторни, когнитивни (опажање, учење, памћење, мишљење, интелигенција), 

емоционални, морални, социјални, као и на развој говора. Активност детета у игри израз 

је психофизичких потреба детета, емоционалних стања и социјалних тежњи. 
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Игра је природни пут за упознавање средине у којој живи и друштвеног и 

природног окружења уопште.Игра је израз тежње дета да активно учествује у средини у 

којој живи и то остварује кроз игру.У игри се огледа дечија склоност ка подражавању и 

опонашању драгих особа, занимљивих радњи и послова које дете види око себе.У том 

процесу дете открива свој однос и став према ономе што га окружује. 

Дечија игра је заправо процес учења. Вредност игре је највише препозната на пољу 

подстицања мотивације и интересовања код детета. Деци у игри никада не може да буде 

досадно.Игра и досада се искључују међусобно. Када му је досадно, дете спонтано креира 

игровну активност, без обзира на амбијент и време.При креирању предшколских програма 

играње се поставља као главни дидактички принцип. Савремена сазнања у педагогији 

утичу на то да сепредшколска установа посматра као место од изузетног значаја за рани 

развој (где деца проводе велики део свог времена). Акценат је при томе на игри и развоју, 

па тек потом на академским постигнућима која се детету прописују у виду циљева и 

исхода образовања (што је одлика школе). 

У вртићу, као и у породичном окружењу уосталом, суштина је успоставити баланс 

између аутентичне игре и њеног претеране педагогизације која може сувишним 

образовним, дидактичким утицајем уништити њену чар и развојни потенцијал. 

Игра утиче на концентрацију детета, продужује његову пажњу, формира и развија 

његово мишљење, развија памћење, машту и стваралачкуспособност. Игра формира 

дечија интересовања, дечији карактер, истрајност, стрпљење и иницијативу. Игра утиче на 

међусобно зближавање деце, она их социјализује, удружује их на основу заједничких 

интересовања и упућује их да воде рачуна једни о другима. 
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1.2. Подела простора 

 

➢ Простор на коме се налази терен за покретне игре, ритмичке вежбе, слободно 

ходање, трчкање, скакање, вучење, гурање, окретање, верење и клизање, за игре 

лопто и обручем, трим стаза. У оквиру овог полигона прави се саобраћајни 

полигон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1:Саобраћајни полигон 

Извор: http://www.labudpejovicbecej.edu.rs/2017/03/saobracajni-poligon-i-poligon-spretnosti/ 
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➢ Простор са справама којима се подстичу дечје телесне активности и богати игра, 

садрже: справе за љуљање, лествице, специјалне конструкције, справе за 

одржавање равнотеже приликом кретање. Као посебан уређај на овом простору 

треба предвидети пешчанике различитих облика и снадбети их одговарајућим 

прибором – кофицама, лопатицама, ситима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2: Пешчаник 

Извор: https://www.pinterest.com/pin/563018691462226/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/563018691462226/
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➢ Градилиште са приборима, материјалима и уређајима за конструкцијске игре, игре 

маште или игре улога, откриваћчке, радне и сл. Већи део овог простора треба да 

буде затрављен, а ограду могу да представљају зелено шибље, кућице или објекти 

које су деца направила. На њему треба да се налазе грађевински или други погодни 

материјали од којих деца могу да конструишу (крупнији елементи за састављање, 

ређање и грађење од дрвета или пластичне масе, шупље коцке, мањи комади 

панела, гредице, стари комади намештаја). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3: Градилиште 

Извор: https://www.pinterest.com/pin/191825265354169085/ 
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➢ Брчкалиште или прскалиште служе за разне телесне и здравствено – хигијенске 

активности и игре у води. Њихова подлога је обично  од фиксираног шљунка и од 

одвода воде могуће је направити вијугави поточић погодан за разне откривачке 

активности и експериментисање водом. Као опрема се користе разне пластичне 

играчке, балони, мале лопте и сл., које се износе за повремену употребу, а 

смештене су у затвореном простору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4: Брчкалиште или прскалиште 

 

Извор:https://www.pinterest.com/pin/723461127628743024/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/723461127628743024/
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➢ Кутак живе природе је намењен за разне откривачке и радне активности и састоји 

се из два дела: башта (гајење цвећа и поврћа на сунчаном терену) и зоокутка (овде 

се чува неколико брижљиво одабраних животиња). За рад деце у башти потребан је 

специјално прилагођен дечји баштовански прибор (мале лопате, мотике, грабље 

итд.), а за негу и одржавање хигијене код животиња одговарајућа средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5: Кутак живе природе 

Извор:https://www.dnevnik.rs/novi-sad/vrtic-palcica-vredne-ruke-od-pustog-dvorista-

oazu-napravile-18-07-2019 
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➢ Парк треба да се састоји од простора са негованом травом, ниским растињем и 

дрвећем које пружа хлад, служи за повремено издвајање децом, здраствено – 

хигијенске и друштвене активности.  Кроз парк треба да воде две - три кривудаве 

стазице, на погодна места се стављају клупице.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6: Парк 

Извор: https://www.lobi-info.rs/vrtic-lastavica-bez-dece-dok-se-ne-sredi-dvoriste/ 

 

 

 

 

 
5Каменов, Е. (2006).Општа методика: васпитно-образовни рад у дечијем вртићу. Нови Сад: Драгон. 
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Свакодневно играње и истраживање у просторима на отвореном доприноси да 

деца: 

▪ уче да доносе одлуке и решавају проблеме, 

▪ тестирају своје могућности, уче о свом телу и искуствено проживе све просторе у 

вртићу, 

▪ превазиђу своје страхове и постану самосталнији, 

▪ разумевају смисао света, 

▪ уче и брину о свом животном окружењу, 

▪ развијају машту и јачају резилијентност. 

Простори на отвореном у вртићу би требало деци да омогућавају: 

▪ истраживање и тестирање граница моћи и јачање спремности за преузимање 

ризика, 

▪ развијање равнотеже, снаге и координације, 

▪ креирање игара маште и улога, 

▪ јачање отпорности на физичке и менталне изазове у новим, непредвидивим 

ситуацијама, 

▪ дељење, договарање у игри са другима, 

▪ коришћење различитих предмета и материјала које је погодније користити на 

отвореном (кофе, каде, грање, црева за заливање и сл.). 

Одрасли имају кључну улогу у обезбеђивању окружења у којем се дете осећа 

сигурно, прихваћено и које детету омогућава стицање различитих искустава у игри. 

Одрасли утиче на креирање контекста,  исто тако су одговорни за безбедност окружења и 

за избор материјала, на основу њиховог познавања развоја детета и дечiјих  

индивидуалних  интересовања  и способности. У пружању подршке дечијој игри  важно је 

да одрасли  обезбеде  разноврсне материјале и реквизите. 
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Боравећи у овом објекту, студенткиња је уочила недостатак реквизита за игру  у 

дворишту,  у разговору са васпитачима и децом, стекла утисак да је ово један од водећих 

проблема за даљи развој деце која бораве у овом вртићу. Отуда и идеја да се спроведе 

истраживање на ову тему, како би се нашло идејно решење, а све у сврху побољшања 

боравка деце на отворено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7:Садржај дворишта 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8:Садржај дворишта 



 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9:Садржај дворишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10:Садржај дворишта 
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Да би вртићи били места где деца долазе да задовоље своје потребе за социјалним 

живљењем, комуникацијом и сазнањем, потребно је у њима добром организацијом 

створити одговарајући амбијент. Полази се од онога што деци одговара у родитељском 

дому – кутци у које се могу завући и играти се, сањарити на миру или подржавати 

активности одраслих. Њима су потребни сопствени простори у којима се осећају сигурна 

и неузнемиравања, где могу задовољити своје потребе за слободним кретањем и 

стваралачким изражавањем, за самосталним активностима (посебно игром, 

експериментисањем и исцрпним опробавањем сопствених снага и могићности), 

хигијенске потребе и потребе за одмором, за животом у заједници, као и потребе за шире 

контакте са својом друштвеном и природном околином. 

Организацијом простора и материјала могуће је непосредно унапређивати дечју 

сасмосталност и одговорност. Услов за то је да се они распореде да им буду на дохват 

руке, да се могу једноставно и брзо постављати и померати, да су материјали 

класификовани према одређеним критеријимима познатим деци.  

Приликом уређивања простора, с обзиром на боравак и активности деце, као и 

набавке, избора и распореда опреме и материјала потребних за ту сврху, треба поћи од 

одговарајућих законских прописа, норматива и захтева у Општим основама предшколског 

програма.  

Дечји собе и игралиште треба да су окренути према југу и југоистоку. Просторије 

треба да су простране, светле, провретрене, да делују удобно и привлачно, а намештај и 

зидови треба да буду обојени отвореним, живахним, али не дречавим бојама.У просторије 

за децу спада улаз са тремом, гардероба, групна соба, санитарна просторија, 

вишенаменска просторија, просторија за превентивно-здравствену заштиту и радионица.  

Објекат дечијег вртића, нарочито у урбаним срединама, никако не би смео да буде 

без одговарајућег дворишта, којим могу да се надокнаде неки недостаци живота у њима. У 

савременим условима деца немају много могућности за живљу физичку активност на 

отвореном простору каква је потребна њиховом телу које се развија. Простор за трчање је 

ограничен, скакње и пењање се не дозвољавају, као и све што би могло стварати буку и 

сметати суседима.  
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Функције екстеријера дечјег вртића, којим треба да се доприносе обезбеђивању 

погодних услова за нормалан раст и развој предшколске деце, су следеће: максимално 

коришћење сунца и чистог ваздуха, обављање сложенијих вежби кретања – пењање, 

хватање, гађање и стицање вештине коришћења предмета, оруђа и алата, прибављање 

непосредног искуства и знања о живој природи и природним појавама, постицање на 

покретне игре у простору, и подстицање међусобних контаката деце различитих узраста уз 

повремено издвајање поједине деце ради бављења спонтано одабраном игром. 

Колико год двориште било скромно у погледу прилика да се преко њега упознаје 

живот природе, деца ипак могу у њему начинити узбудљива открића када је у питању свет 

инсеката, црва, пужева. Макар и једно дрво пружиће им могућност да посматрају промене 

годишњих доба, а мало заклон уз њега постаће омиљено место за игре улога, маште. 

Отворени простор дечјег вртића треба да буде већи, а из њега треба уклонити све 

што је сувишно. Справе и уређаје, као што су љуљашке, клацкалице, и сл. треба  померити 

дуж зидова јер је празна средишња површина много безбеднија од фиксираних металних 

справа.6 

Садржаји у простору морају бити прилагођени узрасту деце и омогућити њихов 

правилан моторни развој и усавршавање моторичких вештина. Познавање узрасних 

карактеристика деце са аспекта моторичког развоја кључно је у планирању садржаја и 

њиховог расподела у простору. 

 

 

 

 

 

 
6Каменов, Е. (2006).Општа методика: васпитно-образовни рад у дечијем вртићу. Нови Сад: Драгон. 
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2. МЕТОДОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

2.1.    Предмет и проблем истраживања 

Објекат „Звездица “ има површину дворишта око 1700 м², студенткиња је уочила 

проблем опремљености дворишта, тј. недостатак потребних реквизита за дечију игру. 

Сходно томе, предмет истраживања је Уређење дворишта дечјег вртића као простора за 

игру и учење. У овом делу рада приказана је методологија и резултати истраживања 

ставова васпитача о тренутној опремљености дворишта, као и сугестије како да се 

проблем реши. 

Поводом Међународног дана породице, 15. маја, васпитачи вртића ,,Звездица'' 

упутили су позив родитељима да им се придруже у уређивању дворишта. Родитељи су 

свој допринос дали на више начина: набавком материјала, својим присуством на акцији 

или идејно. 

Акција је организована у два дела. У првом делу су извршене припреме за 

планирано брдо од гума: чишћење и фарбање гума, а у другом делу је реализован план 

уређења: формирано је брдо од земље и гума, ископан је канал за садњу цвећа, извршене 

су припреме за садњу, обрађене су и офарбане облице потребне за полигон. Део полигона 

је формиран, а осликан је бетонски део дворишта (моторички полигони). Током месеца 

маја су донацијом породице из једне групе, постављене љуљашке на већ постојеће 

постоље. Овом акцијом је, за овај период, завршено уређење дворишта вртића. Васпитачи 

објекта ,,Звездица'' су захвални родитељима на овако великом одзиву и радују се будућој 

сарадњи. 
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2.1. Циљ и задаци истраживања 

 

Боравак деце на отвореном у великој мери утиче на психо – физички развој детета. 

Циљ овог истраживања јесте утврдити и анализирати мишљења и искуства васпитача о 

боравку деце у дворишту, као и о потребним просторним целинама који би боравак на 

свежем ваздуху учинили интересантнијим. Такође, испитати и децу како би волели да се 

опреми двориште, и то кроз ликовне цртеже.  

Задаци истраживања: 

1. Истражити које просторне целине су планиране да се оформе у дворишту вртића и 

на који начин ће се реализовати. (питања: 1, 2) 

2. Утврдити како ће се пратити квалитет промена просторних целина. (питања: 3) 

3. Испитати који ће се ресурси користити у формирању простора. (питања: 4) 

 

2.2. Метод, технике и инструменти истраживања 

 

Ово истраживање заснива се на утврђивању и анализи мишљења запослених у вртићу  

о тренутном изгледу дворишта вртића. Дескриптивна метода ће се применити за 

прикупљања и обраду емпиријских података посредством писаних исказа које дају 

испитаници, у овом случају васпитачи.   

Деца ће своје мишљење исказивати кроз ликовне радове на тему како они желе да им 

изгледа двориште. Истраживање је реализовано техником анкетирања васпитача. 

Узорак је обухватио око 30 испитаника и чине га две подгрупе, запослени у васпитној 

установи и деца старијег васпитног узраста. Спровео  се током месеца јануара и фебруара, 

2021. године у установама ПУ “Пчелица“, објекат „ Звездица“ у Сремској Митровици. 

Евалуација истраживања приказаће добијене резултате, који ће се  можда у неком 

наредном периоду представити родитељима/старатељима и локалној заједници, како би се 

што ефикасније реализовао пројекат. 
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Васпитачи
46.7%

Деца 
старијег 
узраста  
53.3%

Истраживање је реализовано техником анкетирања. У оквиру ове технике примењен је 

као инструмент посебно припремљен упитник. Испитаници су замољени да дају опште 

информације о себи (старост, пол радно место, степен стручне спреме, година радног 

стажа), као и да одговоре на пет  питања отвореног типа. 

2.3. Узорак и организација истраживања 

 

Узорак је обухватио око 30 испитаника и чине га две подгрупе, запослени у васпитној 

установи и деца старијег васпитног узраста. Спровео  се током месеца јануара и фебруара, 

2021. године у установама ПУ „ Пчелица“, објекат „Звездица“ у Сремској Митровици. 

Табела 1:Табеларни приказ узорка 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1: Графички приказ узорка 

 

Испитаници ƒ % 

Васпитачи 14 46.7 

Деца старијег узраста 16 53.3 

Укупно 30 100% 
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Истраживање је спроведено употребом анкетног упитника, отвореног типа који је 

садржао 5 питања. Одговори испитаника, тачније њих 14, прикупљени су писаним путем у 

периоду од месеца јануара и фебруара 2021. године, у ПУ „Пчелица“  у Сремској 

Митровици, објекат „Звездица“, као и ликовни радови деце старијег узраста, у овом 

случају њих 16, након чега је приступљено анализи добијених резултата. 

3.1. Преглед података добијених истраживањем 

Анкетирање васпитача 

На прво питање из упитника, „Које просторне целине планирате да оформите у 

дворишту вртића?“, свих 14 испитана васпитача одговории су да требају да се оформе 

просторне целине за физичку активност и симболичку игру,  њих 50%, тачније 7, сматра 

да је поред ових целина неопходан и простор за истраживачке игре,   док  су осталиимало 

различите одговоре, који су приказани табеларно. 

Табела 2.Табеларни прилаз одговора на питање „Које просторне целине планирате да 

оформите у дворишту вртића?“ 

Одговори на питање „Које просторне целине планирате 

да оформите у дворишту вртића?“ 
ƒ % 

Физичка активност  14 100 

Симболичка игра 14 100 

Башта 4 28.5 

Истраживачке игре 7 50 

Простор за одмор 6 42.7 

Ликовна и литерална целина 4 28.8 
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На друго питање, „На који начин ћете реализовати формирање просторних 

целина?“, 100% испитаника сматра да праћењем и посматрањем дечијих потреба и 

мишљења требају да се реализују просторне целине, а све то уз помоћ и подршку 

родитеља, локалне заједнице и колектива.  

Треће питање, „Како ћете пратити квалитет промена просторних целина?“, већина 

испитаника одговорила је да ће кроз интересовање деце пратити квалитет промена 

просторних целина. Такође, неки веспитачи су одговорили да ће и тим васпитача, педагог 

и сарадник за безбедност пратити ове промене.  

„Које све ресурсе ћете користити у формирању простора?“, васпитачи су своје 

одговоре поделили у две групе, 8 испитаника (57.1 %) одговорио је да су неопходни 

људски ресурси, тј. породице и локална заједница, осталих 6 (42.9 %) сматра да су 

потребни материјални ресурси (природни и рециклирани материјали, предмети из 

домаћинства).  

Табела 3. Табеларни прилаз одговора на питање „Које све ресурсе ћете користити у 

формирању простора?“ 

Одговори на питање „Које све ресурсе ћете користити у 

формирању простора?“ 
ƒ % 

Људски ресурси 8 57.1 

Материјани ресурси  6 42.9 

Укупно 14 100% 

 

Од укупно 14 испитаника, 3 испитаника (21.4%) написало је сугестију, и решење 

овог проблема види у сарадњи локалне заједнице, родитеља и вртића, као и чешћа размена 

информација са осталим Предшколским установама који су на територији Сремске 

Митровице.  



 
26 

 

Резултат истраживања указује на то да већина васпитача сматра да би требало да се 

формирају просторне целине за физичку активност, симболичку игру, простор за одмор и 

сл., а све то кроз сарадњу локалне заједнице, родитеља и вртића. 

Дечији ликовни радови 

Дете има креативне потенцијале да изрази себе и своје разумевање на  много 

различитих начина и да на креативан начин  повезује различите димензије свог искуства и 

прерађује своје идеје и доживљаје. Анализирајући дечје радове старије васпитне групе, на 

тему „Како би волели да изгледа двориште вртића?“, уочавамо веома сличне одговоре као 

што су дали васпитачи.  

Посматрајући ликовне радове, примећујемо да би деца поред реквизита (љуљашке, 

тобогани, пењалице и сл.) волела да имају и уређену зелену површину, што би могла да 

буде једна од тема неког наредног истраживања. (Слике 15.- 23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слике15/16:Дечији ликовни радови 
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Интересовање за дечију ликовну продукцију долази из више различитих извора: 

развојне психологије, клиничке психологије, педагогије, ликовне уметности и других. 

Развојна психологија посматра дечији цртеж као показатељ развојих стадијума и 

постигнућа деце. У том смеру посматрано, дечији цртеж, квалитет приказа, детаљи, 

указују на интелектуалну зрелост детета. Тестови људске фигуре за децу имају за циљ да 

прате развој интелигенције, постигнути ниво интелектуалне зрелости, јер се сматра да је 

комператентност цртежа произашла из овладавања интелектуалним постигнућима као што 

су концепт тела и пропорције.  

Дечији цртежи који су настајали после промене образовне атмосфере у групама, 

постали су јаснији по садржају, концентрисани по значању и јасно повезани са цртачем. 

На њима је је постало видљиво оно што се воли, што се жели, са чиме се може играти. 

Инвестиција у естетику цртежа, колористику, композицију, украшавање, је мање важна од 

значења објекта и његовог односа према детету.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 17: Дечији ликовни рад 

 

 
7др Шкорц. Б. (2012). Креативност у интеракцији - Психологија стваралаштва. Београд: Центар за 

примењену психологију. 
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Слика 18:Дечији ликовни рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 19:Дечији цртеж 
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Слика 20:Дечији цртеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 21:Дечији цртеж 
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Како треба да посматрамо дечији ликовни рад? 

Ликовно дело има три главна слоја: 

- Тему; 

- Форму; 

- Идеју или садржину. 

Тема је предмет дечије уметничке представе а њен мањи део је мотив. Мотив на 

пример може бити мотив природе, мотив дуге, Сунца, љубави итд. и он је видљив у 

ликовном изразу детета. 

Форма је такође видљив слој ликовног рада. Ту можемо сагледати односе ликовних 

елемената док материјале на и са којима дете ради можемо и опипати. Међутим, треба 

имати на уму да материјал сам по себи нема уметничку вредност. Тек његовим 

обликовањем, идејом ствараоца материал добија виши духовни план, невидљив али се 

кроз односе може наслутити, осетити, разумети, а то опет не зависи само од ликовног дела 

већ и од способности посматрача (васпитача) да дело доживи. 

Поред тога важно је имати у виду неколико стваралачких фактора код деце. 

Дететов ликовни израз најпре зависи од његове интелектуалне способности. Присуство 

знатижеље, радозналости и изненађења такође у великој мери утиче на стваралачки израз 

детета. 

Дете интензивно размишља маштом и емоцијама док црта и боји. Другим речима, 

оно у свој ликовни рад уноси своје мисли, машту и своја осећања. 

Дете запажа одређене ствари и појаве из своје околине, о њима стиче неку 

представу и док црта и боји, дете ту своју представу има у глави и настоји да је прикаже и 

технички изведе кроз одређене облике и објекте. На основу његовог избора и израза ми 

можемо да уочимо његов развојни ниво али и оне психолошке особености као што су 

темперамент, машта и карактер детета. 
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Особеност детета огледа се у начину повлачења линија које могу бити тврде или 

меке, танке или дебеле, отворене или затворене и сл. На пример за дете које слика Сунце, 

отворене прозоре на кући, дим из димњака, путиће који воде из куће, разгранате крошње и 

слично, можемо рећи да је приступачно и отворено, спремно на сарадњу. Дете које притом 

користи и веселе топле боје највероватније је и само весело и позитивног духа. 

С друге стране, цртежи пејзажа са оградом око куће, затвореним бунаром, 

затвореним прозорима, куће без врата, таман колорит и хладне боје, указују нам да је дете 

затворено, некомуникативно можда чак и одбојно.Било је примера у пракси где је на 

веселом и раздраганом дечијем цртежу кров једне куће био обојен црном бојом. Када је 

дете упитано зашто је кров црне боје, дете је објаснило да у тој кући живи чика који је 

деци из улице избушио лопту када је једном приликом одлетела у његово двориште. 

Међутим, ово ни у ком случају не сме бити једини оријентир у процењивању дечје 

личности. Нужно је познавати и само дете.Затворени кружни облици или групација истих 

на цртежу не морају увек да указују на интровертност детета. Мноштво таквих облика 

може нам указати и на то да се ради о детету које је склоно анализирању и рачлањивању. 

Оно што је детету драже, милије, што дете више воли, оно боји топлијим бојама. 

Дете на том узрасту још увек не зна за тајне великих уметника и законитости сликарства 

где се најудаљенији предмети у перспективи реалног сликарства сликају хладним бојама и 

супротно томе, најближи нашем оку сликају се топлим бојама. Дете ово правило не 

познаје, оно топлим бојама слика оно што воли, предмете, бића и обрнуто. Негативне 

људе, предмете које не воли, дете обично представља тамним и нијанстама црне боје. 

Притом, у том односу увек треба давати предност боји пре него облику. 

У дечјем стваралаштву треба уочити поигравање предметима, ликовним 

елементима, идејама, појмовима као и способност планирања и грађења ликовног рада те 

истрајност да у томе успе и заврши свој рад. Добар ликовни педагог зна да у процесу 

дечјег стваралаштва учествује целукупна личност, сензитивност и емоционалност. 
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Педагошки аспект процене 

Нажалост, толико занемарена у данашњем школству, ликовна култура је подручје 

где се путем дечијег ликовног израза може сагледати целокупни педагошки утицај који 

долази из школе. 

Другим речима, дечији цртеж открива позитивне и негативне васпитне утицаје у 

школи. Уколико су дечији ликовни радови креативни, оригинални, имају лични израз и 

склад, приказују односе према средини и слично, процењује се да је педагошки утицај 

добар, узоран и подстицајан. 

С друге стране, уочимо ли заостајање дечијег ликовног израза за развојем својих 

вршњака, можемо претпоставити да рад у школи није подстицајан и довољно организован 

за свестрани развој детета, односно да је педагошки утицај слаб. Такође, уколико уочимо 

да је дете склоно прецртавању, поправљању, копирању, имитирању, можемо наслутити да 

у школи изостаје подстицајни педагошки утицај на стваралаштво и самосталност деце. 

Дечији ликовни рад је комлексан јер садржи више компоненти које се могу 

уочавати и анализирати. У раном детињству, пре ликовног васпитања, у ликовном изразу 

детета можемо процењивати ликовну свест, ликовно мишљење, емоцију, индивидуалне и 

социјалне компоненте.  

Касније, након извесног ликовног рада и васпитања, могуће је процењивати у којој 

мери је извршен утицај васпитног рада. Сваки дечији ликовни рад је комплексан израз и 

треба га процењивати са свих аспеката да би се добила потпуна слика о развоју ликовних 

способности сваког детета понаособ. 

У дечјем ликовном стваралаштву кључна је боја. Изабрана боја је увек повезана са 

дечијим тренутним осећањима. Облик је у другом плану. Друга ствар јако битна у 

процењивању дечијег ликовног израза јесте сагледавање ликовног рада у целини. 

Дете тог узраста своје мисли и осећања и сопствено виђење света у ликовном 

изразу представља као целину, не кроз детаље. Зато треба сагледавати целу композицију, 

не појединачне делове. Оног тренутка када уочимо да је дете почело да посвећује своју 
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пажњу на детаље у свом ликовном раду, знаћемо да је прешло на нови виши ниво развоја 

ликовног стваралаштва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 22/23:Дечији ликовни радови 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

Физичко окружење на директан начин обликује положај детета, како се наводи у 

програму „Године узлета“. Васпитне установе нарочито посвећују пажњу боравку деце на 

свежем ваздуху. Деци су потребни објекти, препреке и посебно организовани садржају 

који ће их покренути на разне врсте активности, унети у њих смисао и обогатити боравак 

у дечјем вртићу.  

Резултатима овог истраживања добили смо неке значајне информације које нам могу 

бити добра смерница за даљи рад у овој области, с обзиром да објекат „Звездица“ 

задовољава норматив  о уређењу зелених површина, двориште је пространо и покривено 

травом и дрвећем, али исто незадовољава норматив о опремљености дворишта потребним 

просторним целинама.  

Значајно је нагласити да већина испитаника како деце, тако и васпитача радо борави 

на отвореном, то упућује на потребу да се простор (двориште) стално структуира, развија, 

обогаћује, а пре свега осмишљава како би деца кроз игру на отвореном развила све своје 

потенцијале. Такође је важно да Предшколска установа има добру сарадњу са локалном 

заједницом и родитељима, као прилику за размену искустава и проналажења идејних 

решења за ову врсту проблема.  

У раду је дат приказ идејног решења уређења вртића, које може да представља добру 

основу за даље уређење дворишта вртића као простора за игру и учење. У наредном 

периоду ће се представити родитељима/старатељима и локалној заједници, како би се што 

ефикасније реализовао пројекат. 
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6. ПРИЛОЗИ 

 

6. 1. Идејно решење уређивања дворишта вртића 
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6. 2. Упитник коришћен у истраживању 

Упитник за  васпитаче  

- Поштовани/е,  

Овај упитник је анониман и доприноси истраживању у сврху израде Мастер рада 

студента Мастер струковних студија, ВШССВПИ – „Сирмијум“ Сремска 

Митровица, на тему „Уређивање дворишта дечјег вртића као простор за игру и 

учење“. Ваше мишљење и искуство у раду помоћи ће студенту у разумевању 

значаја формирања просторних целина у дворишту вртића.  

Хвала Вам на издвојеном времену. 

Основни подаци 

Година старости  

Пол  

(подвуците  одговорајуће) 

Женски       

Мушки 

Степен образовања  

( подвуците одговар) 

Вишe            Високо струковнo         Високо академско 

         Специјалистичко                 Мастер струковно  

Радно место – занимање  

Године стажа у струци  

Назив установе у којој радите  

Питања 

 

1.Које просторне целине планирате да оформите у дворишту вртића? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2.На који начин ћете реализовати формирање просторних 

целина?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Како ћете пратити квалитет промена просторних целина? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Које све ресурсе ћете да користите у формирању простора? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ваше сугестије и примедбе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Хвала на сарадњи.  

 

 


