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АПСТРАКТ 
 

Ликовно изражавање је врло чест облик изражавања детета предшколског 

узраста. У дечјој природи је да воли да црта, боји, да обликује и на тај начин приказује 

виђење света који га окружује. При обављању тих активности дете ствара, али појаве не 

приказује реално, већ онако како их оно само доживљава. Истог тог момента када 

почне да ствара и да истражује свет око себе, дете почиње да истражује и ликовност, 

креативност и стваралаштво. Како бисмо на што квалитетнији начин утицали на 

креативност детета, пре свега је важно да му омогућимо довољно времена, безбедну и 

пријатну средину, подстицајну атмосферу, али и да пружимо детету висок степен 

слободе и самосталности, како би оно могло несметано да се изражава и ствара. 

Управо, пројектно учење, као нови приступ учењу предшколског детета, омогућује 

деци да кроз истраживање самостално, са другом децом и одраслима, стичу нова 

искуства, цртају, конструишу, сликају, рукују различитим ликовним (неликовним) 

материјалима, истражују нове материјале, експериментишу разним ликовним 

техникама, али и кроз игру на креативан начин развијају ликовно стваралаштво. 

Међутим, као што нам је из праксе познато, ликовне активности су се реализовале 

углавном као појединачне усмерене активности, те као такве ишле су у корелацији са 

садржајима других васпитно образовних области. Истраживање је обављено у ПУ 

„Лилипут“у Новом Саду у млађој васпитној групи, на узорку од 15-оро деце и 3 

васпитача. У уводном делу рада разматрана су теоријска полазишта значајна за 

проблем истраживања, усмерена на образложавање темељних, теоријских и 

педагошких полазишта значајних за полазиште истраживања. Циљ овог истраживања је 

испитати како се кроз развијање пројеката у предшколском васпитању и образовању 

подржава ликовно стваралаштво деце. 
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УВОД 

 

Дете је посвећено учењу, оно има урођену мотивацију да учи и сазнаје. Од 

рођења настоји да разуме свет који га окружује и да њиме овладава. Дете учи 

интегрисано, његово физичко, емоционално, социјално, језичко, чулно, узајамно је 

повезано и одвија се симултано. Дете је креативно, оно има кретивни потенцијал да 

изрази себе и своје разумевање света на много различитих начина и да на креативан 

начин повезује различите димензије свог искуства и прерађује своје идеје и доживљаје. 

Дете користи различите начине изражавања који су једнако вредни, како би изразило, 

разумело и разменило осећања, идеје, мисли, вредности и уверења. Оно што се истиче 

као важно јесте то и да је дете биће игре. Што значи да дете кроз игру, која се сматра 

основном дечјом активности, доживљава, проширује и прерађује искуства, обликује 

себе и свет и гради сазнања о себи и свету, развијајући потенцијал отворености, 

флексибилности и стваралаштва, као основе учења и развоја (Године узлета: Основе 

програма предшколског васпитања и образовања, 2019). 

Стваралачко понашање, мишљење и продукција представљају изузетно вредан 

педагошки циљ због свог образовног, психолошког и друштвеног значаја. 

Подстицањем стваралачког понашања обједињује се остваривање кључних педагошких 

циљева у вези са развојем свих сфера личности: когнитивне, мотивационе, 

емоционалне и социјалне. 

Стваралачки процес изнад свега подразумева машту, оригиналност, 

продуктвиност, али и решења проблема управо применом те маште и знања, и на крају 

способност да се као производ креативног мишљења створи нешто ново. Креативност, 

иако интуитивно сматрана једноставним феноменом, заправо је веома сложена. 

Проучавана је, између осталог, од стране бихевиоралне психологије, социјалне 

психологије, психометрије, филозофије, историје, економије и других наука. 

Истраживања су покривала свакодневну креативност, посебну креативност и 

уметничку креативност. 

 Дечје изражавање у ликовним медијима огледа се у способности да се 

хармонично интегришу искуства у повезану целину путем линије, боје и облика који се 

дају различитим материјалима. Производи дечјег (ликовног) стваралаштва више 
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представљају искуство које дете има и нечему него саму ствар на коју се односи, коју 

види пред собом, иако, по правилу, они не садрже све што зна о њој (Станојевић-

Кастори, 1987:21). 

 За ликовне активности у предшколском узрасту можемо рећи да су по својој 

природи игровне, игролике и продуктивне, јер подразумевају рад са различитим 

ликовним, али и неликовним материјалима, где при том стварају ликовни производ 

попут цртежа, слике, отиска или неког тродимензионалног предмета, а при чему се даје 

потпуна слобода и простор за стварање. 

 Узимајући у обзир горе наведено, пројектни приступ учењу је управо онај 

приступ који интегрише игру, планирано учење и учење у практичним животним 

ситуацијама. Оно што карактерише пројектни приступ учењу у предшколском 

васпитању и образовању јесте интеграција различитих стратегија учења, пре свега 

истраживања, учења путем игре, учења заснованог на машти (имагинацији), затим 

учења кроз решавање проблема, ситуација, као и учења путем искуства. 

Активности детета везане за испољавање ликовног стваралаштва су одређене 

унутрашњим законитостима, које су исто толико строге и утврђене, колико и 

произвољне. Уопште, помоћу стваралаштва дете има могућност да упозна себе, свет 

око себе, да покаже своје могућности и да се потврди као личност. Како бисмо 

позитивно утицали на дечје ликовно стваралаштво, и како би се оно развијало на боље, 

неопходно му је пре свега обезбедити повољне услове попут: повољне и позитивне 

атмосфере, одговарајућих и богатих чулних искустава, материјала и прибора, али и 

правилних васпитних поступака у смислу похваљивања и подржавања детета у његовој 

активности. 

Полазећи од наведеног, предмет овог завршног рада јесте развој ликовног 

стваралаштва кроз пројектни приступ у предшколском васпитању и образовању. 
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I ТЕОРИСЈКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ ИСТРАЖИВАЊА 
 

1. Феномен стваралаштва 
 

Феномен стваралаштва спада у једну од вечитих тема проучавања, пре свега због 

значаја који има за развој друштвених заједница и личност појединца. Прве студије о 

овом истраживању јавиле су се у оквиру филозофије и уметности, а потом и у 

различитим научним дисциплинама, међу којима се посебно истиче психологија. На 

почетку то су углавном била истраживања на деци и одраслима, мањег обима, углавном 

везана за педагошки аспект проблема (Шефер, 2000). 

Стваралаштво и креативност се најшире гледано изражава у човековој 

самосталности у свету који га окружује, у конструктивном и продуктивном мишљењу и 

понашању којим уноси промене у овај свет, а тиме и у самог себе. Неке од особина које 

креативна, стваралачка особа има су оригиналност, флексибилност, иницијатива и још 

многе. 

Сматра се да је остваривање стваралачког потенцијала приступачно сваком 

члану популације у већој или мањој мери. Индивидуални и друштвени значај проблема 

покреће интересовање за подстицање стваралачког понашања, поготово у периоду 

најинтензивнијег развоја, у доба детињства и младости. Млађа деца су по својој 

природи креативна, она испитују свет око себе, експериментишу са свим око себе и 

често долазе до закључака који су необични одраслима. Оно што се издваја као 

изузетно важним је то да за развој креативности треба дати деци пуно времена за игру 

са материјалима и идејама, треба им допустити истраживања која иду изван оквира које 

одрасли сматрају важнима. Дечје идеје се не смеју исмејавати, а креативност се не сме 

захтевати, јер се она јавља спонтано. 

   Стваралаштво проистиче из кумулативног прожимања и сустицања разноврсних 

погодних чинилаца, тј. индивидуалног склопа личности и околности средине и увек за 

крајњи ефекат (циљ) има продукт који друштвена средина препознаје као нов и 

значајан (Милинковић, 1980). 



8 
 

 Када бисмо покушали да дефинишемо појам дечјег стваралаштва, наишли бисмо на 

проблеме у вези са променљивошћу индивидуалног склопа дечје личности, њиховог 

погледа на свет, као и критеријума за одређивање стваралачког продукта. Општа 

дефиниција, која нам на најприближнији начин објашњава појам дечјег стваралаштва 

јесте: „Дечје стваралаштво проистиче из посебних способности и преференција, 

актуализованих у подстицајној атмосфери непосредне средине кроз слободне игролике 

активности и може за последицу да има занимљиве и необичне продукте“ (Шефер, 

2000:18). 

 Стваралаштво је несумњиво епохална тема. Око ње се кристалишу сви напори да се 

на нов начин опише место човека у универзуму, одреди његов идентитет, сврха и 

смисао постојања (Марјановић, 1997:21). 

 За феномен креативности/стваралаштва одувек постоји интересовање, али се 

његовом научном третирању озбиљније пришло тек у другој половини 20. века, 

захваљујући радовима Глифорда. Иако не постоји јединствена теорија, постоје 

резултати истраживања који нуде педагошке консеквенце. Стваралаштво није необичан 

дар, нека тајанствена особина, већ једна од основних способности човек, којом у мањој 

или већој мери, располаже сваки нормални развијен човек (Карлаварис, 1981). 

 Лав Виготски поставља креативност у широк оквир когнитивног развоја. Сваки 

сложени мисаони акт у себи садржи новитет. Сваки акт који садржи нешто ново може 

се сматрати актом стварања, као што су маштање и игра. На основу његове теорије, 

појмови имагинације и креативности су сасвим проширени у последње време, јер се 

машта појављује не као изузетна, него основна функција, јер су људска бића по 

природи увек у процесу стварања и имагинације. Она су константно у процесу 

стварања представа зато што су постављена између природе и културе, 

ограничавајућих процеса који чине мишљење (Шкорц, 12:2012). 

 Креативно или стваралачко понашање описује се најчешће као оно које доводи до 

оригиналног открића, решења проблем ситуација на нов начин, стварање уметничких и 

научних дела, стварања нових и оригиналних могућности у свакодневним животним 

ситуацијама (Шкорц, 2012). 

 Код креативности се наглашава новина или оригиналност у сагледавању и стварању 

нових састава или комбинација већ познатих облика у поезији, музици, сликарству, 
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реорганизовању појава или теоријских погледа у наукама. На неки начин креативне 

идеје представљају поновљене формулације раније познатих идеја, јер нешто што би 

било потпуно ново не би било схваћено ни уочено. Креативни прилази су заправо идеје 

које стварају нове везе, комбинације или сагледавање између већ познатих идеја и 

појава (Илић, 454:2012). 

 На дечје стваралаштво не треба гледати као на урођену особину која ће се развијати 

сама од себе, као што ни задатак васпитања не може бити само да се она очува у оном 

облику у коме се испољава код деце. Организовани утицаји на дете су неопходан услов 

његовог успешног развоја, па од тога не може бити изузета ни креативност. Оно 

представља општељудски потенцијал који треба подстицати и усмеравати на 

одговарајуће начине, у складу са квантитативним и квалитативним променама које 

карактеришу дечји развој, као и са специфичностима карактеристичним за сваки 

узрасни период. Полазећи од дечјих стваралачких могућности, педагошки поступци се 

морају темељити на доживљајима деце, на култивисању естетског сензибилитета и 

креативних способности, чиме се омогућава пунији и богатији ликовни израз (Каменов, 

Филиповић, 2009). 

 У васпитно – образовне задатке, који стимулишу стваралаштво, убрајају се следећи 

задаци: 

 неговање чулне осетљивости и радозналости за стицање нових искустава; 

 конструктивност и развој интересовања; 

 инвентивност; 

 критичко мишљење; 

 индивидуални приступ у мишљењу и понашању, толеранција; 

 неговање хуманих ставова, емпатије и разумевања за друге људе; 

 сарадња; 

 аутономија; 

 ослобађање од конформирања ауторитета; 

 ослобађање од досаде, празнине… 

 

 Креативне особе се одликују тиме што им се шири модел трагања, што се не 

задовољавају готовим или првим решењима. Кад дете осети да његова решења 

проблема нису добра, оно трага даље и тако повећава продукцију, што подсећа на 
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стваралачку флуентност. Одрасли једноставно користе опробане поступке или готова 

решења, што води пасивизацији стваралачких потенцијала. У току процеса учења и 

сазревања дете је спремно да усвоји критеријуме средине и постаје све више остељиво 

на њене реакције. И то све више кад почне да увиђа колико су добра та готова решења 

за праксу и адаптацију, а с друге стране, увиђа колико личне креације, ма колико биле 

оригиналне, могу бити неефикасне. Стога је централно педагошко питање како у току 

сазревања и школовања помоћи да сви фактори креативности сачувају своју виталност 

(Панић, 1989). 

 Подстицање дечјег стваралаштва, треба да има својства игре, да се ослања на 

унутрашње мотиве и потребе детета и да позитивно допринесе укупном дечјем развоју 

и формирању комплетне личности. 

 Многи савремени истраживачи верују да између игре и стваралаштва постоји 

присна веза. Они налазе подударност у игрању и стваралачком чину, својствима 

разиграног детета и ствараоца, природи односа које дете и стваралац успоставља са 

стварношћу и у условима који погодују односно ометају играње и стварање (Граорац, 

2009:33). 

 Дакле, игра је веома битна компонента у развоју детета. Наиме, игра и учење 

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

дневних активности. Унутар ње и захваљујући њој развијају се психофизички 

квалитети личности којима се дете уводи у свет одраслих. Због специфичне структуре 

менталних функција у детињству, игра детета је неспецијализована активност, 

активност у којој се изражава целовита личност детета. Она произилази из унутрашње 

потребе детета – одликује је спонтана, слободна и оригинална активност детета. Неке 

игре потпомажу развој координације покрета и способности за одржавање равнотеже. 

Кроз игру се развија машта, омогућава трагање за новим идејама и средствима, стичу се 

нова искуства (Булатовић, 2016:15). 

     Бројни аутори говоре о игри као стваралачкој експресији, моделу способности 

комбинаторике, успостављању нових релација и креативном систематизовању 

искуства, одређујући стваралаштво као способност играња мисаоним елементима. 

Сматра се да је стваралаштво омогућено капацитетима за чуђење који се уочава у дечјој 

игри из које се у току развоја диференцирају многе активности, посебно уметничке. 
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Отуда се дечје стваралачко изражавање може дефинисати, пре свега, као игра медијума 

који се налазе у разним врстама уметности. 

 Као што је већ наведено, основна дечја активност је игра, а она као активност 

кореспондира са четири основне менталне функције. Из аспекта осећања игра се може 

развити у персонификацију и објективизацију односно драму. Иза аспекта осећајности 

игра може да се развије у облике самоизражавања. Из аспекта интуиције може се 

развити у ритмичко изражавање односно плес и музику. Из аспекта мисли игра се може 

развити према вештинама и занатим. Управо, ова четири аспекта и вештине су четири 

одељка у који се дели систем образовања, а заједно чине јединство које води до 

хармонично развијене личности (Read H., 1942:220). 

 Окренуто првенствено процесу, а не продукту, своје стваралачке активности, у 

напору да формулише и изрази сопствени однос према свету који га окружује, према 

другим људима и самом себи, дете се разликује од одраслог уметника који свесно тежи 

продукту преко кога преноси своја осећања и замисли на друге. Док процес одраслог 

ствараоца пролази кроз одређене фазе – од замисли, трагања за путевима њеног 

остварења, избора међу њима, све до коначне реализације и оцене онога што је урађено 

– дете, нарочито млађег узраста, најпре бива обузето самим процесом руковања неким 

материјалом, а замисо као и одлука о томе шта рад представља, може да буде донесена 

на крају или да сасвим изостане. Дете обично нема критичан однос према ономе што је 

урадило, што се може објаснити недостатком критеријума, али и намере, да дође до 

неког резултата. Дете је занимао сам процес плесања, певања, сликања прстима и сл., 

што све, немајући циљ ван себе, квалификује ове активности као игру. По томе се оно 

највише разликује од одраслог уметника или научника – проналазача, који су, и када су 

уживали у процесу стварања, ипак били окренути његовим резултатима који ће се врло 

брижљиво процењивати. 

 Стваралаштво, није нешто што се може директно тражити од детета или му се 

наметнути, подучити га јер је све то у супротности са природом самог стваралаштва. 

Њега је немогуће градити као особину и став личности да би се потенцијали које носи 

свако људско биће обогатили, развили и оплменили, што је могуће ако се овоме 

посвети целина васпитно – образовног процеса. То је нарочито важно учинити у 

предшколском узрасту који је златно доба дечјег стваралаштва и критички период за 

даљи развој стваралачких способности. 
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2. Значај подстицања ликовног стваралаштва за дете 
 

Предшколски период је један од најбурнијих периода развитка свих потенцијала 

детета, посебно стваралаштва, које има незаменљиву развојну функцију за читаву 

његову личност. Област „физичког сазнања“ стицања чулног искуства путем руковања 

стварима је директно повезана са разним облицима дечјег изражавања. Гласови које 

дете производи су његове прве поруке свету у који улази, а шаре на листу папира 

сведочанства о покушајима да се у постојеће стање унесу промене. За разлику од 

превазиђеног схватања да су стваралачке способности привилегија појединаца које је 

игра случаја наградила посебним талентом, све више се прихвата мишљење да је 

креативност, као општељудски потенцијал и потреба, присутна у сваком детету, да су 

његово нормално својство, односно да је дете које га не испољава на неки начин 

ометено или угрожено (Станојевић-Кастори, 1987:8). 

Постоје различити облици активности помоћу којих деца изражавају своју 

физички, интелектуалну, моралну, а нарочито емоционалну природу. Свет, живот, 

природа, све што се догађа у околини детета, о чему оно сазнаје, размишља или машта, 

оставља трагове у дечјој свести. Све то децу узбуђује, весели, али и подстиче на 

активности и буди жељу да те своје доживљаје на неки начин испоље. Цртање, 

моделовање и други облици дечјег стваралаштва су технички облици дечјег 

изражавања у којима деца помоћу различитог материјала, средстава, изражавају своје 

доживљаје, однос према њима, ставове, према својим интелектуалним могућностима 

(Педагошки речник 1, 1967). 

Код деце предшколског узраста, врло значајна и универзална активност је пре 

свега дечја ликовна игра, а не уметност као код одраслог човека. То је активност где се 

дете на најискренији начин, врло спонтано, кроз цртеж изражава. Сматра се да дете, 

кроз ликовно изражавање испољава жељу за комуницирањем. Цртежи су врло 

експресивни и начин испољавања енергије (Панић, 1997:72). 

Деца у најранијем узрасту не доживљавају ликовни израз као имитацију 

реалности. Ликовни израз је за дете начин да објасни карактеристике предмета, њихову 

улогу, функције и манифестације у свом окружењу. Дете кроз ликовне активности 

истовремено истражује и објашњава свет који га окружује, обрађује нове информације 
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и искуства различитих садржаја која свакодневно стиче, стварајући нова значења 

(Ивић, 2015; Шефер, 2005). 

Дечји цртеж може се посматрати кроз оптичко-тематски развој, ликовно-

обликовани развој, естетско креативни развој и семиотички развој (Карлаварис, 

1991:63). 

Карлаварис сматра да се оптичко-тематски развој код деце предшколског 

узраста развија постепено (од друге до седме године), креативни план се развија нагло 

(између четврте и пете године), док обликовани план стагнира, због чега је ликовни 

израз детета заснован углавном на линији, боји и облику. На основу овакве поделе, 

Карлаварис (1975) је извршио истраживања која су потврдила одређене законитости у 

развоју дечјег ликовног израза. 

Тада су дефинисане развојне фазе дечјег ликовног израза, ликовни типови деце, 

утицај средине (утицај културне традиције, социјалних фактора и друштвено-

економских односа) и утицај школе и васпитања, као и ниво креативних способности 

деце у ликовном изражавању. Такође, бавио се и проблемом развијености способности 

пријема и обликовања порука (појмова) и визуелним знацима, односно семиотички 

план (Карлаварис, 1979). 

Развој дечјег ликовног изражавања саставни је део психофизичког развитка 

сваког детета. Тај развој пролази кроз одређене фазе, али се оне не могу прецизно 

одредити јер временско трајање није исто за сву децу, нити их сва деца пролазе.  

Ликовно васпитање полази од дечје потребе за стварањем, оно има у виду и 

индивидуалне наклоности деце према теми, формату подлоге, материјалу и начину 

реализовања, а утицаји васпитача крећу се у оквирима ликовних способности сваког 

детета. Без правилног утицаја васпитача немогуће је обезбедити сталан квалитативан 

успех стваралачких способности детета упоредо са његовим свестраним развитком. 

Развој ликовних способности деце пролази кроз неколико фаза. Према Кершенштајнеру 

су то следеће фазе (Педагошки речник 2, 1967:505): 

1. фаза шарања (од 2 до 4 године) 

2. фаза схеме (од 4 до 8 година) 

3. фаза облика и појава (реалистичког приказа – од 8 године) 

 

По Ликеу (према: исто): 

            1. фаза случајног реализма 

            2. фаза неуспелог реализма 
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            3. фаза интелектуалног реализма 

            4. фаза визуелног реализма 

 

 Развој дечјег ликовног израза може се пратити путем цртежа, односно ликовних 

продуката деце. Деца цртају вековима – на зидовима, папиру, плочицама или у 

прашини, али тек од 18. века, када је дошло до пораста интересовања за период раног 

детињства, придаје се и већи значај дечјим цртежима, као важним изворима сазнања о 

психичком и физичком развоју деце. Поред тога, ликовно изражавање се сматра 

значајним средством заразвој креативности (Кокс, 2000). 

 У литератури се истиче да дете црта с пуно радости, воље и ентузијазма и 

понекад делује као да се тешко може зауставити. Међутим, интересантно је да, пре него 

што дође до фазе одрасле особе, већина људи престане да црта. Предпоставља се да до 

губитка интереса или потпуног престанка у адолесценцији долази због тога што 

потреба за креативним изразом прати развојну линију активности игре. Како се 

удаљавамо од детињства, тако нам је активност игре све мање блиска и под притиском 

социјалних улога, традиције, конвенције, игра тежи да нестане (Шкорц, 2012). 

 У организацији графичко – ликовних активности у вртићу акценат се ставља на 

процес, а не на резултата тих активности, односно продукт дечјег рада. Истиче се да не 

треба прекидати активност детета док год му траје интересаовање, али исто тако не 

треба ни инсистирати да се дете укључи у активност ако не показује интересовање за 

то. Можемо рећи да је дечји рад завршен онда када престане дечје интересовање за 

исти, а не онда када то одрасли каже (родитељ, васпитач). 

 Гледајући предшколски узраст већина ликовних активности имају карактер игре, 

јер оне за дете у том периоду представљају извор задовољства, али и „издувни вентил“ 

у смислу ослобађања од стреса, напетости, фрустрација и тиме се поспешује опуштање 

и смиреност, јер знамо да су деца у тој доби често импулсивна и експресивна, а управо 

ликовне активности доприносе регулацији тих бурних емоција и тако доприносе 

емотивној равнотежи. 

 Едвардс сматра да су деца приликом стваралачког процеса можда најближа свом 

унутрашњем, али и спољашњем свету (Edwards, 2006). То је приметно из дечје потребе 

да своја осећања артикулишу речима, али и да их репрезентују кроз употребу 

различитих ликовних материјала, као нпр: жврљање, гњечење пластелина, глине, теста 

и сл. И управо тако, уз помић материјала деца изражавају своје емоције и сусрећу се са 

својим унутрашњим светом. 
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Дечје изражавање у домену ликовног се огледа у способности да се хармонично 

интегришу искуства у повезано целину путем линије, боје и облика који се дају 

различитим материјалима. На почетку је ово изражавање сасвим спонтано и креће се од 

бесциљног руковања материјалом, шкработина, где нема никакве намере да се нешто 

створи да би касније дошло до свесног стварања облика који имају везе са видљивим 

светом, који га представљају и имају значење, што је заправо почетак ликовне и 

графичке комуникације. 

Као и било које друге активности, и ликовне активности дају могућност детету 

да само створи нешто ново, нешто чега до тада није било. Сам процес, а потом и 

производ његовог стварања може будити задовољство за дете. Из праксе можемо 

видети узбуђеност детета приликом једноставне радње где оно својим прстима 

умоченим у неку боју може да произведе траг на обичном белом папиру.  

С обзиром на то да стваралачке, ликовне активности омогућавају деци да увиде 

да су способна да самостално створе нешто помоћу одрећеног материјала; да својим 

акцијама делују на свет и да га на тај начин мењају; да њихове акције имају последице 

које су захваљујући материјалу видљиве. То је изузетно важна лекција коју дете усваја 

путем ликовних активности, јер га учи да не буде пасивно и у „милости свог 

окружења“, већ да буде активно и да делује на свет око себе и своје окружење (Eisner, 

1978:6). 

Производи дечјег стваралаштва као што су цртеж, слика, скулптура и сл, више 

представљају искуство које дете има о нечему него саму ствар на коју се односи, коју 

види пред собом. Приказује се оно што је за дете субјективно важно, што га узбуђује и 

привлачи. Сам начин изражавања делимично зависи и од материјала, односно технике 

која се примењује, јер су различите изражајне могућности. Ипак, израз највише зависи 

од личности појединог детета, уколико није спутано претераним уплитањем одраслог.  

Многи аутори су се бавили истраживањем на тему ликовног стваралаштва и 

стваралаштва уопште, међу којима је и М. Кокс. Кокс је у својој књизи „Дечји цртежи“ 

понудио практична искуства из истраживања која се ослањају на теоријске основе 

многих научника, где наглашава један од најчешћих ставова о сврси ликовне 

активности, а то је да се деци омогући самоисказивање као значајно средство за развој 

креативности, јер би она могла бити спутана уколико одрасли интервенишу (Кокс, 

2000:13). 

Елиот Ајзнер је допринео томе да се машта и креативност почну сматрати 

важним чиниоцима и у процесима мишљења, учења и сазнања, јер се управо машта и 
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креатвиност доводе у везу са уметничким процесима. Ајзнер је истицао важност 

духовних, психичких, емоционалних и физичких, а не само интелектуалних фактора у 

учењу и посебно наглашавао значај учења на основу личног искуства (Eisner, 2002). 

Према Ајзнеру (1987), британски филозоф Колингвуд је сматрао да је уметничка 

експресија начин да се идеје разраде, изоштре и учине јасним, то јест да уметничка 

експресија омогућава и изоштравање мисли. 

Педагогија Ређо Емилија која је заступљена у предшколским установама у 

покрајини Емилија Романа у Италији објашњава колико је рад са материјалима важан 

за процесе мишљења и сазнања. Један од основих полазишта поменуте педагогије јесте 

рад са различитим материјалима, као и учење путем манипулације истих. Значај се 

огледа у истраживању ликовних уметности и активности на оредшколском узрасту, из 

разлога што се велика пажња придаје уметничким начинима учења, али и васпитања и 

образовања. Дете кроз манипулацију материјалима испитује њихова својства, 

карактеристике, различите начине употребе и сл. Први сусрет детета са материјалом 

представља уједно и први корак у процесу учења и сазнања (Gandini, 2005). 

Треба имати на уму да предшколско дете не покушава да имитира предмете које 

види око себе него да оно изражава свој однос према нечему. Оно жели, како 

објашњава Х. Рид, да својим ликовним изражавањем створи нешто релативно утврђено 

и лично, што је његово, а не неку безимену слику, с обзиром да поседује осећање које је 

независно од његовог појмовног мишљења и од његових визуелних представа 

(Хркаловић, 1970: 259). 

Као што деца не покушавају верно да представе стварност, она још мање теже да 

створе уметничко дело. То је разлог због ког естетски критеријуми не би требало да 

буду одлучујући за процењивање производа дечјег стваралаштва. Требало би узети у 

обзир да је дечје стваралачко изражавање уско повезано са њиховим општим, посебно 

сазнајним развојем, које се, према Џ. Брунеру, може тумачити кроз начине на које људи 

долазе до све веће способности у стицању и коришћењу знања, односно на које се 

постепено уче да себи представљају свет у коме делују. 

Када се говори о перцептивно-моторном развоју у процесу ликовног васпитања, 

треба поменути и сложено опажање и представљање простора у дечјим ликовним 

радовима, што је један од веома занимљивих фенимен у којем може да се испољи 

целокупна дечја личност. У процесу ликовног изражавања цртежом, сликом или 

пластичним обликовањем дете ће имати различите могућности да постепено, личним 
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искуством схвати сложеније и све сложеније просторне односе (Станојевић-Кастори, 

1987:26). 

Цртајући коцкице по папиру, слажући их у редове, низове, у вертикале или 

хоризонтале, градећи неку кулу, стуб, брдо и сл., дете ће понављањем и уклапањем 

једног истог облика откривати различите могућности кретања у простору (Томпа и 

Беламарић, 1968:16). 

Ликовно стварање и изражавање такође доприноси изграђивању слике о 

сопственој телесној схеми, која се формира и кроз разноврсне физичке активности. 

Искуства стечена кретањем кроз простор, у додиру са разним облицима и уочавањем 

односа међу појединим објектима, налазе свој израз и у производима дечјег ликовног 

стваралаштва. Тиме се унапређује дечја оријентација у простору, формирају 

геометријски појмови и повећава способност чулне дискриминације, односно 

осетљивост за боје, облике и просторе (Станојевић-Кастори, 1987:27). 

Када је у питању интелектуални развој детета, обично мислимо на повећање 

знања о себи и својој околини. Многи аутори истичу да дете много више зна пасивно, 

него што је то у стању да искаже. У ликовним радовима дете нам износи оно што је у 

том тренутку за њега активно знање, односно црта оно што зна а не оно што тренутно 

види, због чега дечји цртежи могу да послуже и као показатељ менталног развоја. 

Такође је познато да се дечја интелигенција не манифестује само у графичком 

изражавању већ и у говорном и у другим облицима понашања и изражавања 

способности, јер по мерењу детаља на дечјем цртежу не можемо рећи да то иницира 

нужно и менталну заосталост или већу ментакну зрелост. Неопходно је познавати дете, 

тачније његов емоционални свет, проблема са којима се суочава како бисмо знали шта 

га кочи да искаже оно што осећа, јер дете које зна да изражава и своја осећања може и 

да ужива у том изражавању. Оно на тај начин стиче поверење у себе, бива охрабрено да 

изражава своје сопствене мисли, осећања и идеје. Унутрашње задовољство које дете 

производи током ликовних активности омогућава да садржаји којима се дете бави кроз 

наведене актвности буду смислени и важни, да му је стало до њих, што доприноси 

њиховом директном повезивању са дечјим животним искуством (Luftig, 2000). 

Наиме, захваљујући ликовним активностима дете може бити укључено у многе 

друге заједничке активности, што итекако доприноси развоју сарађивачких односа међу 

вршњацима. Оно посматра шта ради његов вршњак, размењује са њим искуство, 

саветује му нешто, помаже да нешто залепи, придржи, додаје му бојицу при 

заједничком раду  и сл. у том заједничком раду и посматрању шта друга деца раде, дете 
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се навикава да слуша друге, да уважава туђи рад, те на тај начин превазилази своју 

егоцентричност. 

Као што је већ напоменуто, ликовне активности су управо једна врста игре, 

тачније игра са ликовним материјалима. Као што је познато да игра почива на 

правилима која нису наметнута и спољашња, игра представља безбедан прелазни 

период између детета и света, тако да деца кроз игру могу да ризикују и тестирају 

различите могућности (Runco, 2006). 

Како би ликовне активности имале заиста прави утицај на дечји развој, у смислу 

развоја сазнања, мишљења, креативности, емоција, важно је да се организују и 

реализују на одређен и квалитетан начин у смислу давања могућности детету да рукује 

подстицајним материјалима и предметима, да постављају и проверавају сопствене 

хипотезе, испробавају различите исходе, тј. да самостално истражују свет око себе, без 

страха од грешке. 

 

3. Пројектни приступ у предшколском васпитању и образовању 

 

Пракса васпитања је динамичан, сложен, променљив и специфичан процес који 

се не може увек до краја предвидети. Због тога пракса васпитача није проста примена 

торијских знања, прописаног програма и готових рецепата, већ захтева стално 

преиспитивање теорије, праксе и властитих полазишта у датом контексту. У том 

процесу васпитачу је потребна размена са другим васпитачима и практичарима, са 

родитељима и децом, као и њихова подршка (Бренеселовић и Крњаја, 2017:17). 

У пројектни приступ учењу интегрисане су различите стратегије учења, као што 

су учење кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на имагинацији, учење 

кроз решавање проблема, искуствено учење, ситуационо учење. Пројектни приступ 

учењу превазилази коришћење пројектног учења као издвојеног васпитно-образовног 

метода или издвојене активности са децом. Кроз пројектни приступ се интегришу игра, 

планирано учење и учење у практичним животним ситуацијама. Пројекти омогућавају 

деци да истражују и да се ангажују у њима смисленим ситуацијама, у којима на 

креативан начин праве везе између претходног и новог искуства (Крњаја и 

Бренеселовић, 2017:8). 
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Интегрисано учење је учење које се заснива на томе да деца самостално 

истражују своје предпоставке, при чему имају могућност да задовоље своју 

радозналост остварујући интеракцију са физичким и социјалним окружењем. Дете у 

сарадњи са својим вршњацима и одраслима стечено знање и учење могу да прошире, 

управо уз примену интегрисаног учења. Зато се каже да је интегрисано учење усмерено 

на „сагледавање велике слике“ у учењу, а не на „стицање фрагментарних знања“ 

(Бренеселовић и Крњаја, 2017:25). 

Широк је спектар могућности које пројектни приступ нуди у пракси, јер се баш 

ти различити начини учешћа деце у пројекту сматрају вредним доприносом заједници 

учења. 

Оно што је карактеристично за пројектни приступ учењу јесте да појединац 

(дете) не прима готово знање, већ га сам креира, а искуство је главни извор и 

критеријум процеса сазнавања.  

Пројектни приступ учењу се базира на томе да се приликом учења развије 

одређени производ. Главни циљ пројекта јесте проналажење одговора на питања о теми 

коју постави или дете млађег узраста или васпитач, а сам садржај извире из дечјих 

интересовања. 

 За „успешне“ пројекте сматрају се они пројекти који код деце провоцирају 

стваралачко решавање проблема, јер управо сваки пројекат треба да започне одређеном 

„провокацијом за учење“, што је први задатак васпитача. На основу посматрања и 

ослушкивања деце, васпитач уноси провокацију, па потом прати у којим смеровима иде 

дечје истраживање. То истраживање је неизвесно и непредвидиво, јер се на почетку не 

може тачно знати у ком ће правцу истраживање отићи. 

 Према Крњаји и Бренеселовић (2017:9), дете у пројектном приступу учењу: 

 учи кроз сарадњу са вршњацима и одраслима, 

 доприноси и утиче на сопствено учење као активни и компетентни учесник, 

 учи кроз учешће у локалној заједници и себе доживљава као вредног члана 

заједнице, 

 прави изборе у истраживању, има иницијативу и учење доживљава као 

смислени, стваралачки, сврсисходни процес, 
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 јача поверење у сопствене могућности да истражује и уме да развија како ће 

нешто истражити, 

 прихвата другу децу, васпитача и друге одрасле као коучеснике и 

коистраживаче, 

 учествује заједно са одраслима у заједничком истраживању у коме свако 

доприноси својим аутентичним искуством, 

 добија поруке прихватања личних и културних различитости од чланова локалне 

заједнице. 

Према речима др Веселинов и др Стурза-Милић сврха пројектног приступа је 

стварање услова у којима ће деца млађег узраста моћи самостално и лако да усвоје 

знања уз коришћење различитих извора. Такође, научиће да примене усвојена знања у 

решавању практичних проблема, као и когнитивне, комуникативне вештине стечене 

кроз рад у различитим групама, а развијаће и вештине истраживања и размишљања. 

Вредновање пројекта се може обављати свакодневно или на крају израде пројекта. 

Предност свакодневне процене је у томе што деца имају увид у свој напредак. Такво 

вредновање пружа могућност и васпитачу да промени или побољша даље кораке. 

Овакав приступ учењу пружа елементарне наративе саморегулисаног учења (према: 

docplayer.rs › 143145325-Powerpoint-presentation). 

 Идеја за тему/пројекат може да проистекне из свакодневних дечјих искутава, из 

дечје игре, или из неке проблематике која тренутно заокупља пажњу деце и одраслих 

на основу различитих догађаја у вртићу или у локалној заједници. У пројекту се трага 

за аутентичним решењем и оно даје смисао истраживању деце и бављењу 

појединачним активностима. Према томе, сврха пројекта није у томе да одрасли 

(васпитач) води децу ка налажењу што бољег решења, већ задатак васпитача је да 

планира подршку процесу учења деце. 

    Најпре се оквирно одређује тема или почетне идеје за пројекат, а након тога 

васпитач планира пројекат у само неколико корака унапред и циклично наставља да 

планира следеће начине („Године узлета“- Основе програма предшколског васпитања и 

образовања, 2019): 

 планира опремање простора различитим средствима и материјалима које 

препознаје као инспиративне и провокативне за децу (различити предмети и 

http://docplayer.rs/143145325-Powerpoint-presentation.html
http://docplayer.rs/143145325-Powerpoint-presentation.html
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материјали, справе, реквизити, апарати, полуструктуирани и неструктуирани 

материјали); 

 планира одређену активност на основу идеје и садржаја који проистичу и 

везани су за пројекат, тако што планира организацију активности и начине 

свог учешћа у активности (дидактичко-методичко моделовање, подупирање, 

проширивање); 

 планира потребне ресурсе и начине на које може доћи до њих; 

 планира могуће начине укључивања родитеља, деце из других група, 

појединаца из локалне заједнице, као и погодна места у локалној заједници 

за истраживање и проширивање искустава (институције, организације, 

отворени простори). 

Када је у питању структура пројекта, можемо га структуирати у три фазе: 

отварање пројекта, развијање пројекта и затварање пројекта („Године узлета“- 

Основе програма предшколског васпитања и образовања 2019). 

1. Отварање пројекта – васпитач удружује различите идеје, приче, искуства и 

доживљаје деце, а потом уноси тзв. „провокације“ за истраживање којима 

подстиче децу да постављају питања, да дају идеје и сл. Васпитач доноси 

материјале попут књига, енциклопедија, сликовница, реквизита којима 

опрема простор и мотивише децу да од куће донесу сличне ствари. Уколико 

је у складу са пројектом, обезбеђује посете локалној зајеници (нпр. одлазак у 

музеј, библиотеку, на сајам...). Даје деци слободу да се играју материјалима, 

да постављају питања, које он потом исписује на почетни пано пројекта. У 

ову прву фазу васпитач може да укључи и родитеље, тако да и они могу да 

предлажу идеје блиске теми пројекта. 

2. Развијање пројекта – то је фаза истраживања, најузбудљивија и 

најзанимљивија како за децу, тако и за васпитача. Заједно у тиму, деца и 

васпитачи, сконцентрисани на своју тему пројекта, упуштају се у авантуру 

истраживања, разговарају са другим одраслима, постављају питања, 

прегледају литературу, интернет странице, истражују материјале. Велика је 

добробит од истраживања за дете, јер оно кроз истраживање стиче нова 

искуства, конструише моделе и обрасце, рукује различитим предметима, 

експериментише, замишља, дискутује и сл. Важан задатак васпитача у овој 

другој фази је да децу стално усмерава на међусобну сарадњу, рад и 
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истраживање у мањим групама. Такође, васпитач обезбеђује и додатну 

опрему и материјале неопходне за реализацију пројекта, проширује избор 

ресурса у локалној заједници, затим подстиче децу да истражују на разне 

начине, али и из различитих извора. Може и да укључи децу у само 

документовање, где деца на себи својствен начин документују своје идеје за 

свој портфолио. У фази развијања пројекта васпитач са децом прати ток 

истраживања, бележи шта су до сада истражили, планира даље кораке... 

3. Затварање пројекта – у овој последњој фази се истиче практична примена 

искустава и знања стечених током пројекта. У овој фази и деца и васпитачи 

могу да сагледају како су истраживали, шта сматрају најбитнијим у 

истраживању, како су које проблеме решавали и сл. Могу да сагледају себе 

као истраживаче, али и да своја истраживања представе другој деци, 

родитељима или члановима локалне заједнице, али и да развијају различите 

форме представљања „приче о пројекту“. Васпитачи и деца могу да 

организују и „славље пројекта“, при чему васпитач помаже деци да нпр. 

направе позивнице за родитеље, другу децу или чланове локалне заједнице, 

где има потом представљају своје подухвате током реализације пројекта. 

Прича о пројекту је заједнички документ о искуствима деце током 

пројекта.Завршна прича је у једну руку ретроспектива развијања пројекта 

онако како га виде деца и васпитач. Кроз завршну причу о пројекту 

приказују се дечја искуства која су они стекли током пројекта и 

демонстрирају се њихова умећа. Причу о пројекту обавезно прате и 

фотографије деце којом документује реализовану тему/пројекат. 

Прича о пројекту садржи: („Године узлета“ - Основе програма предшколског 

васпитања и образовања 2019) 

 НАСЛОВ - назив пројекта може бити формулисан као, на пример, 

метафора или као кратки исказ детета, или назив који су предложили деца 

и васпитач. 

 УВОДНИ ДЕО – васпитач укратко описује како је дошло до покретања 

пројекта, промену у простору и уношење материјала који подстичу децу 

на истраживање, како су родитељи позвани да се укључе у пројекат. 

 РАЗРАДУ – опис развијања пројекта. У опису активности и ситуација 

потребно је да васпитач прави избор, јер није могуће описати све 
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ситуације и активности током трајања пројекта. У избору васпитач 

настоји да прикаже: 

1. „нит“ пројекта, 

2. Заснованост изабраних активности и ситуација. 

Ток истраживања у пројекту документован је фотографијама и 

текстом (описом и коментарима васпитача, коментарима деце, 

коментарима родитеља, других учесника) који одражавају њихову 

ангажованост и учешће у пројекту. 

 ЗАВРШНИ ДЕО – васпитач описује затварање пројекта. 

 ЗАПАЖАЊЕ ВАСПИТАЧА – на самом крају описа развијања пројекта 

васпитач уноси своја запажања о пројекту. Посебно су значајне 

ситуације и искуства за учеснике пројекта, испуњеност сопствених 

очекивања, тешкоће, као и увид који ће служити за развијање следеће 

теме/пројекта. 

Као врло важно, истиче се укључивање породице (родитеља), других одраслих 

или чланова из локалне заједнице, јер када раде заједно и када деле своја искуства и 

идеје, васпитачи и други одрасли на најбољи начин подстичу сараднички вид учења 

код деце. 

Документовање пројеката врши се кроз „пројектни портфолио“. „Пројектни 

портфолио“ садржи сам план развијања пројекта, али и причу о пројекту. Документују 

се почетни и процесни панои, активности деце, промене у простору, неке ситуације 

заједничког учешћа, места у локалној заједници на којима су деца учила, али и дечји 

продукти током реализације пројекта. Такође, у документовања се још могу уврстити и 

заједничко прављење сликовница, приче у сликама, постери, брошуре и сл.  

Као битна ставка пројектног приступа учењу истиче се ИГРА. За игру можемо 

рећи да је она за дете незаменљив начин учења од првог дана живота, али је исто тако и 

природан начин којим дете има могућност да истражује и сазнаје о себи и свету који га 

окружује. Игра је спонтана активност која је сама себи циљ, али је она и припрема 

детета за живот. Задовољство које је последица игре је једини свестан разлог због кога 

се дете игра. 
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Када говоримо о дечјој игри, то је активност која је у исто време и игра и рад, јер 

игра утиче на све аспекте дечјег развоја, као што су: сензомоторни, когнитивни, 

емоционални, морални, социјални, као и на развој говора. 

Дете кроз игру истовремено и ослобађа, али и развија своја осећања тиме што 

стално доживљава нови однос према разним игровним активностима, према друговима 

у групи, према спољном свету и самом себи. Кроз игру, дете се учи интеракцији, 

комуникацији и сарадњи са другима, учи се да прима, али и да даје и дели са другима.  

У игри дете прерађује и присваја стечена искусктва и постаје их свесно. У њој се 

остварује интериоризација практичних радњи, односно превођење практичне у 

рефлексивну интелигенцију. Савремени предшколски програми, у оквиру своје 

концепције, схватају игру као специфичан и посебно вредан облик учења предшколског 

детета (Мијаиловић, Дедај, 2018:7). 

Иако је, као што смо рекли, за децу учење кроз игру једна природна активност, 

она би требала у одређеном стебену бити подржана од стране окружења, пре свега 

родитеља и васпитача. Учење кроз игру може имати различите форме: 

1. Слободна игра – самостално је води дете; 

2. Игра уз подршку одраслог; 

3. Игра по јасним инструкцијма 

Одрасли могу давати јасне инструкције или ограничења, али је за успешно 

учење кроз игру ипак важније да пружају искључиво подршку детету. За разлику од 

ограничавања игре, помоћ одраслог подразумева да се дете види као способно да реши 

одређене задатке или проблеме који се нађу пред њим. 

Према томе, важно је да се деца током пројекта што више играју, те на тај начин 

откривају сопствене могућности и способности. Управо кроз игру доћи ће до 

различитих идеја везаних за пројекат, а кроз игру ће имати шансу да те идеје и 

испробају.  

Интегрисање игре и пројектног учења захтева да васпитач разуме: 

1. Креативни сценарио, фокус игре, чиме су деца окупирана у игри, нпр. да 

ли материјалима и њиховим могућностима или неким обрасцима 

понашања; 
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2. Динамику игре и тренутак када се он укључује у игру, када даје деци 

прилку да воде игру или када као учесник у игри подсећа децу на ранија 

искуства и фокусира се на неки део игре пратећи предпоставке. 

Разумевање игре захтева да васпитач буде: 

1. Посвећени посматрач дечје игре; 

2. Посвећени тумач и трагач у разумевању онога чега се деца играју; 

3. Одговоран према ономе што је деци потребно у игри (Крњаја и 

Бренеселовић, 2017:19). 

Интегрисање игре у пројектни приступ учењу васпитач може подржати кроз три 

типа игре: отворену игру, проширену игру и вођену игру. Отворена, проширена и 

вођена игра се увек могу комбиновати, што зависи од деце и врсте интерације коју 

васпитач развија са децом (Mackenzie et al., 2014). 

Према Крњаји и Бренеселовић (2017:20): 

Отворена игра деци даје могућност да према сопственој иницијативи истражују на 

креативна начин материјале који се користе у пројекту и граде илузорни план у игри. 

Васпитач се фокусира на припремање средине и праћење игре, уз минимално 

укључивање у игру. У отвореној игри васпитач: 

 Континуирано обезбеђује различите материјале који су у вези са пројектном, 

који су лако доступни деци и које деца истражују или испитују на нов начин 

(природни, неструктуирани, структуирани материјали); 

 Организује физичко и социјално окружење којим подржава уважавање разлика у 

игри; 

 Обезбеђује мултисензорна помогала за игру деце са сметњама у развоју; 

 Организује простор у складу са пројектом који је подстицајан за игру; 

 Помаже да се после игре сачувају започета конструкција или материјали како би 

се користили у другим активностима у пројекту; 

 Обезбеђује деци довољно времена за игру и не намеће исте временске блокове за 

игру свој деци, него избор препушта деци; 

 Посматра игру и настоји да разуме контекст игре, прати реакције и идеје деце и 

интегрише их у пројекат; 
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 Обезбеђује артефакте (предмете, сликовнице, вишејезичне материјале) 

различитих културних група којима се подстиче заједничка игра деце. 

Проширена игра подразумева да васпитач подржава игру сопственим учешћем, 

укључујући се у игру као саиграч. У проширеној игри васпитач: 

 Моделује употребу одређеног материјала из пројекта у игри; 

 Представља игру и њена правила; 

 Моделује превазилажење родних и културних стереотипа у игри; 

 Прави пред децом реквизи за игру и користи га у игри и у другим активностима 

у пројекту; 

 Предлаже алтернативне, нове улоге за децу; 

 Записује сценарио игре, а затим помаже деци да се договоре око улога и да се 

играју, нпр. тако што чита сценарио и подсећа децу. 

У вођеној игри васпитач има планиране интеракције током игре тако да иницира и 

усмерава игру, при чему се договара са децом и пази да не наруши основне принципе 

игре и игровни план деце. У вођеној игри васпитач: 

 Подстиче адекватно коришћење опреме и средстава у исраживању; 

 Подстиче игре мултисензорним материјалима; 

 Отвореним питањима продубљује постојећа искуства деце или играњем улоге 

моделује одређени образац понашања; 

 Подстиче децу да користе матерњи језик у игри; 

 Учи децуу групи игре којих се играју деца из различитих култура света; 

 Повезује игру и ритуале различитих култура света; 

 Нуди концепт игре и формира парове и групе деце који ће се заједно играти; 

 Води рефлексивни дијалог са децом истичући вредност и етику у игри. 

 

Пројекат може да траје неколико дана, недеља или чак месеци. Трајање пројекта 

зависи од дечје заинтересованости, али и изазова које он представља за децу. Васпитач 

је онај који обезбеђује довољно времена да се деца ангажују у истраживању. Он тако 

процењује време неопходно за сваку фазу пројекта. 
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Када су у питању места реализације пројекта, препоручљиво је, у складу са 

могућностима да буду што више изван вртића, на аутентичним местима, различитим 

институцијама, културним просторима и сл. 

За пројектно учење је изузетно важно да се деци током дана обезбеди довољно 

времена да се друже, истражују, да се играју, да сви заједно разговарају и слушају једни 

друге. Временски континуитет подстиче децу да праве планове шта ће радити и пружа 

деци осећај сигурности и самоконтроле (Крњаја и Бренеселовић, 2017:22). 

Мапа и план пројекта су „средства“ намењена васпитачима. Она представљају 

водич у самом креирању пројекта, што подразумева и све три фазе пројекта, али нису 

образац који се попуњава унапред и који мора дословно да се следи. Васпитач кроз 

мапу пројекта сагледава процес истраживања, има преглед оријентационе целине у 

истраживању, припрема следеће кораке у истраживању, са децом дели своје идеје и 

предлоге и сл. 

Праћење у пројектном приступу учењу је изузетно важан корак. Он подразумева 

прикупљање информација, а касније и анализирање истих, на основу чега се може 

планирате неко даље учење. Током праћења задатак васпитача је фокус на децу, тачније 

на оно што они мисле, осећају, умеју или знају. Такође, праћењем се остварује пре 

свега увид у то какво је дечје учествовање у програму, па се на основу тога 

осмишљавају даљи кораци у подршци дечјем учењу. 

 

3.1. Ликовно стваралаштво кроз пројектни приступу вртићу 

 

На основу текстова из претходних пасуса, можемо закључити да дете кроз 

пројектни приступ остварује бројне добробити које одражавају суштину развоја и 

учења, што подразумева да је дете биће које истовремено јесте и бива – кроз оно што 

постаје и оно што ће бити, такода подржавати добробит детета значи истовремено 

пројектовање циљева на будућност и разумевање шта је добробит за дете у реално 

постојећим околностима (Године узлета - Основе програма предшколског васпитања и 

образовања 2019). 

Ликовни пројекти у вртићу представљају креативан начин осмишљавања дечјих 

ликовних активности и игре, кроз које они усавршавају своја знања и вештине, стварају 
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нека нова искуства и уче се сарадњи и решавању проблема. Они детету дају могућност 

активног деловања у процесу учења и упознавања света који га окружује. 

Код пројектног рада средиште заузима индивидуална активност деце. Битно је 

успоставити однос сарадње јер на темељу тога васпитач и деца заједно конструишу 

план реализације пројекта (Зупанчић и Дух, 2009). 

Ликовни пројекти у вртићу се могу схватити као пројекти конструктивног типа у 

које продукт настаје током стваралачког процеса, где циљеве одређује васпитач заједно 

са децом. Тако се остварује опуштенији и демократски однос између деце и васпитача. 

Деца и васпитачи су активни носиоци васпитно – образовног рада у свим фазама 

пројектног рада, те се подстиче много међусобне сарадње што је могуће захваљујући 

демократској клими (Новак, 1990). 

Како би пројекти везани за ликовно стваралаштво имали што боље резултате, 

потребно је осмислити средину богату креативним ликовним подстицајима, који ће 

дете мотивисати и подстаћи на стварање. 

Полазећи од дечјих стваралачких могућности, педагошки поступци морају се 

темељити на доживљајима деце, на култивисању естетског сензибилитета и креативних 

способности, чиме се омогућава пунији и богатији ликовни израз (Каменов Е., 

Филиповић С., 2009). 

Неки од водећих циљева ликовних пројеката у предшколском васпитању и 

образовању везани су за: развој ликовно – креативних способности, креативног 

мишљења, упознавање материјалне и социјалне средине, али и развијање позитивног 

односа према себи, другима и околини у којој дете борави. Врло је важно укључивати 

дете у ликовне пројекте јер се тако остварује и индивидуалност детета и подстиче се 

његова самосталност при решавању проблема у реалном животу. Битна ствар је да 

ликовне активности треба да буду у складу са узрастом деце, али и у складу са 

њиховим тренутним интересовањима. 

Ликовно стваралаштво и све његове аспекте не треба посматрати само као 

стручно ликовно подручје, већ и као један развојно – образовни процес чиме се утиче 

на ниво културе сваког детета.  

Сам ликовни пројекат произилази из одређене ситуације или интереса који се 

спонтано јавио у васпитно – образовном процесу и води ка постављању одређених 

циљева. Процес реализације ликовног пројекта треба да се темељи на подстицању 

ликовних способности, али осталих способности које се могу развити током овог 

процеса. 
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Истраживања су показала да је на предшколском узрасту упознавање са 

ликовним стваралаштвом мање наглашено него на старијем узрасту деце, али то не 

значи да је мање важно, јер се на том узрасту управо постављају темељи за развој 

ликовне креативности, пре свега оригиналности, различитости и сл. Неопходно је код 

деце развити свест о слободи ликовног изражавања изван правила, шаблона, али и тзв. 

клишеа којих је у ликовним активностима у васпитно – образовним установама још 

увек превише. 

У спровођењу ликовних активности са децом нема места правилима, 

законитостима и критикама, јер се управо њима гаси креативност, слобода, 

самопоузадање и радозналост. 

Сам процес стварања током ликовних пројеката укључује знање и искуство које 

је дете стекло учењем, односно истраживањем своје околине. Истраживањем у 

реализацији пројекта дете упознаје нова решења, развија нове идеје, али исто тако и 

усмерава на нове препреке, нове проблеме које ће покушати да реши. На тај начин дете 

ствара нове технике решавања проблема, а уједно оно реализује пројекат на оригиналан 

начин, стварајући сопствени продукт. Тачније, дете наилази на неки ликовни проблем, 

прикупља информације о њему које му могу помоћи у његовом решавању, затим следи 

истраживачка активност детета којом оно спаја спознато у ново откриће. То нам указује 

да су учење и стваралаштво међусобно повезани (Херцег, Рончевић, Карлаварис, 2010). 

Продукти ликовног стваралаштва кроз пројектни приступ у вртићу се могу 

схватити као пројекти конструктивног типа у којем продукт настаје током самог 

стваралачког процеса, где циљеве одређују васпитачи заједно са децом. На тај начин 

деца и васпитачи граде партнерске односе као и опуштенију сарадничку атмосферу. 

Ликовне активности могу бити започете од стране детета, у којима дете 

самоиницијативно започиње са ликовним изражавањем при том бирајући ликовно 

средство које му је на дохват руке. А с друге стране, могу бити започете од стране 

васпитача, који изнад свега прати дечје интересе, који имају своје циљеве и задатке. 

Према томе, сматра се да се ликовне активности могу сврстати у две групе. Прва група 

активности представља богат извор информација о детету, његовим могућностима, 

жељама, мислима, потребама... док друга група активности детету даје прилику да 

слободно изрази своју особеност, али да при томе усвоји и нешто ново. 

Велику улогу у пројектном приступу има и васпитач. Пре свега, васпитач треба 

да тежи тзв. целоживотном образовању и учењу, истраживању сопствене праксе, 

развијању сопствених компетенција и подстицању интеракције међу децом. Такође, 
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треба бити свестан чињенице да је осећај за ликовно стваралаштво с једне стране 

природан и урођен, док се с друге стране осећај за лепо стиче развојем и процесом 

учења.  

Оно што се сматра као главни задатак васпитача јесте да води рачуна о избору 

материјала који ће понудити деци, о организацији простора који детету омогућава да 

самостално изабере боју, материјале и подлоге на којима ће радити, али и да када је 

неопходно упути децу у коришћење материјала и прибора.  

Васпитач приликом реализације одређене ликовне активности кроз пројектни 

приступ треба размишљати о следећем: које подстицаје може понудити деци за њихов 

ликовни развој, која ликовна подручја треба заступити, затим укључити равномеран 

однос теорије и праксе и познавати развојна обележја деце (Зупанчић и Дух, 2009).  

Путем ликовних активности и ликовних пројеката, васпитач боље упознаје дете 

и може утицати на његов целокупни развој, јер деца путем ликовних активности 

изражавају своје психичко и социјално стање. 

Васпитач је веома важна карика, спона између детета и материјала и услова које 

дете има у вртићу. Он мора познавати природу и облике дечјег ликовног изражавања, 

свако дете као посебну личност, као и све могућности ликовног обликовања одређеним 

материјалима, па према томе предвидети одређене поступке. Деци треба омогућити 

пуну слободу и самосталност у развијању сопствених замисли, али и уз сталну подршку 

и помоћ, ако то затреба. Васпитач треба да им обезбеди прилике за упознавање са 

мноштвом најразноврснијих материјала, који ће деловати подстицајно и утицати на 

дете да се изражава што богатије, потпуније и преданије (Станојевић-Кастори, 

1987:206). 

Родитељи (старатељи) представљају примарне партнере деце, те тако за 

васпитаче представљају богати извор информација. Васпитач у њима види сараднике 

током реализације пројеката. Будући да је сваки родитељ јединствена особа и има своје 

интересе и занимаља, васпитач у њима може видети извор помоћи, око прикупљања 

материјала, средстава и помагала, који ће осигурати финансијску, економску помоћ са 

циљем реализације пројекта. Исто тако, и родитељи могу износити своје предлоге и 

идеје васпитача за ликовни развој деце (Херцег, Рончевић, Карлаварис, 2010). 

За саму реализацију пројеката везаних за ликовно стваралаштво неопходно је 

пре свега створити погодну комуникацијску климу којом се подстиче управо развој 

ликовног сензибилитета код деце. А за остваривање такве климе важно је обезбедити 
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добре ликовне материјале, одговарајући простор за рад, светлост, средства, помагала и 

сл (Карлаварис, 1991). 

Важно је да васпитач има поверење у децу и да верује у њихове могућности 

решавања ликовних идеја и проблема. Управо таквим приступом децу третира као 

равноправне чланове који су способни самостално да истражују. Васпитач након 

посматрања и ослушкивања дечјих потреба треба предложити више ликовних техника 

од којих ће деца изабрати ону која их највише интересује.  

Ликовно стваралаштво није могуће без креативног односа према проблему 

обликовања, без обзира на узраст. Због тога се треба имати у виду и процес 

креативности, који је такође слојевит. Такође, васпитни рад у предшколском узрасту се 

не може остварити ни ако не уважи, као што је већ напоменуто, дечја потреба за игром, 

која такође има одређене структуре и процесе. То подразумева, да осим стварања 

услова за рад, става васпитача, културне традиције и други фактори утичу на дечје 

ликовно стваралаштво, па се из тог разлога оно испољава и на различите начине и у 

најразличитијим видовима. 

Када смо већ поменули креативне процесе, можемо рећи да они обухватају 

следеће: критичко сакупљање информација, учење, инкубацију, импровизацију, 

скицирање, трагање за идејом и сл.  

У сваком пројекту, васпитач се треба придржавати следећих правила, односно 

приниципа рада, а међу најважнијима се издвајају (Херцег, Рончевић, Карлаварис, 

2012): 

 принцип слободног ликовног изражавања; 

 принцип систематичности и поступности; 

 принцип примерености узрасту детета; 

 принцип апстрактности; 

 принцип јединства теорије и праксе. 

 

Сви наведени принципи треба да буду подједнако заступљени и поштовани 

током реализације у сврху што квалитетнијег стицања знања и искуства код деце. 

Креативност се може развијати путем ликовних пројеката и тако подстицати 

жељу за истраживањем, јер се на тај начин буди осећај чуђења и дивљења  који је 

главни за развој креативности. Када дете доживи тај осећај, у креативном стваралаштву 

долази до одсуства стреса и бриге те се ствара баланс између изазова и вештина. Из тог 
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разлога је потребно имати на уму да се у развој и образовање уведе што више 

могућности управо за тренутке „чуђења“ и занесености, како се знатижеља и интерес 

код деце не би угасили.  

 

3.1.1.  Просторно – материјално окружење у вртићу (у погледу 

ликовног стваралаштва) 

 

Ликовне активности прижају деци веома велике могућности да се сретну са 

најразноврснијим ликовним материјалима (цртаћим, сликарским, вајарским и другим), 

а то богатство материјала буди и подстиче дечји интерес за поједине садржаје и жељу 

да их ликовно представе. Различити ликовни материјали, до којих предшколско дете 

долази случајно или му се они понуде, представљају снажан изазов да се дотакну, 

пробају, испитују, а продукти који настају као резултат овог истраживања представљају 

за дете велику радост која га даље подстиче да то своје искуство непрестано богати и 

проширује (Станојевић-Кастори, 1987:45). 

За простор кажемо да је „трећи васпитач“, а окружење вртића је извор учења за 

дете. Мариа Монтесори је кроз свој рад истицала како простор треба да буде 

прилагођен детету како би оно могло самостално да учи, а притом да што мање зависи 

од одрасле особе. 

Хендрик (1986) наводи „Све што је присутно у дечјем окружењу, па чак и 

просторно уређење, поручује деци како се у њему живи. Материјали који су одржавани 

и смештени на отвореним полицама говоре говоре да су вредни њихове позорности и да 

се њима могу самостално послужити, а празно место, настало на полици, олакшава им 

да их након употребе врате тамо где припадају.“  

Физичко окружење игра битну улогу у самом пројектном планирању, поготово 

када је у центру пажње ликовно стваралаштво. Физичко окружење на директан начин 

обликује положај детета у програму, а односи који проистичу из тог физичког 

окружења чине непосредну средину за учење (Бренеселовић и Крњаја, 2017:69).  

Најпре је неопходно деци обезбедити подстицаје, тачније неопходне материјале 

и средства, који ће активирати дечју знатижељу и пробудити им мотивацију. Такође, 

деци треба дати простора да самостално стварају и реализују постављене циљеве, а 

улога одраслог огледа се у подстицању деце према оригиналним решењима.  
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Доступни материјали треба да омогуће деци слободу изражавања на различите 

начине, користећи различите ликовне технике. У вртићу деца користе различите 

материјале као што су боје, оловке, фломастере, водене боје, темпере... Они цртају, 

сликају, секу, лепе, наносе боје на различите материјале, раде са различитим 

средствима, попут четкица, сунђерчића или сликају прстима. У својим ликовним 

активностима могу да користе папире различите дебљине, величине, картоне и сл.  

Деца имају различите интересе и различитих су развојних могућности, стога им 

богатство различитих материјала осигурава различите изборе. Мноштво 

неструктуираног и полуструктуираног материјала, различити ликовни материјали и 

реквизити, који могу да се користе на различите начине и који омогућавају различите 

начине изражавања управо подстичу развој ликовног стваралаштва и дају могућност 

експериментисања. 

На васпитачу је да стално реструктуира, развија, осмишљава и богати простор, 

те тако омогући детету различите начине ликовног изражавања. Сам простор треба да 

буде организован тако да деци обезбеди предвидљивост и сигурност тј, да тачно знају 

где шта стоји, те да могу да буду самостални, али и да им се пружи могућност за 

истраживањем. 

Када је у питању ликовно стваралаштво, радне собе треба да имају своје ликовне 

тачније стваралачке куткове у којима несметано и по својој жељи могу да бораве. А 

васпитач је тај, који ће ликовни кутак оплеменити разним материјалима, средствима, 

помагалима, која ће деци дати прилику за креативним изражавањем. Свакодневно им 

уноси у радну собу „зачудства“, те посматра њихове реакције на исте и притом се не 

намеће. Нпр. васпитач неопажено може да унесе комаде жице и остави их у 

стваралачки кутак и само посматра децу и њихово деловање. Наравно да ће та жица 

децу подстаћи на неко истраживање и стварање, те ће они уз помоћ ње правити разне 

облике, што управо представља чин „стварања“. 
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II  МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
 

1. Циљ и задаци истраживања 

 

Циљ истраживања је испитати како се кроз развијање пројеката у 

предшколском васпитању и образовању подржава ликовно стваралаштво деце. 

Задаци истраживања су: 

 Испитати заинтересованост деце за различите начине ликовног изражавања и 

стварања; 

 Испитати на које начине васпитачи подстичу развој ликовног стваралаштва код 

деце; 

 Истражити структуру и опремљеност простора (радне собе) у смислу 

доступности и разноликости материјала подстицајних за развој ликовног 

стваралаштва; 

 Истражити могућности подстицања ликовног стваралаштва деце кроз развијање 

пројеката у вртићу. 

 

2. Методе и поступци истраживања 

 

Метода која је кориштена током овог истраживања је дескриптивна метода. 

Дескриптивна метода у педагошким истраживањима служи за описивање педагошких 

појава, а коришћена је при анализи и интерпретацији резултата истраживања и 

извођења закључака. Истраживање је реализованопомоћу следећих техника: 

 Интервјуисање (инструмент – полуструктуирани интервју са децом и 

полуструктуирани интервју са васпитачима), 

 Посматрање (инструмент – чек листа за анализу структуре простора и 

материјала) и 

 Анализа садржаја (приче о пројекту). 
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3. Узорак истраживања 

 

Истраживање је реализовано у Новом Саду, у приватној предшколској установи 

„Лилипут“. Група у којој је реализовано истраживање је млађа васпитна група, а узорак 

овог истраживања чини 15-оро деце и 3 васпитача. Предшколска установа ради по 

пројектном планирању у чије су активности укључени и родитељи. 

У фази евалуације и рефлексије, на основу добијених података истраживања 

анализе интервјуа са децом и васпитачима, чек листе за евидентирање постојећег стања 

простора и материјала (у радној соби), као и анализе приче о пројекту биће дати 

одговори на постављен циљ истраживања, односно сагледане могућности развијања 

ликовног стваралаштва деце кроз развијање пројеката у вртићу. Добијени подаци ће 

бити обрађени квалитативно и квантитативно, како би се добијени резултати могли што 

боље сагледати и анализирати, а потом и применити у пракси, те исту и унапредити. 

 

III АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 

Родитељи/старатељи су се упознали са темом којом се бавимо и шта желимо да 

унапредимо, што је у складу са новим основама програма, те су свој допринос исказали 

доносећи разне природне, рециклажне и друге материјале којима ће се подстицати 

развој ликовног стваралаштва код њихове деце, а уз помоћ васпитача.  

Како би дошао до неопходних података, васпитач (студент) је унапред 

припремио питања која ће поставити пре свега деци, полазећи од тога да су деца 

најважнија и да прво треба истражити њихове жеље и очекивања, а потом и 

васпитачима установе. Такође, унапред је припремљена и чек листа (евиденциона 

листа) којом ће се истражити структура и опремљеност простора (радне собе) у смислу 

доступности и разноликости материјала подстицајних за развој ликовног стваралаштва.  

У Прилогу 1 овог рада, налази се интервју са децом који садржи питања која су 

им постављена, у Прилогу 2 овог рада су питања постављена васпитачима, док се у 

Прилогу бр. 3 налази чек листа којом се констатује присуство или одсуство одређеног 

„својства“ или појаве. 
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1. Интервју и анализа интервјуа са децом 

 

На прво постављено питање: Да ли волиш да проводиш време у вртићу?, сва деца су 

одговорила потврдно. 

Табела 1 Друго питање: Шта највише волиш да радиш у вртићу? 

ОДГОВОРИ ДЕЦЕ БРОЈ ДЕЦЕ 

Да се играм играчкама. 4 

Да се играм у дворишту вртића. 3 

Да плешем балет. 2 

Да цртам и бојим. 4 

Да се играм пластелином, глином, песком... 2 

 

На друго питање 4 деце је искрено одговорило да највише воли да се игра играчкама у 

вртићу, 3 деце „Да се играм у дворишту вртића“, 2 деце је имало одговор „Да плешем 

балет“, а у домену ликовног стваралаштва 4 деце је одговорило да највише воли да црта 

и боји, а њих 2 да се игра пластелином, глином, песком... 

Табела 2 Треће питање: Шта бисте још волели да имате у свом вртићу? 

ОДГОВОРИ ДЕЦЕ БРОЈ ДЕЦЕ 

Још много играчака у соби. 3 

Пуно папира, свесака, боја, четкица... 4 

Љуљашку и клацкалицу у дворишту. 5 

Полигоне са препрекама које треба да 

пређемо. 

3 

 

На треће питање 3 деце је одговорило да би желело да има још више играчака у соби, 4 

деце је имало одговор „Пуно папира, свесака, боја, четкица...“, 5 деце је истакло да 

бижелело да има љуљашку и клацкалицу у дворишту, а 3 њих је рекло да би највише 

волело полигоне са препрекама. 

Табела 3 Четврто питање: Шта највише волиш да црташ? 

ОДГОВОРИ ДЕЦЕ БРОЈ ДЕЦЕ 

Маму, тату, себе... 5 

Сунце, небо. 2 

Кућу. 4 

Своје другаре. 4 
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Познајући ову васпитну групу увидела сам да често цртају и да то много воле да раде, 

те се стога четврто питање односило управо на ликовно стваралаштво и гласило је 

„Шта највише волиш да црташ?“, где се 5 деце одлучило за „Маму, тату, себе...“, 2 њих 

је рекло „Сунце, небо“, 4 је рекло да воли да црта кућу, а такође 4 је имало одговор да 

воли да црта своје другаре. 

Табела 4  Пето питање: Да ли волиш да црташ у друштву? Ако волиш, са ким 

највише? 

ОДГОВОРИ БРОЈ ДЕЦЕ 

Са васпитачицом. 3 

Са другом/другарицом/другарима. 5 

Са баком и мамом. 5 

Највише волим сам/а да цртам. 2 

 

На питање број 5, 13 деце је имало одговор да воли да црта у друштву, тачније 3 њих са 

васпитачицом, 5 са другом/другарицом/другарима, 5 њих са баком и мамом, док је 2 

испитане деце рекло да највише воле сами да цртају. 

Табела 5 Шесто питање: Коме прво покажеш свој рад који урадиш (нацрташ) у 

вртићу? 

ОДГОВОРИ ДЕЦЕ БРОЈ ДЕЦЕ 

Васпитачици. 5 

Мами и тати. 3 

Другару. 4 

Баки. 3 

 

На шесто питање, 5 деце је искрено одговорило да свој рад највише воли прво да 

покаже васпитачици, 3 њих да покаже мами и тати, 4 деце се одлучило за другаре, а 3 

деце је имало одговор „Баки“: 

Табела 6 Седмо питање: Шта волите да правите од пластелина, теста...? 

ОДГОВОРИ ДЕЦЕ БРОЈ ДЕЦЕ 

Неке лоптице и куглице. 5 

Разне облике и фигурице. 6 

Воће. 2 

Не знам. 2 

 

У седмом питању дотакли смо се просторног обликовања које спада у један од 

сегмената ликовног стваралаштва деце. На постављено питање 5 деце је одговорило да 
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највише воли да прави неке лоптице и куглице, 6 деце имало је одговор „Разне облике и 

фигурице“, 2 деце рекло је да воли од пластелина да прави воће, а 2 деце није имало 

одговор на ово питање. 

Табела 7 Осмо питање: Када би ти васпитачица дала пуно белих папира шта би 

радио/ла са њима? 

ОДГОВОРИ ДЕЦЕ БРОЈ ДЕЦЕ 

Цртао/ла бих. 5 

Цепкао/ла и гужвао/ла. 4 

Убацио/ла у кутију. 3 

Не знам. 3 

 

На питање број 8, 5 деце је рекло да би на белим папирима највише волело да црта, 4 

њих је рекло да би цепкало и гужвало тај папир, а 3 њих да би га убацили у кутију, док 

3 деце није имало идеју шта би радило са пуно белих папира. 

 

На основу обављеног интервјуа са децом и анализе истог, можемо да закључимо 

да деца итекако имају потребу за ликовним стваралаштвом и ширењем своје 

креативности на разне начине. На основу добијених одговора приметно је да децу 

боравак у вртићу чини срећнима и задовољнима. Пријатан осећај изазвао им је и овај 

мини интервју, где их је већина с осмехом на лицу одговарала на постављена питања. 

Схватили су да тим одговорима могу они да помогну некоме, те су то радо и учинили. 

Анализирајући интервју приметно је да су највише заинтересовани за играчке и 

боравак на отвореном, што и приличи деци тог узраста. Међутим, већина њих је 

показала и заинтересованост за друге ствари, попут цртања, обликовања пластелина 

(глине, теста)... Када је то у питању никакав проблем им не представља да „упрљају“ 

руке. Истакла бих и то да су показали да воле „у друштву“ да стварају, што је веома 

важно, пре свега због социјалног развоја, развоја сарадње и ефикасних начина 

решавања проблема. Много воле изазове, тако да би се већина њих снашла са неким 

новим материјалима испред себе. Стварањем погодне климе у општим односима – деце 

и васпитача, деце и деце – одговарајућом опремом, привлачним ликовнима 

материјалима, омогућиће се деци да се осећају сигурном и ослобођеном у 

задовољавању својих потреба за стваралачким активностима. 
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2. Интервју и анализа интервјуа са васпитачима 

 

Следи приказ одговора васпитача кроз реализовани структурисани интервју. 

Васпитачима су постављена следећа питања: 

Питање бр. 1: Гледајући са професионалне стране, које је Ваше мишљење о примени 

пројектног планирања у предшколском васпитању и образовању? 

Васпитач 1: Деца су та која су радознала, знају шта их интересује, а ми смо ту да их 

подржимо, научимо кроз разне активности оно што их занима, али и да им проширимо 

свест о себи и о другима. Пројектно планирање је одличан начин да учимо децу оно 

што их заправо интересује. 

Васпитач 2: Пројектно планирање децу ставља на прво место. У први план се стављају 

њихове жеље, потребе и интересовања, што деци омогућава квалитетан развој, а 

предшколском васпитању и образовању континуитет. Мишљења сам да су нове основе 

програма тзв. „Године узлета“ освежење у предшколском васпитању и образовању 

које детету пружају могућност да учи кроз добровољност, динамичност, посвећеност 

и отвореност. 

Васпитач 3: По мом мишљењу примена пројектног планирања у предшколском 

васпитању и образовању утиче веома позитивно на дете. Подстиче дечје 

интересеовање, стваралаштво, чиме се васпитачу олакшава посао при избору 

актуелне теме. Кроз пројектно планирање тежи се потпуном обрађивању теме, што 

деци омогућава стицање нових знања и вештина. 

Питање бр. 2: Шта су по Вама добре, а шта лоше стране пројектног планирања? 

Васпитач 1: Добре стране су што деца постављају ниво њиховог интересовања и што 

се васпитачи управо тиме воде. А лоше стране још увек нисам пронашла... 

Васпитач 2: Кроз тренутну праксу нисам наишла на негативне стране пројектног 

планирања, док за добре стране могу рећи да их има доста. Пре свега гледано односе 

се на добробит и поштовање детета, пружање права детету да се његова личност 

препозна и уважи, као и пружање могућности детету да буде активни члан у 

друштвеним односима и процесима, како у породици и вртићу, тако и у заједници. 
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Васпитач 3: Добре стране пројектног планирања јесу да све потиче од самог детета и 

његовог интересовања, као и то да су током реализације пројекта све развојне фазе 

детета обухваћене. Лоше стране нема. 

Питање бр. 3: Колики је значај игре у пројектном планирању и да ли по Вашем 

мишљењу постоји подударност у игрању и стваралачком чину? 

Васпитач 1: Велики је значај, игра доста утиче на дечју машту и слободу. Из разних 

игара деца шире своју машту, а ми смо ту да их подржимо и проширимо њихова 

сазнања управо кроз игру. 

Васпитач 2: Игра је доминантна пракса детета, кроз игру дете упознаје пре свега 

себе, али и свет око себе. Из тог разлога можемо рећи да је игра једна од основних 

смерница у стваралаштву, а уједно и примаран начин изражавања стваралаштва. 

Кроз игру дете показује своју креативност и испољава све своје потенцијале. 

Васпитач 3: Значај игре уопште за дете је веома велики, али и за пројектно планирање. 

Игра подстиче код деце слободу у изражавању, социјализацију и креативност. Дете 

кроз игру упознаје нове ствари, игра му увек изнова и изнова омогућава стварање нечег 

„новог“.  

Питање бр. 4: Колико је значај ликовног стваралаштва за дете и колико су у Вашем 

свакодневном раду заступљене активности из области ликовног стваралаштва? 

Васпитач 1: У мом раду ликовне активности су заступљене у сваком пројекту, по 

неколико различитих тема и техника. Деци је ликовни материјал свакодневно на 

располагању, кад желе да га користе подржимо их и усмеримо на неку тему или 

технику. 

Васпитач 2: Значај ликовног стваралаштва, тачније ликовних активности је изузетан 

јер утиче на развој дечје личности у целини, почевши од психичких функција као што 

су опажање, машта, преко друштвених и емотивних, па све до сензо-моторних и 

физичких својстава. Из тог разлога ликовне активности су веома заступљене у мом 

раду, трудим се да свакодневно деци нудим различите материјале уз помоћ којих они 

могу да изражавају своју креативност. 

Васпитач 3: У мом раду активности из ликовног стваралаштва су заступљене у 

великој мери. У сваком пројекту заступљене су и ликовне активности, где деца кроз 

разне технике и материјале слободно изражавају своје мисли, идеје, да ли везане за 
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актуелну тему или не, јер сматрам да ликовно стваралаштво има великог утицаја и 

значаја за све аспекте дечјег развоја. 

Питање бр. 5: Да ли простор у Вашој радној соби подстиче децу на истраживање и 

стварање? Шта ћете предузети у вези са простором како би се подстакле 

стваралачке активности деце? 

Васпитач 1: Више их подстиче простор у дворишту вртића, јер имају више прилике за 

истраживање. У простор радне собе уносимо разне сензорне материјале, 

оплемењујемо куткове и сл, како бисмо децу подстакли на истраживање и стварање. 

Васпитач 2: Деци је у природи да истражују, било то у затвореном или на отвореном 

простору. Сама соба је прилагођена узрасту, богата сензорним материјалима који код 

деце буде потребу за истраживањем. Све им је на дохват руке, па тако имају 

отворене могућности за истраживањем и стварањем. Како бисмо подстицали 

стваралачке активности деце свакодневно ћемо у простор уносити нове материјале, 

што вештачке, што природне и тако деци омогућити да своје стваралаштво подигну 

на што виши ниво.  

Васпитач 3: У великој мери простор у радној соби подстиче децу на стваралаштво и 

развој креативности. Сви материјали и неопходна средства су им на дохват руке, где 

у сваком делу дана, уколико они то желе, могу да се баве ликовним активностима. 

Наравно, васпитач је увек ту уколико им је неопходна помоћ, али акценат стављамо 

на самосталност. 

Питање бр. 6: На који начин, Ви као васпитач, утичете на развој ликовног 

стваралаштва код деце? 

Васпитач 1: Демонстрирам деци разне технике са разним ликовним материјалима у 

зависности од теме пројекта. Успешно заинтересујем децу да и они самостално 

покушају одређену технику. 

Васпитач 2: Пре свега пратим децу, ослушкујем и тако долазим до закључака шта их 

занима, чему теже... Потом настојим да створим пријатну атмосферу, одговарајући 

простор за рад, средства, помагала и сл. Након тога деци нудим више различитих 

техника и могућност да изаберу ону која им се чини најпривлачнијом. 

Васпитач 3: Кроз свој рад трудим се да децу упознам са што више ликовних техника, 

да им омогућим да прошире своје ликовно искуство. Трудим се да подстичем њихову 
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самосталност, али има и ситуација када их усмеравам у раду. Често деца излажу 

своје радове, тако да њихови родитељи, али и сви заинтересовани имају прилике да их 

виде, што деци даје ветар у леђа. 

Питање бр. 7: За које типове ликовних активности су деца највише заинтересована? 

Васпитач 1: Деца су највише заинтересована за цртање воштаним бојама, као и за 

отискивање облика на папир. 

Васпитач 2: Највише их привлачи отискивање, рад темперама и рад са рециклажним 

материјалима на разне начине. 

Васпитач 3: Обожавају четкице и темпере. То је техника која им пружа највише 

огућности да крпз боје изразе своју кретаивност најбоље што знају. Али осим тога 

воле и вајање, тачније обликовање пластелина, теста, глине и сл. 

Питање бр. 8: Како се ликовно стваралаштво може развијати кроз пројектни 

приступ у предшколском васпитању и образовању? 

Васпитач 1: Може се развити уз прилагођене ликовне активности узрасту деце. Деци 

допустити да буду самостална, а у млађим узрастима пружити помоћ. Омогућити им 

да користе што више ликовног материјала... Често им нудити да сами изаберу како 

материјал тако и технику. 

Васпитач 2: Васпитач треба да омогући деци да у склопу сваког пројекта и актуелне 

теме коју обрађују буду и неке ликовне активности које ће тај пројекат употпунити. 

Што више да даје прилике деци да бирају којим техникама желе да раде и поштовати 

њихове изборе. Дати им потпуну слободу, али и пружити помоћ и подршку уколико им 

је потребна. И наравно, увек похвалити дечји рад и труд! 

Васпитач 3: Знајући да пројектни приступ дете ставља на прво место, стога тај 

принцип треба следити и кад је год могуће деци пружити ту могућност да изаберу 

технике и материјале за које су у том моменту заинтересовани, јер само тако могу 

истински да стварају, што и јесте суштина нових основа програма. 

Питање бр. 9: Какав је утицај средине на развој ликовног стваралаштва код деце? На 

који начин се огледа тај утицај? 
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Васпитач 1: Утицај средине, пре свега родитеља и породице је велики, јер пре свега 

њихова подршка нам је важна, а и помоћ око материјала. Увек су активни и вољни да 

дају предлог за неку активност. 

Васпитач 2: Ако је средина која окружује дете подстицајна, онда дечји развој може 

имати само напредак, у сваком аспекту. Пројектно планирање активно укључује 

родитеље у рад, што им омогућава да прате развој свог детета, али и да му помогну у 

истом. Уз сарадњу са васпитачима предлажу неке нове идеје, које васпитачи усвајају 

и у складу са могућностима примењују и остварују. 

Васпитач 3: Родитељи, као најближа дечја средина, имају и најбитнији утицај. 

Обезбеђују нам потребне материјале, а притом су активно укључени у наш рад што 

им обезбеђује да несметано прате развој свог детета. 

Питање бр. 10: Да ли децу треба ограничавати у (ликовном) стваралаштву? Зашто 

тако мислите? 

Васпитач 1: Не треба! Зато што им треба развијати друге способности кроз ликовно 

стваралаштво, као нпр. развијати сензорне активности користећи разне материјале, 

развијати фину моторику кроз кроз неке колаже, а најбитније је да деца покажу своје 

емоције кроз стваралаштво. 

Васпитач 2: Не треба их ограничавати, већ их треба подржати у ономе што желе и 

дозволити им да своју машту искористе на најбољи могући начин, јер као што је већ 

речено стваралаштво не утиче само на развој маште и креативности, већ оно има 

додира са свим аспектима дечјег развоја. Говор, фина и крупна моторика, уредност, 

спретност,... све су неке од ставки повезане са стваралаштвом. 

Васпитач 3: Не треба, јер деца кроз ликовно стваралаштво или уопште стваралаштво 

упознају себе и људе око себе, изражавају своје емоције, труде се и диве се свом труду 

уколико нешто ураде како треба. Стога њихова средина, пре свега васпитачи и 

родитељи треба да им буду ветар у леђа, свакодневна подршка и неопходна помоћ. 

 

На основу обављеног интервјуа са васпитачима и након анализе истог, долазимо 

до закључка да је пројектно планирање ту зарад детета и његове добробити, да дете и 

његова интересовања и потребе представљају основу свега, а да се васпитачи труде да 

омогуће детету да све своје потенцијале испоље на најбољи могући начин кроз разне 
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активности. Такође, исто мишљење имају по питању повезаности игре са стваралачким 

чином, јер како кажу „Игра је ауторска прерада стварности и чин замишљања 

искуства“, јер управо је она форма испољавања најзначајнијег стваралачког 

потенцијала људског бића. Васпитачи „у глас“ истичу значај ликовних активности за 

свеукупан дечји развој, сматрајући да утиче на све сфере развоја и омогућава детету 

испољавање креативних потенцијала. Околина, пре свега родитељи и васпитачи треба 

да буду константна подршка детету и ветар у леђа да раде праву ствар. Никада не смеју 

исмејавати дечје идеје, већ подржати их и омогућити њихово остваривање. Акценат 

стваљају на самосталност детета, али и пружање помоћи уколико је неопходна. 

Сагласни су да се стваралаштво код деце не сме ограничавати, јер то значи да му се 

ограничава и његов лични раст и развој, јер дете управо кроз стваралаштво расте и 

достиже своје максимуме. Мишљење васпитача је да је кључ у ослушкивању деце и 

њихових потреба и осећања, јер ћемо само на тај начин доћи до њихове суштине и 

спознаје њихове личности. 

Узимајући у обзир све смернице пројектног планирања, васпитачи деци 

свакодневно нуде разне материјале и технике, од којих деца стварају и на тај начин 

богате своје искуство. Сваки пројекат и актуелна тема за саставни део има и ликовне 

актвности које код деце буде посебну радост, јер деци је у природи да своје руке упосле 

на најразличитије начине. Темпере, оловка, фломастери, пластелин, глина, само су неке 

од техника које деца радо користе и не либе се руке да „упрљају“ зарад њиховог новог 

пројекта, зарад стварања нечега што њих представља. 

 

3. Чек листа (евиденциона листа) за анализу структуре  простора и 

материјала у радној соби вртића и  промене у пракси 

 

Чек листа се у истраживању користи када се жели установити стање неке 

васпитно-образовне појаве, процеса, догађаја, констатовати присутност одређеног 

својства значајног за васпитање и образовање, утврдити прихваћеност васпитне појаве 

и њеног вредносног обележја и сл (Мишковић, 2012:112).  

Следи приказ чек листе за анализу структуре и опремљености простора тј. радне 

собе вртића. 
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Табела 8 Чек листа: анализа структуре и опремљености простора тј. радне собе вртића. 

Ред. 

бр. 

ОПИС ДА НЕ 

1. Простор у радној соби је подељен на кутиће тј. 

центре интересовања. 

X  

2. Кутићи тј. центри интересовања  су јасно 

дефинисани тј. одвојени и преграђени. 

 X 

3. Васпитач може прегледно да види све кутиће 

(центре интересовања) у радној соби. 

X  

4. Простор је уређен тако да деца могу да раде 

појединачно или у малим групама. 

X  

5. У радној соби постоји кутак за ликовно 

стваралаштво. 

X  

6. Материјали и средства за рад у ликовном кутку су 

доступни деци и могу их узимати када пожеле. 

 X 

7. У радној соби постоји довољна количина 

материјала који деци дају могућност, слободу 

изражавања и подстичу децу да праве изборе. 

X  

8. У радној соби постоји простор за одлагање дечјих 

радова. 

X  

9. Панои (конструкције) са дечјим радовима се 

налази се у висини дечјих очију. 

X  

10. У стваралачком кутку је могућ рад са „прљавим 

материјалима“ (посебне подлоге за рад, заштитна 

одећа...). 

 X 

 

На основу анализе чек листе можемо увидети да је простор радне собе у вртићу 

подељен на центре интересовања, тј. кутиће. Те тако у радној соби постоји кутак 

кухиње, фризерски кутак, кутак библиотеке, ликовни кутак... Васпитач прегледно и 

јасно може да види све куткове, те тако може да посматра децу у својим активностима, 

али требало би куткове преградити нпр. ниским полицама, столовима или кутијма за 

материјале. Сам распоред куткова деци омогућава индивидуални рад, али и рад у пару 

или мањим групама који је специфичан за ликовне активности. Материјали, реквизити 

и средства за рад у ликовном кутку се налазе на месту (делу ормара) који није у висини 

дечјих очију, те им тако није на „дохват руке“. Кутак за ликовно стваралаштво је добро 

опремљен ликовним материјалима који деци омогућавају и пружају слободу 

изражавања. Васпитач дечје радове излаже на пано у радној соби, који се налази у 

висини дечјих очију. Простор у радној соби је организован тако да подстиче дечју 

радозналост, омогућава детету да истражује и да се осећа као да ту припрада. 

 

 



46 
 

                            
 

 
            Слика 1. Монтесори кутак                                 Слика 2. Конструкторски кутак 

 

 

 

Слика 3. Кутак библиотеке 

 

  

          Слика 4. Фризерски кутак                                                        Слика 5. Кутак кухиње 
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Слика 6. Ликовни кутак 

 

 

Промене у пракси 

 

Као што је речено, ликовни кутак, иако добро опремљен, се не налази на 

„погодном“ месту, из разлога што није у висини дечјих очију, па самим тим материјали 

и средства им нису на дохват руке, што им на неки начин онемогућава несметани развој 

ликовног стваралаштва. Стога, деца самостално не могу да се послуже материјалима, те 

им је у томе неопходна помоћ васпитача. Из тог разлога, ликовни кутак смо 

реконструисали, тачније преместили на погодније место, место које је деци доступније. 

Такође смо га обогатили и рециклажним материјалима попут чепова, крпица, корпица 

од папира и сл. Тако опремљен и на видном месту, постао је један од омиљених дечјих 

кутака, кутак који им омогућава да испоље све своје потенцијале и да уживају у 

ликовним активностима. 
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Слика 7. 

Полицу, која је првобитно била намењена превозним средствима, опремили смо у наш 

нови ликовни кутак. 

 

Слика 8. 
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Слике 9,10,11,12, и 13.   Нови ликовни кутак 
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4. Анализа приче о пројекту 

 

 Анализа садржаја спада у групу неометајућих техника. Она омогућава да се 

различите информације извлаче из оних аспеката садржаја које су њени аутори 

продуковали. Основна предност анализе садржаја је њена веома широка примењивост 

на најразличитије садржаје: било који писани материјал, слике, филмови итд 

(Мишковић, 2012:176). 

Приче о пројектима приказују различите ситуације у којима су се деца и одрасли 

нашли током реализације пројекта. На основу њих имамо прилику да видимо како је 

текло истраживање и учење. Као што кажу Крњаја и Бренеселовић у Пројектном 

приступу учењу „Приче о пројектима доприносе промовисању праксе засноване на 

вредностима Калеидоскопа и омогућавају да таква искуства делимо у професионалној и 

широј друштвеној заједници.“ (2017:142). 

 За причу о пројекту каже се да је она уствари ретроспектива развијања пројекта 

онако како га виде деца и васпитач. На основу анализе пројекта, посматрајући форму 

приче, можемо рећи да је у потпуности испоштована, те да прича има и неопходан 

наслов, уводни део, разраду, завршни део и запажање васпитача, као што је наведено у 

делу 3. Пројектни приступ у предшколском васпитању и образовањуовог рада. 

 

 Пројекат „Саобраћај“ 

Оријентациони назив теме/пројекта: Саобраћај 

Како је дошло до теме/пројекта: Слушајући дечји разговор о зими и зимским 

спортовима, споменули су путовања са родитељима, као и чиме су путовали и како је 

пут протекао. У наредним данима све више у причали о превозним средствима и 

путовањима, па је спонтано дошло до тога да тема наредног пројекта буде „Саобраћај“. 

Датум почетка: 01.02.2021. 

 

Извори сазнања за васпитача: 

 „Пажљивкова правила у саобраћају“, Агенција за безбедност саобраћаја РС 

 Интернет страница „Саобраћај за децу“ 

 Интернет страница „Певајмо са Сандром“ 

 Интернет странице са песмама за децу о саобраћају 
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Полазна идеја о активности и начини учешћа васпитача: 

 Оплемењивање радне собе новим кутком у који постављамо раскрсницу са 

семафором и превозним средствима попут аутомобила, камиона, кола хитне 

помоћи и сл; 

 Именовање превозних средстава уз помоћ картица, на којима се налазе 

фотографије истих; 

 Уз одговарајуће реквизите деци представљамо причу „Слон у аутобусу“ (Руб 

Роуз); 

 Причама „Тролејбус“ (Драган Лукић) и „Вожња по граду“ (Драган Лукић) 

утичемо на развој и богаћење дечјег речника; 

 Богаћење кутка библиотеке, усвајање стихова рецитација „Семафор“ (Ивица 

Вања Рорић) и „Саобраћај“ (Божана Ј) 

 Загонетке и питалице о превозним средствима; 

 У новом саобраћајном кутку понудићемо деци нову игру „Како се креће возило“ 

(релације напред-назад, горе-доле); 

 Пребројавање точкова на превозним средствима; 

 У радну собу уносимо меморијске картице и играмо нову игру „Шта видиш?“; 

 Кроз игру „Паркирај возило“ деца савладавају релације мало, средње и велико; 

 Ликовни кутак оплемењујемо рециклажним материјалима, различитим врстама 

кутија, дрвених штапића и организујемо разне ликовне активности (правимо 

семафор, превозна средства, остављамо трагове гума на хамер папиру...); 

 Организовање ликовне активности „Трагови“; 

 Богаћење музичког кутка новом клавијатуром, звечкама и удараљкама уз помоћ 

којих изводимо песме „Точкови аутобуса“, „Пут, пут, путујемо“ и многе друге; 

 Уношење реквизита за полигон „Раскрсница“. 

 

Потребни материјали и ресурси: 

 Сликовнице са темом „Саобраћаја“, апликације, меморијске картице, играчке 

превозна средства, рециклажни материјали (картон, дрвени штапићи, кутије...), 

колаж папир, реквизити неопходни за полигон (чуњеви, обручеви, тунел, 

струњаче...), темпере, четкице, лепак. 
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Учешће породице и других учесника: 

 Богаћење кутка библиотеке и доношење сликовница и књига на тему саобраћаја; 

 Богаћење ликовног кутка доношењем рециклажног материјала. 

Места у локалној заједници: / 

 

 Прича о теми/пројекту „Саобраћај“ 

Пратећи дечји разговор о зими, приметили смо да деца често спомињу путовања са 

родитељима, као и чиме су путовали и како је пут протекао. У наредним данима све 

више су причали о превозним средствима и путовањима, па је спонтано дошло до тога 

да тема нашег новог пројекта буде „Саобраћај“. Пројекат је трајао око пет недеља. 

Оплеменили смо радну собу новим кутком у који смо поставили раскрсницу са 

семафором и превозним средствима попут аутомобила, камиона, кола хитне помоћи, 

ватрогасних кола и сл. Деци се веома допао овај кутак, врло често су проводили време 

у њему опонашајући вожњу и звукове. Приликом боравка у овом кутку деца су се 

играла вожње аутобусом, па смо им стога понудили причу „Слон у аутобусу“ (Р. Роуз). 

Деца су радознало слушала причу о слону који се возио аутобусом да би стигао до зоо 

врта на ручак. Било им је интересантно како се тако велика животиња сместила у 

аутобус и да ли је то могуће. Уз одговарајуће реквизите који су пратили ток ове приче, 

постављали су питања о величини слона и аутобуса, те и сами пожелили да покушају да 

исту испричају. Прича је подстакла децу да размишљају о релацијама мало, велико и 

средње, али и пробудили њихову радозналост о осталим превозним средствима. 

Како бисмо проширили дечје знање о превозним средствима и саобраћају уопште, у 

радну собу смо унели апликације са поменутим мотивима. Деца су на захтев васпитача 

именовала или показивала одређени појам. 

У оквиру ове области наставили смо да причамо и препричавамо приче захваљујући 

којима су деца богатила свој речник и слободније се изражавала. То су приче попут 

„Тролејбуса“ и „Вожња по граду“ Драгана Лукића. Овим причама деца су 

употпуњавала своје знање о саобраћају и превозним средствима. У том духу, деци смо 

понудили и рецитације „Семафор“ (Ивица Вања Рорић) и „Собраћај“ (Божана Ј), које су 

им се веома свиделе, па су изразили жељу да науче стихове ове рецитације и често их 

спомињали у току игре превозним средствима. 

Оно што се деци изузетно допало у току овог пројекта јесу загонетке и питалице са 

темом саобраћаја и превозних средстава. Често смо их понављали, па су их деца 
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неретко постављали једни другима. То их је чинило задовољнима и будило њихову 

радозналост, па су често тражили нове загонетке и питалице. 

Деца су међусобно помагала једни другима, а они који су вештији подстицали су остале 

показујући им слике или играчке превозних средстава, да би дошли до правог одговора. 

Подстакнути разговором о саобраћају уз одговарајуће реквизите, на импровизованој 

раскрсници, понудили смо деци игру „Како се креће возило“. У овој игри предложили 

смо различите ситуације у којима би се неко возило могло наћи, а дечји задатак је био 

да покаже како се то возило креће: напред-назад, горе-доле. Допала им се ова игра уз 

коју су опонашали и звукове одређених возила и врло често самостално започињали 

игру „на раскрсници“. 

Посматрајући дечја интересовања и потребе, у простор смо унели меморијске картице 

на тему саобраћаја. На картицама су приказана превозна средства, као и добро и лоше 

понашање у саобраћају. Деца су изваличила картице и описивала шта виде на њима. 

Овом игром деца стичу навику да се изражавају пуном и смисленом реченицом, богате 

свој вокабулар и у складу са темом употпуњују слику о правилима понашања у 

саобраћају.  

Овакве игре су изазивале велико интересовање код деце и често су тражили да их 

понављамо, те смо им понудили нову игру „Паркирај возила“. Деца су уз помоћ 

васпитача у конструкторском кутку направила гаражу за возила. У току игре 

распоређивали су мала превозна средства у малу гаражу, возила средње величине у 

средњу гаражау, а највећа возила у велику гаражу. Кроз ову игру и њено понављање, 

сва деца су са успехом савладала релације мало, средње и велико. Гаража је остала у 

конструкторском кутку, па су се деца врло често враћала овој игри. 

Паркирајући превозна средства у гаражу, подстицали смо децу да броје точкове на 

превозним средствима које паркирају. Успешно су савладали пребројавање, а малом 

броју деце је била потребна подршка у овом задатку коју су пружала вештија деца и 

васпитач. 

У току пројекта ликовни кутак оплеменили смо новим рециклажним материјалима као 

што су картон, различите врсте мањих кутија, дрвени штапићи и сл. 

Предложили смо деци да направимо нову раскрсницу коју ћемо изложити у холу 

вртића. Деци се ова идеја веома допала и са задовољством су је прихватили. Уз 

подршку васпитача, направили су семафор од картона и колаж папира, а превозна 

средства од различитих кутија, којима смо уз подршку родитеља оплеменили 

стваралачки кутак. Деца су била поносна оним што су направили. Веома им се допало 
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што је рад заједнички и што је свако учествовао у реализацији ове идеје. Изразили су да 

желе да чећше раде групне радове уместо свако за себе. Раскрсницу смо изложили у 

холу вртића на опште задовољство деце и родитеља. 

Подстакнути дечјим одушевљењем за заједнички рад, предложили смо им да 

направимо аутобус од дрвених штапића у ком ће они бити путници. То је изазвало 

велику радозналост и надахнуло их да што пре започнемо израду овог аутобуса. 

Уживали су у слагању и лепљењу дрвених штапића, а највећу радост изазвале су 

њихове фотографије, које смо унапред израдили, а које смо потом залепили на место 

где су прозори аутобуса. Тако су деца била путници аутобуса, а то их је подстакло на 

смишљање различитих прича везаних за путовање у којима су они главни актери. 

Причали смо о томе ко би са ким волео да седи у аутобусу, а наш аутобус од штапића 

смо изложили у холу вртића. Потом је уследила израда возића са вагонима (где је свако 

дете имало свој вагон), затим прављење бродића. Што се тиче ликовних активности 

изузетну пажњу им је привукла, уједно и сензорно перцептивна активност, остављања 

отисака гума по белом хамер папиру. 

У музички кутак смо унели клавијатуру, као и различите звечке и удараљке. Овим 

инструментима пратили смо мелодију и ритам песама „Точкови аутобуса“ (Ранко 

Дамјановић), као и песму „Пут, пут, путујемо“ („Певај са Сандром“). Веома често смо 

понављали ове песме опонашајући вожњу аутобусом или возом, што се деци допало. 

Док су били у улози путника, деца су са успехом савладавала мелодију и речи ових 

песама и често их у игри певали. 

У радну собу смо унли реквизите за полигон који смо назвали у складу са темом 

„Раскрсница“, те су деца опонашала покретима вожњу и различита превозна средства, 

при чему су покретали и јачали све мишићне групе. 

Током реализације пројекта деца су показивала све већу самосталност у испуњавању 

задатака које смо им понудили. Врло често су предлагали веома креативне идеје које 

смо успевали да реализујемо захваљујући њиховој истрајности и радозналости. Што 

смо више одмицали са пројетком, задаци су били компликованији. То није спречавало 

децу да буду упорнии истрајни у ономе што раде. Велики број деце показао је велико 

самопоуздање при решавању проблема, али и спремност да помогну деци којој је 

слабије ишло. 

Код одређеног броја деце, приметили смо лошији изговор одређених гласова, па ћемо 

наставити да радимо на исправљању истих различитим језичким играма. 
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Пројекат смо прославили изложбом радова које смо реализовали у току пројекта. 

Објединили смо их направили раскрсницу у холу вртића, што је одушевило и 

подтсакло родитеље да обогате „раскрсницу“ новим играчкама превозних средстава, 

којима смо наком завршетка пројекта обогатили кутак саобраћаја. 

Прича о пројекту садржи и фотографије деце којима се документује реализована 

тема/пројекат. Приказане су фотографије из домена ликовног стваралаштва, те можемо 

видети на које начине је васпитач кроз пројекат „Саобраћај“ подржавао ликовно 

стваралаштво деце. 

 

 

Слике 14, 15 и 16. Остављање трагова гума превозних средстава на белом хамер папиру 
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Слике 17, 18 и 19. Ликовна техника – колаж и лепљење 

 

 

 

 Слике 20, 21 и 22.. Израда семафора за „раскрсницу“ (графитна оловка, тапкање темпере) 
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Слике 23 и 24.  Израда превозних средстава уз помоћ разних кутијица и колаж папира 

 

 

              Слика 25 и 26. Бродић од пластичног тањира 

 

 

                 Слике 27 и 28. Аутобус (рад у мањим групама) 
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Анализирајући причу о пројекту под називом „Саобраћај“ можемо видети да је 

васпитач ослушкивао децу, пратио њихове потребе и интересовања, те им на основу 

тога нудио различите активности. Активности су биле разнолике и задовољавале све 

сегменте дечјег развоја. Кроз игру деца су истраживала и учила, а васпитач их је 

„провокацијама“ подстицао на то. Усвојила су најважнија знања о саобраћају, 

правилима у саобраћају и превозним средствима. 

Васпитач је јасно приказао нит, тачније сам развој пројекта и смењивање 

активности, али и дечје реакције на исте. У пројекту су, може се констатовати, 

преовладавале активности везане за развој говора, где су деца кроз разне приче, 

рецитације, загонетке и питалице богатили свој речник, учили да се изражавају пуном и 

смисленом реченицом, неговали своју радозналост, али и у складу са самом темом 

употпуњавали слику о правилима понашања у саобраћају. 

Приметно је, кроз причу, да је васпитач велику пажњу посвећивао 

оплемењивању кутака, који су потом децу подстицали на истраживање. Те је тако кутак 

саобраћаја био најпосећенији, а игра „На раскрсници“ једна од омиљених. 

 С обзиром на тему рада, анализирано је и присуство ликовних и стваралачких 

активности, како кроз пројекат, тако и кроз причу о пројекту. У складу са темом 

пројекта, нису занемарене ликовне активности, али се не може ни рећи да их је прегршт 

било. Као што је у претходним деловима рада речено, сам ликовни кутак у радној соби 

није био у висини дечјих очију, па им самим тим ликовни материјали нису „запали“ за 

око. Међутим, васпитач се трудио да разним материјалима и средствима подстакне 

развој ликовног стваралаштва код деце, при том омогућавајући им слободу у 

изражавању. Заступљене су, како индивидуалне, тако и групне активности, за које су 

деца показала велико интересовање. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

 Ликовно стваралаштво има своју дугу традицију која је постала саставни део и 

савременог живота у кући и у предшколској установи. Повећани културни ниво 

друштвене средине у којој се васпитавају деца омогућава да се она упознају са светом 

лепог већ у раним узрастима, да се код њих створи сталан интерес за уметничким 

познавањем, као и да се значајно прошире оквири стваралачке иницијативе сваког 

детета (Каменов, Е., и сар., 1987:369). 

Како истиче Л. Н. Пантелејева (према: Каменов, Е., и сар. 1987:369) систем 

занимања у дечјем вртићу, повезан са сваралачки искоришћеним слободним временом 

у породици и вртићу представља подстицај за хармоничан развој детета, успостављање 

успешне емоционалне повезаности између деце и одраслих, као и претварање 

уметничког рада у прави „извор радости“ за њих. 

На основу обављеног истраживања, може се закључити колики је значај 

ликовног стваралаштва и уопште стваралаштва за дете, а да ускраћивање прилика за 

стваралачко изражавање и неодговарајући утицаји могу да имају трајно негативне 

последице за дете. Знамо да је дете активно биће и да се оно развија и учи управо кроз 

разнолике активности, које великим делом зависе од средине и услова који се за то 

обезбеде, поготово од одговарајућег окружења. За дете ликовни облик изражавања 

представља неки вид комуникације са средином, стога одрасли имају изванредан значај 

у најранијим периодима дечјег ликовног изражавања. 

Није важно само обезбедити материјале и оставити дете да ради и ствара, важна 

је и улога васпитача који на неки начин представља спону између детета и материјала и 

услова које дете има у вртићу (Каменов, Е., и сар., 1987:206). Да би дете у потпуности 

учествовало у процесу ликовног изражавања неопходна је и мотивација која обезбеђује 

иницијативу и самодисциплину, али и ангажује све дечје капацитете у креативном раду. 

Као важна ставка истиче се потреба да се деца што више ангажују у 

активностима обликовања материјала, јер ће то имати утицај на развој њиховог 

естетског сензибилитета, ликовног израза и стваралаштва. Такође, то доприноси 

стицању низа драгоцених особина личности детета, попут спретности, домишљености и 

сналажљивости. Као битна се истиче и сарадња са вршњацима и одраслима у 

остваривању пројеката који могу да буду дуготрајни и стално да се развијају, што све 



60 
 

тежи ка томе да се дете једног дана развије у свестрану, стваралачку и еманциповану 

личност. 

Сваки облик ликовног изражавања указује на неку идеју или перцепцију 

стварности која је вођена дечјом спознајом о свету који га окружује. Важно је да током 

реализације ликовних пројеката дете развија позитивну слику о себи, позитиван однос 

према ликовном раду, даразвија социјалне интеракције, радозналост и креативност.  

На дечје ликовно стваралаштво треба да гледамо као на потенцијал који има 

свако дете, али и да је то потенцијал који се неће и не може развити сам од себе, 

уколико се не обезбеде одговарајући подстицаји.  

Оно што се подвлачи као најбитније јесте важност ликовног стваралаштва за 

укупан дечји развој, како психички, тако и физички. Дечје изражавање у ликовним 

медијима има веома значајну улогу у васпитном и образовном процесу, јер даје 

могућност остваривања свих унутрашњих потенцијала, те се из тог разлога се истиче 

као важно прожимање учења стваралачким активностима и игром. 

Примена пројектног планирања у области предшколског васпитања и 

образовања нуди велике шансе и могућности да дете изрази своју креативност на 

најразличитије начине, да уз помоћ маште и слободе која му је дата ствара мала 

„уметничка“ дела, а „задатак“ васпитача је да га подржи и не спутава у том чину, већ да 

му буде ветар у леђа. Већина испитаних васпитача је истакла само позитивне стране 

пројектног планирања и позитивне могућности његове примене у пракси. Једногласно 

су се усагласили о томе да се стваралаштво не треба ограничавати, већ несебично 

подстицати из дана у дан, а на основу интервјуа са децом можемо да приметимо да су 

деца итекако склона стваралчким активностима. Битну улогу у развоју ликовног 

стваралаштва „игра“ и дечје окружење, тачније радна соба вртића у којој проводи већи 

део дана, стога треба да буде подстицајна и да „позива“ на стварање. 

Деловање специјално припремљеном средином у вртићу, васпитач делује 

индиректно на дечју активност избором и распоредом материјала и општом 

организацијом, захваљујући чему ће се деца у складу са својим могућностима и 

интересовањима релативно самостално бавити разноврсним ставаралачким 

активностима, које, пре свега, подразумевају деловање на физичку стварност, мењање 

те стварности, превазилажење и дистанцирање од појавног и датог, што чини једну од 

битних компонената креативног понашања (Каменов, Е., и сар. 1987:205). 
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ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1. Интервју за децу 

 

Питања: 

1. Да ли волиш да проводиш време у вртићу? 

2. Шта највише волиш да радиш у вртићу? 

3. Шта бисте још волели да имате у свом вртићу? 

4. Шта највише волиш да црташ? 

5. Да ли волиш да црташ у друштву? Ако волиш, са ким највише? 

6. Коме прво покажеш свој рад који урадиш (нацрташ) у вртићу? 

7. Шта волите да правите од пластелина, теста...? 

8. Када би ти васпитачица дала пуно белих папира шта би радио/ла са њима? 

 

 

Прилог 2. Интервју за васпитаче 

 

Питања: 

1. Гледајући са професионалне стране, које је Ваше мишљење о примени 

пројектног планирања у предшколском васпитањуи образовању? 

2. Шта су по Вама добре, а шта лоше стране пројектног планирања? 

3. Колики је значај игре у пројектном планирању и да ли по Вашем мишљењу 

постоји подударност у игрању и стваралачком чину? 

4. Колики је значај ликовног стваралаштва за дете и колико су у Вашем 

свакодневном раду заступљене активности из области ликовног стваралаштва? 

5. Да ли простор у Вашој радној соби подстиче децу на истраживање и стварање? 

Шта ћете предузети у вези са просторм како би се подстакле стваралачке 

активности деце? 

6. На који начин, Ви као васпитач, утичете на развој ликовног стваралаштва код 

деце? 

7. За које типове ликовних активности су деца највише заинтересована? 

8. Како се ликовно стваралаштво може развијати кроз пројектни приступ у 

предшколском васпитању и образовању? 

9. Какав је утицај средине на развој ликовног стваралаштва код деце? На који 

начин се огледа тај утицај? 

10. Да ли децу треба ограничавати у (ликовном) стваралаштву? Зашто тако 

мислите? 
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Прилог 3. Чек листа (евиденциона листа) за анализу структуре простора 

и материјала у радној соби вртића 

 

Ред. 

бр. 

ОПИС ДА НЕ 

1. Простор у радној соби је подељен на кутиће тј. 

центре интересовања. 

  

2. Кутићи тј. центри интересовања су јасно 

дефинисани тј. одвојени и преграђени. 

  

3. Васпитач може прегледно да види све кутиће 

(центре интересовања) у радној соби. 

  

4. Простор је уређен тако да деца могу да раде 

појединачно или у малим групама. 

  

5. У радној соби постоји кутак за ликовно 

стваралаштво. 

  

6. Материјали и средства за рад у ликовном кутку су 

доступни деци и могу их узимати када пожеле. 

  

7. У радној соби постоји довољна количина 

материјала који деци дају могућност, слободу 

изражавања и подстичу децу да праве изборе. 

  

8. У радној соби постоји простор за одлагање дечјих 

радова. 

  

9. Панои (конструкције) са дечјим радовима се 

налази се у висини дечјих очију. 

  

10. У стваралачком кутку је могућ рад са „прљавим 

материјалима“ (посебне подлоге за рад, заштитна 

одећа...). 

  

 

 


