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ИГРОВНЕ АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ У ВРТИЋУ КАО ЕЛЕМЕНТ 
ДЕЧЈЕ КУЛТУРЕ

Ивана М. Стаменковић Пантовић1

Сажетак: У  оквиру  рада  дат  је  кратак  приказ  развоја  представе 
одраслих о детету и дечјој  култури,  да би се надовезали на причу о њеној 
(не)зависности од културе одраслих, и уопштено, од културе у којој одрастају.  
Будући  да  су  игровне  активности  деце  најупечатљивији  елемент  њихове 
културе,  у  раду  ћемо  се  бавити  њиховом  анализом  са  циљем  разумевања 
начина на који деца одржавају сопствену културу и начина на који се њихова 
култура трансформише у реалном контексту. 

Теоријска  разматрања  поткрепљена  су  примерима  из  искуства 
стеченог активним посматрањем дечје игре и игровних активности у вртићу. 
Истраживање се одвијало у десет Крушевачких вртића, углавном у време које 
је предвиђено за слободну игру, а обухваћена су деца из различитих васпитних 
група (млађе, средње, старије и припремне), насумично изабраних. Као водич 
у  разговору  са  децом  и  васпитачима,  послужили  су  сегменти  упитника 
креираног за ОМЕП пројекат (Протокол за прикупљање традиционалних игара 
са правилима).

Анализа  дечјих  игара  и  игровних  активности  потврђује  резултате 
истраживања  бројних аутора  да  се  постојећа  култура  одраслих,  свесно  или 
несвесно, преноси са колена на колено у релацији одрасли - дете, али и да се,  
углавном спонтано и несвесно, преноси, одржава и трансформише у релацији 
дете - дете. Студије оваквог типа сматрају се релевантним за боље упознавање 
саме  деце,  њихових  међусобних  односа  и  вредности  које  гаје  у  оквиру 
сопствене културе, што може имплицирати промене у систему предшколских 
установа као посебног сегмента културе одраслих намењене деци.

Кључне речи: Дечја култура, дечја игра и игровне активности у вртићу
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Дечја култура  дуго  се није  издвајала од културе  одраслих,  пре 
свега што се деца нису издвајала као посебна друштвена група. Разлог 
томе лежао је у непостојању свести о специфичним разликама између 
одраслих и деце. У делу Векови детињства (Aries, 1989), у покушају да 
дочара читаоцима средњовековну европску културу и однос одраслих 
према деци, аутор наводи да су поједине активности, међу којима су 
забава и игра са елементима плеса, музике и драмским садржајима, али 
и игре на срећу, биле заједничке за све узрасте. Тек у 17. и 18. веку,  
поједине активности које се сматрају адекватним почињу да се одвајају 
од оних које се сматрају неприличним или чак штетним по децу, што је  
директна  последица  новог  доживљаја  детињства,  при  чему  се  деца 
посматрају као бића која су различита од одраслих (ибид).  Поједине 
активности, као што су игра и забава, али и друге творевине културе,  
као што су бајке, чак постепено почињу и да се губе из света одраслих 
и да се намењују искључиво деци. 

Брига о  васпитању деце  и њиховом психичком развоју постаје 
актуелна како у световним, тако и у научним круговима, при чему се 
јављају  различити  концепти  детињства,  различите  оријентације  у 
схватању природе детета,  његових могућности  и утицају  различитих 
фактора на његов развој. Представе о детету и детињству утицале су,  
затим,  на  изграђивање  културе  одраслих  која  је  намењена  посебно 
деци, почевши од гардеробе и хране, а затим и играчака, материјала и 
средстава за игру, књижевности за децу, музике за децу, позоришта за 
децу, дечјих емисија (едукативног или забавног карактера), филмова за 
децу и цртаних филмова. 

У развијеним друштвима данас, деци су преко медија, нарочито 
телевизије  и  интернета,  доступни  различити  садржаји,  па  се  може 
приметити не само да дечја култура не зависи од конкретне културе у 
којој  расту,  већ  и  да  се  поново  јављају  поједини  сегменти  који  су 
предмет  заједничког  интересовања  деце  и  одраслих,  међу којима  су 
бројне друштвене игре и компјутерске игрице. 

Упркос томе што затичу готово културно наслеђе, деца стварају и 
одржавају сопствену културу.  У дечјој култури спонтано настају и гаје 
се извесне вредности,  одређена правила и норме понашања, ритуали и 
обичаји  који  су  повезани  са  специфичним  инетресовањима  и 
занимањима деце различитих узраста. Из генерације у генерацију, деца 
у оквиру сопствене културе преносе различита искуства, међу којима 
су и познавање игара и њихових правила, као и начин игре и поделе 
улога у игри. 
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(НЕ)ЗАВИСНОСТ ИГРОВНИХ АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
УЗРАСТА ОД РЕАЛНОГ КОНТЕКСТА

Преплитање дечје културе и културе одраслих (нарочито са оним 
њеним сегментом који је  намењен деци),  данас производи читав низ 
чиниоца који имају утицаја  на игровне активности деце као посебан 
елемент њихове културе.

Будући да деца у најранијем узрасту немају изграђене сопствене 
вредности,  већ упијају и прихватају оно што им се нуди,  често се  у 
њиховим игровним активностима, поред опонашања одраслих у својој 
непосредној средини, може приметити и велики утицај медија, цртаних 
филмова, реклама, видео игара, али и филмова, серија и емисија који 
нису предвиђени за децу.  Поједини покушаји цензурисања одређених 
садржаја на телевизији и интернету,  мада не баш по свим потребним 
критеријумима, често не остављају траг у свести одраслих, па самим 
тим  ретко  и  користе  могућност  контролисања  њихове  доступности 
деци. И не само то, у неким ситуацијама може се приметити и да сами 
васпитачи прећутно одобравају, или чак подржавају и подстичу игру са 
непримереним елементима.

Пример  1:  Васпитачица  је  предложила  деци  следеће:  „´Ајмо  
сада да се играмо >>Grand show>>“! 

Као веома важан чинилац који утиче на игровне активности деце 
у вртићу, издваја се и организација саме установе од стране одраслих, 
почевши од простора и материјала који су предвиђени за едукативне 
сврхе.  Игра  и игровне активности се често  спутавају и  ограничавају 
тиме што су дозвољени само у соби са специјализованим кутићима (у 
којима  су  углавном  понуђене  индустријски  прављене  играчке, 
материјали и средства за игру), групној соби и дворишту вртића, али не 
и у ходницима и просторијама као што су купатило и кухиња. Такође 
их ограничава и дневни распоред активности (режим дана) по коме је 
тачно предвиђено време за слободну игру деце, што повлачи за собом 
да се игра не дозвољава и у време предвиђено за усмерене активности 
или у време предвиђено за ручак, поподневни одмор или шетњу. 

На дечје игре и игровне активности,  посредно или непосредно, 
утичу  и  одређене  специфичности  у  начину  живота  сваке  поједине 
васпитне  групе.  Наиме,  сваки  васпитач  негује  различиту  васпитну 
праксу, почевши од специфичних васпитних поступака до различитих 
реакција на поступке и понашање деце. Игровне активности, нарочито 
оне које су,  по мишљењу васпитача, непримерене, понекада бивају и 
кажњаване. 
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Пример 2: Васпитачица је дечака који је, изашавши из купатила,  
без панталона почео да игра пред осталом децом, провела кроз цео  
вртић, како каже „да га сви виде“.

Међусобни  односи,  обичаји  који  се  гаје  (као  што  је  обичај 
(не)слушања  музике  у  време  предвиђено  за  слободну  игру), 
имплицитна и експлицитна правила (као што је (не)дозвољено трчање у 
соби),  степен  уплитања  васпитача  у  дечју  игру,  одражавају  се  и  на 
степен  слободе  и  самосталности  деце  при  избору  врсте,  садржаја  и 
начина игре у вртићу. 

Но,  упркос  великом  утицају  културе  која  се  гаји  у  друштву 
генерално,  или  у  ужој  заједници  (вртићу  и  појединим  васпитним 
групама),  игре и игровне активности деце имају и своју аутономију, 
која  се  огледа  у  неконвенционалном  и  слободном  понашању.  Деца 
заправо  могу  одржавати  и  гајити  поједине  елементе  или  садржаје 
културе одраслих у непромењеном облику, али се такође може десити и 
да  задржавају  само одређене,  њима занимљиве  сегменте,  док остале 
могу  мењати  и  трансформисати.  Прерађујући  културно  наслеђе  и 
стварајући заједничка значења, деца одржавају сопствену културу.

Према  мишљењу  Мирјане  Дуран,  игра  „...као  део  дечје 
субкултуре носи поруке о начину одрастања и детињству које није само 
подручје  социјализације  и учења  од  стране  одраслих,  већ аутономна 
социо-културна реалност са својом властитом традицијом, структуром 
и  функцијама,  у  којој  се  деца  јављају  као  самосвесни,  активни 
субјекти.“ (Дуран, 2003: 23)

Пример 3:  Дечак се игра са пластичним квадром, који за њега  
представља камион и кога  „вози“ по целој  соби у круг.  На поду је  
стајала и индустријски направљена играчка -  камион,  међутим,  он  
није обраћао пажњу на њу. Помисливши да није у његовом видокругу,  
неприметно сам одгурнула камион до њега, он је само на тренутак  
погледао  понуђену  играчку,  а  онда  наставио  игру  са  својим  
„камионом“. 

Јасно се може уочити зависност игре од културе одраслих (дечак 
је  преузео  радњу из  реалног  контекста),  али и  њена  независност,  с 
друге стране (дечак није прихватио понуђено средство за игру, већ је 
користио други објекат).

Поједине  игровне  активности,  међу  којима  су  и  игре  са 
правилима  и  са  готовим обрасцима понашања,  али и  дечје  песмице, 
стихове и пљескање руку уз  риме,  деца затичу у готовој  форми, али 
такође  стварају и нове  форме.  У оквиру сопствене  културе,  деца их 
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могу одржавати у стандардним, оригиналним верзијама, међутим, може 
се десити и да се сећају напамет само појединих елемената и да,  по 
узору  на  њих,  стварају  различите  иновације и  импровизације  у 
зависности  од  сопствених  перцепција,  претходног  искустава, 
склоности,  креативности,  али  и  мотива, сопственог  нахођења, 
тренутног расположења, стања и осећања. 

Пример 4: Занимљива мутација назива две традиционалне игре -  
игру „Ледени чича“ зову „Залеђена баба“, док игру „Шарена јаја“ зову  
„Кувано јаје“.

Приметно је да  деца данас гаје узак репертоар традиционалних 
игара у оквиру сопствене културе  - они самоиницијативно започињу 
свега пар игара, као што су „Жмурке“, „Јурке“, „Шуге“, „Ледени чича“ 
и  „Шарена  јаја“.  Разбрајалице,  некада  уобичајени  почетак 
традиционалне  игре  са  правилима,  нисам  приметила  ни  у  једној 
васпитној групи. 

Пример 5: Студент Високе школе за Васпитаче имао је задатак  
да током професионалне праксе у вртићу организује са децом игровну  
активност која развија моторику, а да буде и едукативног карактера.  

Деца су  у  кругу  и  уз  песму  заједно  са  студентом  опонашају  
кретање разних животиња, које на крају треба да побегну од ловца.  
Након  што  се  активност  завршила,  једна  девојчица  предлаже  
групици:  „Хајде  да  се  играмо  једну  игру!“(као  да  предлаже нешто  
сасвим ново) и почиње да пева само почетак пређашње песме: „Ловац  
иде  кроз  шумицу,  ла  ла  ла  ла  ла!“,  при  чему  се  врти  у  круг  са  
раширеним рукама, а онда скаче само на једној нози (ни један такав  
елемент кретања није био присутан у пређашњој активности).  Две  
девојчице  почињу  да  имитирају  њене  покрете,  али  без  певања,  а  
остали, као да им се није обратила, одлазе на другу страну.

Код девојчице се јавила слободна прерада понашања, која није 
имала  ништа  заједничко  са  претходном  активношћу,  сем  почетка 
песме, и та импровизација прерасла је у заједничку игру.

У играма са правилима, које деца усвајају у већ готовом облику 
од  одраслих  или  старије  деце,  начин  понашања  играча  регулисан 
експлицитним,  конвенционалним  правилима  или  извесним 
универзалним  обрасцима  понашања,  може  бити  промењен 
привременим  споразумом.  Може  се  десити  и  да  ти  привремени 
споразуми о начину понашања опстају у дужем периоду,  ако их деца 
сматрају  погоднијим  (рецимо  због  недовољне  спретности  или 
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спољашњих  услова),  и  да  тако  прерасту  у  нове  шеме  понашања, 
односно, нове варијанте одређене игре са правилима.

Пример 6: Група деце игра жмурке на тераси вртића. Пошто су  
услови такви да немају где да се сакрију, они се играју тако што се  
држе извесних правила игре „Жмурке“ (да један жмури и броји, да се  
такмиче  до  места  на  ком  се  жмурило,  да  онај  чије  је  име  прво  
изговорено жмури следећи), али се остатак игре своди на елементе  
игре „Јурке“ (онај који је жмурио јури остале играче, додирне их и  
дотрчи пре осталих до места до ког је жмурио да би ту изговорио  
њихово име. 

Занимљиво је било и то да је пар њих спонтано започело нову 
варијанту игре, а онда су се, исто тако спонтано, укључивала и друга 
деца, без икаквог договора о правилима. 

ПРЕПЛИТАЊЕ ИМАГИНАЦИЈЕ И СТВАРНОСТИ

Sutton-Smith (Sutton-Smith, 1989) је приметио да, издвајање деце 
из  свакодневне  животне  делатности  и  називање  већине  дечјих 
активности игром, утиче на то да и сама деца користе објашњења „само 
се правим“, или „играм се“ за своје активности. 

Игра је,  без  обзира  на  присуство  имагинације,  увек  у 
систематском  односу  са  свакодневним  искуством  и  стварношћу 
(спољашњом и  унутрашњом).  Дете  је  у  игри слободно,  јер  одређује 
своје  поступке  полазећи  од  сопствене  личности,  слободно  изражава 
потиснуте и узнемиравајуће емоције и фантазије, задовољава скривене 
жеље, и без стварних последица изводи акције које у реалном животу 
нису дозвољене зато што могу повредити друге или њега самог. Оно по 
својој вољи ствара имагинарни свет у коме владају посебна правила и у 
коме речи, гестови и радње имају субјективно значење. С друге стране, 
та слобода ограничена је правилима игре, одређеним смислом радњи, 
значењем ствари, социјалном интеракцијом, неочекиваним догађајима, 
али и темпераментима, расположењима и импулсима самих играча.

Будући  да  деца  врло  често  имају  потребу да  се  понашају  као 
одрасли, али их у томе спутавају њихове реалне могућности и вештине, 
они ту потребу задовољавају тако што у игри укидају услове реалних 
делатности. Према мишљењу Виготског (Виготски, 1971), дечја игра се 
и јавља као имагинарна реализација нереализованих жеља и потреба. 
Играњем различитих улога, дете, као и глумац на сцени, покушава да 
побегне од себе у туђи лик, а ипак, све што ради, оно ради на основу 
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сопствене перцепције и из себе, па у том процесу и сазнаје ко је и шта 
све може.

Односи  између  стварности,  реалног  животног  искуства  и 
практичне делатности, с једне стране, и нереалног, имагинарног света у 
игровним активностима,  с  друге  стране,  веома  су  комплексни. Деца 
преузимају предмете, радње, обрасце понашања, говор, улоге, односе и 
правила  из  реалног  контекста,  али  их  прилагођавају  свом  нивоу 
мишљења, личном доживљају и властитим способностима, разлажу их, 
комбинују, стављају у различите контексте и самим тим их не изводе на 
потпуно  истоветан  начин  као  у  стварности.  Игра  се  разликује  од 
практичне делатности, и зато што се интересовање усмерава на акцију, 
а  не  на  циљ.  Као  што  каже  Hakkarainen  (Hakkarainen,  1999:  235,  у 
Engestrom и сар.): „Игра укључује реалне акције са реалним објектима и 
реалним  операцијама,  али  операције  су  спроведене  у  имагинарној 
ситуацији.“ 

Деца често подражавају животне делатности у игри, али тако што 
произвољно мењају природне услове, односно, праве објекте и акције 
замењују другим објектима и симболичким акцијама. Дакле, животна 
делатност  бива  прерађена  самим  тим  што  се  одваја  од  реалног 
контекста  и  преноси  у  имагинару  ситуацију,  у  којој  предмети  и 
делатности који се јављају „значе“ оно што нису.

Пример 7: Три девојчице спремају храну у дворишту вртића, али  
материјали које су користиле значили су нешто сасвим друго – земља је  
представљала фил за слане палачинке, кутијице од шумећих таблета су  
замењивале  посуде,  дрвце  је  било  миксер,  листови  боквице  су  
представљали палачинке, клупа је била „радна површина“ и шпорет, а  
испод клупе се налазио фрижидер. Затим прилазе још једна девојчица и  
дечак  и,  како  би  били  примљени  у  игру,  почињу  да  сакупљају  ситне  
каменчиће, који су представљали извесни додатак филу.  Занимљиво је 
било и стварање заједничких значења, нарочито када су донели да нас  
послуже „палачинкама“. На предлог да би можда требало да се дода  
још мало соли, обе девојчице узимају „палачинке“, враћају се до радне  
површине и хватају се једна за једну, а друга за другу кутију од шумећих  
таблета (пређашње посуде сада су представљале солире). Иако су обе  
кутије  биле  истоветне  по  изгледу,  облику  и  боји,  једна  девојчица се  
обраћа другој:  „Није ти то со,  ово је!“ (показујући другу кутију  у  
својо руци), друга пристаје на то, враћа посуду на радну површину,  
чека да прва заврши и узима „со“ како би зачинила своју палачинку. 

Оне су,  дакле, развиле заједничка значења која су их водила у 
самој игри.
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Животна делатност може бити прерађена у игри и под утицајем 
одређених  спољашњих  променљивих  фактора,  као  што  су 
непредвидива  дејства  случаја, опасност,  али  и  физичка  способност, 
сналажљивост  и  лукавост  играча.  На  тај  начин  се  игра  одваја  од 
практичне делатности, и поприма властите облике. 

Пример  8:  Три  девојчице  се  играју  у  кутку  фризера.  Две  су  
фризерке,  а  трећа  предлаже  да  јој  уплету  кику.  Девојчице  су  
покушавале  да  преплићу  праменове  косе,  али  пошто  им,  због  
недовољне спретности, није успело да их уплету, једна од њих је само  
уврнула косу пар пута у  једну  страну  и  изговорила:  „То ти је  сад  
најновија кика“, што друге две прихватају и почињу да опонашају.

Иако је у дечјим игровним активностима присутна машта,  њих 
понекад  одликује  и  конзервативност,  рутинско  понављање  и 
ритуализација. 

Пример 9: Деца су се играла тако што су замислила да су на  
излету. Цела игра састојала се у томе што су симулирали сипање и  
испијање  пића.  Један  дечак  је  сипао  замишљено  пиће  у  пластичне  
чашице, а остали су „испијали“ у ходу и враћала се по наредно. 

Чак  и  ова  рутинска  радња  причињавала  им  је  велико 
задовољство.

ИГРА ИЛИ НЕ

Дечје  понашање,  као  у  осталом и  понашање свих људи,  често 
карактерише непредвидивост  и  својевоља.  У дечјем понашању може 
доћи до изражаја  како послушна, невина, чедна, рационална природа, 
тако и  дивља, манипулативна, побуњеничка, афективна, ирационална, 
инстинктивна  природа.  Та  природа  се  може  уочити  и  у  игровним 
активностима деце, у којима се могу пробудити и сексуални инстикти и 
у  којима  поједине  неплемените  особине,  као  што  су  склоности  ка 
лукавости и ругању и жеља за влашћу, могу прерасти у конкуренције 
које кулминирају сукобима. 

У  неким  тренуцима  се  чак  не  може  ни  разазнати  да  ли  је 
понашање које се јавило код деце представљало искључиво опонашање 
одраслих  или  је  то  понашање  било  комбинација  опонашања  и 
природних инстинката  деце  (нарочито приликом сексуалних  игара  и 
онаније).
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Пример 10: Једна девојчица је, после трчања по соби са осталом  
децом, легла на под да се одмори. Затим јој прилази друга девојчица,  
која леже преко ње и почиње да се покреће горе– доле, али је ова убрзо  
прекида тако што је гура од себе. 

Пример 11:  Васпитачи су у неформалним разговорима открили  
да  поједина  деца,  нарочито  пред  поподневни  одмор  у  вртићу,  
практикују онанију.

У  игровним  активностима  деце,  поред  радости  и  осећања 
задовољства,  могу  се јавити  и  туга,  напетост,  бес,  агресија,  завист, 
пожуда, и то нарочито у оним облицима који су повезани са лукавством 
и  преваром  (као  што су стратегијске  игре),  али  и  са  ирационалним, 
импулсивним  и  случајним  понашањем,  као  што  је  задиркивање  или 
неке друге „враголије“.  Задиркивања, застрашивања, практичне шале, 
побуне,  заседе,  вербалне  расправе,  преваре  и  лукавства  могу  чак 
спонтано прерасти и у игровну активност.

Пример 12: Два дечака су се играла тако што су носила корпу са  
играчкама, један је био напред, а други позади и тако су ишли у круг.  
Затим им је пришао трећи дечак и покушао да се ухвати за корпу, али  
му ова двојица нису дозволила. Он љутито одлази испод стола, убрзо  
узима пластичну пеглу, поставља је као замку на предвиђену путању  
два дечака и брзо се опет сакрива испод стола. Два дечака обилазе  
пеглу, а он устаје и помера је за онолико за колико су је обишли и са  
злочестим погледом и смешком посматра шта ће се десити даље.

Рекло би  се,  по  његовом  задовољству,  да  је  ово  враголасто 
понашање представљало за њега игру са двојицом дечака.

Пример 13: Два дечака почела су се отимати око гумене змије.  
Отимање је пратило осећање беса, један је вукао змију на једну, други  
на другу страну, повремено се вртећи у круг. У окретању се изненада  
јавио  смех  и  тако  је  спонтано  настала  игра  (налик  симулирању  
вртешке). Спонтано су се прикључивала и друга деца, хватала се или  
за тело змије или за одело два дечака и тако се вртели сви заједно, уз  
неизмерно задовољство.

Пример 14: Један дечак ми је пришао, уштипнуо ме за руку и  
затим  побегао,  а  убрзо  су  му  се  придружила  још  двојица  која  су  
понављала исту радњу. 

Задиркивање је било праћено смехом и неосетно је прерасло у 
игру,  у  којој  је,  чини ми се,  био главни извор забаве да се  што пре 
побегне и сакрије, а онда поново, уз прикрадање и уштипне.
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Разиграни  идиосинкретички  садржај  (као  што  је  бекство  од 
несташлука) може прерасти у игру, али се, по мишљењу McDowell– а 
(McDowell,  у  Sutton-Smith и сар.,  1995), ипак не задржава као нешто 
што деца гаје у својој култури, чак и када се ритуализује кроз игру. 

ЈАВЉАЊЕ ИГРЕ И РИТУАЛИЗАЦИЈА

У свакој васпитној групи углавном постоји једно дете или мала 
групица  њих  који  доминирају.  Они  углавном  предлажу  игре  и  деле 
улоге играчима, или, пак,  спонтано започињу игру,  а онда се, такође 
спонтано, укључују и друга деца. Понекад се дешава да се сви заједно 
договарају око правила игре и поделе улога, али је занимљиво да ипак 
крајњу одлуку доносе они доминантнији. 

Проучавајући  понашање  деце  предшколског  узраста  у  игри, 
Meckley (Meckley, 1994. према Sutton-Smith ет ал., 1995) запажа да међу 
предшколском  децом  постоје  две  скоро  неприметне  фазе  –  јављање 
игре и ритуализација:  Иновативна деца би измислила одређену игру, 
која  би  се  затим  ритуализовала  тако  да  и  остала  деца,  чак  и  они 
појединци који немају тоталну представу о томе шта се дешава, могу да 
учествују  или  да  је  наставе  опонашајући  их.  Тако  би  игре  које  су 
покренула иновативна деца, постале традиција за сву децу у групи, јер 
би у великој мери понављали начин на који је то учињено раније. 

Пример 15: Три девојчице и један дечак започели су игру по узору  
на цртани филм „Винкс“. У игри су се јасно могле назначити две улоге  
–  улога  добрих  вила и  улога  разних  немани.  Спонтано су  се  у  игру  
укључивала и друга деца, без питања о правилима игре, једноставно  
би опонашањем ушла у улогу и радила што и остали. И у групи „вила“  
и у групи „немани“ су се јасно назирале вође – девојчица и дечак са  
иновативним  идејама,  коју  су  остала  деца  опонашала.  Када  би  се  
девојчица  попела  на  столицу  и  одатле  „бацала  чини“  одређеним  
покретима  руку  и  уз  испуштање  разних  звукова  
(„Шшшшшшшшшшшш!“, „Хуууууу!“, „Фијуууууу!“), то би радила и  
друга деца. Када би дечак кренуо из заседе (која би се налазила испод  
стола или столице) у други део собе, сви би кренули за њим. Када би  
напао  виле,  то  би  радили  и  други,  а  виле  би  узвраћале  поновним  
„бацањем  чини“.  Један  дечак  је  хтео  да  изађе  из  игре,  али  му  
девојчица (једна од оних које су започели игру) није дозволила речима:  
„Не можеш сад, ја сам те зачарала и заледила сам те“. 

Играјући се један крај другог или ступајући у интеракцију, деца 
заправо уче једна другу одређеним играма, тако што опонашају једни 
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друге, размењују информације и развијају заједничка значења (Sutton-
Smith, 1989).

Пример 16:  Један дечак седи у  пластичној  корпи за играчке  и  
симулира вожњу аутомобила.  Други му прилази, кратко га посматра,  
а затим одлази до друге корпе, избацује играчке из ње, ставља је поред  
свог друга и почиње да опонаша исту радњу. Затим први дечак окреће  
имагинарни волан да удари „кола“ другог дечака који убрзо чини исто  
то.  Потом  следи  договор  о  трци  „аутомобилима“  и  тако  је  
понављање и копирање радњи (скретање на кривинама уз нагиб тела)  
прерасло у узајамну игру. 

Пример  17:  Две  девојчице  играју  се  са  дрвеним  коцкама  
различитих боја и величина, тако што од њих праве намештај за собу  
(кревет, телевизор, сто, столицу за бебе, креветац). Једна би ставила  
„телевизор“ на „полицу“,  па  би  друга  касније  нашла боље решење:  
„Ево, може да буде већи телевизор, само нам треба још већа полица“.  
Затим би се друга јавила са новом идејом: „А да ставимо овде кревет  
за  маму  и  тату,  а  овде  да  буде  кревет  за  бебу“  (помера  их  са  
претходног места). 

Девојчице су  узајамно  прихватале  предлоге  и  у  потпуности 
сарађивале, развијајући заједничка значења.

Занимљиво је да се код деце јављају и игре које на први поглед 
могу личити на групне игре, међутим, свако дете би се играло само за 
себе, на тренутке опонашајући оно што неко друго дете чини и само 
повремено ступајући у интеракцију са осталом децом у групи.

Пример 18: Четири дечака, наизглед заједно, праве замак од коцки  
тако што сваки од њих самостално гради по један зид на свој начин, без  
договора где ће се шта налазити. Игра све време тече без разговора, све  
до тренутка када се не сретну на истом делу зида (углу замка), када се  
јавља проблем - коју коцку ставити, где ће бити прозори и врата. Један  
дечак  обраћа  се  другом:  „Не  можеш  то  ту,  ту  иде  прозор“,  други  
наставља да ставља своју коцку где је желео, а први му опет наглашава:  
„Али то треба да се стави онде (показује зид трећег дечака), „а овде иде  
ова“ (узима са трећег зида једну коцку и ставља је). Убрзо се враћа трећи  
дечак, који доноси још коцки и наставља да их ређа по својој замисли, не  
приметивши да му недостаје „део зида“.

Занимљиво је било и то да,  поред тога што нису сарађивали у 
пуној мери, ови дечаци нису дозвољавали другој  деци да учествују у 
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игри, а нарочито бурно су реаговали када им је пришла једна девојчица, 
желећи да се игра са њима: „Склони се, ти не знаш како се то ради!“ 
(гурајући је од замка). 

Поједине  игровне  активности  се  у  вртићу  могу  извесно  време 
одржавати и гајити као елемент дечје културе, али се исто тако може 
десити и да их деца запоставе уколико их заинтригира нешто сасвим 
ново,  или  се  може  десити  да  ишчезну  када  деца  постану  зрелија, 
односно  пређу  у  старију  васпитну  групу.  Њихова  постојаност  и 
одржавање у оквиру дечје културе, сасвим су неизвесни.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Приметно је  да  култура  коју (не)свесно и  (не)намрено нудимо 
деци  оставља  јак  печат  на  њихову  субкултуру,  па  самим  тим  и  на 
њихове  игролике  активности.  Приметно  је  и  да  наше  друштво  губи 
праве вредности, па су неприкладни садржаји присутни чак и у оном 
сегменту кулуре одраслих намењене деци и да генерално постоји врло 
мало  адекватног  садржаја  за  децу,  нарочито  едукативних  емисија  и 
цртаних  филмова  без  насиља.  Самим  тим,  указује  се  потреба  за 
непрестаним преиспитивањем вредности које се гаје у оквиру културе 
једног друштва,  али и потреба да сваки појединац преиспитује личне 
(имплицитне) вредности и ставове. 

Када би непрестано имали у виду да деца испитују свет око себе 
на  својствен  начин,  користећи  се  свим  расположивим  средствима, 
нарочито  оним  што  затичу  као  културно  наслеђе,  и  руководећи  се 
природним  инстинктима,  при  чему  често  немају  развијену  вештину 
контроле  емоција  и  сходно  томе,  свог  понашања,  што  је 
карактеристично за већину одраслих, могли би их прихватити као бића 
која имају специфичности у односу на нас одрасле, а опет слична нама. 
Када би непрестано имали на уму дечју перцепцију света као загонетке,  
њихово изненађење за сваку нову ситницу и начине којима откривају 
свет,  можда би и сами добили нове идеје  о могућности  стваралачке 
организације васпитно-образовног рада у предшколским установама, у 
којима би учење претворили у занимљив начин откривања света кроз 
игру.  Када  би  више  обратили  пажњу  на  непресушни  извор 
изненађујућих дечјих идеја, свакако би и сами могли добити нове идеје 
о начину за очување и даљи развој  стваралачких потенцијала детета. 
Када  би  полазили  од  дечје  потребе,  не  само  за  интеракцијом  са 
другима,  већ  и  од  потребе  да  буду  сама  са  собом,  заклоњена  од 
јавности,  препуштена  интимним  потребама,  осећањима  и  мислима, 
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могли би причати о пружању довољно могућности  за  игру.  Када би 
мало више обратили пажњу на слободну игру деце, можда би и сами 
више неговали дете у себи и на тај начин уграђивали поједине елементе 
игре у све активности, међу којима је и учење. Када би више обраћали 
пажњу на богатство спонтане културе деце, можда би пронашли нове 
начине постепеног увођења деце у културу шире друштвене заједнице, 
омогућујући  им  различите  доживљаје  и  прилике  да  стекну  нова 
искуства  и  знања  кроз  саму  игру.  Тек  тада  би  могли  говорити  о 
васпитању  и  образовању  које  полази  од  детета,  његове  природе, 
потреба и интересовања. 
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CHILDERN′S  PLAY ACTIVITIES IN A PERSHOOL 
INSTITUTION AS ELEMENTS OF CHILDERN′S

Summary: Тhis paper contribute a brief overview of development of adult 
perception of child and children's  culture, to be followed up on a story about its 
(in)dependency of the adult’s culture, and generally, the culture in wich they grow 
up. Since children's play activities are the most striking element of their culture, this 
paper  will  deal  with  their  analysis  with  the  aim of  understanding  how children 
maintain their own culture and the ways in which their culture is transformed into a 
real  context.  Theoretical  considerations  are  supported  by  examples  from  the 
experience  acquired  by  active  observing  children's  play  and  play  activities  in 
preschool. The study was conducted in ten kindergartens in Kruševac, mainly in the 
time provided for  free  play activities,  and included children  were  from different 
educational  groups  (younger,  middle,  senior  and  preschool),  randomly  selected. 
Segments  of  the  questionnaire  designed  for  OMEP  Project  (Protocol  for  the 
collection of traditional rule games) served as a guide in conversation with children 
and teachers. Analysis of children's games and play activities confirmes numerous 
research findings that the existing culture of adult is, consciously or unconsciously, 
transferred  from generation  to  generation in  relation adult  -  to -  child,  but  it  is,  
mostly spontaneously and unconsciously, transferred, maintained and transformed in 
relation child - to- child. Studies of this type are considered to be relevant for better  
understanding  of  children  themselves,  their  relationships  and  values  that  foster 
within their own culture, which all can imply changes in the preschool as a specific 
segment of the adults culture aimed for children.

Key  terms: children's culture,  children’s  play  and  play  activities  in 
preschool
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