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НАСТАВА ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА  

И САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ 
 

Сажетак: Електронски медији у свакодневном животу младих, осим 

забаве, могу имати и важну улогу у образовању. Уколико их на прави начин не 
приближимо генерацијама које долазе, они озбиљно прете да умање вредност 

књиге, обесмисле значај учења, важност читања и писања, вештина које су 
упркос свему неопходне и у 21. веку. С друге стране, озбиљни проблеми са 

којима се учитељ као реализатор наставе почетног читања и писања среће 

обавезују на трагање за новим методичким решењима. 
Имајући у виду да млади данас одрастају уз медије који подразумевају 

динамику, визуелност, аудитивност, манипулативност, речју мултифункцио-

налност, неопходно је то искористити у циљу осавремењавања наставе 
почетног читања и писања и јачања мотивације за даље учење. 

У раду ће, на одабраним примерима, бити показане могућности које 
пружа употреба електронског буквара и интерактивних игара у процесу опи-

смењавања ученика првог разреда како би у форми игре успешно савладали 

технику читања и писања и тиме обезбедили добру основу за даље 
(само)образовање. 

 

Кључне речи: настава почетног читања и писања, савремени меди-
ји, ученик, игра, (само)образовање. 

 

 

Увод 

Учење у школи започиње учењем читања и писања, па самим тим 

и настава почетног читања и писања има посебно место. Медијум, односно 

порука, знање, које је некада преношено искључиво усменим путем, 

касније сликом, писаном речју, а данас и звуком, покретом или најчешће 

њиховом комбинацијом, намеће потребу медијске писмености појединца. 

Притом никако не треба умањивати вредност језичке и читалачке компе-

тентности. Обликом и начином саопштавања поруке значајно утичемо на 

примаоца, јер путеви преношења, односно сазнавања, одређују њен садр-

жај, смисао и значај. Да би појединац био компетентан за употребу савре-
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мених информационих технологија, неопходно је, између осталог, да посе-

дује вештину читања и писања, што опет указује на важност ових способ-

ности и у 21. веку.  

Пре појаве савремене информационе технологије читање и писање 

као почетни кораци описмењавања и школског учења били су основа орга-

низованог процеса образовања. Савладавање ових сложених вештина које 

подразумевају изразити мисаони напор ученика првог разреда често је 

било праћено муком, непријатностима и неуспесима. Трагање за знањем у 

прошлости није увек, или бар не у свим фазама, било повезано са сигурно-

шћу налажења и осећањем среће и лакоће постојања, што прати данашње 

претраживање садржаја на интернету или сазнавање и учење применом 

многих програмских пакета искључиво намењених едукацији. У свету 

читања и писања, пре појаве аудио-визуелних медија, а данас и савремене 

информационе технологије, читање књига, процес описмењавања, откри-

вање бројних порука, укупно сазнавање појединца пратили су упорност, 

истрајност, радозналост, посвећеност, маштовитост, проницљивост. Осо-

бине које појединац начином стицања знања развија често су значајније од 

самог знања које се таквим учењем стекло. Данас се недовољно пажње 

посвећује начину стицања знања. Акценат је на количини наученог, а да се 

при том не води довољно рачуна о развоју појединца и квалитету науче-

ног. Учење читања и писања подразумева дуготрајна, континуирана 

вежбања и изражен мисаони напор. Како би се избегла једноличност у 

обради слова, сталне вежбе читања које могу бити монотоне, пасивност 

ученика дословним преписивањем, прецртавањем облика слова, демотива-

ција наизглед „незаменљивим“ учитељем као јединим извором знања, у 

савременој настави могуће је користити рачунар и одабране интерактивне 

пакете, чиме би се обезбедило активно учешће, задовољиле индивидуалне 

потребе деце, дошла до изражаја претходна знања. Све то би припрему 

деце предшколског узраста, као и обраду слова са ученицима првог разре-

да основне школе, која обично траје цело прво полугође, учинило ефика-

снијом, интересантнијом и креативнијом. 

 

Улога родитеља у развијању љубави 

према књизи, читању и писању 

Вештине читања и писања у прошлости су биле привилегија само 

појединаца из високих друштвених слојева, богатијих породица које су 

могле да приуште учитеља за индивидуални рад са децом. Процес описме-

њавања текао је врло споро и био је праћен многим проблемима и поте-

шкоћама, па и непријатностима за васпитанике. Дешавало се да се једно 

слово обрађује по неколико дана или недеља, често без већег успеха. Раз-

лози неефикасности били су: неадекватни уџбеници, неефикасне методе, 

непримерен приступ, недовољна заинтересованост ученика и друго. Међу-

тим, без обзира на све, имућни родитељи били су свесни значаја описме-

њавања за даље образовање и успешан живот детета. 
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Многи учени Срби од давнина су увиђали вредност читања и писа-

ња за развој и напредак целокупног друштва, па су предузимали значајне 

кораке у циљу унапређивања наставе почетног читања и писања. Тако су, 

рецимо, монаси игуман Стефан и инок Сава далеке 1597. године објавили 

Први српски буквар, штампан у Венецији на само два листа и пет дана 

касније друго издање на четири листа, како би свет писане речи прибли-

жили својим сународницима, а читање и писање учинили доступнијим.  

Интересовање за ефикасније учење читања и писања владало је не 

само међу људима од струке, него и међу родитељима. Тако је познати 

калиграф Захарије Орфелин, најпре као учитељ - практичар, али и као 

родитељ, тежио да унапреди наставу почетног читања и писања увођењем 

елемената игре (видети више у Чалић, 2010: 63-64). Он је, користећи кар-

тице на којима су била исписана слова азбуке, кроз игру научио свог 

четворогодишњег сина да препознаје и именује слова за свега десетак 

дана, што је био велики успех. 

У раном детињству веома је важно подстицати говор и изражавање 

код деце, вежбати памћење и асоцијативно мишљење, дружење са књигом 

и учење кроз игру. Загонеткама, ребусима, питалицама, брзалицама, броја-

лицама, али и ташунаљкама, успаванкама и другим краћим народним умо-

творинама и дидактичким играма родитељи могу успешно развијати 

мишљење и говор деце и тиме их припремати за касније учење читања и 

писања (видети више у Стојановић, 2015: 75-65). 

Међутим, савремени начин живота, који често подразумева недо-

вољно времена садржајно проведеног са дететом, чини да се родитељи 

често оглушују о позив детета за игру, искупљују се нудећи детету разне 

играчке, превише га штите од физичких напора, плаше се да се дете у 

покретним играма не повреди. Када га не подстичу или чак спутавају у 

многим играма како језичким, тако и покретним, често греше не схватају-

ћи притом колико је игра важна за развој говора, језика, координацију, као 

и за развој нервних синапси важних за успешно учење и добро памћење. 

Ангажовање родитеља у савладавању технике читања и писања, 

као и свакодневна вежбања код куће, неминовност су и у савременој шко-

ли уколико желимо да дете успешно усвоји ове вештине кључне за даље 

образовање. Свакодневним пријатним ритуалима везаним за књигу, избо-

ром одговарајућих садржаја, језичких игара, сликовница, текстова попут 

Мала Јована Јовановића Змаја, Од читања се расте Јасминке Петровић и 

сл. и пре поласка у школу родитељи треба да развијају љубав детета према 

књизи, читању и писању. „Заједничка“ читања, разгледање сликовница, 

упознавање са текстом, „читање“ слика, цртање и осмишљавање облика 

слова, као и повезивање са облицима у окружењу довољан су подстицај да 

се дете заинтересује и адекватно припреми за описмењавање. 
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Васпитач и припрема деце за читање и писање 

Када је реч о настави почетног читања и писања, квалитетан систе-
матичан рад васпитача подразумева добро осмишљене активности на гла-
совној структури језика, упознавање деце са обликом слова, анализу речи 
на гласове, уочавање почетног гласа, заједничку синтезу, квалитетне мото-
ричке вежбе, вежбе дисања и координације. Кроз игру и игролике актив-
ности васпитачи могу успешно припремити будуће прваке за захтевније 
задатке који подражавају учење читања и писања.  

У предшколском периоду се, упркос увођењу неких елемената 
школског учења у рад са децом, игра и игролике активности не смеју 
искључивати нити директно супротстављати учењу. Вештим комбинова-
њем учења са дидактичким играма, игроликим активностима и другим 
игровним поступцима, уз вођење рачуна да праве разлику међу њима, 
постижу се најбољи ефекти. Деца уче играјући се, а учећи се играју и тако 
задовољавају своје суштинске потребе. Чак и родитељима треба скретати 
пажњу да не смеју на потребу детета за игром гледати као на знак незрело-
сти, већ треба да стварају услове да игра буде садржајнија, функционалнија. 

За успешно праћење онога што се ради како у вртићу, тако и 
касније на наставном часу, посебно на почетним часовима обраде слова, 
потребно је до одређеног степена развијати вољну пажњу деце и способ-
ност активног укључивања у васпитно-образовни рад. У ту сврху васпита-
чи у припремној предшколској групи организују визуелне, аудитивне, 
моторичке вежбе, вежбе откривања, меморије, опажања, маштања, зами-
шљања и друге. „Карактеристика пажње малог детета је недостатак посто-
јаности, њу је лако привући било којим неочекиваним и необичним 
поступком или садржајем, али она није контролисана његовом вољом“ 
(Каменов, 2006: 119). Зато на овом узрасту треба игром, захтевима и пра-
вилима у игри, настојати да се развије пажња, створе прилике за самопо-
тврђивање деце, али и развијање упорности и истрајности како би се осе-
тило задовољство постигнутим. 

Још од предшколског узраста треба искористити потребу детета за 
разноврсним функционалним писаним симболима, што може бити снажан 
подстицај за упознавање са словима и читањем. Ељкоњин је разрадио ори-
гинални метод учења читања, који се показао врло успешним у раду са 
децом старијег предшколског узраста (видети више у Каменов, 2006: 349). 
Учење је усмерено на поређење, анализу и синтезу језичких феномена. 
Овај метод учења указује на неопходност упознавања деце са гласовним 
материјалом језика као основним елементима почетног описмењавања. 
Будући читалац најпре се упознаје са гласовима језичког система, њихо-
вим правилним изговором, распоредом у речима, па тек онда са словима 
као писаним знаковима за бележење гласова и њихово декодирање из 
писаног у усмени говор, који се зове читање.  

Први корак у учењу читања треба да буде увођење детета у гласов-
ни систем језика. Гласовна анализа подразумева: „раздвајање звучног 
изгледа речи од њеног значења, растављање на гласове као даље нераста-
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вљиве јединице и утврђивање њиховог редоследа, поређење речи по њихо-
вој гласовној структури и уочавање сличности и разлика међу њима, као и 
поређење разлика у значењу речи различитог гласовног састава“ (Ељко-
њин према Каменов, 2006: 349).  

Већ на почетку читања дете најчешће зна да изговара гласове и 
зато пажњу треба усмерити на правилност изговора, као и на јасно разли-
ковање појединих гласова који су слични. Притом, важно је дечју пажњу 
усмеравати на значење речи (појам може бити илустрован) и на њихово 
звучање (применом аудитивних или електронских медија превлачењем 
испод речи осим појављивања илустрације предмета-појма који та реч зна-
чи може се истовремено чути изговор, што подстиче дете да повезује „сли-
ку“ написане речи са појмом који значи и изговором, односно звучањем). 

Чињеница је да „рука шестогодишњака није по својим морфофунк-
ционалним могућностима способна да врши суптилне специјализоване 
покрете који су неопходни за писање“ (Змановскиј према Каменов 2006: 
305). Вештина писања подразумева фину моторику руку, значајно статичко 
оптерећење условљено мирним држањем тела при писању, координацију 
покрета који су неопходни за правилно обликовање слова. Све то захтева 
дуготрајно систематско вежбање координације покрета и ситних мишића 
руку, при чему не треба заборавити да је најважније одржавати дечју радо-
зналост и мотивацију да науче да пишу, посебно ако имамо у виду напор 
који треба уложити. Јер, „ако дете није стекло поверење у себе и одређену 
сигурност, онда неће истрајати у активностима које му се учине тежим, 
иако би уз нешто труда и упорности могло да дође до позитивних резулта-
та. Што више изражен страх од неуспеха кочи код њега сваку иницијати-
ву“. Зато је „...у васпитном раду са децом која немају поверења у себе нај-
важније организовати ситуације које ће им дати прилике да потврде своје 
могућности и доживе успехе, посебно пред својим друговима“ (Каменов, 
2006: 90).  

 

Усвајање технике читања и писања 

као приоритет учитеља данас 

Учење у школи и описмењавање започињу учењем читања и писа-
ња. „Увести ученика у вештину читања и писања значи оспособити га да 
разуме живот и лични и духовни. Зато је важно да ученик првог разреда 
осети потребу за учењем читања и писања, да му тај задатак чини радост, а 
не оптерећење“ (Милатовић, 2011: 27). Данас се настави почетног читања 
и писања као кључној области наставе српског језика која је темељ цело-
купног образовања посвећује мало пажње. Организација ове наставе, избор 
поступка обраде слова, испитивање претходних знања ученика и сагледавање 
њихових потреба и могућности, као и избор и креирање наставне методологи-
је најчешће представљају индивидуалну ствар учитеља. 

Родитељи, баке и деке, као и поједини васпитачи, сматрају себе 
довољно компетентним да слободно „уче“ будуће прваке читању и писа-
њу. Тако све више деце долази у школу са „наученим“ читањем и писа-
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њем, како сматрају родитељи, не схватајући да су ово сложене вештине 
које подразумевају мисаони напор, прецизност, истрајност и доследност, 
уз поштовање одређених правила и принципа, те да су једино учитељи 
довољно стручни да раде на овим кључним вештинама на чијем ће темељу 
почивати целокупно образовање и даљи напредак ученика првог разреда.  

Улога учитеља, пре свих, као и родитеља, који би ученицима тре-
бало да буду савезници и сарадници у овом заједничком послу, велика је. 
Током наставе почетног читања и писања ученик треба да буде оспосо-
бљен да усвоји стандардни изговор гласова, речи и реченица, да самостал-
но повезује слова у речи, речи у реченице, да учећи читање развија осећај 
за језик. Учитељ треба да води рачуна да ученици схватају речи целовито, 
а не као скупину слова. Он стално треба да проверава разумевање прочи-
таног. Читање је немогуће научити без много упорног вежбања, али и лич-
не посвећености ученика, јер је у питању сложени мисаони процес који 
обавезно подразумева вољну активност како при опажању речи, тако и 
при издвајању и анализи на гласове/слова из којих се реч састоји, именова-
њу уочених слова. 

Велике индивидуалне разлике које постоје међу ученицима првог 
разреда треба обавезно узети у обзир. У оквиру предбукварског периода 
пожељно је у што већој мери уједначити колектив, односно створити осно-
ву да свако може успешно да савлада технику читања и писања. Зато је 
неопходно организовати вежбе у посматрању, слушању, описивању, при-
чању, препричавању, дисању, као и моторичке вежбе. Недовољан број 
часова посвећених утврђивању, вежбању и проверавању наученог чини да 
велики број ученика првог разреда не савлада успешно технику читања и 
писања, те се услед гомилања нових садржаја како из области језика, тако 
и других предмета у чијем сазнавању је читање и писање основа учења, 
испољавају бројни проблеми чије последице могу бити далекосежне. 
Истраживања (видети више у Pavlović, Baucal, 2010, str. 241-260) показују 
да ученици завршних разреда основне школе не умеју да после читања 
издвајају битно од мање битног, да тумаче написано, тумаче нелинеарни 
текст што је последица недовољне оспособљености да читају течно и са 
разумевањем, уочавају узрочно-последичну повезаност и критички при-
ступају прочитаном.  

Писање је, такође, техника која захтева стална вежбања, преци-
зност, упорност, доследност, добру координацију, развијеност ситних 
мишића руку како би ученици успешно обликовали слова и лепо и пре-
цизно извлачили линије при писању штампаних, а посебно при писању 
писаних слова. 

Истовремено је важно развити сазнајну потребу деце када је о 
читању и писању реч, јер „као последица њеног задовољавања може се 
јавити радост, кад год се буде сазнало нешто ново. Уколико се то не 
постигне сваки труд је узалудан. Наиме, дете може савршено добро да 
схвата неопходност школског учења и позитивно да се односи према 
њему, учитељ може да организује своје часове на најбољи начин, а све то 
неће дати очекиване резултате ако дете није искусило радост сазнавања“ 
(Каменов, 2006: 211). Зато је стална повратна информација при учењу 
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читања и писања обавезна. Често се игром са елементима учења, односно 
учењем уз игролике активности у којима дете ужива, може обезбедити 
прилика за самопотврђивање и постизање успеха, јер изрека каже да 
ништа тако добро не успева као сам успех. 

 
Игра и њена улога у учењу читања и писања 

Почев од предшколског узраста, када се деца припремају за обраду 
слова и каснијег учења читања и писања, па до усавршавања ових техника 
током прва два разреда основне школе, игра је основна активност коју не 
смемо присилно прекидати наметањем деци школских обавеза и обимних 
домаћих задатака. Целокупан рад васпитача, као и учитеља у току прва два 
разреда основне школе, треба да се заснива на игри. Деца најлакше уче, 
упознају свет око себе играјући се и играју се откривајући дотле непозна-
то. Зато им кроз игру треба стално скретати пажњу на правилну артикула-
цију гласова, нарочито приликом разликовања сугласника који се теже 
изговарају или су слични по звучности (б-п, и-г, л-љ, н-њ...). У ту сврху 
треба користити дидактичке игре, загонетке, брзалице и друге погодне 
подстицаје који помажу да схвате гласовну структуру речи и правилан 
изговор. Игра је метод и важно средство које васпитачу пружа бројне 
могућности да код деце предшколског узраста развија вољно понашање, 
самоконтролу, пажњу, спремност за прихватање и извршавање задатака, 
развијање позитивне слике о себи и других пожељних особина личности.  

Осим рада на гласовима веома је важно радити и на упознавању 
деце са изгледом слова. У припреми за обраду важно је упознати слова као 
знаке за бележење гласова, формирати јасну разлику између самогласника 
и сугласника, што је неопходно за стварање гласовног облика речи тако 
што се прво упознају самогласници, па тек онда сугласници. Да би се 
изглед слова добро уочио и трајно упамтио и да би се она разликовала 
међу собом, користе се следећи поступци: налажење новог слова и поређе-
ње са већ упознатим словима, обликовање слова од дрваца, папирних тра-
ка, пластелина, перли, семенки..., налажење појединих слова у речима раз-
личитих текстова, натписима, облицима предмета у природи, показивање 
телом облика појединих слова (видети више у Стојановић, 2012: 203-218), 
читањем пригодних стихова и слично. На пример:  

 

Симина азбука 
 

...Мало слово не зна свако,  Ш велико виљушка је, 
ал` велика чита лако,   У к`о левак крив на крају, 
јер имају згодне шаре-   а Т чекић да куцају, 
Н ми личи на ногаре,   На столицу Ћ ме сећа, 
А је као кров на кући,   Ј удица мало већа. 
а П врата куд ћу ући,   Г је као дршка штапа 
Ж је као права жаба,   а З као мачја шапа, 
а Ф као наша баба,   С је као потковица, 
О је сасвим као јаје   а М као шајкачица... 
 

Бранислав Брана Цветковић  
(према: Каменов, 2006: 361). 
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Усложњавање покретљивости шаке и прстију постиже се многим 

активностима које имају забавни и едукативни карактер. 

 
Слика 1. Пример вежби за развој графомоторике на: 

http://www.preschoolactivities.us/animals-trace-line-worksheet-for-kids,  

посећено, 25.07.2016. 
 

Кроз игру, захваљујући мотивисаности, деца улажу мисаони напор 

и труд да постигну одређене циљеве више него у било којој другој актив-

ности. Основни елементи у структури игре су: замисао, садржај, радња 

игре, игровна средства. Замисао обично подразумева циљеве које желимо 

да остваримо, а садржина је најчешће видљива у називу игре: Допуни, 

Именуј, Састави, Откриј, Споји, Пронађи, Нацртај, Испричај и сл. Садр-

жај обично има све оно помоћу чега се остварују постављени задаци. „Рад-

ња игре подразумева све оно што изазива дечју интелектуалну или физич-

ку активност, а правила су основни елементи по којима се она организује и 

по којима се деца оријентишу у току игре“ (Наумовић, 1998: 49). Игролике 

активности и дидактичке игре по начину организације и улози одраслих у 

њима донекле се приближавају школском учењу, што је посебно важно за 

сложене мисаоне напоре и дужа психичка оптерећења. „Сазнања стечена у 

игри нису никада пасивна, стерилна и неприменљива, као што се често то 

дешава са школским знањима, већ су саставни део дечје животне праксе, 

добро се памте и преносе на друге ситуације“ (Каменов, 2006: 143). Васпи-

тач, као и учитељ добрим избором игре, квалитетним дидактичким сред-

ствима, ваљаним усмеравањима деце, подстицањем маште, али и спонта-

ним навођењем да изрази замишљено, доживљено, виђено, значајно 

доприноси развоју позитивних особина личности које су важне у процесу 

учења читања и писања.  

Сазнајна мотивација треба да се заснива на интересовању створе-

ном за графичке активности и жељи (коју прате емоције) да се извршавају 

одређени графички задаци које ученици могу да добију и путем савреме-
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них наставних средстава као што су смарт табле или рачунари, који исто-

времено ангажују више чула и дуже окупирају пажњу ученика, с обзиром 

на то да их они увелико користе и пре поласка у школу.  

Коришћењем многих занимљивих игара на часу обраде слова, 

фронтално, групно, у пару или индивидуално, могуће је оспособити дете 

за правилан притисак оловке по подлози, као и развијање чулног опажања 

коме доприносе перцептивне активности. Са опажањем се развија пажња, 

тј. способност усмеравања на посматрани предмет и концентрација на 

одређену активност, чему доприносе игре меморије, тражење детаља, 

скривених разлика и слично. 

 

Учење читања и писања применом програмских пакета 

Последњих година неке издавачке куће и поједине компаније пла-

сирају на тржиште занимљиве едукативне игре, интерактивне програме, 

чак и електронске букваре како би олакшали учење читања и писања и 

првацима учинили занимљивим ове сложене вештине које захтевају свако-

дневно вежбање и вишемесечни систематичан и напоран рад.  

Савремени електронски медији својом мултимедијалношћу и 

интерактивношћу омогућавају ученицима лако и брзо савладавање читања 

и писања. У наставку је дата анализа једног таквог буквара. 

Електронски буквар, аутора Вука Милатовића и Анастасије Ивко-

вић, у издању Завода за уџбенике, који је имао бројна издања у штампаној 

верзији, право је освежење за ученике. Поред лепо илустрованих страница, 

све активности су пропраћене визуелним и звучним сигналом, занимљи-

вим илустрацијама и пријатном музиком, као и читањем. Доласком на 

страну на којој се налази азбука ученици могу сами изабрати жељено сло-

во, а ако се слово тек обрађује на часу, учитељ ће их усмеравати. 

Испод сваког слова налази се предмет или биће, појам чији назив/имe 

почиње, јер се кликом на слово чује глас. На тај начин ученици лако уочавају 

разлику између гласа и слова и правилно формирају ове појмове. 
 

   
Слика 2. Електронски буквар, Милатовић, В, Ивковић, А,  

Завод за уџбенике и наставна средства 
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Кликом на одабрано слово долазимо на страницу посвећену њему. 

Примећујемо да је организована на сличан начин као и странице штампа-

ног буквара. Могуће је кликом на слово чути песму у којој је фреквентније 

заступљен глас који се обрађује, а истовремено и видети слово, како штам-

пано, тако и писано. Кликом на зелену стрелицу слово се исписује, па уче-

ник може пратити поступак писања и понављати га онолико пута колико 

је потребно. Приметно је да су странице првих неколико слова намењене 

упоредној обради штампаног и писаног слова монографским поступком, а 

касније, када ученици стекну рутину, могуће је прећи на групни поступак 

обраде. 
 

   
Слика 3. Странице електронског буквара  

прилагођене монографској и групној обради слова 
 

На страницама су очигледни поступност и систематичност у орга-

низовању садржаја јер се полази од гласа, преко слова, речи и реченице, да 

би се на крају нашли краћи текстови засићени новим словима. Илустраци-

је су занимљиве и подстицајне, како за усмено, тако и за писмено изража-

вање. Кликом на илустрацију добија се назив појма, на екрану се исписује 

реч, па је могуће вежбати и гласовну анализу. На крају се може чути чита-

ње. Рад на овако конципираном буквару обезбеђује динамику, занимљи-

вост садржаја, појачава пажњу, али омогућава и богаћење речника. Прису-

ство ребуса посебан је изазов за појачану мисаону активност.  

Кликом на текст ученик може да га чује и да прати како се која реч 

чита. У електронском буквару дате су и одговарајуће лексичке и синтак-

сичке вежбе. Превлачењем слова и њиховим стављањем на одговарајуће 

место ученици могу састављати речи. Игра речима и непотпуним речени-

цама такође је занимљив задатак за оне који знају да читају и могу више.  

Анализом буквара закључује се да је реч о веома подстицајном 

наставном средству које је могуће користити како на часу обраде слова, тако 

и код куће за самостални рад ученика на увежбавању технике читања и писа-

ња. Могућност избора садржаја, аудитивни ефекти, као и занимљиве илустра-

ције којима се постиже визуелизација, прилика за комбиновање монограф-
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ског и групног поступка обраде слова, бројни ребуси, занимљиви задаци за 

рад на појмовима глас, слово, реч, реченица, као и текстови које ученик 

може да чује, снажан су подстицај за његово активно укључивање од самог 

почетка обраде слова у складу са индивидуалним могућностима, што овај 

буквар чини пожељном иновацијом у настави почетног читања и писања. 

За ову прилику приказаћемо и могућности употребе пакета забав-

них игара под називом Ђаче прваче1, који се састоји од 19 едукативних 

игара, у издању компаније Mikro knjiga, намењених предшколцима и уче-

ницима првог разреда. Пакет обухвата игре намењене учењу слова, читања 

и писања, као што су: Азбука, Учимо писање, Словарица, Пронађи слово, 

Допуни реч, Споји линијом, али и низ других намењених учењу бројева, 

развијању меморије, усвајању појмова из природе и друштва. Пакет је ура-

ђен на српском језику ћириличним писмом, што је још једна погодност, 

јер деца данас због употребе рачунара и мобилних телефона још од малих 

ногу најпре упознају латиницу, па тек онда ћирилицу. Предложеним садр-

жајима сваки ученик може да научи слова брзо и лако, спонтано, кроз игру 

и забаву. Учењем слова на овај начин деци се приближава рад на рачуна-

ру, развија се осећај и свест да се рачунар може користити у едукативне 

сврхе, а не само за играње игара. У наставку је дата анализа појединих ига-

ра које се тичу читања и писања. 
 

 

Слика 4. Игра Азбука 
 

Игра Азбука намењена је учењу слова. На екрану су приказана 

велика штампана слова. Кликом на свако слово приказује се слика објекта 

чији назив почиње тим словом. Истовремено се чује изговор гласа. 

Рецимо, кликом на слово А добија се слика аута, авиона, аутобуса, 

ајкуле, а онда се чује глас А, што ученику обезбеђује вежбање правилног 

изговора и гласовну анализу добијене речи. Осим штампаних, постоји мо-

гућност за упознавање и писаних слова. 

                                                 
1 Ђаче прваче, на http://www.mikroknjiga.rs/store/prikaz.php?ref=NivebiaDjacePrvacе) 
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Овакав начин упознавања слова веома је привлачан ученицима, 
пружа могућност вежбања изговора, али и упознавања са обликом слова. 
Страница је са диференцираним задацима, што пружа могућност ученици-
ма који умеју да читају да уочавањем/издвајањем гласова вежбају читање. 
Могу да вежбају и усмено изражавање описивањем појмова, састављањем 
реченица са датим речима. Имају прилику да виде начин писања слова, што 
може бити узор да и сами вежбају писање. Истовремено упознају велики 
број појмова који се тичу бројних других области, чиме богате речник. 

 

 
Слика 5. Игра Учимо писање 

 

Игра Учимо писање намењена је упознавању облика слова, анализи 
графичке структуре и усвајању поступка писања. Слова су смештена у 
систему линија. Међутим, нема великих и малих празнина као у свесци, 
што захтева додатно објашњење учитеља. Чињеница да се слово исписује 
пред дететом, те оно може да прати поступак писања, олакшавајућа је 
околност како за учитеља на часу, тако и за родитеље код куће, јер дете у 
сваком тренутку има исправан модел по коме пише.  

На часу учитељ може да наводи ученике да посматрајући слово 
уоче елементе из којих се састоји, како би упоређивањем уочили слично-
сти и разлике са претходно обрађеним словима. После успешне анализе 
графичке структуре ученици имају прилику да виде поступак писања сло-
ва, који може да се понавља. 

 

 
Слика 6. Игра Словарица 
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Словарица је игра уз коју се учи читање. Организована је по ниво-
има. Задатак ученика је да препозна појам на слици, а онда превуче мишем 
почетно слово његовог назива до слике. Када буде на тај начин открио све 
сличице и идентификовао почетна слова појмова, добиће реч. То је 
прилика за формирање појма речи, гласовну анализу, откривање значења и 
богаћење речника, што све утиче на припрему за читање и писање. 

 

 
Слика 7. Игра Пронађи слово 

 

Пронађи слово је игра која помаже ученику у учењу читања. Време је 
ограничено, задат је одређен број речи. Циљ је да се за што краће време открију 
слова која недостају, што додатно мотивише ученика. Занимљива илустрација 
јарких боја привлачи пажњу, али и дискретно скрива расута слова, од којих је 
само једно решење. Посматрајући задати појам, читајући непотпуну реч, анали-
зирајући назив и значење, ученик размишља и открива решење. Кликом на сло-
во за које сматра да је решење допуњује реч, за шта добија поене. Добијену реч 
може да чита, да описује појам, као и слику коју види, да од слике ствара причу 
и на тај начин развија језичке способности. 

 

 
Слика 8. Игра Допуни реч 

 

Игра Допуни реч такође је намењена вежбама у читању. Ограниченост 
времена додатна је мотивација онима који већ знају слова и умеју да читају. На 
овај начин, играјући се речима, ученици усавршавају технику читања. Ученику 
се приказују слике и одговарајуће речи које именују објекте на сликама. Редо-
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след је испремештан. Задатак је да на основу слике брзо размишља и открије 
која два слова, односно први слог задате речи, недостаје како би добили 
смислену реч приказану сликом.  

Ово су само неке од могућности примене игроликих активности у 
фази припреме или при обради слова и учењу читања и писања применом 
интерактивних програмских пакета. Развој науке и технике условио је 
потребу да се настава уопште, а посебно настава почетног читања и писа-
ња, стално осавремењује, нарочито у области приступа ученику, што под-
разумева и промену његове позиције применом савремених наставних 
средстава. Савремени медији у сазнавању садржаја и развијању вештина 
имају свакако значајно место, међутим, никако не треба запоставити пут и 
начин, као и мисаони напор који треба уложити како би дошло до духов-
ног и менталног развоја појединца у процесу образовања. 

 

Закључак 

Динамичан темпо живота учинио је да савременом човеку није 
толико важно колико и како учи, да ли ће нешто знати, јер су му информа-
ције о свему доступне на интернету. Савремени медији најчешће подразу-
мевају брзо и кратко, притом штуро и непрецизно информисање, чиме 
негативно утичу на квалитет комуникације, запостављајући лепоту усмене 
и писане речи. С друге стране, тачно је да се сликом може рећи више него 
са хиљаду речи, али да би могла да се тумачи на тај начин, неопходно је 
знање које се, између осталог, стиче читањем. Зато не треба дозволити да 
се временом техника читања и писања, због бројних проблема са којима се 
ученици срећу, до те мере обезвреди да појединац не овлада успешно 
њима, те тиме не обраћа пажњу на изражајност говорења и лепоту писања, 
које су темељ доброг образовања и самоучења. 

Начин и брзина стицања вештине читања и писања индивидуални 
су чин сваког појединца. Међутим, значајну улогу у свему томе има саве-
стан учитељ, посвећен послу, који пратећи развој науке и технике, упозна-
јући могућности савремене наставне технологије и примењујући их у 
пракси, може да испоштује индивидуалне разлике међу ученицима. За раз-
лику од традиционалне наставе, у којој је најчешће имао ауторитативан 
однос према ученику и, поред књиге, био једини извор знања у савременој 
школи, осим стручних компетенција, треба да има развијене информацио-
нe компетенције и свест о потреби промене приступа ученику са циљем 
његове мисаоне активизације. Захваљујући савременим медијима, као што 
се из нашег рада може видети, учитељ све више поучава, упућује, поја-
шњава, израђује инструменте за проверу, што му обезбеђује више времена 
да се посвети квалитету комуникације са ученицима, менталним процеси-
ма које подстиче код њих, начину рада, избору средстава, припреми под-
стицајних питања и задатака, емоцијама које ће тако организован процес 
учења изазвати, као и практичној примени наученог. Тиме обезбеђује сва-
ком ученику, почев од првог разреда, да напредује својим темпом осећају-
ћи радост и задовољство при учењу.  
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Од недовољно активног учесника, који најчешће даје одговоре на 
постављена питања, испуњава налоге, често без благовремене повратне 
информације коришћењем савремених медија, ученик првог разреда 
постаје трагалац/стваралац који властитим мисаоним напором, слушањем, 
читањем, откривањем, задовољством које изазивају добро креирани, при-
мерени и подстицајни задаци лако проналази информације, даје тачне 
одговоре, постиже успехе. Све је то добра прилика да научено у оквиру 
српског језика провери у настави других предмета под условом да успе-
шно влада вештином читања и писања без које је квалитетно самообразо-
вање незамисливо, а употреба савремених медија ограничена. 
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TEACHING INITIAL READING AND WRITING  

AND CONTEMPORARY MEDIA2 

 
 Summary: Electronic media can have an important role in education of 

young people in everyday life, except being used mainly for fun. If the media are not 

properly presented to future generations, they may seriously decrease the value of 
books, stultify the importance of learning, reading and writing, the skills which are-

despite everything necessary in the 21st century. On the other hand, serious pro-

blems that the teacher encounters as the one who conducts the teaching methods of 
initial reading and writing oblige him/her to search for new solutions.  

Having in mind that young people today grow up with the media which 
mean dynamics, visual and audio effects, manipulative features as well, in a nuts-

hell - multifunctionality, it is necessary to use this to modernize teaching initial rea-

ding and writing and to increase motivation for further learning. 
In this paper we will show on the chosen examples the possibilities that 

application of electronic spellers, interactive games and other materials offer in the 

process of making the first grade primary students literate in order to successfully 
master reading and writing technique in the form of play and in that way to provide 

good foundation for further (self)education.  
 

 Key words: teaching initial reading and writing, contemporary media, 

student, play, (self)education. 
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