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ЕСТЕТСКЕ, ЕМОЦИОНАЛНЕ И МОРАЛНЕ ВРЕДНОСТИ 

БАЈКЕ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ У НАСТАВИ  
 
Сажетак: Рад се бави проучавањем бајки Десанке Максимовић у кон-

тексту естетских, емоционалних и моралних вредности бајке као књижевне 
врсте. Имајући у виду естетске вредности бајки, у раду истражујемо 

естетске, емоционалне и моралне вредности бајке Десанке Максимовић како 

бисмо указали на значај бајки за обликовање личности ученика и начин на који 
јунаци бајки Десанке Максимовић могу имати удела у обликовању личности 

ученика.  

  

Кључне речи: бајка, Десанка Максимовић, настава, естетске, емо-

ционалне и моралне вредности.  

 

 

Увод 

Бајка је једна од најважнијих и најзанимљивијих књижевних врста 

за децу. Она има велику важност у образовном процесу у раном детињству 

и школском добу, развија морал, естетику и креативност дечјег духа. Има 

снажан емоционалан утицај на дете, ствара богат речник, храни дечји дух, 

оспособљава га за живот. Једном речју, бајка је књижевна врста која орга-

низује дечји свет и дефинише дечје размишљање. Она утиче на све аспекте 

личности. Посебно треба истаћи њен утицај на емоционално, морално и 

естетско васпитање деце. 

Бајку Десанке Максимовић сагледаћемо из угла оптимизма и хума-

низма, са посебним освртом на емоционално, морално и естетско васпита-

ње ученика. Природа као инспирација има посебно место у бајци Десанке 

Максимовић. „Десанка Максимовић на специфичан начин гради опис при-

роде и улогу животних игара у њој. То чини снагом речи, размичући или 

проширујући границе реалног и стварајући нове чудесно-фантастичне кра-

јеве и јунаке у њима“ (Смиљковић, 2006: 129). Описујући природу и граде-

ћи карактере јунака, Десанка Максимовић код ученика гради подлогу за 

најтананија осећања. „Имајући врло осетљиво ухо за све звуке природе и 
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живота у њој и врло оштро око да запази сва обличја реалног света, обра-

ћала је пуну пажњу на бројне детаље, чијој је реалности и прецизности 

додавала по неки резак или нежан звук, по неки мирис и по неку живу 

боју, заодевајући све то у привлачно рухо бајке“ (Бошковић, 1974: 35). 

Свет бајки Десанке Максимовић понегде се додирује са народним обра-

сцем, али је увек у додиру са животним чињеницама, па је стога окаракте-

рисан као „обична необичност“. Композиција бајки Десанке Максимовић 

чвршћа је од композиције усмених бајки. Композициони поступак препли-

тања поезије и прозе у ткиву бајке оригиналан је у односу на записе са 

језичког терена, али се среће у бајкама европских народа. Иако Десанка 

Максимовић не пише бајке по угледу на народни канон, могуће је уочити 

сличности у погледу извесних места. Почеци појединих бајки су попут 

уводних формула у народним бајкама, у којима се најављују место и време 

дешавања, као и носилац радње. Завршетак бајке Десанке Максимовић 

готово увек је срећан и увек је у знаку победе принципа добра.  

Знајући важност бајке за одрастање појединца, а имајући у виду 

бајке Десанке Максимовић, посебно истичући оптимизам и хуманизам као 

две најважније окоснице стваралаштва Десанке Максимовић, даћемо могу-

ћи модел обраде бајки Десанке Максимовић које су прописане Наставним 

планом и програмом за млађе разреде основне школе. 

 

Бајка Десанке Максимовић у настави 

Бајка Десанке Максимовић живи и проналази свој пут до најмла-

ђих читалаца. „Испод њеног списатељског пера најмлађи и млади читаоци 

добили су жанр писане бајке и песме, жанр фантастичне приче и приче о 

животињама. Њено несебично залагање и умеће обележило је српску књи-

жевност. Збиркама песама и бајки које се током деценија прештампавају, 

читају, воле, уче, учвршћују у школске програме и антологије лирике и 

прозе за децу, преводе на језике народа и народности Југославије и језика 

народа Европе и света“ (Смиљковић, 2006: 119). Имајући у виду Наставни 

план и програм, о коме ћемо детаљније говорити у неком од следећих 

поглавља, приметили смо да исте фантастичне приче изнова и изнова при-

влаче пажљу читаоца. И најмањи становник планете у бајкама Десанке 

Максимовић живи и има своју причу. „Књижевница Десанка Максимовић 

почела је рано да пише бајке, да описује и схвата да том чудесном бајкови-

том мрежом може да улови и најситније детаље из живота, да открије све 

оне страхове, сумње, стрепње, наде које су својеврсне живом свету, пре 

свега живом свету животиња и биљака који са великом упорношћу жели 

да се одржи. Све је у једној симбиози и узајамности протицања“ (Смиљко-

вић, 2006: 119). Наведено је, можда, разлог због ког се једна од најлепших 

бајки Десанке Максимовић, Бајка о лабуду, налази у програму за први раз-

ред. Иако се у бајкама Десанке Максимовић не могу препознати било 

каква правила која би налагала писање бајке, оно што им је заједничко 

јесте да одишу својеврсним животним оптимизмом и хуманистичким 
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односом према свему. То је одлика и ове бајке. Истражујући је, ученици 

првог разреда имају прилику да се упознају са правим мозаиком лепих 

особина, што ће свакако позитивно утицати на развој њихове личности. 

Пример ове бајке дат је са намером да се укаже на значај који бајка као 

омиљена књижевна врста за децу има у васпитању и формирању личности 

детета. Читајући и проучавајући бајку, дете се најчешће идентификује са 

јунацима који својим поступцима и особинама снажно утичу на његово 

младо биће и буде у њему разноврсна осећања, жеље, машту. Бајка је за 

дете „као шкољка, седефна ружа; синтеза надања и страхова, жеља и пре-

прека“ (Тодоров, 2006: 8). Како све наведене вредности бајки налазимо и 

бајкама Десанке Максимовић, у даљем тексту ћемо обратити пажњу на 

утицај бајке Десанке Максимовић на естетско, емоционално и морално 

васпитање ученика. 

 

Бајка Десанке Максимовић и естетско васпитање ученика 

Бајке у којима су осликани природа и збивања у њој заслужују 

посебну пажњу јер у њима деца откривају лепоте исказане сликовитим 

изразима и звуцима који их очаравају и подстичу на имитацију. Имајући у 

виду наведене одлике личности младог читаоца наспрам одлика бајки 

Десанке Максимовић, сматрамо да бајке Десанке Максимовић могу утица-

ти на естетско васпитање ученика. Ако узмемо као пример бајку Орашчи-

ћи-палчићи, схватићемо да је есенција Орашчића-палчића есенција самог 

бића детета. Када изађу из љуске, они се понашају весело и раздрагано, 

као деца. У знак захвалности пастирима који су их ослободили из љуске, 

палчићи помажу малим пастирима у послу. На датом примеру видимо да 

бајка обилује мотивима који могу подстаћи и емоционални и морални раз-

вој ученика. Интерпретацијом наведеног примера можемо остварити све 

задатке наставног часа и постићи естетско васпитање ученика. Управо 

кроз овај, али и кроз остале примере који следе, увиђамо да су бајке 

Десанке Максимовић добра подлога за развој дечје маште. Ниједна бајка 

Десанке Максимовић не утиче на ученика једнострано, развијајући само 

један сегмент његовог развоја, већ вишеструко. Иза живих слика, описа 

чудесних ситуација и ликова којима обилују њене бајке, код младог читао-

ца јавља се читав низ асоцијација које стварају мисаоне везе. „Естетска 

осећања, ако су заиста естетска, веома су пожељна за човека, јер спадају у 

ред развијених и позитивних емоција које, ако их схватимо као секундарне 

мотиве, улазе у структуру личности и њен мотивациони систем који води 

ка конструктивном и хуманом понашању“ (Стојановић, 2007: 30). Имајући 

у виду претходно изречено, а узимајући у обзир тему нашег рада, можемо 

закључити да се преко бајки Десанке Максимовић могу усвојити позитив-

ни ставови и хумана понашања. Као пример ћемо узети бајку Прича о Раку 

кројачу, путем које ће млади читалац поступно схватити природну хармо-

нију организацијом интересантних игара – језичких, мисаоних и других, 

ослушкујући природу, свој активни речник обогатиће новим речима или 
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асоцијативним везама речи, јер се радња бајке догађа у природи, тачније 

на морском дну. Наведени пример помоћи ће ученицима при схватању 

друштвено прихватљивог понашања. Управо преко примера становника 

мора, ученици ће схватити како би требало поступати према некоме. При-

мери са каквима се сусрећемо у реалном животу налазе се завијени под 

окриљем бајке Прича о Раку кројачу: безобзирност становника мора, упор-

ност и одговорност Рака кројача. Садржинском анализом бајке и анализом 

ликова биће остварени предвиђени циљеви часа. 

Бајка Десанке Максимовић која би, поред наведених, помогла у 

остварењу задатака естетског васпитања ученика свакако је и Бајка о 

Кратковечној. Пружајући нам свет маште на длану, ученици ће уз помоћ 

учитеља доживети најтананија осећања из перцепције лептира. Бајка о 

Кратковечној пружа могућност формалног васпитања ученика, с обзиром 

на то да њена садржина дубоко, опште и трајно делује на начин опажања, 

осећања и мишљења младог читаоца. 

Поред емоционалног утицаја на развој ученика, бајка Медведова 

женидба пружа могућност сагледавања из угла естетског утицаја. Да буде-

мо задовољни оним што нам се даје, оставља ученика да промишља о тра-

гању, уважавању, (само)откривању.  

Радозналост какву само једно дете може да поседује Десанка Мак-

симовић описала је у бајци Патуљак Кукурузовић. Позивајући се на лич-

ност детета, Десанка развија естетска осећања код ученика. Ученику прео-

стаје да пронађе своју личност у лику дечака из бајке који, упркос савети-

ма мајке, иде ка непознатом и открива га. Елемент откривања себе самих 

кроз танани свет изаткан нитима маште у великој мери доприноси естет-

ском васпитању ученика. Ученик ће путем поистовећивања развити љубав 

према бајкама као књижевној врсти, а затим створити навике уз чију ће 

помоћ унапредити властити положај читања и тумачења бајки. Зато је 

важно да бајке прате развој детета у сваком смеру. 

Занимљиво је да ове бајке, које утичу на естетско васпитање уче-

ника, утичу и на друге сегменте његовог развоја, што чини сваку од наве-

дених бајки изазовнијом, како за интерпретирање, тако и за рецепцију. 

 

Бајка Десанке Максимовић у емоционалном развоју ученика 

Разумевање и изграђивање емоционалне или афективне сфере лич-

ности детета посредством књижевности за децу посебно је изражено у 

институционалном васпитно-образовном процесу. „Емоције имају велики 

значај у васпитно-образовном раду. Усвајање знања праћено је емоцијама 

које утичу на постигнуће“ (Стојановић, 2007: 32). У емоционалном развоју 

подршка вршњака изузетно је значајна. Учење са другом из одељења или у 

мањој групи доприноси социјализацији ученика, која је веома значајна за 

изградњу вредносног система. ,,На часовима књижевности, на којима се, 

међу осталим, читају занимљиве бајке, деца почињу да уче о осећањима 

ликова. Ликови из прича су неизбежно срећни, престрашени, љубоморни и 



 87 

деца могу приметити и оно због чега се ти ликови тако осећају, као и како 

се они носе са осећањима. Такво учење траје кроз цело образовање и како 

приче постају сложеније, тако постаје сложеније и емоционално учење. 

Књижевност је вероватно први корак у изградњи емоционалне интелиген-

ције“ (Salovey, Sluyter, 1999: 39). 

Грличина тужбалица жанровски више припада причи о животиња-

ма него бајци. Животиње говоре и понашају се као људи. Грличина 

тужбалица је, у основи, прича о пријатељству сетне грлице и веселе сени-

це. Пријатељство прекинуто смрћу сенице омогућава младом читаоцу да 

схвати осећања грлице у тужбалици. Дуги стихови дирљиво, у виду похва-

ле, описују покојну сеницу: њену безазленост, заљубљеност у небеске 

ширине и сунце, посебно њене песме. Њима се шаље порука о неправди и 

губитку нанетом грлици убиством њеног пријатеља. У овој причи насли-

кан је портрет нежне и осећајне грлице, који је контрастиран насилним и 

агресивним птицама, овде оличеним у копцу и његовим слугама јастребо-

вима. Наведена бајка не утиче, дакле, само на емоционални развој учени-

ка, већ има утицаја и на његов морални развој. 

Међу примерима бајки Десанке Максимовић које утичу на емоцио-

нални развој ученика јесте Бајка о лабуду. Као што у бајци Снежана и 

Сребрна звезда јунаци помажу црној птици, тако би у савременом тренут-

ку другови и учитељ/учитељица помогли ученику при савладавању тешко-

ћа које му се чине несавладивим. Метаморфоза јунака доприноси ученико-

вом доживљају бајке кроз лични емоционални развитак. 

Прича о Раку кројачу, наведена у претходном поглављу, у великој 

мери може утицати на емоционални развој ученика. Ученик ће, путем ана-

лизе особина ликова (становника мора) и њихове компарације, доживети 

сву палету осећања која прожимају бајку, а која ће утицати на личност 

ученика. Анализом ликова, која није нимало лак задатак, учитељ би треба-

ло да књижевни лик преобрати у личност која лебди испред очију младог 

читаоца. Упоређивањем друштвено пожељног од друштвено непожељног 

понашања, млади читалац ће на основу компарације увидети исправне и 

погрешне поступке своје околине и себе самог. Схватајући однос ликова 

према Раку кројачу, ученик ће развити сопствени приступ другим људима. 

Ако приликом интерпретације бајке учитељ посвети пажњу безобзирности 

становника мора, ученик ће развити осећања према Раку кројачу и на крају 

се поистоветити са њим. Васпитна вредност бајки Десанке Максимовић 

лежи у опречним осећањима; дакле, ученик ће на основу примера безоб-

зирности становника мора научити да буде осећајан према другима. 

Једна од бајки са тематиком која може утицати на емоционални 

развој ученика јесте бајка Прстен на морском дну. Почетак ове бајке 

сасвим је реалистичан: девојчица се играла на обали и у моменту када је 

желела да захвати воде, морски талас јој скида са руке прстен, драгоцени 

поклон од мајке која више није у животу. Девојчица је плакала и молила 

талас да јој га врати. У нади да ће се талас сажалити, девојчица је смисли-

ла читаву причу о томе ко јој све може помоћи, знајући да само морске 
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дубине крију велике загонетке. Десанка Максимовић на импресиван начин 

и са пуно маште оживљава морско дно, приписује му особине живих бића 

и том приликом потенцира сву узајамност која постоји у свету биљака и 

животиња, као и сазнање да дечји свет и патњу девојчице оплемењује и 

узбуђује наизглед мирно и беживотно морско дно. Улогу посредника и 

помоћника у овој бајци представља морски јеж, који алармира сав подвод-

ни свет. У моменту када је девојчица била опхрвана тугом због губитка 

драгог предмета, морски јеж јој доноси прстен неприметно. Тако је девој-

чица живела у сазнању да је талас услишио њене молбе и не слутећи какве 

су се све везе у животињском свету морскога дна морале успоставити. Бај-

ка се завршава срећно управо због те доброте срца и жеље да се успомена 

на драго биће заувек сачува (Смиљковић, 2006: 126). 

Кћи вилиног коњица преко мотива брижног оца (родитеља) прика-

зује личност детета које незадрживо жели да истражи непознато. Бајка, 

прожета емоцијама ликова, буди и у читаоцу осећања путем којих ће и сам 

разликовати добро од лошег. Едукативни смисао бајке Кћи вилиног коњи-

ца, који прожима бајке Десанке Максимовић, управо лежи у добрим при-

мерима неприхватљивог понашања, што доприноси емоционалном развоју 

ученика. Поистовећујући се са девојчицом, ученик ће схватити бригу 

родитеља и неоправданост непромишљених поступака. 

Непожељна осећања према члановима породице приказана су пре-

ко лика сестара у бајци Бајка о трешњи. Наиме, Бајка о трешњи је прича 

о трговцу који са пута из Јапана доноси поклоне за своје три кћери. Прва 

кћи пожелела је „везену свилену хаљину“, друга лепезу, а најмлађа „цвет 

који му се у далекој земљи учини најлепши“. Како отац стиже у Јапан у 

време цветања трешње, он жели да најмлађој кћери понесе трешњин цвет 

на дар. Јапански цар приређује свечаност трешњиног цвета и том прили-

ком дарује присутне, међу којима је трговац, коме дарује трешњине 

коштице. У Бајци о трешњи две старије сестре обезвређују поклон који је 

добила најмлађа. На овом месту долази до неочекиваног обрта: најмање 

вредан поклон постаје највреднији. Не само што ће се преко непожељних 

осећања (завист, љубомора) ученик емоционално развити, него ће овакви 

примери бајки бити одраз и функционалних, трајних знања која ће усвоји-

ти; што би на конкретном примеру било како се понашати према чланови-

ма породице и на који начин делити срећу. 

Анализирајући бајке Десанке Максимовић, можемо закључити да 

свака понаособ утиче на емоционални развој ученика. Кроз особине лико-

ва Десанка гради емоционалну страну личности младог читаоца, управо 

кроз примере какви би они требало или не би требало да буду. 

 

Бајка Десанке Максимовић и морални развој ученика 

Одговарајући на све учесталије испољавање различитих врста и 
облика насиља у данашњим школама и предшколским установама, покре-
нути су читави пројекти чији је основни циљ смањење и евентуално укла-
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њање свих врста насиља по школама и међу децом. Циљ тих програма је 
безбедно окружење и толерантно понашање у свим васпитно-образовним 
установама, чиме ће се остварити право сваког младог бића на потпуни 
духовни и емоционални развој. Сами васпитаници, предшколци и основ-
ношколци, стварају или делимично утичу на стварање окружења за учење 
и развој под утицајем књижевних дела која обрађују. Избор књижевних 
текстова који су у програму, а посебно басне и бајке које истичу праве, 
моралне вредности, умногоме утичу на то. Њихове поуке или наравоуче-
нија доприносе емоционалном и моралном развоју ученика, формирању 
система правих вредности, развијању пожељних особина и толерантног 
понашања. Бајке које су у програму за млађи основношколски узраст могу 
значајно утицати на морално васпитање и толерантно понашање ученика, 
али и подстицати креативност ученика у решавању конфликтних ситуаци-
ја. То чини бајку погодном за утицај на морално васпитање ученика који, 
привучени интересантним ликовима, поучени њиховим искуством, усваја-
ју и цене општеприхваћене вредности и норме понашања. 

Богатство племенитих поступака ликова и хуманистичких поука 
утиче на ученике да их у бајци доживљавају и усвајају као узоре за племе-
нито поступање и пожељно понашање. Њихови поступци и понашање у 
великој мери могу подстаћи позитивно понашање, размишљање, поступа-
ње и успешно сналажење у конкретним животним ситуацијама.  

Маца Преља је, можда, једна од најрепрезентативнијих примера 
бајке Десанке Максимовић која има утицаја на емоционални, али и морал-
ни развој ученика. Наиме, непослушну и немирну девојчицу патуљци пре-
тварају у мачку. Метаморфоза ће се десити у тренутку када се девојчица 
буде морално променила. Знајући да је метаморфоза немогућа у реално-
сти, ученици ће преиспитати себе и реверзибилност својих поступака. 

Бајка Орашчићи-палчићи има велики утицај на морални развој лич-
ности, с обзиром на главну њену поуку да се позитивна осећања позитив-
ним награђују. Ослободивши Орашчиће-палчиће, чобанче стиче пријатеље 
за цео живот. Значај успостављања здравих односа са другима очигледна 
је порука бајке која се налази у есенцији Орашчића-Палчића. 

Незадовољство данашњег света, а посебно жеља да се достигне 
више, приказана је у бајци Свет под језером. Јунак бајке, мали чобанин 
Иван, жељан спознаје оба света (морског и земаљског), не обраћа пажњу 
на лабуда и могуће проблеме, већ размишља само о себи. Себичлук дечака 
доводи до нестанка лабуда, управо због јунаковог губитка мере у изража-
вању жеља. Сматрамо да је бајка Свет под језером одраз савременог дете-
та (које се огледа у лику чобанчета) са све више прохтева које би родите-
љи требало да испуне. Усвајањем моралних вредности које се налазе у 
бити ове бајке, ученик ће усвојити не само релације добро – лоше, већ и 
релације више – мање. Наведени пример ће допринети трајном моралном 
развоју ученика. 

Мотив борбе добра и зла најизраженији је у бајци Ако је веровати 
мојој баки. Борба Добре Виле и Злог Вилењака на тренутак се завршава 
победом зла (Зли Вилењак је имао бројнију и јачу војску). Вила користи 
моћ зачаравања како би спасила краљевство које тоне у зачарани сан, уз 
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обећање Виле да ће их једног дана вратити у живот. Обећање и испуњење 
обећања пружа ученицима могућност да схвате тежину задатка који би 
Добра Вила требало да оствари. Вредност бајке Ако је веровати мојој баки 
лежи управо у важности да ученици схвате тежину одговорности која сто-
ји иза обећања.  

Прича Три патуљка изузетак је од ауторкиног манира да слика 

патуљке као помоћнике који су у својој есенцији добри. Они три пута 

наносе штету вредним дечацима: кришом узимају воденицу коју су дечаци 

направили, потом кућицу, па малу хлебарицу. За јунаке приче везан је 

мотив забране. Пошто су након треће казне затечени, бивају кажњени пре-

тварањем у сребро, угаљ и злато. Путем јасно изражених особина ових 

патуљака, Десанка Максимовић својим списатељским пером утиче на 

морални развој ученика. Ученик ће рецепцијом наведеног примера у 

настави одвојити добро од лошег као и морално од неморалног. 

Ако сумирамо претходно речено, можемо закључити да бајке 

Десанке Максимовић утичу на морални развој ученика. Ученик ће кроз 

изазвана осећања, поистовећујући се са јунацима кроз њихове поступке, 

схватити однос моралног и неморалног. 

 

Бајка Десанке Максимовић у Наставном плану и програму  

и Читанкама 

Сумирајући речено, а имајући у виду вредности бајке Десанке 

Максимовић, можемо закључити да Наставни план и програм нуди следе-

ће бајке Десанке Максимовић: 

I разред:  

- Бајка о лабуду; 

II разред:  

- Сликарка зима; 

III разред:  

- Прича о Раку кројачу 

IV разред:  

- Није предвиђена ниједна бајка Десанке Максимовић за обраду. 

  

Што се тиче Читанки, увиђамо следеће: 

I разред:  

- БИГЗ (Читанка 1 – Зорица Цветановић, Сузана Копривица, 

Даница Килибарда): Десанка Максимовић Бајка о лабуду  

- Завод за уџбенике и наставна средства (Златна јабука – Читанка 

за први разред основне школе – Јовановић Славица): Десанка 

Максимовић Бајка о лабуду 

- Креативни центар (Читанка за први разред основне школе – 

Симеон Маринковић, Славица Маринковић): Десанка Максимо-

вић Бајка о лабуду 
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II разред: 

- БИГЗ (аутори: Миланка Јузбашић, Натали Тркуља): Десанка 

Максимовић Сликарка зима 

- Едука (аутори: М. Манојловић, С. Бабуновић): Десанка Макси-

мовић Сликарка зима 

- Завод за уџбенике и наставна средства (аутори: Весна Алексић): 

Десанка Максимовић Сликарка зима 

- Креативни центар (аутори: група аутора): Десанка Максимовић 

Сликарка зима 

- Нова школа (аутори: Милица Ћук, Вера Петровић): Десанка 

Максимовић Сликарка зима 

 

III разред:  

- Није предвиђена ниједна бајка Десанке Максимовић за обраду. 

IV разред:  

- Није предвиђена ниједна бајка Десанке Максимовић за обраду. 

 

Наставни план и програм и Читанке за млађе разреде основне 

школе предвиђају у првом разреду основне школе Бајку о лабуду, у другом 

бајку Сликарка зима. Што се тиче трећег разреда, Наставни план и про-

грам предвиђа бајку Прича о Раку кројачу, док Читанке не предвиђају 

ниједну бајку Десанке Максимовић за обраду у трећем разреду. У четвр-

том разреду ни Наставни план и програм ни Читанке не предвиђају нијед-

ну бајку Десанке Максимовић за обраду. Имајући у виду стваралачки опус 

Десанке Максимовић, неоправдан је пропуст да ниједна бајка наведене 

ауторке није предвиђена за обраду у четвртом разреду.  

Сматрамо да је неопходно да учитељи створе простора за обраду 

бајки Десанке Максимовић које нису прописане Наставним планом и про-

грамом. Ни по коју цену учитељи не би требало да се задржавају на избо-

рима бајки предвиђених од стране издавачких кућа Читанки. Чак и да 

остану доследни издавачу, требало би да дају свој допринос унапређењу 

читалачких навика ученика тако што ће ученику оставити простора за 

самостално истраживање бајки Десанке Максимовић. 

Поред наведених бајки које предлаже Смиљковићева (Смиљковић, 

2006), сматрамо да би ученици требало да буду упознати и бајкама Десан-

ке Максимовић: Грличина тужбалица, Бајка о дивљој крушки, Прстен на 

морском дну, Орашчићи-палчићи, Три јагоде... Од вештине учитеља зависи 

интерпретација, а вештина је нужна за разумевање слојевитости бајке 

Десанке Максимовић. Иако је свет о коме пише Десанка Максимовић деци 

познат, задатак учитеља је да добро осмишљеном наставном интерпрета-

цијом подстакне ученике да у својој чулној машти оживе светове темати-

зоване у бајкама Десанке Максимовић. 
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Могући модел обраде бајке Орашчићи-палчићи 

Наставна јединица: Десанка Максимовић Орашчићи-палчићи  

Разред: Први 

Тип часа: Обрада новог градива 

Циљ часа:  

- Усвајање појмова: односи међу ликовима. Тумачење текста: 

Уочавање и тумачење тока радње, главних ликова и основних 

порука у књижевном делу, уочавање и тумачење израза, речи и 

дијалога којима су приказани поступци, сукоби, драматичне 

ситуације и њихови узроци, решења и последице. Уочавање и 

именовање садржинских целина у прозним текстовима − ства-

рање плана. Вежбање читања усклађеног према врсти и приро-

ди текста. Подстицање ученика на варијације у темпу, јачини и 

интонацији гласа и на логичко паузирање при читању. Усмере-

но читање (са претходно датим задацима). Језичка култура – 

основни облици усменог и писменог изражавања: препричавање 

дела текста уз проширивање дијалогом; на основу направљеног 

плана за препричавање бајке направити причу у сликама (додат-

на активност). 

 

Оперативни задаци: 

 

Образовни задаци: 

- Упознавање ученика са бајком Орашчићи-палчићи; 

- Интерпретацијом бајке Орашчићи-палчићи ученике оспособити 

и припремити за интерпретацију и разумевање поетичких спе-

цифичности бајке као књижевног жанра, посебно ауторске бајке 

Десанке Максимовић. 

- Уочавање елемената бајке (фантастични садржај, композиција 

бајке, помагачи који су на располагању чобанчету, наглашавање 

специфичнисти везаних за простор и време у бајци, победа 

добра). 

- Оспособити ученике да уоче, разумеју и усвоје поуку бајке Ора-

шчићи-палчићи. 

Васпитни задаци: 

- Развијање и продубљивање интересовања за свет створен 

маштом приповедача и разумевање дубљег смисла тако створе-

ног света (бајке); 

- Уочавање људских врлина. 

 

Функционални задаци: 

- Богаћење речника кроз замишљање и описивање одређених 

ситуација; 
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- Оспособљавање ученика да језички уобличе своја запажања о 
месту догађања бајке Орашчићи-палчићи, да изразе своје мисли 
и осећања и доживе бајку Орашчићи-палчићи. 

Наставне методе: метода усменог излагања, дијалошка метода, 
текст-метода, метода демонстрације. 

Облици рада: фронтални, групни, индивидуални. 
 

Ток часа:  
 
Емоционално-интелектуална припрема:  
- Разговарамо са ученицима о прстима на руци. За сваки прст 

смишљамо по неколико стихова како бисмо створили песму. 
- Слушамо песму Породица Прстић: 
https://www.youtube.com/watch?v=6YcQPkub3Y8 
 

Најављивање и бележење нове наставне јединице:  
- Данас ћемо говорити о неким мајушним створењима која су 

велика као палац. Како бисте их ви звали? 
- Десанка Максимовић их је назвала Палчићи.  
- Ви сте имали задатак да код куће прочитате бајку Орашчићи-

палчићи. Да ли вам се допала бајка? Зашто вам се допала? 
Зашто вам се није допала?  

Тумачење непознатих речи: Уколико има непознатих речи, тума-
чимо их са ученицима. 

Изражајно читање речи: Читам ученицима реченице где има 
непознатих речи. Након прочитаних реченица правим психолошку паузу. 
Следи објашњење на основу контекста и искустава.  

Садржинска анализа бајке /група пастири - група палчићи/: 
- Питања: 

- Где су се налазили пастири на почетку бајке? 
- Шта се десило са орасима? 
- Шта је најмлађи пастир урадио? 
- Ко су Орашчићи-палчићи? 
- Одакле су они? 
- Како су се одужили најмлађем пастиру? 
- Како бисте ви поступили да сте пастир? 
- Како бисте ви поступили да сте Орашчић? 

- Дебата по целинама:  
- Да ли је пастир био у праву када је пустио Орашчиће пал-

чиће на слободу? 
- Група: ЗА 
- Група: ПРОТИВ 

- Да ли је требало да Орашчићи-палчићи помажу и оним 
пастирима који их нису избавили? 

- Група: ЗА 
- Група: ПРОТИВ 
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- Ликови: 

- Ликове анализирамо уз помоћ питања: 

- Ко су ликови ове бајке? 

- Како замишљате пастире? 

- Особине ликова. 

- Како замишљате Орашчиће-палчиће? 

- Особине ликова. 

 

Након разговора радимо у групи: 

- 1. група: Направи пастире од глине. 

- 2. група: Направи Орашчиће-палчиће од глине. 

- Заједнички пројекат: Направи место где су се пастири 

сусрели са Орашчићима-палчићима. 

- Следи извештавање група, уз сваки лик ученици дају опис 

истог. 

- Самостални рад ученика: 

- Правимо група: Правимо стрип. 

 

Домаћи задатак: 

- Да сам ја висок као Палчић, ја бих (у стиховима). 

 

Закључак 

Читајући бајке Десанке Максимовић, најмлађи читалац практично 

комуницира са њом, са њеним јунацима; за тренутак се „сели“ у њен чуде-

сни свет и постаје део њега. Психичка структура дечјег мишљења на овом 

узрасту својом сликовитошћу одговара управо чудесном свету бајке. Сво-

јом специфичном структуром бајка Десанке Максимовић наставља да 

живи у мислима најмлађих читалаца. Они маштају о њеним јунацима, 

поново јој се враћају, читају је и у својим мислима надограђују. У свим 

овим и многим другим погледима, у целој књижевности за децу, уз ретке 

изузетке, нема ничег толико обогаћујућег и задовољавајућег, подједнако и 

за дете и за одраслог, као што је бајка. Бајка Десанке Максимовић, коју су 

у прошлости најчешће причале баке и деке поред топлог огњишта, имала 

је веома велику улогу у социјализацији деце. Она пружа читаоцу, а посеб-

но оном најмлађем – детету, бескрајно уживање развијајући његово естет-

ско осећање и фантазију. „Деца воле и траже бајку, уживају у њој и ништа 

слично не може у тој раној фази њиховог развоја надокнадити њено евен-

туално одсуство. Чудесне, необичне и хиперболичне слике у бајкама јесу 

врло често стварност у дечјој машти. Детету, како наводи проф. Златано-

вић, може бити ближе поетично рухо фантастичног него гола свакида-

шњица“ (Златановић, 1999: 204).  

Вредности бајке Десанке Максимовић у настави налазе се управо у 

могућности бајки да обликују личност ученика на естетском, емоционал-

ном и моралном нивоу. Путем ликова са којима ће се ученици поистовети-
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ти, Десанка Максимовић нуди могућности за спознају унутрашњих про-

блема, за правилно решење одређених питања важних за емоционално и 

интелектуално сазревање и стабилизовање детета као личности.  

Наставни план и програм и Читанке за млађе разреде основне 

школе предвиђају у првом разреду основне школе Бајку о лабуду, у другом 

бајку Сликарка зима. Што се тиче трећег разреда, Наставни план и про-

грам предвиђа бајку Прича о Раку кројачу, док Читанке за трећи разред не 

предвиђају за обраду ниједну бајку Десанке Максимовић. У четвртом раз-

реду ни Наставни план и програм ни Читанке не предвиђају за обраду 

ниједну бајку Десанке Максимовић. Имајући у виду стваралачки опус 

Десанке Максимовић, не разумемо пропуст да се у четвртом разреду не 

обрађује ниједна бајка наведене ауторке. Сматрамо важном и неопходном 

улогу коју учитељ има у васпитно-образовном процесу. Улога учитеља 

приликом интерпретирања бајки Десанке Максимовић од пресудног је 

значаја, јер од креативности и оспособљености учитеља зависи у којој 

мери и на који ће се начин у настави примењивати садржаји књижевности 

и садржаји осталих школских предмета. Бајке су важан део детињства, али 

оне су и одраз културе у којој су настале. Настанак бајки повезан је са раз-

војем друштвених токова. Ова књижевна врста пружа велике могућности 

за остваривање многих васпитно-образовних задатака наставе.  
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ESTHETIC, EMOTIONAL AND MORAL VALUES OF FAIRY TALES 

DESANKA MAKSIMOVIC IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Summary: Тhe work of dealing with the study of tales elements Desanka Mak-

simovic in the context of the aesthetic, emotional and moral values of fairy tales as well 

as literary kind. Bearing in mind the value of tales elements, we felt the facilities requi-

red investigate aesthetic, emotional and moral values of fairy tales Desanka Maksimo-
vic how would see the importance of tales elements for shaping the personality of the 

students and the way in which the characters of heroes tales elements Desanka Maksi-
movic have a stake in shaping the personality of the students. 
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