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Предмет: Стручно мишљење о квалитету дидактичко игровног средства ДЕТЕ У
БАСНИ – дидактичко игровно средство за групни рад са децом у вртићу,
издавачка кућа Јавно предузеће „Завод за уџбенике“ из Београда
Разматрајући захтев издавача Јавно предузеће „Завод за уџбенике“ из Београда за
одобравање дидактичко игровног средства, број 1228/2016 од 28. 9. 2016. године, а у
складу са чланом 24, став 2 Закона о уџбеницима („Службени гласник РС” број 68/15),
Комисија даје
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
о квалитету дидактичко игровног средства
ДЕТЕ У БАСНИ – дидактичко игровно средство за групни рад са децом у вртићу,
издавачка кућа Јавно предузеће „Завод за уџбенике“ из Београда
1. Дидактичко игровно средство ДЕТЕ У БАСНИ намењено је деци предшколског и
млађег школског узраста, васпитачима, учитељима и родитељима. Дидактичко игровно
средство ДЕТЕ У БАСНИ садржи Приручник са методичким упутством за стварање и
драматизацију нових и адаптацију познатих басни и лутке на штапу као додатно
игровно средство за драматизацију. Садржај приручника: Драматизоване басне
познатих аутора; Искуства пројекта „Дете у басни“; Ауторске басне на релацији детеваспитач и Сарадња са породицом. Приручник је урађен у колору на квалитетној
хартији формата А4. Приручник је илустрован цртежима који су адекватни садржај

у басни. Комплет садржи 24 лутке на штапу које су у складу са садржајем басни,
односно животињама које се у њима појављују.
2. Дидактичко игровно средство је усклађено са прописаним Стандардима
квалитета уџбеника („Службени гласник РС” број 42/16) и доприноси васпитном и
образовном раду.
Образложење
Стандард 1 је испуњен, јер су сви показатељи овог стандарда задовољени у
потпуности.
Показатељ 1. Дидактичко игровно средство је усклађено са Правилноком о општим
основама предшколског програма и доприноси остваривању циљева програма.
Дидактичко игровно средство ДЕТЕ У БАСНИ усклађено је са Правилноком о општим
основама предшколског програма, припремни предшколски програм за област развој
говора. Садржаји дидактичког средства доприносе остваривању циљева програма за
област развој говора: неговање говорне културе; богаћење дечијег речника и
граматички правилног говора; вербално изражавање и комуникација; монолошки говор
и причање; упознавање са дечијом књижевношћу и говорне игре.
Показатељ 2. Дидактичко игровно средство је обликовано у складу са дидактичким и
методичким принципима, има јасну функцију у васпитном и образовном раду.
Дидактичко игровно средство ДЕТЕ У БАСНИ подржава холистички приступ учењу и
сазнавању. Концепција игровног средства упућује на учење и сазнавање путем
активног делања кроз ситуације и догађаје везане за животни контекст детета.
Спонтане драмске активности доприносе развоју драмског стваралаштва код деце.
Драматизација познатих и стварање нових басни подстичу код деце развој унутрашње
мотивације, социјалних и комуникативних компетенција. Драмске игре пружају
прилику за кооперативно учење и сарадњу деце кроз примену групног облика рада и
рада у пару.
Драмске игре применом неких техника критичког мишљења као што су питања аутору,
читање басне са предвиђањем, грозд итд. пружају подршку развоју критичког
мишљења код деце предшколског узраста. Промишљање и доношење закључака у
процесу драмске игре подстичу код деце развој виших нивоа мишљења. Постављени
задаци омогућавају стављање детета у активну позицију у којој може да истражује,
открива и експериментише.
Показатељ 3. Дидактичко игровно средство не садржи материјалне грешке.
Показатељ 4. Дидактичко игровно средство је прилагођено узрасту, развојним
могућностима, сазнајним способностима, искуству и предзнању детета и има елементе
зоне наредног развоја.
Дидактичко игровно средство ДЕТЕ У БАСНИ прилагођено је узрасту деце која
похађају припремни предшколски програм (од 5,5 до 6,5 година). Задаци се ослањају на
потенцијале деце, подстичу њихов укупан психо-физички развој, омогућавају деци да
изразе своје особености, унутрашње потребе и интересовања и да их даље развијају.
Решавање захтева и налога доприноси проширивању и сређивању сазнајних искустава.

Задаци подржавају нове облике учења и сазнавања, дају подршку развоју
интелектуалних функција и операција: опажање, мишљење, говор и памћење. Деци је
омогућено да истражују, анализирају, уочавају нове везе, решавају проблем ситуације
и да негују „радост открића“. Активности драмског стваралаштва садрже елементе
„зоне наредног развоја“ који подржавају сазнајни развој и конкретно доприносе обради
стечених искустава са више поштовања логичких принципа, целовитијем погледу на
ствари и појаве, осамостаљивању закључивању и уважавање развојне перспективе
детета.
Показатељ 5. Јасно је наведен наслов, област и узраст деце коме је дидактичко игровно
средство намењено.
Показатељ 6. У текстуалним деловима дидактичко игровног средства се поштују
језичке и правописне норме језика на коме је написан.
Показатељ 7. Ликовно-графичка опремљеност подржава функцију дидактичко игровног
средства а техничка опремљеност обезбеђује једноставну употребу.
Графичка, ликовна и техничка опремљеност дидактичко игровног средства је
функционална и доприноси бољем разумевању садржаја. Илустрације су јасне и
прегледне. Ликовно-графичка решења приказана су на прегледан начин и доследно у
целом приручнику.
Показатељ 8. Дидактичко игровно средство ни на који начин не угрожава безбедност
детета и направљено је од материјала који није штетан по здравље.
3. Дидактичко игровно средство усклађено је са чланом 11 Закона о уџбеницима.
На основу датог Стручног мишљења, Комисија предлаже да директор Завода
решењем прихвати захтев за одобравање дидактичко игровног средства ДЕТЕ У
БАСНИ – дидактичко игровно средство за групни рад са децом у вртићу, издавача
Јавно предузеће „Завод за уџбенике“ из Београда.

