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Предмет: Стручно мишљење о квалитету дидактичког игровног средства Календарко
свезналко, Издавачка кућа Привредно друштво „NEW ASSIST” из Београда.

На основу члана 24 став 2 Закона о уџбеницима („Службени гласник РС” број 68/15),
разматрајући захтев издавача Привредно друштво „NEW ASSIST” из Београда, број
1231/2016 од 30. 9. 2016. године, за одобравање дидактичког игровног средства
Календарко свезналко, Комисија дана 17. 1. 2017. године, даје
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
о квалитету дидактичког игровног средства Календарко свезналко, издавач
Привредно друштво „NEW ASSIST“ из Београда.
1. Дидактичко игровно средство Календарко свезналко представља едукативни
дидактички материјал и играчку. Календарко свезналко садржи следеће радне елементе:
радна табла формата 100×45цм подељена на тамно плави део који представља површину и
на светло плави део који представља простор за радне елементе; део који је предвиђен за
фотографију узрасне групе деце у вртићу или одељења у школи, елементе чији се садржај
односи на дане, месеце, годишња доба, радне обавезе, датуме, расположења, временске
прилике, облачење и отворени елементи, тј магнети у које деца фломастерима пишибриши цртају своје доживљаје, осећања и перцепцију који нису дати у понуђеним
елементима. Дидактичко игровно средство Календарко свезналко намењено је деци
предшколског и млађег школског узраста, васпитачима, учитељима и родитељима.

2. Рукопис дидактичког игровног средство Календарко свезналко је усклађен са
прописаним Стандардима квалитета уџбеника(„Службени гласник РС број 42/16).
Образложење
Стандард 1 је испуњен, јер су сви показатељи овог стандарда задовољени у потпуности.
Показатељ 1. Дидактичко игровно средство је усклађено са Правилником о општим
основама предшколског програма, припремни предшколски програм и доприноси
остваривању циљева програма.
Дидактичко игровно средство „Календарко свезналко“ усклађено је са Правилником о
општим основама предшколског програма, припремни предшколски програм за област
Упознавање природне и друштвене средине, област интелектуалног, социо-емоционалног
и сензорно-перцептивног развоја, развоја говора и моторике. Садржаји дидактичко
игровног средства доприносе остваривању циљева припремног предшколског програма за
област Упознавање природне и друштвене средине и горе наведених области развоја.
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 „Календарко свезналко“ представља вишенаменско
дидактичко средство и играчку којом се подржава холистички приступ учењу и
сазнавању. Концепција игровног средства упућује на учење и сазнавање путем активног
делања кроз ангажовање у ситуацијама и догађајима везаним за животни контекст детета.
Игровно средство подржава учење кроз игру и примену симбола што представља
најуспешнији дидактичко методички приступ учењу деце на предшколском и рано
школском узрасту. Садржаји и појмови који се усвајају игровним средством „Календарко
свезналко“ дидактичко-методички се реализују кроз индивидуалне и заједничке
активности које пружају прилику за кооперативно учење и сарадњу деце кроз примену
различитих облика групног рада и рада у пару. Кроз игру деца су у ситуацији да критички
промишљају, логички закључују, размењују мишљења, што доприноси општем развоју
критичког мишљења.
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 „Календарко свезналко“ прилагођено је узрасту деце која
похађају припремни предшколски програм (од 5,5 до 6,5 година) и деци млађег
основношколског узраста. 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“. Активости које деца и

ученици примењују у игри са дидактичко игровним средством „Календарко свезналко“
садрже елементе „зоне наредног развоја“ путем конкретне обраде стечених искустава,
поштовањем логичких принципа, целовитог погледа на ствари и појаве, осамостаљивања у
закључивању и уважавања 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 дидактичког 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 елемената игровног средства приказана су на
прегледан начин.
Показатељ 8. Дидактичко средство ни на који начин не угрожава безбедност детета и
направљено је од материјала који није штетан по здравље.
Издавач је приложио изјаву да дидактичко средство неће бити урађено од материјала који
могу у било ком облику да наруше или штете здрављу корисника, односно деце.
3. Рукопис дидактичког средства је усклађен са чланом 11 Закона о уџбеницима
Службени гласник РС” број 68/15).
На основу датог Стручног мишљења, Комисија предлаже да директор Завода
решењем прихвати захтев за одобравање дидактичког игровног средства Календарко
свезналко, издавач Предузеће за издаваштво, производњу, промет књига и услуга „NEW
ASSIST“ из Београда.

