
 

 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 
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разредне наставе 

Место, општина: Варварин, Варварин  

Школска управа: Крушевац  

Опис примера добре праксе ИО 

Диференцијација и индивидуализација наставе као вид додатне 

образовно-васпитне подршке 

Кључне речи: основна школа, тешкоће у развоју говора 

Опис образовне ситуације ученика и окружења 

 

Август 2014.  Директор ми је дао списак ученика првог разреда и саопштио да 

имам ученицу која има потешкоће у говору. После више од 20 година радног 

стажа у мени се јавио страх и безброј питања у глави за које нисам имала 

одговоре. Почела сам да прелиставам многе уџбенике, трагала по интернету, 

читала материјале са семинара и схватила да не могу ништа док не упознам 

дете. 1. септембра угледала сам један драги лик мале девојчице и забринуту 

тужну мајку. У мојој глави се одједном родила жеља „Вратићу осмех на лице овој 

мајци!“ Знала сам да неће бити лако али сам знала да ћу успети да одговорим 

овом изазову.  

Из разговора са мајком сазнала сам да је девојчица проговорила тек у четвртој 

години живота. Живи са родитељима, старијим братом и дедом. Родитељи су 

незапослени. Отац повремено одлази на рад у иностранство, док јој је мајка 

највећа подршка јер је увек у кући. Девојчица је похађала предшколску установу 

тако да су је деца из одељења познавала, а и она њих. Одмах сам се препустила 

одељењу и односу који су диктирали ученици. Са њом сам комуницирала исто 

као и са осталим ученицима, колико је она хтела и када је хтела. Врло брзо сам 

осетила да је и она мене прихватила. Доказ је био 23. септембар –Дан школе. 

Организовали смо ликовну колонију. Мајка ме је позвала телефоном и рекла : 

„Учитељице шта да радим, она плаче, хоће да учествује са осталом децом“. 

Одмах сам јој одговорила да је доведе. Када је дошла, пришла ми је, загрлила ме 

и привила се уз мене. Пољубила сам је и знала да су све баријере отколњене. Од 

тог дана она је почела чешће да прича, осећала се равноправно и задовољно 

долазила у школу. Остали ученици је нису одвајали већ су бринули о њој. Њен 

говор није био разумљив, али је она нас разумела. Почела је чак да исправља 

другу децу. Када би неко погрешио она би само гласно упала у реч и рекла „Није 

тако“. Поштовала је сва школска правила боље од других, ишла на рођендане, 

учествовала у свим активностима. Знала је имена све деце и тако им се 

обраћала. Мене је звала по имену „Дацо“, јер није могла да изговори учитељице. 



 

 

Изражавала се кратким, једноставним реченицама често за нас неразумљивим, 

али је хтела да и она нама саопшти део њеног искуства и конкретних ствари из 

познатог окружења. Била је упорна да објасни оно што жели, понављала више 

пута и служила се гестом. Сви смо је пажљиво слушали, понекад покушавали да 

одгонетнемо о чему нам прича, а кад је нисмо разумели ми би је пажљиво 

слушали као да нам је јасно. Увидела сам да препознаје и црта произвољне 

геометријске облике.Уочавала је и исказивала односе: велико - мало, уско - 

широко, високо - ниско, дебело - танко, дугачко - кратко. 

Опис добре праксе 

Када је почела видно да напредује остварила сам контакт са њеним логопедом 

како бих пратила њен рад и покушала да прилагодим своје захтеве. То ми је 

много помогло јер сам научила како да радим са њом и могу слободно рећи да је 

она мене научила како треба радити са децом која имају потешкоће у говору. Из 

овог искуства настао је велики број наставних листића који су постали мала 

збирка наставних средстава. До краја првог разреда научила је да препознаје 

слова, преписује са табле штампаним и писаним словима. Везује слова за слику 

и тако саставља речи, али не чита. Научила је да броји и пише бројеве до 10, да 

их пореди али их не записује увек тачно. 

Сада је ученица другог разреда. Током првог полугодишта научила је да 

повезује слогове у реч и да их препише. Одговара пуном реченицом. Уз 

подстицај описује низ слика као кратку причу. Разуме радњу текста, ликове и 

одређује место догађаја. Сада може да изговори УЧИТЕЉИЦЕ. Одлично се 

сналази, па када не може нешто да изговори јасно, она тражи сличну реч, тако 

ми је уместо речи риба рекла fish, јер јој је то било лакше. Научила је да сабира и 

одузима до 10 уз помоћ дидактичког материјала и сада учимо бројеве друге 

десетице. У потпуности је самостална а томе је допринео наш одлазак у школу у 

природи у првом разреду када смо седам дана боравили на Златибору. Ове 

године идемо у Ивањицу. 

Њен напредак одвијао се у више корака и ево неких вежби које су ми помогле у 

раду. 

У почетку је било овако: 

Пошто није могла да пише низ косих и правих линија, онда сам јој, пре него што 

треба да напише косу линију, изад свеске постављала бојицу укосо, а следећу 

право, а она би то пресликавала у свесци.  

Након вежби писања косих и правих линија, прешли смо на вежбе писања слова. 

Вежбале смо слова и геометријске облике. 

Вежбале смо изговор гласова. Глас Л представљао нам је велики проблем 

Заједно смо изговарале слогове. 

Направила сам картончиће са словима, па је састављала слогове.  

Када смо прешли на речи она је изговарала задату реч, цртала онолико кружића 

колико гласова има у речи и исте гласове бојила истом бојом 
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По завршетку речи прешли смо на реченице примењујући записивање кружића 

испод речи, а бојили смо задату реч. нпр. : Обоји реч - ПОЈЕЛА 

Задаци које сам јој постављала: 

Понови  реченицу додирујући сваку реч 

Покажи где пише нпр. бомбоне 

По налогу изговара реч коју јој ја покажем 

Броји речи у реченици 

Покажи другу, пету, трећу реч 

Прекријем реченицу - она црта онолико кружића колико има речи у реченици 

Одређује реч која се налази пре или после задате речи 

Састављање речи помоћу слика и словарице. 

 
Показује слику која почиње именованим словом. За слова која најчешће 

препознаје проналази одговарајућу слику и слаже реч. Успешно допуњује 

изостављена слова, решава лакше ребусе и укрштенице. 

Вежбе из математике: 

Доцртај где треба права а где коса линија 

Настави низ бројева 

Помози девојчици да по плану дође до своје корпе спајајући тачкице 

На другом крају напиши исту цифру и сваку линију превуци другом бојом 

Када смо почели скупове и бројеве радили смо следеће: 

 

 +  

 

      +    

            1        +       3            =          4 

Сваки елемент скупа представи тачкицом, запиши број тачкица и израчунај 



 

 

 

Професионална добит 

 

Највећи подстицај за мене је њена жеља за учењем која је сваким даном све већа 

и  задовољно,  насмејано лице њене мајке. Због сталних активности, посета 

семинарима на којима сам се обучавала за рад по ИОП-у, постала сам 

руководилац Тима за инклузију.  

 

 

  


