
Основна школа „Милутин и Драгиња Тодоровић“ 

Име и презиме ученика: Соња 

Разред и одељење: I-3 

Учитељица: Слађана Максимовић 

Медицински 

налази/документација 

Извештај неуропедијатра, физијатра и психолога-Комисија за 

процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или 

социјалне подршке ученику 

Dg: Paralysis cerebralis, DCO mixna forma, Epi, Dyslalia i Strabismus 

conv 

Кратак опис образовне ситуације и 

потребе за подршком 

- Подршка при ходању, извођењу вежби, трчању и осталим облицима 

кретања 

-Подршка у облачењу, узимању ужине и употреби тоалета 

-Подршка у међусобној комуникацији и споразумевању (тумачење 

изговорених гласова, оглашавања делова речи) 

- Подршка при коришћењу оловке, бојица, прибора за рад и 

уџбеника 

- Подршка у организацији радног простора 

-Индивидуална помоћ у раду 

-Потребно мотивисање, усмеравање пажње и развијање 

концентрације 

 

Праћење пружања подршке 

Временски 

период 

Опис пружене подршке и начин (како) је подршка 

пружана 

Опис исхода/резултата пружене 

подршке (конкретно 

постигнуће) 

Прва недеља -разговор са родитељима на првом родитељском 

састанку (упознати да је у одељењу ученица са 

церебралном парализом и њеним потребама за 

додатном пажњом и подршком, да би разговарали 

са својом децом о начину понашања и опхођења 

према њој) 

-разговор са ученицима од првог дана (вођење 

рачуна о Соњином кретању у учионици, да јој 

ослободе пролаз, помогну ако не може да савлада 

препреку, да јој окаче јакну, додају ужину...)  

-нпр. Иде маца око тебе (чучи у кругу, уз помоћ 

друга трчи у круг, јури друга, заузима  своје место, 

прати друге..) 

-организовање радног простора (седи у првој клупи 

поред врата тако да  може несметано да хода и 

изађе кад има потребу) 

-вежбе сецкања папира, брисања табле, пуцкетања 

прстима, писања кредом и фломастером по табли... 

-подстицање комуникације са учитељицом, 

друговима (слободно се обраћа, не стиди се, 

прилази, повлачи за руку) постављањем питања на 

која одговара са да или не  

-уз помоћ и подршку асистента креће се по 

простору, иде у тоалет, ужина, комуницира, пакује 

Соњинa адаптацијa на нову 

средину, другове и учитељицу 

-прихваћена од родитеља, 

ученика уважавањем 

различитости 

 

 

 

 

 

-укључена у игру  

 

 

-Прилагођен простор и 

уклањене  физичке баријере 

које ометају кретање  

-успешно изводи задате радње 

 

-слободно комуницира са 

учитељицом и друговима 

 

 

 

-задовољава своје основне 



књиге, облачи се потребе 

Друга недеља -укључивање у игру, иде са другарима до 

фискултурне сале 

-подстицање сарадње (седим поред ње, радимо 

заједно, слуша ме, прати, разуме моје захтеве, 

заједно пишемо, цртамо) 

-вршњаци јој прилазе, комуницирају са њом, а 

Соња своје задовољство показује осмехом, има 

потребу да ухвати руку саговорника 

- вежба да држи оловку и да црта криве линије 

-у договору са оцем одлази са наставе раније (брзо 

се умара) 

-срећна је што је у друштву 

деце 

-сарађује са учитељицом 

 

-дружи се са децом 

 

 

 

-држи оловку, црта криве 

линије 

- остаје 3 часа у школи 

Трећа недеља -потпуно је укључена у игру (колектив) и игра се с 

децом, добија задатак у групи 

-ученике подстичем да јој помогну при извођењу 

вежби што они радо прихватају (воде је за руку, 

воде је до места за вежбање, показују вежбу, 

помажу јој при извођењу) 

-покушава да убаци лопту у кош (велики је борац, 

не одустаје) 

-вежбе цртања оловком 

-прихваћена је од другова у 

игри и групном раду 

-другови јој помажу у раду 

-на часу физичког уз помоћ и 

подршку ради вежбе 

обликовања 

-упорна је 

 

-сигурније држи оловку 

Четврта недеља -на часу ради, увек је спремна и хоће да ради 

-похваљена је за сваки урађен задатак, другари јој 

аплаудирају, радује се свом успеху 

-разуме моје налоге (дођи до мене, изађи пред 

таблу, обриши таблу) 

-вежба сецкање папира, брисање табле, пуцкетање 

прстима, писање кредом и фломастером по табли... 

-на захтев показује горе-доле, леву и десну руку 

-мотивисана је за рад 

 

-похвала на Соњу утиче 

позитивно 

-разуме и извршава једноставне 

налоге  

-брише таблу 

 

 

-зна одреднице горе-доле, лево-

десно (делимична оријентација 

у простору) 

 

Пета недеља -свакодневни однос и понашање учитеља и другара 

маме осмех на њеном лицу при сваком уласку у 

учионицу (чим уђе у учионицу учитељица је 

поздрави, помилује по коси) 

-привлачи је телефон, типка по њему 

 

-учитељица показује слова на словарици, у буквару, 

а Соња их изговара 

-кад год је прилика на свим часовима учитељица  

пушта дечје песме и Соња се њише у ритму музике 

-воли да долази у школу 

 

 

 

-заинтересована за рад на 

рачунару 

-успешно препознаје слова која 

смо научили 

-воли да слуша музику 

Шеста недеља -има омиљену другарицу која седи поред ње и 

помаже јој у свему, али и сви остали јој помажу, 

пажљиво је слушају, радују се њеном успеху 

-има своју игру са децом у учионици коју она 

иницира (ухвати друга за руку и води га на место 

да седне и тако редом, зачикује децу, додирне их и 

бежи) 

-на задати број формира скуп од жетона 

-стекла омиљеног друга и 

одлично комуницира са децом 

 

-воли да је у друштву деце,  

игра се са њима 

 

 

-формира скуп од жетона 



-без проблема сарађује са свима - радо сарађује са учитељицом, 

вршњацима, асистентом 

Седма недеља -подсећање деце да јој ослободе простор за кретање 

-учитељица познаје Соњине жеље и потребе 

(разуме шта жели и на питање добија потврдан 

одговор) 

-кажем јој да узме бојицу одређене боје 

-чим уђе у учионицу поздравим је, помилујем по 

коси и јако јој је важан физички контакт 

-самостално се креће у 

простору 

-показује прстом шта жели 

-користи боје 

-ведра, насмејана, са 

другарицама се држи за руке 

 

Осма недеља -учитељица формира више скупова , а она на захтев 

препознаје најбројнији 

-учитељица показује слова на словарици, у буквару, 

а Соња их изговара, читамо слово по слово 

-учитељици даје тражене предмете ( оловку, 

гумицу,свеску...) 

-пење се на столицу (уз помоћ) да брише таблу као 

другари 

-има потребу да комуницира са децом ван одељења 

-уочава најбројнији скуп 

-изговара научена слова, 

покушава да чита 

 

 

 

-насмејана, расположена, 

показује задовољство што је у 

групи, понаша се по моделу 

-прилази деци на ходнику и 

додирује их 

Девета недеља -слободније и боље се креће, боље изговара речи 

-учитељица изговара краће речи, тражи да понови 

(Соња, дођи, дај, узми) 

 

-диже два прста, тражи дозволу да изађе из 

учионице 

-напредује у свим областима 

-показује научена слова на 

словарици, изговара 

-понавља краће речи 

-поштује правила понашања у 

учионици 

Десета недеља -редовно је изводим пред таблу 

 

-задате бројеве препознаје, издваја и лепи на таблу  

-воли да излази пред таблу и 

црта 

-разликује бројеве 

Једанаеста недеља -на питање у којој клупи седи записује редни број 

(1.) 

-задовољна, насмејана у школи 

-разликује основне и редне 

бројеве 

-прихваћеност школе  

Дванаеста недеља -пази да не пређе линију приликом бојења и 

равномерно боји површ 

-уредније боји 

Тринаеста недеља 

28.11. 

-изговарам бројеве, она их понавља 

 

-броји до 5 уз помоћ 

29.11. -изговарам бројеве, она их понавља 

-излази пред таблу (не крије задовољство, смеје се , 

боље држи фломастер, црта, ставља руку испод 

браде и размишља,брише, па изнова црта) 

-броји до 5 уз помоћ 

-црта, брише таблу 

30.11. -изговарам бројеве, она их понавља 

-сабира бројеве до 5 помоћу прстића (на захтев 2+3, 

показује 2 прстића, додаје 3 и броји до 5, ако 

погреши на поновни захтев исправи се), најлакше 

јој је да рачуна прстићима 

-броји до 5 уз помоћ 

-сабира до 5 уз помоћ 

1.12. -изговарам бројеве, она их понавља 

-сабира бројеве до 5 помоћу прстића (на захтев 2+3, 

показује 2 прстића, додаје 3 и броји до 5, ако 

погреши на поновни захтев исправи се), најлакше 

јој је да рачуна прстићима 

-броји до 5 уз помоћ 

-сабира до 5 уз помоћ 

2.12. -на часу физичког васпитања уз помоћ учитеља -хода по ниској греди уз помоћ, 



хода по ниској греди 

-на часу музичке културе била је веома 

расположена, пуна енергије, није хтела да иде кући  

ново искуство 

-осећај сигурности, 

задовољства 
Четрнаеста недеља 

5.12. 
-изговарам бројеве, она их понавља 

-одузима бројеве до 5 помоћу прстића (на захтев 5-

2, показује 5 прстића, савија 2 и броји до 3, ако 

погреши на поновни захтев исправи се), најлакше 

јој је да рачуна прстићима 

-броји до 5 уз помоћ 

-одузима до 5 уз помоћ 

6.12. -одузима бројеве до 5 помоћу прстића (на захтев 5-

2, показује 5 прстића, савија 2 и броји до 3, ако 

погреши на поновни захтев исправи се), најлакше 

јој је да рачуна прстићима 

-броји до 5 уз помоћ 

-одузима до 5 уз помоћ 

7.12. -донела своју фотографију за направљену јелку од 

дечјих руку 

-извршава домаћи задатак 

8.12. -брзо се уморила и отишла после другог часа, нема 

концентрације и воље за рад 

 

9.12. -на писменој вежби из математике-сабирање и 

одузимање до 5 седим поред ње, читам јој задатке, 

а она рачуна помоћу прстију 

-на часу музичке културе ми је пришла и 

показујући на CD плејер питала ТО 

-сабира и одузима до 5 уз помоћ 

 

 

-интересује је нова песма, чује 

је први пут и њише се уз музику 

Петнаеста недеља 

12.12. 

-изговарам бројеве, она их понавља 

-боји слику (боље држи бојице, равномерније боји, 

срећна је док боји....) 

-броји до 5 уз помоћ 

-боји, користи бојице 

13.12. -црта по белој табли (не крије задовољство, смеје 

се, боље држи фломастер, црта детаље, ставља руку 

испод браде и размишља,брише, па изнова црта) 

-црта детаље 

14.12. -на часу српског језика ученици су радили по 

групама (након поделе задатака свакој групи, хвата 

ме за руку и даје листић да прочитам задатак, 

мотивисана за рад, показујем јој слова, она их 

изговара...осмех јој не силази с лица) 

-изговара научена слова 

-понавља краће речи 

 

 

15.12. -на часу физичког васпитања уз помоћ учитеља и 

асистента хода по ниској греди 

-хода по ниској греди уз помоћ 

све сигурније 

16.12. -на часу музичке културе била је веома 

расположена, пуна енергије, није хтела да иде кући 

-осећај сигурности, 

задовољства 

Шеснаеста недеља  

19.12-23.12. 

-изговарам бројеве, она их понавља 

 

-броји до 10 уз помоћ 

 

Седамнаеста недеља 

26.12-30. 
није долазила у школу  

Осамнаеста недеља 

11.1.-13.1. 
-изговарам бројеве до 10, она их понавља 

-сабира бројеве до 10 помоћу прстића (на захтев 

2+6, показује 2 прстића, додаје 6 и броји до 8, ако 

погреши на поновни захтев исправи се), најлакше 

јој је да рачуна прстићима 

-воли да слуша музику, на часу музичке културе 

била је веома расположена, пуна енергије, није 

хтела да иде кући 

-броји до 10 уз помоћ 

-сабира до 10 уз помоћ 

 

 

 

-осећај задовољства, музику 

прати њихањем 

Деветнаеста недеља 

16.1.-20.1. 
-изговарам бројеве, она их понавља 

-одузима бројеве до 10 помоћу прстића (на захтев 

7-3, показује 7 прстића, савија 3 и броји до 4, ако 

-броји до 10 уз помоћ 

-одузима до 10 уз помоћ 



погреши на поновни захтев исправи се), најлакше 

јој је да рачуна прстићима 
 -изговарам бројеве, она их понавља 

-наставни листић  из математике-сабирање и 

одузимање до 10,  седим поред ње, читам јој 

задатке, а она рачуна помоћу прстију 

-мотивисана за рад, показујем јој слова, она их 

изговара 

-броји до 10 уз помоћ 

-сабира и одузима до 10 уз 

помоћ 

 

-изговара научена слова 

-понавља краће речи 

Двадесета недеља 

23.1.-26.1. 

-кажем јој да спакује књиге у ранац 

-изговарам бројеве, она их понавља 

-сабира и одузима бројеве до 10 помоћу прстића  

-уз помоћ пакује књиге 

-броји до 10 уз помоћ 

-сабира и одузима до 10 уз 

помоћ 

   

 

 

Одељењски старешина  

Слађана Максимовић 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

Временски 

период 

Опис пружене подршке и начин (како) је подршка 

пружана 

Опис исхода/резултата пружене 

подршке (конкретно 

постигнуће) 

23.2.-28.2.2017. -чим уђе у учионицу поздравим је, помилујем по 

коси и јако јој је важан физички контакт  

-изговарам бројеве до 10, она их понавља 

 

 

-сабира и одузима бројеве до 10 помоћу прстића 

-мотивисана за рад, показујем јој слова, она их 

изговара 

-осећај задовољства, 

сигурности, често дође до мене 

и седне ми у крило 

-осећај задовољства што је 

поново са друговима 

-броји до 10 уз помоћ 

-сабира и одузима до 10 уз 

помоћ 

-изговара научена слова 

-понавља краће речи 

 

1.3.-10.3. 

 

-слуша музику, на часу музичке културе била је 

веома расположена, пуна енергије 

-изговарам бројеве до 15, она их понавља 

-показујем јој слова, она их изговара 

 

-боји честитку за баку (боље држи бојице, 

равномерније боји, срећна је док боји....) 

-осећај задовољства, музику 

прати њихањем 

-броји до 15 уз помоћ 

-изговара научена слова 

-понавља краће речи 

-боји, користи бојице 

13.3.-17.3. -изговарам бројеве до 15, она их понавља 

-боји слику (боље држи бојице, равномерније боји, 

срећна је док боји....) 

-броји до 15 уз помоћ 

-осећај задовољства, боји, 

користи бојице 

20.3.-24.3. -изговарам бројеве до 20, она их понавља 

-сабира и одузима до 10,  седим поред ње, читам јој 

задатке, а она рачуна помоћу прстију 

-на часу физичког васпитања уз помоћ учитеља и 

-броји до 20 уз помоћ 

-сабира и одузима до 10 уз 

помоћ 

-осећај сигурности, 



асистента учествује у игри 

 

задовољства, осмех јој не 

силази с лица 

27.3.-31.3. -показујем јој слике блиских појмова (дете, сат, 

књига, свеска,...) 

-показујем јој слова, она их изговара 

 

-подсећам децу да јој певају рођенданску песму 

-препознаје на слици блиске 

појмове и уз помоћ изговара 

-чита слово по слово без 

разумевања 

-осећај задовољства, 

припадности 

3.4.-12.4. - именујем предмете, биљке и животиње 

 

-са другарима учествује на продајној изложби за 

Ускрс 

-припрема за учешће на приредби 

-показује прстом предмете, 

биљке и животиње 

-осећај задовољства, осмех јој 

не силази с лица 

-срећна је, осећај припадности 

18.4.-28.4. -показујем јој слова, она их изговара 

 

-на часу физичког васпитања уз помоћ учитеља и 

асистента учествује у игри 

-чита слово по слово без 

разумевања 

-осећај сигурности, 

задовољства, осмех јој не 

силази с лица 

1.5.-12.5. -сабира и одузима до 10,  седим поред ње, читам јој 

задатке, а она рачуна помоћу прстију 

- задиркујем је, а она се стиди 

- припрема за играоницу   

-сабира и одузима до 10 уз 

помоћ 

-показује емоције 

-радује се  

15.5.-23.5. - боји слике (боље држи бојице, равномерније боји, 

срећна је док боји....) 

-припрема за одвајање од учитељице (моје одсуство 

због Наставе у природи) 

-боји, користи бојице 

 

-не одваја се од учитељице, 

прати ме, држи за руку 

1.6.-13.6. -сабира и одузима до 10,  седим поред ње, читам јој 

задатке, а она рачуна помоћу прстију 

-изговарам бројеве до 20, она их понавља 

-на часу физичког васпитања уз помоћ учитеља и 

асистента учествује у игри 

 

-броји до 20 уз помоћ 

-сабира и одузима до 10 уз 

помоћ 

-осећај сигурности, 

задовољства, осмех јој не 

силази с лица 

 

 

Одељењски старешина  

Слађана Максимовић 


