
 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ

Назив школе: ОШ „Ратко Вукићевић“ 

Место, општина: Ниш, Медијана

Школска управа: Ниш 

Opis primera dobre prakse IO

Рад са дететом из спектра аутизма

 

Кључне речи: основна школа, спектар аутизма

Опис образовне ситуације ученика и окружења

 

Ове године је у први разред кренуо ученик са сметњама из спектра аутизма.  

првог дана је са децом у одељењу али им не прилази и не иницира комуникацију. 

Теже остварује контакт очима. Певуши и шета на часу.  Теже се вербално 

изражава. Говори кратким реченицама од две речи у трећем лицу. П

енглески језик. Радије га говори 

потешкоће у читању и разумевању прочитаног. 

 

Опис добре праксе 

 

У току године смо радили на развијању социјалних и комуникативних 

способности и вештина као и на усвајању писаних слова

прочитоног, сабирању и одузимању бројева до 100. 

Ученик воли рутину па је у току године најчешће седео са двема девојчицама за 

које се везао. Али су им се свакодневно у групним активностима при

други ученици и трудили се да му пруже подршку. На прим

када имамо час физичког васпитања, да сачекају да пређе полигон препрека који 

обожава или да са њим играју лопту,  да трче и да га испрате до тоалета.  Воли да 

пише по табли па је свакодневно добијао задатке да нешто напише или израчун

на табли. То је одељење знало да награди аплаузом, честиткама и руковањем. 

Деца су га позивала на своје рођенде на које је он редовно одлазио. 

До краја године побољшале су се њего

Чешће је успостављао контак

другом ученику, да каже: „Л..... голицај ме!“ Са другим учитељима се поздрављао и 

руковао.  

Променљиве је пажње па су захтеви и активности на часовима били краћи и 

чешће су се смењивали. Неки захтеви су в

само писањем  већ и сечењем делова слова, слагањем, лепљењем и бојењем и 

обликовањем чиме је вежбао пажњу.
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основна школа, спектар аутизма 

Опис образовне ситуације ученика и окружења 

Ове године је у први разред кренуо ученик са сметњама из спектра аутизма.  

првог дана је са децом у одељењу али им не прилази и не иницира комуникацију. 

Теже остварује контакт очима. Певуши и шета на часу.  Теже се вербално 

изражава. Говори кратким реченицама од две речи у трећем лицу. П

енглески језик. Радије га говори и пише. Зна штампана слова ћирилице али има 

потешкоће у читању и разумевању прочитаног.  

У току године смо радили на развијању социјалних и комуникативних 

способности и вештина као и на усвајању писаних слова ћирилице, разумевању 

тоног, сабирању и одузимању бројева до 100.  

Ученик воли рутину па је у току године најчешће седео са двема девојчицама за 

које се везао. Али су им се свакодневно у групним активностима придруживали и 

други ученици и трудили се да му пруже подршку. На пример да му вежу пертле 

када имамо час физичког васпитања, да сачекају да пређе полигон препрека који 

обожава или да са њим играју лопту,  да трче и да га испрате до тоалета.  Воли да 

пише по табли па је свакодневно добијао задатке да нешто напише или израчун

на табли. То је одељење знало да награди аплаузом, честиткама и руковањем. 

Деца су га позивала на своје рођенде на које је он редовно одлазио.  

До краја године побољшале су се његове социјалне и комуникативне

Чешће је успостављао контакт очима са другом децом па је знао и да упути захтев 

другом ученику, да каже: „Л..... голицај ме!“ Са другим учитељима се поздрављао и 

Променљиве је пажње па су захтеви и активности на часовима били краћи и 

смењивали. Неки захтеви су више пута поновљени. Слова је усвајао не 

само писањем  већ и сечењем делова слова, слагањем, лепљењем и бојењем и 

обликовањем чиме је вежбао пажњу. Један од зхтева је да ређа 

ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА 

, професорка 

Ове године је у први разред кренуо ученик са сметњама из спектра аутизма.  Од 

првог дана је са децом у одељењу али им не прилази и не иницира комуникацију. 

Теже остварује контакт очима. Певуши и шета на часу.  Теже се вербално 

изражава. Говори кратким реченицама од две речи у трећем лицу. Познаје 

Зна штампана слова ћирилице али има 

У току године смо радили на развијању социјалних и комуникативних 

, разумевању 

Ученик воли рутину па је у току године најчешће седео са двема девојчицама за 

друживали и 

ер да му вежу пертле 

када имамо час физичког васпитања, да сачекају да пређе полигон препрека који 

обожава или да са њим играју лопту,  да трче и да га испрате до тоалета.  Воли да 

пише по табли па је свакодневно добијао задатке да нешто напише или израчуна 

на табли. То је одељење знало да награди аплаузом, честиткама и руковањем. 

ве социјалне и комуникативне вештине. 

очима са другом децом па је знао и да упути захтев 

другом ученику, да каже: „Л..... голицај ме!“ Са другим учитељима се поздрављао и 

Променљиве је пажње па су захтеви и активности на часовима били краћи и 

ише пута поновљени. Слова је усвајао не 

само писањем  већ и сечењем делова слова, слагањем, лепљењем и бојењем и 

 слике које 



 

 

илуструју неку причу, догађај или ситуацију и кратак опис сваке од слик

сликовне укрштенице, допуњује реченице које 

урађеног задатка преостало време

puzzle  или коцке, низао је спајалице или исечене делове цевчица на канап.

Резултат ових активности је 

време часа. Раније је цртао користећи само једну боју. Сада црта  користећи друге 

боје и друге теме. Његово познавање енглеског језика помогло је деци приликом 

увежбавања нових појмова јер је на пр. на ч

одузимао изговарајући бројеве на енглеском језику.  

 

Професионална добит 

 

Трудила сам се да испоштујем рутину, 

интересовања и да на основу тих сазнања израдим наставни листић  или 

осмислим активност која ће бити постицајна за ученика. Р

напредак, то што боље сарађује и што је отворенији у комуникацији са другом 

децом и запосленима.  

 

Пример наставног листића. 

 

Задатак ученика је да: 

- Исече по испрекиданим линијама делове фарме и залепи на одговарајућа места;

- Преброји животиње на фарми и израчуна према датом захтеву;

- Прочита катак текст и допуни изостављена с

- Препозна плод сваке биљке

стабло и да испод сваке биљке напише њен назив.

 

илуструју неку причу, догађај или ситуацију и кратак опис сваке од слик

це, допуњује реченице које описују дату слику. 

урађеног задатка преостало време до краја часа (5-10мин) је слагао танграм, 

или коцке, низао је спајалице или исечене делове цевчица на канап.

је да му је пажња боља. Ређе је шетао и певушио за 

време часа. Раније је цртао користећи само једну боју. Сада црта  користећи друге 

боје и друге теме. Његово познавање енглеског језика помогло је деци приликом 

увежбавања нових појмова јер је на пр. на часу математике најчешће сабирао и 

одузимао изговарајући бројеве на енглеском језику.   

Трудила сам се да испоштујем рутину,  да препознам његове могућности и 

интересовања и да на основу тих сазнања израдим наставни листић  или 

која ће бити постицајна за ученика. Радује ме сваки његов 

ље сарађује и што је отворенији у комуникацији са другом 

 

Исече по испрекиданим линијама делове фарме и залепи на одговарајућа места;

Преброји животиње на фарми и израчуна према датом захтеву;  

Прочита катак текст и допуни изостављена слова; 

на плод сваке биљке са слике, исече слику  и залепи је на одговарајуће 

иљке напише њен назив. 

илуструју неку причу, догађај или ситуацију и кратак опис сваке од слика,  решава 

писују дату слику. После  

) је слагао танграм, 

или коцке, низао је спајалице или исечене делове цевчица на канап. 

да му је пажња боља. Ређе је шетао и певушио за 

време часа. Раније је цртао користећи само једну боју. Сада црта  користећи друге 

боје и друге теме. Његово познавање енглеског језика помогло је деци приликом 

асу математике најчешће сабирао и 

да препознам његове могућности и 

интересовања и да на основу тих сазнања израдим наставни листић  или 

адује ме сваки његов 

ље сарађује и што је отворенији у комуникацији са другом 

Исече по испрекиданим линијама делове фарме и залепи на одговарајућа места; 

на одговарајуће 



 

 

 

 


