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 Математиката и нејзинипт стил на мислеое 
мпраат да станат спставен дел пд културата 
на спвременипт чпвек, без пглед на тпа дали 
тпј ќе врши активнпст кпја бара математика 
или не! 

УНЕСКО 



Зошто математика???? 

• Основа за развој на човекот за развој на општеството 

• Развој на природни науки 

• Развој на техниката и технологијата 

• Развој на општествените науки 

 

• Кога да се започне со  математичка едукација? 

• Која би била суштината на математичкото образование? 

• Кои и какви приоди да се  користат во математичката 
едукација на децата од предучилишна возраст? 

• Дали децата од предучилишна возраст треба да учат 
дефиниции, теореми или???. 

 



Значење на раното детство за севкупниот 

понатамошен интелектуален, социјален, 

емоционален развој на единката 

• Програма за рано  учење и развој (2014) 

• Когнитивен домен 

• Субдомен Математика 

• Стандарди 

– Стандард 1. Детето демонстрира знаење за количина, 

бројки и броење.  

– Стандард 2. Детето демонстрира способност за 

класификација и серијација. 

 



Општи цели во субдоменот - математика 

• Развивање на елементарни математички поими засновани на 
набљудување и манипулација со предметите, создавање на ментални 
слики;  

• Развој на логичко-мисловни операции (конзервација, класификација, 
серијација, инклузија на класи, принцип на инваријатност);  

• Развој на математичкото мислење;  

• Развој на математичките способности (апстрахирање, логичко 
резонирање, воочување на проблеми, сфаќање на квантитативните 
односи, способност за броење, истражување, сфаќање на просторните 
и временски релации, способност за мерење на величините, 
способност за одредување на геометриските 2Д и 3Д форми), т.е.; 

• Здобивање на умеења за користење на симболичкиот јазик;  

• Поттикнување на социјално-емоционалниот развој (интензивна 
комуникација, заемна помош, просоцијално однесување, 
дружељубивост, трпеливост, толеранција);  

 



УЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

• „Учењето е релативно трајна промена на однесувањето која 
е резултат на претходното искуство и на активноста на 
единката“.  

  (Radonjić, 1992, Stojaković, 2002,Brković, 2011). 
• Конструктивистичките теории се клучни за разбирање и сфаќање на 

процесот нa учење кај децата од предучилишна возраст.  

• „разбирањето на светот се базира, темели на претходното знаење и на 
сопственото детско искуство кое се стекнува низ интеракцијата со 
другите луѓе.  

• Детето е активен субјект во стекнување, градење на своето знаење, 
при што акцентот се поставува на стекнување на знаења од прва рака 
низ непосредното искуство. На детето на тој начин му се овозможува 
да ја сфати и разбере поврзаноста на минатите, сегашни случувања 
помеѓу луѓето, објектите и случувањата во светот.  

(Barbour&Seefeld, според Slunjski, 2001: 49).  

 



КАКО УЧИ МАТЕМАТИКА ДЕТЕТО ОД 

ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ? 

• Активностии -Манипулациjа со конкретни предмети. 

• Активности кои ја покренуваат практичната, вербална и мисловна 

активност на детето/ученикот , т.е му се овозможува на детети да; 

објаснува; размислува околу она што е објаснето; решава проблеми користејќи 

информации и податоци  до кои самостојно доаѓа; објаснува како тоа 

самостојно доаѓа до решавање на задачата. 

• Децата учат полесно математика кога воспоставуваат контакт меѓу она што 

е предвидено за учење, поставените правила во врска со тоа и со нивното 

сопствено претходно искуство 

• Учат како јасно да се изразуваат при објаснување на нивните решенија. 

 УЛОГА НА ВОСПИТУВАЧ:  

• Обезбедување на побогат искуствениот материјал, создавање на проблем 

ситуации, 

• Поттикнување на вербализацијата, јасно изразување и објаснување на начинот 

на кој истите доаѓаат до решавање на проблемот. 

• Развивањето на позитивен став кон математиката и довербата во сопствената 

ефикасност 



КАКО ТЕЧЕ ПРОЦЕСОТ НА РАЗВОЈ НА МАТЕМАТИЧКИТЕ 

ПОИМИ КАЈ ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ? 

 Според Дејиќ (Дејић, М., 2015:55) 

 „тоа е процес кој започнува со набљудување на примери и завршува со 
формирање на ментални слики (претстави) 

 

Според Дејиќ (Дејић, М, 2015) развојот на поимот поминува низ неколку фази:  

• воочување на соодветни реални предмети 

• воочување на нивните заеднички карактеристики кои во главата оставаат 
некаква трага (ментална слика), која носи заедничко својство на сите 
поединечни примери и  

• именување на поимот кој се формира. Со именувањето треба да се вклучи и 
симболичкото запишување, односно ознака. Симболот ќе служи, за да се 
размислува за поимите и со нив да се манипулира. 

Според Либек низ следните чекори:   

• И - ИСКУСТВО ОД ФИЗИЧКИТЕ ПРЕДМЕТИ; 

• Г- ГОВОРЕН ЈАЗИК СО КОЈ СЕ ОПИШУВА ТОА ИСКУСТВО; 

• С - СЛИКИ КОИ ГО ПРИКАЖУВААТ ТОА ИСКУСТВО И 

• З - ПИСМЕНИ ЗНАЦИ КОИ ГО ГЕНЕРАЛИЗИРААТ ТОА 
ИСКУСТВО. 

 



МАТЕМАТИЧКИ ПОИМИ 

 

 Што е тоа математички поим? 

Макашевска, В., ќе истакне дека “математичките поими претставуваат 
мисловни производи кои се изведени по пат на генерализации од 
квантитативните односи и просторните форми на објективниот свет”. 
Макашевска, В. (2006) 

• Просторно ориентирање-пред/зад; горе/долу; над/под; во/на; 
блиску/далеку/покрај; 

• Просторни димензии на предметите: кусо/покусо/најкусо; 
големо/поголемо/најголемо; мало/помало/најмало; кратко/долго;ниско/високо; 
тесно/широко 

• Временска орентација-утро/пладне/вечер 

• Сличности и разлики кај предметите 

• Множества, класификација на предметите по боја, форма, големина, 
класификација според намена 

• Природни броеви 1-5  

• Броење 

• Мерење 

• Монети 1,2,5,10 

• Логика-побрзо/побавно,  

• Геометриски форми 



СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ/ПОУЧУВАЊЕ 

МАТЕМАТИКА? 

Добро структуираната средина за учење/поучување математика треба да 
го поттикне детето кон истражување, кон осознавање на математички 
концепти, да овозможи практикување на нови вештини, практична 
примена на истите. Структуираната средина за учење треба да овозможи: 

• Влијание на емоционалната сфера, да ги поттикнува мотивациските 
процеси; 

• Да овозможи подобро сфаќање и разбирање на содржината и 
суштината на поедини факти; 

• Да овозможи интегрирање на знаењето во целина; 

• Да овозможи поголема нагледност; 

• Да овозможи изведба на комплексни операции; 

• Визуелно да се  поедностават проблемите; 

• Да овозможи воспоставување на дијалог меѓу децата и меѓу нив и 
воспитувачот; 

• Да му овозможи на воспитувачот набљудување на сите активности 
(манипулативните активности, меѓусебна конверзација) во насока на 
поголема транспарентност на математичкото мислење. 

 
 



СРЕДИНА ЗА УЧЕОЕ 



СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕОЕ/ППУЧУВАОЕ МАТЕМАТИКА 

• Средината бпгата сп ппттикнувачи му дава на дететп мнпгу материјал за 
стекнуваое на знаеоа, за вежбаое на сппспбнпсти, за изразуваое и 
пригиналнпст на сппственптп твпрештвп. (наведуваат Males, Rijavec, Miljević-
Riđički,2001) 

• Богат асортиман на материјали и опрема за  да може детето да се развие 

социјално, когнитивно и физички. 

 



СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ, ПОУЧУВАЊЕ 

МАТЕМАТИКА 

• Различни класификации на нагледните средства  

 

 Дејич, М. (Дејић, М., 2015:54-56), ги класифицира 
во три категории: 

• комплети материјали за нагледни активности (крупни 
демонстрациони и ситни-манипулативи); 

• опрема за самостојни игри (комплети заигра: шах, не 
лути се човече; математички материјали, логички 
блокови, детски калкулатори, наставни ливчиња и сл. 
забавни материјали); 

• МЕТОДИЧКИ ПРИРАЧНИЦИ, СЕТОВИ НА 
ДИДАКТИЧКИ ИГРИ, ПРИРАЧНИЦИ ЗА ДЕЦА И 
ВОЗРАСНИ 

 







СОДРЖИНИ 
 



СОДРЖИНИ 



ПРИЛОЗИ 















Што треба да поседува  воспитувачот кој ќе поучува 

математиката ? 

 
• Да биде добар познавач на математиката, да ја знае математиката што 

ја предава и зошто го прави тоа; 

• Солидно да ја познава психолошката и педагошката наука и да 
пронаоѓа начини како да им го направи материјалот подостапен на 
децата.  

• Да знае дека: сите деца можат да учат математика, дека поседуваат 
природна наклонетост која треба да се стимулира и надградува;да 
создадат, креираат соодветна околина која ќе овозможи полесен 
пристап до математиката; 

• Да градат на претходните искуства; 

• Да можат да ги идентификуваат детските потреби и на таа база да 
креираат соодветни математички ситуации; 

• Да создаваат акциони планови; 

• Да партиципираат во својот професионален развој; 

• Да соработуваат со родителите на различни начин и да изнајдат 
стратегии за поинтензивна нивна соработка. 

 



Како  да се поучува математика? 

 
• Да им  се впзмпжи на децата учеое на најзначајните математички 

кпнцепти; 
• Да се рабпти ефективнп сп различни деца; 
• Да се изнапдаат брпјни математички активнпсти; 
• Да се изврши прпценка на претхпдните знаеоа на децата и на таа 

база да гради нпви; 
• Да вреднува и прганизира разнпвидни извпри и материјали кпи ќе им 

се дпстапни и пптребни на децата; 
• Да ппддржува преземаое на ризици, да спучествува вп рабптата на 

децата; 
• Да ја ппддржува кпмуникацијата на ппвеќе релации; 
• Да ја плеснува кппперативната и индивидуалната рабпта кпја ќе ја 

вппчи; 
• Да се фпкусира на градеое на желба за заедништвп, дпверба, 

сппделуваое; 
• Осппспбенпст за вреднуваое на детскптп математичкп мислеое.  

 



 

БЛАГОДАРАМ НА 

ВНИМАНИЕТО! 


