
Хеуристичке стратегије као креативни дизајн у 
високошколској настави

Хеуристичке игре и технике за рано описмењавање 
деце предшколског узраста 



❑Ситуирана у савремени контекст високошколске наставе,
хеуристика (етимолошко значење: откриће, проналазак)
представља стратегију, под чијим окриљем је сет поступака и
техника који заједно чине развојну истраживачку путању.

❑Хеуристика иде у корак са ко-конструисањем знања и у
високошколској настави подржава умрежавање студената и
дељење/упоређивање искустава и истраживања око
заједничког проблема кроз хоризонталну размену.

❑Хеуристичко је оно што је проналазачко, што води ка
открићима.

Уводна разматрања



Планирање и осмишљавање 
хеуристичког креативног дизајна

❑Планирање и осмишљавање хеуристичког креативног
дизајна подразумева:

✓ рад у мањим групама, процесно решавање проблема
(задатака) употребом хеуристика (Како доћи до еуреке: од
прве идеје до „паљења лампице” – фазе хеуристичког
процеса: планирање, инкубација, илуминација,
верификација);

✓ осмишљавање разноврсних решења употребом
хеуристичких креативних техника: Можеш другачије,
Помодоро техника, Олуја идеја, Наполеон техника...



❑Када је реч о специфичним методама хеуристичког модела
рада, најчешће се издвајају:

✓метода хеуристичког разговора;

✓метода увиђања смисла;

✓метода хеуристичког посматрања;

✓метода хеуристичког истраживања;

✓метода конструисања појмова;

✓метода прогнозирања;

✓метода грешака и

✓метода олује идеја (енг. brainstorming).



Хеуристички поступци и технике
❑ Поред традиционалних метода, у раду са децом предшколског узраста од

великог значаја је употреба хеуристичких метода, које служе као допуна
традиционалним, устаљеним методама и њихова сврха је у ублажавању
мањкавости традиционалних метода.

❑ Реч хеуристика, хеуристичко грчког је порекла (heurisko, heuriskein, што
значи тражити, налазити, откривати) и везује се за поклик еурека
(нашао сам), старогрчког математичара и физичара Архимеда, када је
открио главни закон хидростатике. У пренесеном значењу, овај поклик
односи се на изражавање радости приликом рађања нове идеје или при
решењу сложеног задатка.

❑ Хеуристичке стратегије и поступци превасходно су усмерени на дечје
откривање, истраживање и разумевање објеката сазнања и развијање
креативних и организационих способности личности (Veselinov i Kelemen
Milojević, 2020; Veselinov, 2021).



Шта су хеуристици?

❑Хеуристици, као основа нечег што је хеуристичко, представљају
некомплетиране (непотпуне) шеме које садрже почетне импулсе
за решавање неког проблема.

❑Почетне импулсе ’шаљу’ васпитачи (и родитељи), а деца
настављају да предлажу, износе идеје, прогнозирају и предвиђају.

❑Изазовна страна хеуристика је та да они не воде нужно до
решења; њихова улога је да подржавају другачије, креативно и
маштовито изражавање, размишљање.

❑Они нам омогућавају да користимо стратегије решавања
проблема (наше ’специјалне методе’) које нам највише одговарају
и представљају пречицу до доброг решења или до странпутице.
Због тога нас хеуристици увек воде у малу авантуру (Veselinov,
2021).



Хеуристичке игре подстичу код деце предшколског 
узраста:

❑Целовити развој

❑Стицање интегрисаних знања

❑Машту и креативност

❑Стимулацију свих чула

❑Развој дечје пажње

❑Радозналост

❑Оригиналност

❑Истрајност 

❑ ...



Примена хеуристичких игара и техника у 
раном описмењавању деце – примери 

радионица у оквиру вежби на предмету

МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА И ПРИПРЕМА 
ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ



Радионице са студентима

1. Студенти мастер струковних студија, од разних употребних предмета,
који су им доступни (дугмад, перле, песак, пасуљ, конструктори,
папири различитих боја, вунице, канапи, балони, гранчице, жирови...)
осмишљавају на који начин могу да украсе слово од стиропора. Радећи
групно, уз тражење што више решења и идеја („олуја идеја“), прво
одређују које ће материјале да одаберу, а потом треба да прикажу ток
израде/украшавања слова (документовање сваког корака свога рада).
Након украшавања слова, треба да осмисле језичке вежбе и језичке
игре које би ускладили са одабраним украшеним словом. Потребно је
да образложе и зашто су одабрали одређене материјале за
украшавање слова. Таква креативна решења се даље могу
искористити за пано, инсталацију или неки дизајн.

Ова радионица може да се реализује заједно са децом предшколског
узраста у групи у години пред полазак у школу.



Пример израде и украшавања слова



1. Дугмад
2. Стиропор

1. Оловка
2. Лењир

3. Пиштољ за лепак
4. Скалпел

Материјали Средства



Ток израде

Шаблон слова се прво нацрта на стиропору, а потом 
исече уз помоћ лењира и скалпела.



A picture is worth a 
thousand words

Следећи корак јесте лепљење и украшавање слова дугмићима.



Финални производ изгеда овако



Примери украшених слова



Примери украшених слова



2. Осмишљавају се вежбе за децу, које се односе на
препознавање, претварање и обликовање слова од
различитих дидактичких средстава и полуструктурираних
материјала. Уз провокацију различитим средствима и
материјалима, васпитачи треба децу да подстичу на
самостално откривање облика слова и на долажење до
креативних решења посматрањем, размишљањем и
закључивањем.



Пример вежбе за претварање и 
препознавање слова

Слова се упоређују и уочава се разлика међу њима, уз подстицајна
питања: Како од И може да настане Н, од Р да настане В, од Г да настане Т
или од П да настане Г? Може се одговарати на питања попут: Шта треба
додати или померити?



3. Развијање графомоторичких вештина – од стварања до сазнања

Осмишљавају се креативни поступци рада за развој графомоторичких
вештина и фине моторике, помоћу којих се могу подстицати деца
предшколског узраста – до сазнања и нових, креативних идеја. Може се
применити: хеуристички разговор, метода увиђања смисла, хеуристичко
истраживање, олуја идеја итд.

Теме на основу којих се могу осмишљавати креативни поступци рада могу
бити:

❑ Био једном један лав

❑ Петлић на плоту

❑Мачак у чизмама

❑ Октопод

❑ Златна рибица

❑ Ревија фризура

Материјали који се користе приликом стварања одређених решења, уз
украшавање линијама различитог облика, јесу: бели папири, папири у боји
или картони, стикери у боји, папирићи различитих геометријских облика,
тракице, фломастери више боја...



❑Када се дође до решења, направи облик неког бића (људи,
животиње, биљке), предмета, појаве, могу се постављати питања
којима се даље усмеравају деца до одређеног открића – повезују
се садржаји и појмови које су деца раније усвојила, а могу се
понудити нови садржаји попут:
‒ занимљивости,
‒ анегдота,
‒ загонетки,
‒ бројалица,
‒ питалица
‒ осталих језичких игара,
‒ покретних игара,
‒ књижевних текстова,
‒ математичких појмова и сл.



Још идеја за хеуристичке игре и технике 
које се могу применити у раду са децом 

предшколског узраста



Драмске игре и драмске технике као хеуристичке креативне
игре и технике.

❑Драмска/хеуристичка игра: Игра креативног представљања

‒Да сам глас био/ла бих...

‒Да сам слово Д био/ла бих...

‒Да сам линија био/ла бих...

‒Да сам реч био/ла бих...

Може се представљати помоћу речи, покрета, ликовног
изражавања, певања...



❑Драмска/хеуристичка игра: Вербална синтаксичка игра

‒ Верзија 1 – осмишљава се прича у којој ће се појавити најмање
десет различитих ликова из бајки, басни, песама и прича о
животињама; потребно је да се користи управни говор.

‒ Верзија 2 – једно дете започиње причање приче по свом избору,
док остали у почетку слушају, а онда подижу руке и постављају
питања детету које прича; дете које је причало причу треба да
одговори на питање, а затим покуша да настави причање те
исте приче; питања која му остала деца постављају треба да
буду занимљива, нонсенсна и невезана за причу коју слушају
попут: колико је сати, да ли си гладан, која је твоја омиљена
животиња итд.



❑ Драмске/хеуристичке технике:

‒ Врућа столица: драмска техника која се употребљава да би се продубило
разумевање одређеног лика из приче и његових поступака. Ова техника може да
се моделује питањима за разумевање одређених појмова везаних за рано
описмењавање деце. Васпитач или дете седи у врућој столици, док остали
постављају питања попут: Шта би рекло слово С када би проговорило? Шта би
било кад би у књигама живеле жирафе?

‒ Стаза савести/одлуке – драмска техника у којој деца формирају два реда лицем
у лице. Једно дете у улози одређеног карактера/лика (нпр. Црвенкапа, Вук, Прасе,
Маша...) хода стазом између деце. Деца на стази представљају савест тог лика.
Њихов задатак је да појединачно, како дете пролази поред њих, изговарају
разлоге (за – један ред деце и против – други ред деце) одређене одлуке коју дете
у улози треба да донесе. На крају стазе дете у улози треба да каже која је његова
одлука у вези са одређеним питањем и дилемом пред којом се нашло. Та одлука
треба да зависи од тога која група деце/савести је била убедљивија.
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