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МОГУЋИ ТОК ЧАСA

Час можемо започети разговором уз 
приказивање следећих примера: 

Први пример     

Други пример

Трећи пример

КОМЕНТАР
   

Деца у вртићима класифику
ју жетоне по облику, сврстава
јући их у оне квадратног обли
ка, правоугаоног облика, итд. 
Слике које се користе у овом 
раном периоду учења гео мет
рије такође представљају неке 
објекте: жетоне, картончиће, 
пло чице, итд. Дакле, овде се  
још не ради о геометријским 
фигурама схваћеним апстрак
тно, него је акценат на опа
жајним својствима објеката ре
алног света. 

У првом примеру, мрав пре
врће картончић с једне стране 
на другу. После превртања, у 
једном случају тај картончић не 
изгледа исто као пре, а у другом 
изгледа. На таквим запажањи 
ма формира се разлика између 
објеката правоугаоног и оних 
квадратног облика. Уз актив
ности са оваквим објектима по
чињу да се и употребљавају ови 
термини. Пошто се не предвиђа 
никакво прецизније поређење, 
оставља се деци да она, по из
гледу, се опредељују који је од 
ова два облика у питању.

У другом примеру вариран 
је положај (па нису ивице датих 
објеката паралелне са ивицама 
листа) да се не би ови облици 
схватали у ужем смислу. 

Напоменимо још да је пра
воугаони облик објеката њи хо
во значајно својство које омо
гућује да оцењујемо њихово 
про стирање по дужини и ши
рини.
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Можете такође рећи, и добро 
је да то кажете, али не у виду 
дефиниција, да кад се посматра 
предмет квадратног облика да 
тада видимо да су све четири 
његове ивице исте дужине. А за 
оне правоугаоног облика ре ци
те да су две по две од њихових 
ивица различите дужине. Те 
иви це можете да, рецимо, до
такнете оловком да се види на 
које две мислите (али не го
ворите о суседним и паралел
ним странама, како се то ради 
кад се овакви објекти почну 
апстрактно да схватају (нпр. у 3. 
разреду)). 
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Четврти пример

Пети  пример

Шести  пример


